فصلنامه علمی -پژوهشی
کالم اسالمی ،سال29
شماره  ،113صفحه75 – 51 :

بررسی داللت آیات مخلَصین بر عصمت
پیامبران
ناصر صحرانورد
محمد ذوقی هریس

چکیده

1
2

هر چند مسلمانان ر سسرر صما نا ینء نخرالف اظر رن اد ،لکن بر نسنس
نرله صقمی و اقمی به صمللا ی نلجامه هاه آان معرقداد .نز جامه نرله اقمی نین
نرصن ،آینت مخمَملین نس  ،مناند آینت  28و  28سو ص و آیه  82سو یوسف.
ر بن رالل نین آینت بر صملللا نا ینء ریدسن هنی مرفنوتی مطرح شلللد
نسل هه ص ن تند نز :صما نز معمی  ،صما نز شرک ،صما مطمقه ر تانم
مرنتب و صدم رالل بر صملا  .ریدسن صل یح نین نسل هه آینت مخمَمین ،بر
صملا ینم رن نلهی ر هاه زمینههن غیر نز صملا ر مقنم وحی و صما نز
منفّرنت بسللرنن  ،رالل رن ر و سللنیر ریدسن هن ین نشلللر ن بور و ین نز جنمعی
برخو رن ایسللرند .بن نث نت ریدسن برسزید و نسللب به نشللکنالت ،بطال سللنیر
ریدسن هن ثنب می شور.
واژههای کلیدی :نا ینء ،مخمَمین ،صما  ،سوء ،شنء ،إغونء.

 .1دانش پژوه سطح چهار ،مؤسسه آموزش عالی امام صادق.
 .2دانش آموخته سطح چهار مؤسسه آموزش عالی امام صادق ،مدرس حوزه علمیه قم.

مقدمه

یکی از صفات مهم پیامبران الهی ،عصمت از خطا و گناه است؛ زیرا بدون عصمت،
غرض الهی از نبوت به صووتت اام حقق نووادد یاتت مککممان اسممی ،بر عصمت
پیامبران ادله عقمی و نقمی بسوویاتا امامه اردهاند از جممه ادله نقمی ،آیات مومَصووین
است این آیات سه دسکهاند :دت برخی از آنها ،عدهاا از پیامبران الهی با ویژگی مومَص
بودن معرتی شوودهاند برخی دیگر از این آیات ،وجه پیراسووکگی بع ووی از پیامبران تا
مومَص بودن مممداد ارده اسوت ،چنان اه دت برخی از آیات از مأیوس بودن شیطان از
إغواا مومَصوین سوون به میان آمده اسوت اندیدوومندان اسممی دت موتد این آیات،
دیدگاهداا موکمفی مطرح اردهاند:
 1داللت آیات مومَصین بر عصمت پیامبران دت حمام مراحب (ت ک :طوسی ،بی حا،
121 :6؛ ااشوووانی11 :8 ،1116 ،؛ حسوووینی حهرانی1226 ،ق24 :1 ،؛ جوادا آممی،
 111 :1 ،1181و 181؛ دمو21 :1 ،1181 ،؛ مکاتم شیرازا)14 :1 ،1186 ،
توشوون اسووت اه ا بات عصوومت پیامبران دت موتد دتیاتت ،حفظ و ابمغ وحی ،با
آیات مرآن ،مسکمزم دوت باط است ،لذا مقصود ،عصمت دت سایر مراحب و مواتد است
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 2اخکصووواال داللت آیات مومَصوووین بر عصووومت پیامبران از گنادان :برخی از
مفسووران و مککممان اسووممی آیات مومَصووین تا دلی بر عصوومت انبیا  از گناه
دانسوکهاند (ت ک :سید مرح ی1241 ،ق 41 :و 1118م281 :1 ،؛ تور تازا1221 ،ق،
 221 :18و 122 :11؛ زمودووورا1211 ،ق 248 :2 ،و 411؛ ابوالفکوح تازا،1218 ،
42 :11؛ بغوا1221 ،ق281 :2 ،؛ مرطبی1162 ،ش111 :11 ،؛ ابن اثیر1211 ،ق،
128 :2؛ طقاوا2114 ،م211 :؛ حفکازانی1211 ،ق41 :4 ،؛ ایجی1124 ،ق266 :8 ،؛
تاضو مقداد1222 ،ق244 :؛ شوری الدیجی1111 ،ش411 :2 ،؛ شواانی1212 ،ق،
22 :1؛ حقی بروسوووا ،بی حا211 :2 ،؛ آلوسووی1214 ،ق 218 :6 ،و 212 :1؛ مغنیه،
1222ق111 :2 ،؛ طباطبایی1211 ،ق 11 :8 ،و  111 :11و 162؛ سووبقانی ،بی حا64 :
و 1224ق)212 :1 ،
 1اخکصوواال داللت آیات مومَصووین بر عصوومت پیامبران از شوورک (ت ک :ممطی،
1211ق)41 :

 2انکات داللت آیات مومَصوووین بر عصووومت پیامبران (ت ک :آمدا1221 ،ق:2 ،
 112و 212؛ میربامرا و نائینی)86 :1114 ،
دت نوشوووکات پیو تو ،با اسوووکفاده از توش حوصووویفی و حقمیمی دیدگاهداا مزبوت
برتسوی شوده اسوت از آنجا اه برتسوی دیدگاه نوست -اه دیدگاه برگزیده میباشد-
مسوکمزم نقد دیدگاهداا دیگر میباشود ،از برتسوی جداگانه آنها صرف نظر شده است
نوسووت آیات موتد اسووکدال تا نق ارده و مفردات آنها تا حوضووی میددیم ،آنگاه به
حقریر و حبیین اسوووکدال به آنها بر عصووومت پیامبران و بیان مممرو مدلو آنها خوادیم
پرداخت ،سوس اشوکاالحی اه بر این اسکدال واتد شده است تا نق و برتسی خوادیم
ارد

 /هنری صنرقی -م

 .2-1مخلَص

اد حسین مخرن ی

 .2مفاهیم و مفردات

اممه «مومَص» و «مومَصوووین» به صووویغها اسوووم مفعو  ،نُه بات دت مرآن اریم
اسوکعما شده است اه ی بات به صوتت « ُمومَص» و ددت بات به صوتت «مومَصین»
اسوت مومَص از ماده خموال بوده و اصو خموال آن است اه شی از درگونه آلودگی
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 .1آیات مُخلَصین
ت ب ِ ِه و هم بِها ل َو ََل َأن رءا برهن ربه ك َذل ِ َ ِ
ااء
صْ ِر ََ َعن ْ ُه و
َّ َ ُ ْ َ َ َ ِّ
ك لن َ ْ
َ  1-1و لَق َْد َه َّم ْ َ َ َّ ْ
وء َو الَْ َْْ َ
الس َ
ِإنَّه مِن عِ ِ
بادنَا ال ُْمخْل َصْین( یوسو  )22 :و در آینه آن زن مصود او ارد و او نیز مصد وا
ُ ْ
میارد اگر دلیو توشووون پروتدگات خویو تا ندیده بود ،این چنین اردیم حا اات بد و
زشت تا از او بر گردانیم؛ چرا اه او مطعاً از بندگان مومَص ما بود
َ  1-2و اذْك ُر فِي ال ِْك ِ
كان َر ُسْوَلو نَبِیا( مریم )41 :و دت
كان ُمخْل َصْاو َو َ
تاب ُموسْْی ِإن َّ ُه َ
ْ
این اکاب موسی تا یاد ان اه بی حردید او خالص شده ،و ترسکادهاى پیامبر بود
ِ
ِ
لی ْاََع ِدو َو ْاََبصْْ ِر ِ
اهم
َّإنَّا َأ ْخل َْصْْن َ ُ
یم َو ِإ ْسْْ َْاقَ َو ع َ ْقق َ
ادنَا ِإب ْ َراه َ
َ  1-1و اذْك ُْر عب َ َ
ُوب ُأ ْو ِ ْ
ْ َ
الدا ِرَّو ِإنهم عِ َ ِ
بخال ِ ٍ ِ
ِ
َین ْاََ ْخیَا ِر( ال )21 -24 :و یاد ان بندگان
صة ذك َْرو َّ َ َّ ْ
صطَ َ َ
ندنَا ل َم َن ال ُْم ْ
َ
ما ابرادیم و اسووق و یعقوب تا اه صوواحبان مدتت و بصوویرت بودند دمانا ما آنان تا
خوالص اردیم به خصووومکی اه آن یاد آخرت بود و به دتسوووکی اه ایدوووان نزد ما از
برگزیدگان و نیکان دسکند
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ال یعنی خوداونود او تا از آلودگیدا و آمیوکگیدا
و آمیوکگی پواک گردد « َأخل ََصْْْ ُه ل ُ

خالص و پاک ارده اسووت (ترادیدا1211 ،ق۶۸۱ :۴ ،؛ ابن تاتس1212 ،ق۲۰۸ :۲ ،؛
تاغووب اصوووفهووانی1212 ،ق ،۲۹۲ :ابن منظوت1212 ،ق ،۲۱ :۷ ،تیومی1212 ،ق:۶ ،
 )۶۷۷بنوابراین بنودگوان مومَص آنهایند اه خداا سوووبقان آنها تا براا خود خالص
گردانوده به طوتا اه دی چیزا غیر از خداوند دت آنان سوووهم نداتد و دت نکیجه غیر
خدا تا اطاعت نمیانند؛ نه حسوووی شوویطان دت آنها تاه داتد و نه حزیین نف و نه دی
داعی دیگرا غیر از خداوند (ت ک :تاغب اصووفهانی1212 ،ق211 :؛ آلوسووی1214 ،ق،

218 :12؛ طباطبایی 12 :8 ،1211 ،و دمو)۶۳۰ :۶۶ ،
برخی لغت پژودان مرآنی معاصوور نیز دت این باته نوشووکهاند« :اصوو واحد دت این
ماده ،پاک اردن و حصوفیه نمودن چیزا از آمیوکگی و اخکم اسووت خمصه چیزا،
از پاک اردن و حصفیه آن چیز حاص میشود» (مصطفوا1211 ،ق)112 :1 ،
 .2-2سوء

واژه «سوو » دت لغت به در چیز مبی  ،زشوت و ناپسند معنا شده است (ترادیدا،
1211ق121 :1 ،؛ ابن تاتس1212 ،ق111 :1 ،؛ تاغب اصوووفهانی1212 ،ق ،221 :ابن
منظوت1212 ،ق )14 :1 ،دمچنین بووه در چیزى از اموت دنیوى یوا اخروى و حوواالت
اعم
نفسوانی و بدنی اه انسان تا اندودگین و غمناک سازد ،اطمق شده است این معناّ ،
بوده و شووام اموت زشووت و ناپسووند اعکقادا ،اخممی ،گفکاتا و تتکاتا میگردد؛ چه
این زشووکی و ناپسووندا از جهت عق باشوود یا شوورو و یا طبا انسووانی (ت ک :تاغب
اصفهانی1212 ،ق221 :؛ شیخ طوسی ،بی حا)11 :2 ،

سنل بیس و اهم ،شان

صلد و سیزر 
25

 .2-3فحشاء

واژه «تقدوووا » از مواده «تقو» بوده و از نظر برخی لغوادوا مکرادف بوا اممه
«مب » و «سوووو » (ابن تواتس1212 ،ق 218 :2 ،و دمو ،)111 :1 ،و از دیدگاه برخی
دیگر به معناا درگونه تتکات و گفکاتا اسوت اه زشکی آن آشکات و بزتگ بوده و از حد
خود حجاوز ارده باشود (تاغب اصفهانی1212 ،ق626 :؛ زمودرا1111 ،ق264 :؛ ابن
ا یر214 :1 ،1161 ،؛ ابن منظوت1212 ،ق)124 :6 ،
برخی از مصووادی این واژه دت مرآن اریم عباتت اسووت از :زنا ،دت آیه َ وَل تَق َْربُوا
كان ف ِ
ون
َاح َاْْ وة َو َسْْ َاء َسْْبِیا( اسوورا )12 :؛ لوا  ،دت آیه َ ول ُوطو ا ِإذْ قَا َل لِق َْومِ ِه َأتَأْت ُ َ
ِّالزنَا ِإن َّ ُه َ

ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ین( اعراف )81 :و ازدواج با دمسوور پدت ،دت آیه
الََْاح َاْْ َة َما َسْْبَق ْ
َكم ب ِ َها م ْن َأ َحد م َن ال َْقال َم َ
ِ
كان ف ِ
َاحاَ وة َو َمقْتوا َو َس َاء َسبِیا( نسا :
كم مِ َن النِّ َساء ِإَل َما ق َْد َسل ََف ِإن َّ ُه َ
كح آب َ ُاؤ ْ
َ وَل تَن ْ ُ
كْوا َما ن َ َ
 )22بنابراین ،این سووون اه تقدووا به معناا زنا اسووت ،صووقی نیسووت بمکه مفهوم
تقدوا گسوکردهحر از مفهوم زنا است ،و اسکعما آن دت زنا از مبی اسکعما لفظ امی
دت بع ی از مصادی آن است (مکاتم)411 :1 ،1112 ،

 .2-4إغواء
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إغوا از ماده «غوا» -دت مقاب «اتشوواد» -به معناا انداخکن دت گمرادی ،باط و
اعکقاد تاسوودا اسووت اه موجب جهالت میباشوود (ترادیدا1211 ،ق246 :2 ،؛ ابن
تاتس1212 ،ق111 :2 ،؛ تاغب اصوووفهانی1212 ،ق621 :؛ ابن ا یر111 :1 ،1161 ،؛
ابن منظوت1212 ،ق )121 :14 ،بنوابراین معنوا میحوان إغوا تا بوه دو مسووومت عمده
حقسویم ارد؛ زیرا اغواگرا نسبت به انسان دو منطقه وسیا داتد؛ یکی دت اندیده و عمم
اسوووت و دیگرا دت انگیزه و اتاده دت نکیجوه اغوا میحوانود دم دت حیطوه عمم و عق
نظرا صوووتت بگیرد اه نکیجه آن خطاداا عممی اسووت ،و دم دت حیطه اتاده و عق
عممی اه نکیجه آن خطیئهداا عممی است

اد حسین مخرن ی
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حاصوو آنکه ،از دیدگاه برخی لغویونِ معکبر ،واژه سووو و تقدووا مکرادف بوده و
عط اممه «تقدووا » بر اممه «سووو » ،عط حفسوویرا خوادد بود ،دت نکیجه با نفی
سوو  ،تقدوا نیز مرحفا میگردد و از دیدگاه برخی دیگر ،اگر چه در دو عنوان سو و
تقدوووا معناا زشوووکی و بدا تا دت بر داتند ،ولی میان آنها حفاوت وجود داتد ،چرا اه
سوو  ،عام بوده و در نوو زشکی تا گویندّ ،اما تقدا  ،به گفکات یا اردات ناپسندا اه مب
آن آشوکات و بزتگ است گفکه میشود ،دت نکیجه معناا «سو » عام و معناا «تقدا »
خاال اسوت و عط تقدوا بر سوو عط خاال بر عام است؛ یعنی در تقدائی سو
اسوت ولی در سوئی ،تقدا نیست پ با نفی سو  ،تقدا نیز مرحفا میگردد (ت ک:
شوویخ طوسووی ،بی حا11 :2 ،؛ تورتازا1221 ،ق186 :4 ،؛ آلوسووی1214 ،ق211 :1 ،؛
ابن عاشووت ،بی حا )112 :2 ،البکه ،به در ی از دیدگاهدا معکقد شویم ،دت بقث اممی
ما حا یر نمیگذاتد؛ زیرا بنابر پذیرش در ی از آن دیدگاهدا ،مفاد آیه ك َذَال ِ َ ِ
صْ ِر ََ
ك لن َ ْ
ادنَا ال ْمخْل ِ
عنْه السْوء و الََْْ َاْاء ِإنَّه مِن عِب ِ
َصْین( یوسو  )22 :این است اه خداوند مکعا
ُ
َ ُ و ََ ْ َ ُ ْ َ
بدا تا از ح رت یوس  برگردانیده است

22

 .2-5برهان

واژه «بردان» دت لغت به معناا حجت ماطا و گواه توشنگر است (ت ک :جودرى،
۶۳۷۱ق۲۰۷۸ :5 ،؛ ابن ا یر۶۳۱۷ ،ش۶۲۲ :۶ ،؛ تیومی۶۴۶۴ ،ق۴۱ :۶ ،؛ ابنمنظوت،
1212ق )41 :11 ،و بیووانی براا حجوت اسوووت (ترادیودى۶۴۰۹ ،ق۴۹ :۴ ،؛ تاغووب
اصوفهانی1212 ،ق)121 :؛ بردان مقکم حرین دلی دا اسوت (تاغب اصفهانی1212 ،ق:
ِ
ك برهن َ ِ
ان مِن َّرب َ ِ
لی
 )121اگر مرآن اریم معجزه تا بردان مینامد و میترمایدَ  :فْذَان َ ُ ْ َ
ِّ
كإ َ
فِ ْر َع ْو َن َو َم َاع ْ ِه( مصص )12 :و اگر خود تا بردان میخواند و میترماید :ع َ َأعوها الن َّ ُاس ق َْد
ورا ومبِینوا( نسووا  )112 :و اگر به مدووراان میگوید:
َج َاءك ُم ب ُ ْر َها ٌن ِّمن َّربِّك ُْم َو َأ َنزلْنَا ِإل َیْك ُْم ن ُ و
َ أ َإَله مع ل ِ
ال ق ُْل َهاتُواْ ب ُ ْر َهانَك ُْم ِإن ك ُنت ُ ْم َص ِدقِین( نم  ،)62 :به خاطر آن است اه معجزه،
ٌ َّ َ
حجت بُرنده و دلی ماطا بر حقانیت آوتنده آن است
 .2-6اصطفاء

اصوطفا از ماده صفو  ،نقیض ادوتت و به معناى گرتکن وانکواب چکیده و خالص
و برحرین در چیز اسوووت (ت ک :ترادیودا1211 ،ق۶۱۲ :۷ ،؛ ابن تاتس1212 ،ق:۳ ،
۲۹۲؛ تاغب اصفهانی1212 ،ق۴۸۷ :؛ ابن منظوت)۴۱۲ :۶۴ ،

 .3تقریر دلیل مخلَصین بر عصمت پیامبران

حقریر دلی مومَصین دت مالب شک او میاس امکرانی چنین است:
صغغغغ  :پیامب ان ،بندگان مخلَص خداوند میباشغغغغند کب
خداوند ،معصوماند نتیجه :پیامب ان معصوماند
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 .3-1مخلَص بودن پیامبران

 :بندگان مخلَص

اگر چه آیاحی اه دت آنها پیامبران به عنوان مومَصووین حوصووی شوودهاند ،مربو به
برخی از پیامبران اسوت ،ولی ذار آنها از باب نمونه اسوت و با ماعده الغا خصوووصیت و
حنقی منا میحوان این خصوصیت تا به سایر انبیا نیز سرایت داد.
مرآن اریم دتباته ح وورت موسووی میترمایدَ  :و اذْك ُر فِي ال ِْك ِ
كان
تاب ُموسْْی ِإن َّ ُه َ
ْ
كان َر ُسْْوَلو نَبِیا( مریم )41 :و دتباته ح وورت ابرادیم ،ح وورت اسووقاق و
ُمخْل َصْْاو َو َ
ِ
ُوب ُأولِي ْاََعْدي َو
راهیم َو ِإ ْسْْْاقَ َو عَقْق َ
بادنا ِإب ْ َ
ح وورت یعقوب میترمایدَ  :و اذْك ُْر ع َ
ْاََبصْار ِإنَّا َأ ْخل َصْ ِ ِ
الدا ِر( ال )26 -24 :و دتباته ح ورت یوس 
صْ ٍة ِذك َْرو َّ
ْ ُ
ْ
ناه ْم بخال َ

ك لِنَص ِر ََ عنْه السوء و الََْْااء ِإنَّه مِن عِ ِ
ِ
بادنَا ال ُْمخْل َصین( یوس )22 :
َ ُ و ََ ْ َ ُ ْ
میترماید :ك َذل َ ْ

دتباته این ویژگی اگر ح ورت موسی و ابرادیم (عمیهما السمم) تا دت نظر بگیریم،
حعمیم دادن آن به سوایر انبیا به جهت ویژگی اولی العزم بودن آنها مدووک است؛ زیرا
حعمیم دت دو حالت صووقی اسووت :از مسوواوا به مسوواوا و از ادنی به اعمی ،زیرا ممک
واحد اسوت ،اما حعمیم از اعمی به ادنی مدک است ،زیرا احکما دخالت اعمی بودن دت
آن خصووصویت می تود اما از آنجا اه ویژگی مومَص بودن دت موتد ح ورت یوس و
اسوقاق (عمیهما السومم) نیز آمده اسوت ،می حوان این خصووصیت تا به سایر انبیا نیز
نسبت داد؛ زیرا آنان دت باب پیامبرا ،بر سایر پیامبران مزیکی نداتند

(ال ،)26 :این ویژگی یوا حعمیو نیز دت دموه پیوامبران وجود داشوووکه اسوووت (تبانی
گمسایگانی)1111 ،

 .3-2مخلَص بودن و عصمت در آیه مربوط به حضرت یوسف
ت ب ِ ِه و هم بِها ل َو ََل َأن رءا برهن رب ِه ك َذَال ِ َ ِ
صْْْ ِر ََ
َّ َ ُ ْ َ َ َ ِّ
ك لن َ ْ
خوداوند مکعا دت آیه َ و لَق َْد َه َّم ْ َ َ َّ َ ْ
ادنَا ال ْمخْل ِ
عنْه السْوء و الََْْ َاْاء ِإنَّه مِن عِب ِ
َصین( یوس  ،)22 :ح رت یوس  تا به دلی
ُ
َ ُ و ََ ْ َ ُ ْ َ

 /هنری صنرقی -م

مبرا از در گونه سووو و تقدووا معرتی میاند و
اینکه ایدووان از مومَصووین میباشوودّ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ین ِ
اد َك من ْ ُه ُم ال ُْمخْل َصین
دمچنین دت برخی آیات نظیر :قَا َل فَبِقِ َّزت ِ َ
َّإ ََّل عب َ َ
ك ََُغْ ِوعَن َّ ُه ْم َأ ْج َمق َ

(ال ،)81 -82 :بیان داشکه اه شیطان حوان إغوا و گمراه اردن مومَصین تا نداتد
 .3-2-1دیدگاهها درباره داللت اسم جنس محلی به الف و الم بر عموم

اد حسین مخرن ی

ك لِنَص ِر ََ عنْه السوء و الََْْاَ اء ِإنَّه مِن عِب ِ
ِ
ادنَا
اممه «السو » و «الفقدا » دت آیه ك َذَال َ ْ
َ ُ و ََ ْ َ ُ ْ َ
ال ْمخْل ِ
َصْین اسوم جن مفرد مقمّی به «أل » و «الم» دسکند ال و الم بر سه مسم
ُ
اسووت :ال و الم عهد ،ال و الم اسووکغراق و ال و الم جن دتباته اینکه ال و الم دت
اسوم جن مفرد از ادام مسوم اسوت میان اندیدومندان اسممی اخکمف وجود داتد-
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این حنقی منووا مویود نیز داتد؛ زیرا مرآن اریم پ از ذار ویژگی مومَص بودن
ح ورت موسوی ،او تا با دو عنوان تسوالت و نبوت حوصی ارده استَ  :و اذْك ُْر فِي
ال ِْك ِ
كان َر ُسوَلو نَبِیا( مریم )41 :این تسالت و نبوت دت دمه
كان ُمخْل َصْاو َو َ
تاب ُموسْی ِإن َّ ُه َ
انبیا  وجود داتد دمچنین ُمومَص بودن ح وورت ابرادیم ،اسووقاق و یعقوب تا
به حوجه خالصوانه آنان به میامت مع ّم ارده اسوتِ  :إنَّا َأ ْخل َص ِ ِ
الدا ِر
ص ٍة ِذك َْرو َّ
ْ ُ
ناه ْم بخال َ

25

البکه اخکمف دت صوووتحی اسووت اه دلیمی بر عهد بودن آن داللت نکند؛ یعنی اگر
دلی و مرینهاا بر عهد بودن ال و الم اسم جن مفرد باشد ،دمگان معکقدند
اه بر دمان امر معهود داللت میاند -دت این باته سه دیدگاه مطرح شده است:
 .3-2-1-1داللت بر عموم بالوضع

دیدگاه او این اسووت اه اسووم جن مفرد مق ّمی به ال و الم براا اتاده عموم و
اسوکغراق وضا شده است شیخ طوسی از امامیه و مدهوت اد سنت و داندمندان عمم
بیان و ادب و عموم مرآن ،دمین نظریه تا داتند (ت ک :بغدادا2111 ،م112 :؛ شووویخ
طوسوووی1211 ،ق211 :1 ،؛ آمدا1221 ،ق121 :2 ،؛ زتادوووی1211 ،ق۶۳۳ :۲ ،؛
شووهید انی1216 ،ق166 :؛ سوویوطی1221 ،ق۱۳۶ :۶ ،؛ میمنی1212 ،ق)284 :11 ،
مرحوم شویخ طوسی بعد از نق اخکمف بین ابو عمی جبائی و ابو داشم جبائی ،مو ابو
اوو
عمی -یعنی داللوت بر عموم -تا برگزیوده و مینویسووود« :و ّالوذ أذدب إلیه دو ّ
(عموم) ،و الّذ ید ّ عمی ذلك حسووون االسوووکثنا ت جمیا دذه اولفا  ،أ ال حرى أنّه
إن اإلنسان لف خسر ّإال زیدا و عمرا» تیسکثنی ا ّ واحد من ال ّناس
یقسون أن یقا ّ « :
اوو » (شیخ طوسی1211 ،ق)211 :1 ،
من المّفظ ّ

 .3-2-1-2داللت بر عموم با مقدمات حکمت و قرینه خاص
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برخی بر این بواوتند اه اسوووم جن مفرد مق ّمی به ال و الم براا عموم وضوووا
ندوده اسوت ،بمکه بر حعری جن و مادیت داللت میاند و براا داللت بر اسکغراق و
عموم ،نیواز بوه مرینه خاال یا مقدمات حکمت داتد برخی از اد سووونت و مدوووهوت
اصوووولیین اموامیوه به این نظریه معکقدند (ت ک :تور تازا1221 ،ق 212 :8 ،و :12
212؛ مقق حمی1221 ،ق121 :؛ عمموه حمی1224 ،ق114 :2 ،؛ تیض اوواشوووانی،
1181ش14 :؛ میرزاا ممی1211 ،ق 286 :1 ،و 16 :2؛ نائینی1116 ،ش111 :2 ،؛
عرامی1211 ،ق266 :2 ،؛ خویی1211 ،ق218 :2 ،؛ خویی1211 ،ق 112 :2 ،و 111؛
مظفر1211 ،ق112 :1 ،؛ امام خمینی1221 ،ق161 :2 ،؛ مکاتم شوویرازا1228 ،ق:2 ،
)82
مقق حمّی مینویسود :دت صووتحی اه ال و الم حعری بر اسم مفرد داخ شود،
مفید جن خوادد بود نه اسووکغراق اگر گفکه شووود :دت صوووتحی اه مرینهاا بر عهد
بودن آن نبوده و امم از حکیم صووادت شووود ،مرینهاا اسووت اه داللت بر اسووکغراق
میاند ،این مطمب انکات نمیشود (مقق حمی)121 :

دت معالم االصوو چنین آمده است :غرض از نفی داللت اسم مفرد مقمّی به ال و
الم بر عموم ،داللوت بوالوضوووا آن اسوووت نوه مطم داللت آن؛ چرا اه غالباً دت احکام
شووورعی ،مرینه حالیه -دت صووووتحی اه ال و الم براا عهد نباشووود -داللت بر عموم
الربا( ابن شهید انی1116 ،ش)128 :
میاند ،مانند آیهَ  :و َأ َح َّل ل ُ
ال ال ْبَی ْ َع َو َح َّر َم ِّ
الزم به ذار است اه اگر عمومیت از مقدمات حکمت اسکفاده شود دت این صوتت
از الفا مطم خوادد بود نه عام (ت ک :سووبقانی121 :1181 ،؛ 81؛ مکاتم شوویرازا،
)182 :2 ،1228
 .3-2-1-3دیدگاه تفصیلی

 .3-2-2بررسی دیدگاهها در مورد آیه مُخلَصین

 /هنری صنرقی -م

حفاوت دیدگاهدا دت موتد داللت اممه السو و الفقدا دت آیه كَذَ ال ِ َ ِ
ص ِر ََ َعن ْ ُه
ك لنَ ْ
ادنَا ال ْمخْل ِ
السْوء و الََْْاَ اء ِإنَّه مِن عِب ِ
َصین بر عمومیت حأ یرا نداتد؛ زیرا بر اساس دیدگاه
ُ
و ََ ْ َ ُ ْ َ
او اه داللت اسووم جن مفرد مقمّی به ال و الم بر عموم بالوضووا اسووت ،با حوجه به
اینکه دت موتد واژگان «السوو » و «الفقدا » مرینه بر عهد بودن ال و الم وجود نداتد،
داللت آن بر عمومیت سووو و تقدووا آشووکات اسووت ،و بر اسوواس دیدگاه دوم اه اسووم
جن مفرد مقمی بوه أل و الم ،براا جن و موادیوت اسوووت ،با حوجه به اینکه نفی
مادیت با نفی حمام جزئیاحو مقق میشوووود ،آیه مذاوت به داللت الکزامی بیانگر این
اسوت اه حمام اتراد سوو و تقدوا از ح رت یوس صرف شده است عممه حمّی دت
ذیو آیوه حطهیر دت پاسوووخ به این اشوووکا اه آیه حطهیر بر ازاله در تجسوووی داللت
نمیاند؛ زیرا مفرد مقمّی به ال و الم مفید عموم نیسووت ،مینویسوود :ال و الم براا
مادیت اسووت و آنچه اه نفی شووده ،مادیت تج میباشوود و توشوون اسووت اه نفی
مادیت ومکی صووقی اسووت اه حمام جزئیات و اتراد آن نفی شووود (ت ک :عممه حمی،
 221 :1 ،1224و )114 :2

اد حسین مخرن ی

بر اسواس دیدگاه سووم از آنجا اه اممه السو و الفقدا خالی از حا ( ) میباشند،
بر عموم و اسوکغراق داللت میانند دت نکیجه آیه موتد بقث بر صورف در گونه سو و
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برخی بین موتدا اه حا مربوطه ( ) بر آن واتد شووده اسووت و بین موتدا اه حا
بر آن واتد ندوده اسوت ،حفصی داده ،و دت صوتت اخیر ،اسم جن مفرد مقمّی به أ
تا مفید عموم و اسووکغراق دانسووکهاند (ت ک :جوینی121 :1 ،1218 ،؛ غزالی:1 ،1211 ،
)216
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تقدایی داللت میاند
اشکال

موتد نزو آیه ك َذَال ِ َ ِ
وء َو الَْ َْْ َاْْْ َاء ،پیراسوووکگی ح ووورت
صْْْ ِر ََ َعن ْ ُه و
ك لن َ ْ
السْْْ َ

یوسوو  از زناا مقصوونه اسووت ،و این مطمب ،مرینهاا بر عهد بودن ال و الم دت
واژگان «السووو » و «الفقدووا » اسووت عدهاا از مفسووران دمین دیدگاه تا برگزیدهاند
(ت ک :مرطبی111 :11 ،1162 ،؛ الدیجی411 :2 ،1111 ،؛ حقی بروسوووا ،بی حا:2 ،
211؛ مغنیووه1222 ،ق111 :2 ،؛ گنووابووادا1218 ،ق141 :2 ،؛ بروجردا:4 ،1166 ،
114؛ مرشوی )118 :4 ،1111 ،این دسوکه بر این باوتند اه سیاق آیات مرینهاا است
بر اینکه مراد از ال و الم دت دو اممه السوو و الفقدوا عهد بوده و بر عصمت ح رت
یوس و  از زنا و مقدمات آن داللت میاند بنابراین ومکی ال و الم براا عهد باشوود
دی ی از اموا مذاوت مطرح نمیشود
پاسخ
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موصص بدانیم ،اه دت نادتسکی آن
 1این اشوکا  ،مبکنی بر این است اه موتد تا ّ
حردید و اخکمتی وجود نداتد بر این اسوواس ،اینکه نزو آیه مربو به سووو و تقدووا
خاصوووی اسوووت ،مرینه بر عهد بودن ال و الم نووادد بود جما اثیرا از مفسوووران،
دمین دیدگاه تا دت موتد آیه شریفه برگزیدهاند (ت ک :طوسی ،بی حا 11 :1 ،و 484 :1؛
طبرسووی212 :1 ،1182 ،؛ تور تازا1221 ،ق 216 :1 ،و  216 :4و  181 :11و :18
221؛ ابوالفکوح تازا1218 ،ق124 :11 ،؛ ابن اثیر1211 ،ق 111 :2 ،و  14 :1و :2
 16و 128؛ زتادوی1211 ،ق126 :1 ،؛ سویوطی1221 ،ق121 :1 ،؛ اندلسی ابوحیان،
1221ق42 :2 ،؛ ااشووانی11 :8 ،1116 ،؛ آلوسووی1214 ،ق 211 :1 ،و  212 :4و :1
 212و 211 :8؛ شووواانی1212 ،ق ،ج  ،1ال  122و 22؛ طباطبایی1211 ،ق 22 :2 ،و
 211 :2و  11 :8و  121و  8 :1و  42 :11و 121 :12؛ معرتووت212 :1 ،1188 ،؛
جوادا آممی1188 ،ال  211 :11 ،و 121 :11؛ دمو 146 :2 ،1181 ،و )111 :1
 2بر ترض اه این احکما دت آیه صووقی بوده و مراد از «السووو » و «الفقدووا »
زناا مقصوونه یا مصوود آن باشوود ،باز نمیحوان حکم مذاوت دت آیه -یعنی پیراسووکگی
ح ورت یوس  از سو و تقدا  -تا به زناا مقصنه یا مصد آن اخکصاال ددد؛ زیرا
مع ّم اردن َصورف سوو و تقدا از ح رت یوس  به مومَص بودن او ،مرینهاا بر
منا حوصویص است؛ چرا اه مفاد اادر آیه حصر عمت َصرف سو و تقدا دت مومَص

بودن اسوت با حوجه به ماعده القلة تقمم و تخصص ،آیه شریفه بر پیراسکگی ح رت

یوسو  از در گونه سو و تقدایی داللت میاند (ت ک :آلوسی1214 ،ق218 :6 ،؛
شواانی1212 ،ق22 :1 ،؛ ابن عاشوت ،بی حا21 :12 ،؛ طباطبایی1211 ،ق)111 :11 ،

با حوجه به مطمب یاد شووده ،پیراسووکگی از در گونه سووو و تقدووا به ح وورت
یوسوو  نیز اخکصوواال نداتد ،بمکه دیگر مومَصووین -به ویژه پیامبران -تا شووام
میشود (ت ک :طباطبایی1211 ،ق)111 :11 ،

عزت خدا سوگند یاد می اند اه به طوت حکم حمامی أبناى
(حجر )21 -11 :شیطان به ّ
بدور تا إغوا می اند ،آن گاه مومَصین تا اسکثنا ارده و اعکراف میاند اه نمیحواند دت
مومَصووین نفوذ اند و آنها تا به بیراده بکدوواند با حوجه به اطمق اغوا دت آیات توق و
آنچه اه دت مفهوم شوناسوی واژه اغوا گذشوت ،اغواگرا شویطان نسووبت به انسان دو
منطقه وسوویا داتد؛ یکی دت اندیدووه و عمم اسووت و دیگرا دت انگیزه و اتاده به عباتت
دیگر اغوا شیطان دم دت حوزه عق نظرا صوتت میگیرد و دم دت حوزه عق عممی
بنابراین شوویطان دت حجهی عممی و حفسووی عممی انسووان ،از در شووبهه و شووهوحی
اسووکمداد می اند ،حا او تا بر ا ر ابکم به شووبهه از «جزم عممی» باز داتد و بر ا ر ابکم به
شهوت عممی از «عزم عممی» منصرف اند (ت ک :جوادا آممی1181 ،ش)181 :1 ،

 /هنری صنرقی -م

از آنجا اه دت آیات مذاوت شویطان به عجز خود نسوبت به اغواا مومَصین اعکراف
میاند ،توشون میشوود اه عجز او از اغواا مومَصین دم اغوا دت ساخکات عمم و عق
نظرا تا شوام میشود و دم اغوا دت می  ،اتاده و عق عممی تا بنابراین مومَصین دم
دت تهمیدن و جزم عممی اشووکباه نمی انند و دم دت اتاده ،حصوومیم گیرا و عزم عممی
نمیلغزند (ت ک :جوادا آممی1181 ،ش ،)212 :21 ،دت نکیجه پیراسوکه و مصون بودن
مومَصین از اغواا شیطان ،بیانگر عصمت آنان از خطاا عممی و خطیئه عممی است

اد حسین مخرن ی

از مطالب پیدوین توشون شد اه مومَص بودن ممزم با معصوم بودن است ،یعنی
در ا اه به مقام واالا مومَصوین دسوت یابد دی گونه سووو و تقدائی به سراغ او
نمیآید و به ذدن و ممب او خطوت نمیاند و دت برابر اغواا شوویطان و در عام انقراف

بررسی داللت آیات مخلَصین بر عصمت پیامبران /انصر ص رن او ر – م اد ذوقی هریس 

 .3-3مخلَص بودن و عصمت در آیات دیگر
ك ََُغْ ِوعنَّهم َأجمقِین ِإ ََّل عِباد َك مِنْهم ال ْمخْل ِ
َصْْین( ال)81 -82 :
دت آیات :قَا َل فَبِقِ َّزت ِ َ
َ ُ ْ ْ َ َ
َ َ ُ ُ ُ
ض و ََُغْ ِوعنَّهم َأجمقِین ِإ ََّل عِباد َك مِنهم ال ْمخْل ِ
نی ََ ُ َزعِّن َ َّن ل َُه ْم ِ
ب َبما َأغ َْوعْت َ ِ
َصین
و قَا َل َر ِّ
َ ُ ْ ْ َ َ
فی ْاََ ْر ِ َ
َ َ ُ ُ ُ
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اننده دیگرا دت امان اسوت دت نکیجه با حوجه به معناا مومَصین و ااتبردداا آن دت
آیات توق و اکب معکبر لغت میحوان گفت :دت ادبیات و عرف مرآن اریم ،اصووو اولی
دت واژه «مخلَص» ،مسوواوا بودن آن با واژه «معصو » میباشوود ،مگر دت مواتدا اه

مرینوه بر خمف آن باشووود (ت ک :طباطبایی1211 ،ق 162 :11 ،و 241 :2؛ مطهرا،
212 :1 ،1111؛ جوادا آممی146 :2 ،1181 ،؛ مصووباح یزدا 212 :1181 ،و :1161
)141 -148

 .4بیان قلمرو و رسالت دلیل مخلَصین

این دلیو  ،عصووومت دمه انبیا  تا دت دمه زماندا از حین حولد حا تحمت و دت
ادنَا ال ْمخْل ِ
دمه مکاندا ،شوام میشوود؛ زیرا جممه ِ إنَّه مِن عِب ِ
َصین( یوس  )22 :جممه
ُ
ُ ْ َ
ومیه داللت بر بوت و اسووکمرات و دوام داتد (ت ک :زمودوورا،
ومیه بوده و جممه اسو ّ
اسو ّ
1211ق111 :1 ،؛ تور تازا1221 ،ق211 :14 ،؛ سویوطی1221 ،ق486 :1 ،؛ آلوسی،
1214ق 218 :6 ،و 242 :11؛ ابن عواشووووت ،بیحا611 :1 ،؛ طباطبایی1211 ،ق:18 ،
111؛ جوادا آممی1188 ،ال  )211 :22 ،بنابراین این بوو از آیه داللت میاند اه
مسووکمر اسووت و
ویژگی مومَص بودن دت ح وورت یوسوو  امرا ابت و دائمی و
ّ
اخکصواال به زمان و مکان خاصوی نداتد ،پ مقصوو آن نیز ( َصورف سو و تقدا )
وابوت خوادود بود و دت دموه زمواندوا از حین حولد حا تحمت و دت دمه مکاندا حقق
خوادد داشت

سنل بیس و اهم ،شان

صلد و سیزر 
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دمچنین با حوجه به معناا اغوا اه دم شووام حیطه عق نظرا میشووود و دم
شوووامو حیطوه عق عممی ،و با حوجه به معناا مومَص اه به معناا پاک بودن از در
نوو آلودگی و آمیوکگی اسووت ،میحوان گفت این دلی حمام مراح عصوومت به غیر از
عصومت دت مقام وحی 1و عصمت از منفّرات 2بسکگان تا ا بات میاند؛ زیرا در ادام از
 . 1باعد توجه داشْت كه اسْتَاده از آعه و رواعت براا ااباع عصْمت در مقام وحی ،مسْتلزم دور عا تسْلسل مْال است.
از اعن رو طرعق ااباع عصْْمت در مرتبه وحی منْصْْر در ادله عقلی اسْْت و هیو آعه و رواعتی لسْْان ااباتی نسْْبت به
عصْْمت در مقام وحی ندارد م ر اعنكه در آن آعه و عا رواعت ،دلیل عقلی مطرح شْْْده باشْْْد .البته باعد متذكر شْْْد كه
شأن تأعیدا و تاكیدا آعاع ناظر بر عصمت انبیاء در مقام وحی مانند آعاع  62-62سوره جن بدون خدشه است.
 . 2واژه منَر در لغْت عبارع اسْْْت از هر چیزا كه سْْْبچ دورا چیزا از چیزا و علت بی اعتناعی به آن چیز باشْْْد
(ر.ک :ابن فارس4141 ،ق154 :5 ،؛ راغچ اصَْْهانی4146 ،ق .)248 :اعن مَهوم لغوا شْْامل اناه و غیر اناه میباشْْد،
لكن در اصْطاح كامی ،مرتبه عصْمت از منَراع ،قسْیم مرتبه عصْمت از اناهان اسْت (ر.ک :سبْانی4146 ،ق:3 ،
 .)644در نتیجه مقصْْود از منَراع امورا اسْْت كه اناه نبوده لیكن سْْبچ بی اعتبارا انبیاء و دور شْْدن مردم از اطراَ

گناه و خطا و سووهو و نسوویان مصووداق إغوا و آلودگی و آمیوکگی میباشووند و آنجا اه
ح مقض اسووت و باط و آمیوکگی وجود نداتد ،مجالی براا وسوووسووه و حدووکی
وجود نداتد

 .5پاسخ اشکاالت
 .5-1دفعی بودن اخالص مخلَصین در لغت

ممکن اسوت گفکه شود :آنچه از حصری برخی از لغویون دمچون تاغب اصفهانی و
اادر لغویون دیگر دتباته مفهوم ماده «خمص» به دسووت میآید ،این اسووت اه اخمال
مومَصوووین از آلودگیدا و آمیوکگیدا دتعی اسوووت نه تتعی (ت ک :تاغب اصوووفهانی،
1212ق )212 :این با نظر امامیه مبنی بر عصمت انبیا  از زمان حولد مناتات داتد
ادنَا ال ْمخْل ِ
جممه ِ إنَّه مِن عِب ِ
اسمیه
اسومیه بوده و جممه
َصْین( یوسو  )22 :جممه
ّ
ّ
ُ
ُ ْ َ
داللوت بر بوت و اسوووکمرات و دوام داتد بنوابراین این بوو از آیوه داللت میاند اه
مسووکمر اسووت و
ویژگی مومَص بودن دت ح وورت یوسوو  امرا ابت و دائمی و
ّ
اخکصواال به زمان و مکان خاصوی نداتد پ مقصوو آن نیز ( َصورف سو و تقدا )
وابوت خوادود بود و دت دموه زمواندوا از حین حولد حا تحمت و دت دمه مکاندا حقق
خوادد داشوووت (ت ک :آلوسوووی1214 ،ق )218 :6 ،دت نکیجه مناتاحی با اعکقاد امامیه
دتباته عصمت انبیا  نووادد داشت
 .5-2عدم داللت آیه مخلَصییین بر عصییمت اا گناهان برخاسییته اا تمنیات

 /هنری صنرقی -م

نفس

اد حسین مخرن ی

بسویاتا از گنادان برخاسکه از حمنیات نف دسکند ،نه إغواا شیطان ،و آیه َ و
ئ نََ ِ ِ
السوء( یوس  ،)41 :شاددا است بر این مدعا اه برخی
َما ُأب َ ِّر ُ
ْسْی إنَّ النََّ ََْ َََ َّم َار ٌٌ ب ِ و
ك ََُغْ ِوعَن َّ ُه ْم
از گنوادوان برخواسوووکوه از عمو نف دسوووکند بنابراین آیات قَا َل فَبِقِ َّزت ِ َ
َّإ ََّل عِباد َك مِنْهم ال ْمخْل ِ
ِ
ین ِ
َصْْین( ال )82 -81 :تقط گنادانی تا از مومَصووین نفی
َأ ْج َمق َ
َ َ ُ ُ ُ
آنهْا میاردد ،مثْل عهر امهاع ،بیمارا جذام و ( ...ر.ک :همان) .بنابراعن از آنجا كه واژه كلیدا و حد وسْْْر در دلیل
مخلَصْْْین ،مخلَص بودن انبیْاء اسْْْت و مخلَص بودن صَْْْت و وعژای مربود به خود انبیاء اسْْْت ،از اعن رو اعن دلیل
عصمت از منَراع بست ان را ااباع نمیكند.
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میاند اه حوسط شیطان موتد إغوا مرات گرتکهاند (میربامرا و نائینی)86 :1114 ،
پاسخ

ّأماته انسوانی ،خود عاممی مسوکق از وسوووسووهداا شیطانی دت
دت اینکه آیا نف
عما ابمی است ،دو دیدگاه مطرح است:
ایجاد انقراف براا انسان است یا اینکه از ّ

عما
الف) برخی معکقدند نف
ّأماته مسوکق از وسووسهداا شیطان نبوده و از ّ
او مقسوب میشود؛ یعنی وسوسه اننده و آمر او  ،شیطان است ،و نف ِ تریب خوتده
ِ
حبهکات ،عام ِ
مباشور و مریب و مجرا طرح و دسوکوت اوست (جوادا آممی1188 ،ال ،

411 :8؛ دمو1188 ،ب)211 :؛ زیرا آنچه از آیات مرآن اریم بر میآید این اسوووت اه
شویطان براا اضم و اغواا انساندا از توش دعوت و وسوسه اسکفاده میاند چنانکه
كان لِي عل َیك ُم مِن سْْل ٍ
ْطان ِإَلَّ َأ ْن َد َع ْوتُك ُْم ف َْاسْْت َ َجبْت ُ ْم
مرآن اریم از مو او میترمایدَ  :و ما َ َ َ ْ ْ ْ ُ

لي( ابرادیم )22 :وسووسه و دعوت امرا است دتونی و مربو به نف

سنل بیس و اهم ،شان
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و توح آدمی،

حجرد
لذا ابزات این اات نیز میبایسووت مکناسووب با آن و دتونی باشوود از آنجا اه سووق
ّ
شوویطان ،از مرحمه ودم و خیا گذت نکرده و تعالیتداا او از این ات حجاوز نمیاند و
حجرد عقمی تادی نوداتد ،منطقوه نفوذ و ابزات اات او نیز ودم و خیا خوادد
بوه مرحموه ّ
بود در ی از مواا ودم و خیا مرحبهاا از مراحب نف میباشوووند اگر نف حهذیب
ندووود و این موا حقت سوومطه موه عاممه نباشووند ،نف حقت ترمان آنهاّ ،أماته به سووو
خوادد بود بنابراین شویطان بدون واسطه نمیحواند انسان تا گمراه اند و میحوان گفت
عام مریب نفوذ شیطان دت اندیده آدمی ،نف ّاماته اوست (جوادا آممی1188 ،ال ،
 )111 :1بنابراین در چند دت برخی از آیات وسوووسووه و امر ،دم به شوویطان و دم به
نف منسووب است؛ لیکن وسوسهاننده و آمر ّاولی و عام اصمی و بعید ،شیطان است
و عام ِ مباشور و مجرا ترمان ،نف تریب خوتده اسوت؛ نفسی اه شهوت و غ ب تا
به خدمت گرتکه ،به اسووکودام شوویطان دتمیآید و وسوووسووه و دسووکوتداا او تا دت
مقدوده توح و جان آدمی اجرا میاند بر این اسواس ،مفاد آیه شوریفه وما اُبرء نَ ِ
َسي
َ ِّ ُ
إنَّ النََ َمار ٌٌ بِالسْ ِ
وء إَل ما ر ِحم ربي( یوسو  )41 :با آنچه دت آیه و ََل تَتبِقواْ ُخطُواعِ
َ َّ ُ
َ َ َ
َ
َ
َّ َ
ان ِإنَّه لَك ُم عدو مبِین ِإنَّما ع ْأمرك ُم بِالس ِ
الاَّ یطَ ِ
وء َو الَْ َْْاَ ِاء( بقره )161 -168 :از آن تو اه دت
و
ْ
ُ ْ َ ُ ٌّ و ٌ َ َ ُ ُ
طو یکودیگر اسوووت ،دت حعاتض و حناتی نیسوووت (ت ک :جوادا آممی1188 ،ال :8 ،
)424

ب) برخی بر این بواوتنود اوه نف

ّأمواته خود دت عرض شووویطان میحواند عام

انقراف انسووان باشوود در چند گادی اومات نیز دت حصوورف شوویطان عم میاند این
َسْي إنَّ النََ َمار ٌٌ بِالس ِ
دیدگاه از اادر برخی از آیات مرآن اریم دمچون :وما اُبرء ن َ ِ
وء
َ
َّ َ
َ ِّ ُ
ِ
ِ
ِ
َس ُه( ق،)16 :
إَل ما َر ِح َم َربي( یوسو  )41 :و ولَقَد َخل َقنَا
َ
اإلنسان ونَقل َُم ما ت ُ َوسو ُس به ن َ ُ
ماب اسکفاده است (ت ک :میربامرا و نائینی)86 :1114 ،

 /هنری صنرقی -م

اد حسین مخرن ی

 .5-3عدم داللت آیه مخلَصین بر عصمت اا خطا

آیه مومَصوین ،حنها بر عصمت پیامبران از گناه داللت میاند ،و عصمت از خطا تا
شام نمیشود؛ زیرا مندأ خطاا بدر شیطان نیست (میربامرا و نائینی)86 :1114 ،

بررسی داللت آیات مخلَصین بر عصمت پیامبران /انصر ص رن او ر – م اد ذوقی هریس 

در ادام از این دو دیدگاه مبو شووود ،حفاوحی دت نکیجه اسووکدال ما پیو نووادد
َّإ ََّل عِباد َك مِنْهم ال ْمخْل ِ
ِ
ین ِ
َصین( ال-82 :
آمد؛ زیرا اهوت آیه قَا َل فَبِقِ َّزت ِ َ
ك ََُغْ ِوعَن َّ ُه ْم َأ ْج َمق َ
َ َ ُ ُ ُ
 )81دت این اسوت اه آن چیزا اه از مومصین نفی شده است ،حقیقت اغوا میباشد،
ِ
اد َك
لذا ترمی نمیاند اه این اغوا از سووا چه عاممی باشد م اتا اینکه عباتت ِ إ ََّل عب َ َ
مِنْهم ال ْمخْل ِ
َصْین دت این آیات نیز دمچون آیه  22سوته یوس دت مقام حعمی میباشد
ُ ُ ُ
حوصووص» ،آیات مذاوت درگونه اغوا تا از سوووا در نوو
حعمم و ّ
و مطاب ماعده العمّة ّ
عاممی ،از مومَصوووین نفی میانند خواه عام آن اغوا و انقراف ،بیرونی باشووود و خواه
دتونی ،و خواه آن اغوا و انقراف عممی باشوود یا عممی ،چه مائ باشوویم اه شوویطان و
نف أماته در ادام مسووکق بوده و دت عرض دم دسووکند و چه مائ باشوویم اه نف
اماته ابزات شیطان بوده و دت طو آن مرات داتد
ادنَا ال ْمخْل ِ
ك لِنَصْْ ِر ََ عنْه السْْوء و الََْْ َاْْاء ِإنَّه مِن عِب ِ
ِ
َصْْین
این اطمق دت آیه ك َذَال َ ْ
ُ
َ ُ و ََ ْ َ ُ ْ َ
(یوسو  )22 :توشون حر است و بیان میداتد اه خداا سبقان به صوتت مطم سو و
تقدووا تا از ح وورت یوسوو  و در مومَص دیگرا برگردانده اسووت؛ خواه سووو و
تقدوایی باشد اه نکیجه وسوسه شیطان است :و ََل تَتبِقواْ ُخطُو ِ
اع الاَّ یطَ ِ
ان ِإن َّ ُه لَك ُْم َع ُد ٌّو
َ َّ ُ
ْ
َ
مبِین ِإنَّما عأْمرك ُم بِالس ْ ِ
وء َو الَْ َْْ َا ْ ِاء( بقره ،)161 -168 :یا سووو و تقدووایی اه نکیجه
و
و ٌ َ َُُ
ِ
ِ
ِ
ََ َم َار ٌٌ بِالسوء إَل ما َرح َم َربي( یوس  ،)41 :یا
نف
ّأماته اسوت :وما اُب َ ِّر ُء نََسي إنَّ الن َّ َ
سوو و تقدایی اه نکیجه دمکاتا آن دو است؛ زیرا ممک و عمت پیراسکگی از سو و
تقدا  ،مومَص بودنِ مومَصین است

52

پاسخ

اوالً در چند دنگامی اه از وسووسوه و حا یر شیطان سون به میان میآید ،معموالً
دت نگاه ابکدایی سووق دادن انسوان به سوا گنادان و شهوات به ذدن میتسد ،اما باید
حوجه داشوت این تهم ابکدایی تقط یکی از حا یرات شویطان اسوت و شوویطان از تاهداا
دیگر بر انسووان حا یر میگذاتد اه مداخمه نمودن دت صوووت عممی حاصوو از جهان به
وسوویمه موه ودم یکی دیگر از آنهاسووت (صوودتالمکألهین)۲۳۶ :5 ،۶۳۱۱ ،؛ زیرا عق به
خودا خود خطوا نمیانود و عام به خطا اتکادن عق دخالت نابجاا ودم اسوووت ،و
عق بنفسوه حا مادامی اه ودم مزاحم آن ندوود از خطا و اشوکباه مصون است (دمان،
 )۶5۰ :۶۳5۴آیه موتد بقث نیز از این جهت مطم اسوووت؛ یعنی آنچه اه شووویطان
سوووگند یاد ارده انجام ددد مطم إغوا اسووت بنابراین اغواگرا شوویطان نسووبت به
انسوان دو منطقه وسیا داتد؛ یکی دت اندیده و عمم است و دیگرا دت انگیزه و اتاده به
عباتت دیگر اغواا شووویطان دم دت حوزه عق نظرا صووووتت میگیرد و دم دت حوزه
عق عممی
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بنوابراین شووویطان ،حنها با شووویوهداا عممی و واداشوووکن انسوووان به گناه ،او تا
نمی تریبد ،بمکه از زمینهداا عممی نیز بهره می گیرد از آنجا اه موه وادمه حقت حا یر
شووویطان اسوووت ،به امک ووواا طبعو از چهاتچوب مقسووووسوووات تراحر تتکه و حکم
مقسووسوات تا به غیر مقسوسات حعمیم میددد؛ یا با انکات اموتا اه ح بداندا تاه
نمیبرد یوا با ایجاد شووو دت احکام عق یا با ایجاد حرسداا وادی و حالی میاسداا
مغالطی ذدن تا به خطا میاتکند (ت ک :جوادا آممی)۶۹۷ :۶۳۸۶ ،
اادر برخی از آیات مرآن اریم نظیر آیات ع َ ِقْ ُد ُه ْم َو ع ُ َمنِّی ِه ْم َو َما عَقِ ُد ُه ُم َّ
الاْْْیْطَ ُن ِإ ََّل
ورا( نسووا  )۶۲۰ :و ف ََزع َّ َن ُله ُم َّ
الا ْیْطَ ا ُن َأ ْع َمال َُهم( نق  )۱۳ :بیانگر این اسووت اه
غ ُُر و

میودان عمو و حواخوت و حواز شووویطان دمانا ادتاک انسوووانی ،و ابزات اات او عواط و
خن َّ ِ
اسَّ
احساسات بدرا است ،و دمچنین از اادر برخی آیات دیگر نظیر :ال َْو ْس َو ِاس ال َ
ال َِّذو ع ُ َو ْس ْ ِو ُس ِ
فی ُص ْ ُدو ِر النَّاس( ناس )5 -۴ :به دسووت میآید اه اودام ااذب و اتکات
باط تا شیطان دت نف

انسان القا میاند (ت ک :طباطبایی۶۴۶۷ ،ق)۴۰ :۸ ،

انیاً بر ترض دم بسذیریم اه مندوأ خطاا بدور شیطان نیست ،دمان طوت اه دت
ك ََُغْ ِوعنَّهم َأجمقِین ِ ِ
اد َك مِن ْ ُه ُم
پواسوووخ به اشوووکا دوم بیان شووود ،آیه قَا َل فَبِقِ َّزت ِ َ
َّإ ََّل عب َ َ
َ ُ ْ ْ َ َ

ال ْمخْل ِ
َصْین( ال )81 -82 :اهوت دت این داتد اه آن چیزا اه از مومَصوین نفی شده
ُ

اسووت ،حقیقت اغوا به صوووتت مطم میباشوود ،بنابراین ترمی نمیاند اه آن اغوا از
نوو عممی باشود و یا عممی ،و مندأ آن شیطان باشد یا غیر شیطان م اتا اینکه عباتت
ِ إ ََّل عِباد َك مِنْهم ال ْمخْل ِ
َصْْین دت این آیات نیز دمچون آیه  22سوووته یوسوو دت مقام
َ َ ُ ُ ُ
حعمی میباشوود و مطاب ماعده القلة تقمم و تخصْص ،آیات مذاوت درگونه اغوا تا از
سوووا در نوو عاممی ،از مومَصووین نفی میانند؛ خواه عام آن اغوا و انقراف ،بیرونی
باشود و خواه دتونی ،و خواه آن اغوا و انقراف عممی باشد یا عممی ،چه مائ باشیم اه
شویطان و نف أماته در ادام مسوکق بوده و دت عرض دم دسووکند و چه مائ باشیم
اه نف اماته ابزات شیطان بوده و دت طو آن مرات داتد

آنچه دت مرآن [دتباته اغواا بدور غیر از مومصوین] آمده وعدها شیطان است ،و
دلیمی نداتد اه آن تا صوادق پنداشوکه ،اسواس اسکدال مرات ددیم دوت از ذدن نیست
اه امم شوویطان وعدهاا ااذب باشوود (آمدا1221 ،ق212 :2 ،؛ میربامرا و نائینی،
)86 :1114
پاسخ

عزت
اوالً مرآن اریم ،اکوابی اسوووت اوه از جوانب خداا حکی ِم ناز شوووده و به ّ
(نفوذناپذیرا) سوکوده شوده اسوت به طوتا اه باط تا از دی جهکی بدان تاه نیست
ِِ
ِ
و ِإنَّه ل َِكتاب ع ِزعز ََّل عأْت ِ ِیه ال ْباطِل مِن ب ِ ِ
عل ِّم ْن َح ِك ٍ
یم َحمِید( تصمت:
ین ع َ َدعْه َو ََل م ْن َخل َْه تَن ِز ٌ
َ ُ َ ٌ َ ٌ َ َ ُ َ

چنانکه پ

 /هنری صنرقی -م

( )22 -21ت ک :جوادا آممی1188 ،ال  )24 :1 ،بنابراین این اکاب شووری مجموعه
مصووص و اموا نیسووت اه تقط آتایی تا نق اند و بدون ا بات یا ابطا  ،از آن بگذتد
بمکوه در مسوووئموه اا تا اه مرآن از جن ،ان  ،مم  ،مؤمن و ااتر بازگو اند ،اگر ح
باشود ،دتسکی آن تا گوادی می اند و چنانچه باط باشد ،نادتسکی آن تا بیان می داتد؛
از نق سووون تباخواتان اه بیا تا ترو و تبا تا اصوو مرات می ددند [قالوا

اد حسین مخرن ی

ِ
الربا( بقره ،])214 :بدون اعکنا به گفکه آنان ،اعمم میداتد خداا سبقان
إن َّ َما الب َ ُیع م ُ
ثل ِّ

وأح َّل
اه زمامدات اموت حکوین و حدوریا اسووت ،بیا تا حم و تبا تا حرام ارده اسوتَ  :
تد نکردن امم شوویطان دت این آیه ندووان صووقت و
الربا( دمان) ،لذا ّ
ال الب َ َیع َ
لُ
وح َّر َم ِّ
عممی شدن آن است (ت ک :جوادا آممی1188 ،ال  412 :21 ،و )421 :12
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ِ
طُواع
وانیواً خوداونود مکعوا دت آیات مکعددا از مرآن اریم نظیر :و َل تَتَّب ِ ُقوا ُخ
الاْی ِ
طان ِإن َّ ُه لَك ُْم َع ُد ٌّو ُمبین( بقره )۶۱۷ :شویطان تا دشومن آشکات انسان معرتی ارده و
َّ ْ
ِ
ِ
أنه
عممی شودن بودی از حهدیدداا شیطان تا پذیرتکه است؛ مانند اضم  :ك ُت َ
چ َعل َیه ُ
ِ
ضل وه وع ِ
ِ
هدعه إلي َع ِ
َقر
السقیرّ ( 
َمن ت َ َوَل ُه ف ُ
ذاب َّ
َأنه ع ُ ُ َ
حج )2 :و امر به منکر :الاَّ یطا ُن عَق ُدك ُُم الَ َ
وع َ ُأم ُرك ُم بِالََْاْاء( بقره )268 :و حزیین تتکاتداا نادتست و موادب طبیعی براا آدم:
َ زع َّ َن ل َُه ُم َّ
قملون( أنعام)21 :؛
الاْیطا ُن أعمال َُهم( انفا )28 :؛ َ زع َّ َن ل َُه ُم الاَّ یطا ُن ما كانوا ع َ َ
واع مِن النسْ ِ
ِ ِ
ِ
چ َّ
ْاء والبَنین( آ
الاْ َه ِ َ ِّ
َ 
َزعِّن َ َّن ل َُهم في اَرض( حجر)11 :؛ ُ زعِّ َن للناس ُح و
عمران( )12 :ت ک :جوادا آممی1188 ،ال  )412 :21 ،و بمخره دت آیه َ و لَق َْد َصْْ َّدقَ
ِ
ِ
ِ
نین( سوووبأ )21 :از اینکه شووویطان گمان خود
وه ِإَلَّ فَرعقاو م َن ال ُْم ْؤم َ
لیَ ظَ ن َّ ُه فَاتَّبَقُ ُ
َعل َی ْ ِه ْم إب ْ ُ
نظیرََُ  :غْ ِوعنَّهم و ِ ُ ََ 
ضْلَّن َّ ُه ْم تا دتباته پیروانو صادق مییابد ،خبر میددد (ت ک:
َ ُ ْ
طباطبایی1211 ،ق)166 :16 ،
 .5-5داخل بودن غیرمعصومین در دایره مخلَصین

ااتبرد مومَصوین دت آیات و توایات ،به معصوومین اخکصاال نداتد آیات و توایات
ذی  ،گواه این مدعاست:
ُون ِ ِ
 4-4-1دت آیات ِ إنَّك ُم ل َذَائقُواْ ال َْق ِ
ذَاب ْاََل ِ ِ
اد
جز ْو َن ِإ ََّل َما ك ُنت ُ ْم ت َ ْق َمل َ
َّإ ََّل عب َ َ
یمَّ َو َما ت ُ َ
ِ
ال ال ْمخْل ِ
َص ْین( صوواتات ،)21 -18 :حنها موَ مصووین مصووون از چدوویدن عذاب معرتی
ل ُ
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میشووند؛ اما میدانیم اه بسویاتا از غیر معصومان نیز ،اه ااثریت تسکگاتان تا شام
میشود ،از چدیدن عذاب مصوناند (میربامرا و نائینی)81 :1114 ،
ِ
ِ
ِ
ظُر
َّو لَق َْد َأ ْر َسْْْلْنَا فی ِهم ومنذ ِر َ
ین َ
 4-4-2دت آیوات َ و لَق َْد َضْْْ َّل قَبْل َُه ْم َأك َْثر ْاََ َّول َ
عنَّ فَان ْ
ك َیف كا ََن عاقِب ُة ال ْمنذَ ِرعنَّ ِإ ََّل عِب ِ
ال ال ْمخْل ِ
َصْْْین( صووواتات )12 -11 :خداوند مکعا
ْ َ
َ َ
َ
اد ل ُ
َ َ ُ

مدوراینِ عصور تسو خدا صومّی ّال عمیه وآله تا به امتداا دمک شده مب اه به سوا آن
امتدا تسوووالنی ترسووکاده شوود و آنها تسوووالن خود تا حکذیب ارده و دت ا ر حکذیب
دمک شودند ،حدوبیه ارده است دت این آیات از گروه دمک شدگان ،مومَصین از امت
اسووکثنا شووده و از نجات یاتکگان معرتی گردیدهاند و توشوون اسووت اه دت میان نجات
یاتکگان ،عدهاا از امتداا تسوووالن اه ایمان آوتده بودند ،مرات داشووکند اه معصوووم
نبودند (تاتیاب)81 :1111 ،

ونَّ ِإ ََّل
وه ف َِإن َّ ُهم ل َُم ْْ َضْْْ ُر َ
 4-4-1خوداوند مکعا دت آیهاا دیگر میترماید :فَك َذَّب ُ ُ
عِب ِ
ال ال ْمخْل ِ
َصْْین( صوواتات )128 -121 :این آیه نیز سوورگذشووت موم ح وورت
َ َ
اد ل ُ
الیواس تا بیوان میانود اه به حکذیب پیامبر خود پرداخکند و دت میان آنها مومنان
اندای بودند اه «مومَصوین» نام گرتکند ،و توشن است اه آنها غیر از گروه پیامبراناند
(ت ک :تاتیاب)81 :1111 ،

پاسخ

 /هنری صنرقی -م

 1بر ترض اه دت این آیات ُمقرز باشوود اه مومَص وین شووام غیر معصووومین نیز
میشوود ،میگوییم این شمو به ام مرینه است یعنی سیاق آیات مرینه¬اا است
بر اینکه مراد از مومَص وین ،مومَص وین از عذاب اسووت اه غیر معصووومین تا نیز شووام
میشوود این مطمب به دی وجه نمیحواند نق وی بر اسکدال توق باشد؛ زیرا آنچه اه
ادنَا ال ْمخْل ِ
ك لِنَص ْ ِر ََ عنْه الس ْوء و الََْْ َا ْاء ِإنَّه مِن عِب ِ
ِ
َص ْین( یوس و  )22 :و آیه
آیه ك َذَال َ ْ
ُ
َ ُ و ََ ْ َ ُ ْ َ
ك ََُغْ ِوعنَّهم َأجمقِینَّ ِإ ََّل عِباد َك مِنْهم ال ْمخْل ِ
َصْْْین( ال )82-81 :به اطمق و
َ قْا َل فَبِقِ َّز ِتْ َ
َ ُ ْ ْ َ َ
َ َ ُ ُ ُ
عمومیکدوان بر آن داللت می انند ،این اسوت اه اص اولی دت واژه «مومَص» مساوا
بودن آن با واژه «معصووم» میباشود مگر دت مواتدا اه مرینه بر خمف آن باشد ،و این
موتد از مواتدا اسووت اه به دلی وجود مرینه ،اصوو اولی دت واژه مومَصووین دت اینجا
جاتا نمیشود

اد حسین مخرن ی

 2دت توایاحی اه ادعا شوده اسوت اممه مومصین بر غیر أنبیا و اد بیت (عمیهم
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 4-4-2دت برخی از توایات نیز از غیر معصووومین به مومَصووین حعبیر شووده است؛
نظیر توایکی از امام تضوا اه دت پاسوخ به سووا از وجه حسمیه حواتیون میترماید:
ِ ِ
ِ
َصْ ِ
ِ
ون ال ْْوا ِرع ِ
ِ
ین لِغَی ْ ِرهِ ْم
ین في َأنَُْس ِه ْم َو ُمخْلص َ
ین ََن َّ ُه ْم ك َانُوا ُمخْل َ
«َ ....و َأ َّما عن ْ َدنَا ف َُسْ ِّم َي ال َْْ َوا ِرع و َ َ َ ِّ َ
مِ ْن َأ ْوسْْْا ِ الْذو ن ُ ِ
وب ِبْال َْو ْع ِ َو التَّذْكِی ِر( »...ابن بابویه۶۳۷۸ ،ق )۷۹ :۲ ،اه دت این توایت
َ
حواتیون اه معصوووم نبودهاند از زمره مومَصووین معرتی شوودهاند دمچنین دت توایت
اس ُدواَ ،و ِإعَّاك ُْم َو
« َعظِّ ُموا َأ ْصْ َْابَك ُْم َو َوق ُِّر ُ
وه ْمَ ،و ََل عَت َ َج َّه ُم ب َ ْق ُضْك ُْم ب َ ْقضْاو َو ََل ت َ َضا وروا َو ََل ت َ َْ َ
ال ْبخْل ،ك ُونُوا عِب ِ
ِ
ین» (امینی1221 ،ق )224 :1 ،اه امام صوووادق از پدت
اد لال ال ُْمخْل َصْْ َ
َ َ
ُ َ
بزتگواتش نق میاند ،به مردم عادا حوصویه شوده است اه از بندگان مومَص خداا
سوبقان باشوند حا اگر مقام مومَصوین مربو به معصوومین میبود چنین حوصیهاا
نمیشد
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ِ
مرائت به تک «الم» دت واژه مومصین دت این توایات و توایات
السمم) اطمق شده است
مدوابه ،مسمّم و بدون اخکمف نیست؛ زیرا اممه مومصین دت در ادام از این توایات دت
منابا دیگر با اسور الم آمده است (ت ک :ابن بابویه81 :1 ،1184 ،؛ حرعاممی1211 ،ق،
 )112 :16بنابراین حنها توایت یا توایاحی میحوانند به عنوان موتد نقض براا اسووکدال
موتد بقث مطرح شووند اه اوالً سندشان صقی باشد و انیاً دت آنها اممه مومَصین-به
تک الم -بر غیر انبیا و اد بیت اطمق شوده باشد و الثاً مرائت الم دت آن به تک ،
مسوومّم و بدون اخکمف باشوود و تابعاً اممه مومَصووین به طوت مطم بوده و مرینهاا بر
حقیید وجود نداشووکه باشوود ،و حا آنکه توایکی اه چنین شوورایطی دت آن جما باشوود،
موجود نیست
 .4نتیجه گیری

آیات مومَصوین دت مرآن اریم عصومت دمه انبیا  دت حمام مراح عصمت -به
غیر از عصوومت دت مقام وحی و عصوومت از منفّرات بسووکگان -تا ا بات میاند؛ زیرا با
حوجه به معناا إغوا و مومَص و ااتبرد اطممی آن دو دت آیات موتد بقث ،مومَصوووین
اسووانی دسووکند اه خداوند مکعا آنها تا از در گونه ناخالصووی و انقراف و بدا پاک
گردانوده اسوووت؛ بوه طوتا اوه دی عام إغوا انندهاا حوان نفوذ و گمرادی آنان تا
نداتد

سنل بیس و اهم ،شان
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این ویژگی دت حمامی انبیا  وجود داتد و اخکصووواال به گروه خاصوووی از آنان
نداتد؛ چرا اه مرآن اریم آن تا دم دت موتد انبیا اولیالعزم به اات برده اسوووت و دم دت
موتد انبیا غیر اولی العزم و با حوجه به ماعده الغا خصوووصوویت و حنقی منا  ،ویژگی
مزبوت ،عموم پیامبران تا شام میشود

فهرست منابع
* قرآن کریم
۶

ابن ا یر ،مقمد بن مباتک۶۳۱۷ ،ش ،النهایة فی غریب الحدیث و األثر ،مم ،موسسه

۲

ابن بابویه ،مقمد بن عمی۶۳۷۸ ،ق ،عی ن أخبار الرضا ،حققی مهدا الجوتدا،

۳

ابن عاشوت ،مقمد بن طادر ،بی حا ،التحریر و التن یر ،بینا

مطبوعاحی اسماعیمیان
حهران ،ندر جهان
۴

۱

عبدال مرشی تسمن ،مادره ،داکر حسن عباس زای
حققی احمد
ّ

ابن تاتس ،احمد۶۴۰۴ ،ق ،معدم مآاییس اللغة ،مم ،مککب االعمم االسممی
ابن منظوت ،مقمد بن مکرم۶۴۶۴ ،ق ،لسان العرب ،بیروت ،دات صادت

۷

ابوالفکوح تازا ،حسووین بن عمی۶۴۰۸ ،ق ،روض الدنان و روح الدنان فی تفسوویر
الآرآن ،حققی داکر مقمد جعفر یاحقی و داکر مقمد مهدا ناصووو  ،مدوووهد ،بنیاد

۸

اصووفهانی ،سوویده نصوورت امین۶۳۱۶ ،ش ،مخزن العرفان در تفسوویر قرآن ،حهران،

۹

آلوسوی ،سیدمقمود۶۴۶5 ،ق ،روح المعانی فی تفسیر الآرآن العظیم ،حققی عمی

پژودوداا اسممی آسکان مدس تضوا

نه ت زنان مسممان

عبدالباتا عطیة ،بیروت ،دات الککب العممیة

 ۶۰امام خمینی ،توح ّال۶۴۲۳ ،ق ،تهذیب األص ل ،حهران ،موسسه حنظیم و ندر آ ات امام

خمینی

مهدا ،مادره ،دات الککب

 /هنری صنرقی -م

 ۶۶آمدا ،سووی الدین۶۴۲۳ ،ق ،أبکار األفکار فی أصوو ل الدی  ،حققی احمد مقمد
 ۶۲اندلسووی ابوحیان ،مقمدبن یوسوو ۶۴۲۰ ،ق ،البحر المحیط فی التفسوویر ،حققی
صدمی مقمد جمی  ،بیروت ،دات الفکر

اد حسین مخرن ی

 ۶۳ایجی ،میر سید شری ۶۳۲5 ،ق ،شرح الم اقف ،مم ،الدری الرضی

 ۶۴بغدادا ،عبدالقادر۲۰۰۳ ،م ،أص ل اإلیمان ،حققی ابرادیم مقمد تم ان  ،بیروت ،دات
و مککبة الهم

 ۶5بغوا ،حسوووین بن مسوووعود۶۴۲۰ ،ق ،معالم التنزیل فی تفسوویر الآرآن ،حققی
عبدالرزاق المهدا ،بیروت ،دات احیا الکراث العربی
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ابن عجیبوه ،احمود بن مقمد۶۴۶۹ ،ق ،البحر المدید فی تفسوویر الآرآن المدید،
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 ۶۱حفکازانی ،سعدالدین۶۴۰۹ ،ق ،شرح المآاصد ،مم ،الدری الرضی

 ۶۷جوادا آممی۶۳۸۴ ،ش ،وحی و نب ت در قرآن ،حققی عمی زموانی ممدوووه اا ،مم،
اسرا

 ۶۸جوادا آممی۶۳۸۷ ،ش ،سویر ییامبراکر در قرآن ،حققی حسن واعظی مقمدا،
مم ،اسرا

 ۶۹جوادا آممی۶۳۸۸ ،ب ،قرآن در قرآن ،حققی مقمد مقرابی ،مم ،اسرا

 ۲۰جوادا آممی۶۳۸۹ ،ش ،سیر ییامبران در قرآن ،حققی عمی اسممی ،مم ،اسرا
عبدال۶۳۸۶ ،ش ،ص رت و سیرت انسان در قرآن ،مم ،اسرا
 ۲۶جوادا آممی،
ّ
 ۲۲جوادا عاممی۶۳۸۸ ،ال  ،تسنیم ،مم ،اسرا

 ۲۳جوینی ،ابوالمعالی۶۴۶۸ ،ق ،البرهان فی اص ل الفآه ،بیروت ،دات الککب العممیة

 ۲۴حسووینی دمدانی ،سووید مقمد حسووین۶۴۰۴ ،ق ،ان ار درخشووان ،حققی مقمدبامر
بهبودا ،حهران ،اکابفروشی لطفی

 ۲5حقی بروسوا ،اسماعی  ،بی حا ،تفسیر روح البیان ،بیروت ،داتالفکر

 ۲۱خوئی ،ابوالقاسم۶۴۶۷ ،ق ،الهدایة في األص ل ،مم ،موسسه صاحب االمر
 ۲۷خوئی ،ابوالقاسوم۶۴۶۹ ،ق ،دراسات في علم األص ل ،مم ،موسسه دائر المعاتف تقه
اسممی

 ۲۸دخی  ،عمی بن مقمد عمی۶۴۲۲ ،ق ،ال جیز فی تفسوویر الکتاب العزیز ،بیروت ،دات
الکعاتف لممطبوعات

 ۲۹تازا ،تورالدین۶۴۲۰ ،ق ،مفاتیح الغیب ،بیروت ،دات إحیا الکراث العربی
 ۳۰تازا ،تورالدین۶۴۰۹ ،ق ،عصمة االنبیاء ،بیروت ،دات الککب العممیة

 ۳۶تاغب اصفهانی ،حسین بن مقمد۶۴۶۲ ،ق ،مفردات ألفاظ الآرآن ،بیروت ،دات القمم
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 ۳۲تبانی گمسایگانی ،عمی ،۶۳۹۷ ،درس کال اسووالمی ،سوووایت مدتسوووه تقادت ،حاتیخ
۹۷/۶۰/۲۲

 ۳۳تضایی اصفهانی ،مقمدعمی۶۳۸۷ ،ش ،منطق تفسیر قرآن ( ،)۶مم ،جامعة المصطفی
العالمیة

 ۳۴زتادی ،مقمد بن بهادت۶۴۶۰ ،ق ،البرهان فی عل

الآرآن ،بیروت ،دات المعرتة

 ۳5زمودرا ،مقمود بن عمر۶۹۷۹ ،م ،اساس البالغة ،بیروت ،دات صادت

 ۳۱زمودرا ،مقمود۶۴۰۷ ،ق ،الکشاف ع حآائق غ امض التنزیل ،بیروت ،داتالککاب
العربی

 ۳۷سبقانی ،جعفر۶۳۸۷ ،ش ،الم جز في أص ل الفآه ،مم ،موسسه امام صادق
 ۳۸سووبقانی ،جعفر۶۴۲۴ ،ق ،إرشوواد العآ ل الی مباحث األص و ل ،مم ،موسووسووه امام

صادق

 ۳۹سبقانی ،جعفر ۶۴۲5 ،ق ،الفکرالخالد فی بیان العآائد ،مم ،موسسه امام صادق

 ۴۰سبقانی ،جعفر ،بی حا ،عصمة االنبیاء ،مم ،موسسه امام صادق
 ۴۶سبقانی ،جعفرف ۶۴۶۲ق ،االلهیات علی هدی الکتاب و السنة و العآل ،مم ،المراز
العالمی لمدتاسات اإلسممیة

 ۴۲سوید مرح ی ،عمی بن حسین۶۴۶۶ ،ق ،الذخیرة فی علم الکال  ،حققی سید احمد
حسینی ،مم ،مؤسسة الندر اإلسممی

 ۴۳سید مرح ی ،عمی بن حسین۶۹۹۸ ،م ،أمالی المرتضی ،مادره ،داتالفکر العربی
 ۴۴سیدمرح ی ،عمی بن حسین۶۲5۰ ،ق ،تنزیه االنبیاء ،مم ،الدری الرضی

 ۴5سیوطی ،عبدالقمن بن ابی بکر۶۴۲۶ ،ق ،اإلتآان في عل

 ۴۱شری الدیجی ،مقمد بن عمی۶۳۷۳ ،ش ،تفسیر شریف الهیدی ،حققی میر جم
الدین حسینی اتموا ،حهران ،دتکر ندر داد

 ۴۷شووهید انی ،زین االدین بن عمی۶۴۶۱ ،ق ،تمهید الآ اعد ،مم ،دتکر حبمیغات اسووممی
حوزه عممیه مم

 ۴۸شوووواانی ،مقمد بن عمی۶۴۶۴ ،ق ،فتح الآدیر ،دمدووو و بیروت ،دات ابن اثیر و دات
الکمم الطیب

 ۴۹شوویبانی ،مقمد بن حسوون۶۴۶۳ ،ق ،نهج البیان ع کشووف معانی الآرآن ،حققی
حسین دتگادی ،حهران ،بنیاد دائر المعاتف اسممی

 5۰شیخ طوسی۶۴۰۱ ،ق ،االقتصاد فیما یعلق باالعتآاد ،بیروت ،دات اوضوا

 5۶شیخ طوسی ،بی حا ،التبیان فی تفسیر الآرآن ،بیروت ،دات إحیا الکراث العربی
 5۲صادمی حهرانی ،مقمد۶۴۶۹ ،ق ،البالغ فی تفسیر الآرآن بالآرآن ،مم ،مؤل
تمسفه ایران

 /هنری صنرقی -م

 5۳صدت المکألهین ،مقمد بن ابرادیم۶۳5۴ ،ش ،المبدأ و المعاد ،حهران ،انجمن حکمت و
 5۴صوودتالمکالهین ،مقمد بن ابرادیم۶۳۱۱ ،ش ،تفسوویر الآرآن الکریم ،حققی مقمد
خواجوا ،مم ،بیدات

انکداتات اسممی جامعهى مدتسین حوزه عممیه مم

اد حسین مخرن ی

 55طباطبایی ،سوووید مقمد حسوووین۶۴۶۷ ،ق ،المیزان فی تفسوویر الآرآن ،مم ،دتکر
 5۱طبرسوی ،ت و بن حسون۶۳۷۲ ،ش ،مدمع البیان فی تفسیر الآرآن ،حهران ،ناصر
خسرو

 5۷طوسووی ،خواجه نصوویرالدین۶۴۰۷ ،ق ،تدرید االعتآاد ،حققی حسووینی جملی ،مم،
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دتکر حبمیغات اسممی

 5۸طوسی ،مقمد بن حسن۶۴۶۷ ،ق ،العدة فی اص ل الفآه ،مم ،مقمد حقی عممبندیان

 5۹طیب ،عبدالقسووین۶۳۷۸ ،ش ،اطیب البیان فی تفسوویر الآرآن ،حهران ،انکدوواتات
اسمم

 ۱۰عرامی ،ضیا الدین۶۴۶۶ ،ق ،منهاج األص ل ،بیروت ،داتالبمغه

 ۱۶عممه حمی ،حسون بن یوس ۶۴۲5 ،ق ،نهایة ال ص ل الی علم األص ل ،مم ،موسسه

امام صادق

 ۱۲غزالی ،ابو حامد۶۴۶۹ ،ق ،المنخ ل ،دمد  ،داتالفکر

 ۱۳تواضووو مقوداد۶۴۲۲ ،ق ،الل امع االلهیة فی المباحث الکالمیة ،مم ،دتکر حبمیغات
اسممی

 ۱۴ترادیدا ،خمی بن احمد۶۴۰۹ ،ق ،کتاب العی  ،مم ،دجرت

 ۱5تیض ااشانی ،مقمد بن شاه مرح ی۶۳۸۰ ،ش ،نآد األص ل الفآهیة ،مدهد ،داندگاه
تردوسی مدهد

 ۱۱تیومی ،احمود بن مقمود۶۴۶۴ ،ق ،المصووبواح المنیر فی غریب الشوورح الکبیر
للرافعی ،مم ،دات الهجر
 ۱۷مرطبی ،مقمد بن احمد۶۳۱۴ ،ش ،الدامع ألحکا الآرآن ،حهران ،ناصر خسرو

 ۱۸ممی مدوهدا ،مقمد بن مقمدتضوا۶۳۱۸ ،ش ،تفسیر کنزالدقائق و بحر الغرائب،
حققی حسین دتگادی ،حهران ،انکداتات وزاتت اتشاد اسممی

 ۱۹ااشانی ،مم تک ّال۶۳۳۱ ،ش ،تفسیر منهج الصادقی فی إلزا المخالفی  ،حهران،
اکابفروشی مقمدحسن عممی

 ۷۰امینی ،مقمد بن یعقوب۶۴۲۹ ،ق ،الکافی ،حققی دات القدیث ،مم ،دات القدیث
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 ۷۶مقق حمی ،جعفر بن حسن۶۴۲۳ ،ق ،معارج االص ل ،لندن ،موسسه امام عمی
 ۷۲مصوباح یزدا ،مقمد حقی۶۳۱۷ ،ش ،را و راهنما شوناسی ،مم ،موسوسه آموزشی و
پژوددی امام خمینی

 ۷۳مصباح یزدا ،مقمد حقی۶۳۸۷ ،ش ،آم زش عآائد ،شرات چاپ و ندر بین المم

 ۷۴مصطفوا ،حسن۶۳۱۰ ،ش ،التحآیق فی کلمات الآرآن الکریم ،حهران ،بنگاه حرجمه
و ندر اکاب

 ۷5مطهرا ،مرح ی۶۳۷۷ ،ش ،مدم عه آثار ،حهران ،صدتا

 ۷۱مظفر ،مقمد تضا۶۴۳۰ ،ق ،أص ل الفآه ،مم ،موسسة الندر االسممی

 ۷۷معرتت ،مقمد دادا۶۳۸۸ ،ش ،التمهید فی عل
انکداتاحی الکمهید

الآرآن ،مم ،موسوووسوووه تردنگی

 ۷۸مغنیه ،مقمد جواد۶۴۲۴ ،ق ،تفسیر الکاشف ،حهران ،دات الککب االسممیة
 ۷۹مکاتم شیرازا ،ناصر۶۳۷۴ ،ش ،تفسیر نم نه ،حهران ،داتالککب االسممیة

 ۸۰مکاتم شیرازا ،ناصر۶۴۲۸ ،ق ،ان ار األص ل ،مدتسة االمام عمی بن ابی طالب
 ۸۶میربامرا ،مقمد عمی و نائینی ،میردادا۶۳۹5 ،ش ،مردانی شبیه ما ،بینا
 ۸۲میرزاا ممی ،ابوالقاسوم مقمد بن حسون ۶۴۳۰ ،ق ،الآ انی المحکمة في األص ل،
مم ،احیا الککب االسممیة

 ۸۳میمنی ،سید عمی۶۴۶۴ ،ق ،نفحات األزهار فی خالصة عبآات األن ار ،مم ،مهر

 ۸۴نائینی ،مقمد حسین۶۳۷۱ ،ش ،ف ائد االص ل ،مم ،جامعه مدتسین حوزه عممیه مم

 /هنری صنرقی -م

اد حسین مخرن ی
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