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چکیده
بر اساس روایات شیعه و اهل سنت و نیز دیدگاه مفسران اسالمم ،مالراد ا «أُذُن
واعیة» (گوش شنوا) در آیه دوا دهم سالوره ااهاله اتالرت ع ال ،اسالت باله
اعتقاد مفسران فریقین تطبیق «أُذُن واعیة» بر اترت ع  ،بر کمالا ع الم و
دانش آن اترت داللت دارد ا اینرو ع مای امامیاله آیاله شالریفه «و تعیهالا أُذُن
واعیة» را یک ،ا دالئل نق  ،امامت آن اترت دانستهاند ابن تیمیاله االدید دا
بر نزو آیه مذکور در شان اترت ع  ،را دروغ پنداشته و گفته اسالت «أُذُن
واعیة» اختصاص به ایشان نداشته و هر کس ،م،تواند با اطاعالت ا فالرامین الهال،
مصداق آن باشد ابطا این دو مدعای ابن تیمیه و اثبالات اسالتواری اسالتدال باله
این آیه شریفه موضوع پژوهش این نوشتار است
واژههای کلیدی :ابن تیمیه؛ أُذُن واعیة؛ امامت اترت ع ،

؛ ادید متواتر
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مقدمه
برخ ،ا عالمان امامیه با استناد به آیه شریفه لِنَجْعَلَهَا لَكُمْْ ََمكِرِةَ و تَََعَِهَما ٌُُُ
تَاعَِة (الحاهه( )21 :تا آن را وسی ه تذکری برای شما هالرار دهالیم و گوشال ،شالنوا آن را
ضبط کند) بر امامت اترت ع  ،استدال کردهاند (ا ال ،بال،تالا 232؛ مج سال،
 )332 :33 2043آنان بر این باورند که بالر اسالاس روایالات نبالوی مالراد ا «أُذُن واعیالة»
(گوش شنوا) در آیه مذکور اترت ع  ،است (همان) ابن تیمیه در رد ایالن دلیالل
اوالً ادید دا بر نزو آیه «و تعیها أُذُن واعیة» در شان اتالرت ع ال ،را باله اتفالاق
اهل ع م موضالوع و عع ال ،دانسالته اسالت (ابالن تیمیاله ارانال)311 :7 2041 ،؛ ثانیالاً
اختصاص آن به ع  ،را منکر شده است (همان) اگر چه نقد ابن تیمیه در ایالن بالاره
ب ،پاسخ نمانده است ول ،نقدی عامع االطراف در این باره صورت نگرفته است
در این مقاله ابتدا نزو آیه «و تعیها أُذُن واعیة» در مالورد اتالرت ع ال ،اثبالات
گشته و به اشکا ابن تیمیه پاسخ داده خواهد شد سپس وعه داللت آیاله بالر امامالت آن
اترت بیان شده و دیدگاه ابن تیمیه در این باره مورد نقد هرار م،گیرد
 .1شأن نزول آیه «أُذُن واعیة» و روایات فریقین

خداوند سبحان بعد ا آنکه در ایات ابتدائ ،سوره ااهه باله سرگذشالت هالوم ثمالود و
عاد و پایان ندگ ،آنان با عذاب اله ،به دلیالل انکالار هیامالت اشالاره دارد (الحاهالة)8 -0 :
مردم عزیرة العرب را مخاطب خویش ساخته و به آنان یادآور م،شود که در عالذاب هالوم
اترت نوح و واهعه طغیان آب این خداوند سبحان بود که اعالداد آنالان را سالوار بالر
کشت ،کرد و نجاتشان داد (الحاهالة )22 :سالپس ایالن اهالدام را تالذکری بالرای مسال مانان
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دانسته و م،فرماید :لِنَجْعَلَهَا لَكُْْ ََكِرِةَ و تَََعَِهَا ٌُُُ تَاعَِة (تالا آن را بالرای شالما مایاله
تذکری هرار دهیم و گوش ،که شنواست آن را ضبط کند)
و س م نقل کردهاند کاله داللالت
ع مای شیعه و اهل سنت روایات ،ا نب ،اکرم
بر این دارد که مراد ا «أُذُن واعیة» (گوش شنوا) در این آیه اتالرت ع ال ،اسالت در
نیز روایات ،در این خصوص نقل شده است
منابع شیعه ا ائمه اهل بیت
 .1/1روایات امامیه

محدثان امامیه اهتمام ویژهای به ادید نالزو آیاله «و تعیهالا أُذُن واعیالة» در شالان
اترت ع  ،داشته و این ادید به وفور در منابع روایال ،تفسالیری و امامیاله نقالل

/ابوالفضل ساجدی

محدثان اهل سنت نیالز االدید دا بالر نالزو آیاله «وتعیهالا أُذُن واعیالة» در شالأن
اترت ع  ،را مورد توعه هرار دادهاند باله گونالهای کاله االدید مالذکور در بالیش ا
بیست منبع تفسیری روایال ،تالاریخ ،و اهالل سالنت نقالل شالده اسالت برخال ،ا ایالن
ااادید عبارتند ا :
به ع  ،فرمودند :ای ع  ،خداوند به من دستور داد تالا تالو
الف رسو اهلل
را به خود نزدیک کنم و دور نسا م و آمو شت دهم تا آن را درک کن ،و بر خداوند اسالت
که آنچه را که م،شنوی درک کن ،پس نا شد« :و تعیها أُذُن واعیة» (طبالری بال،تالا
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شده است برخ ،ا این ااادید به این شرح است:
الف امام باهر فرمودنالد« :أُذُن واعیالة» ع ال ،اسالت و او اجالت خداونالد بالر
مخ وهاتش است هر کس ا او اطاعت کند خدا را اطاعالت کالرده اسالت و هالر کالس بالا او
مخالفت کند با خدا مخالفت کرده است (فرات کوف ،ب،تا )344
فرمودنالد :ایالن
ب هنگام ،که آیه «و تعیها أُذُن واعیة» نا شد رسو خالدا
آیه در باره ع  ،و آ ع  ،نا شده است (فالرات کالوف ،بال،تالا 344؛ مج سال2043 ،
)334 :33
خطالاب باله
ج هنگام ،که آیه «و تعیها أُذُن واعیة» نالا شالد رسالو خالدا
اترت ع  ،فرمودند :ای ع  ،ا خداوند مسألت کالردهام کاله آن گالوش گالوش تالو
باشد (فرات کوف ،ب،تا 344؛ طبرس12 :24 1448 ،؛ مج س)334 :33 2043 ،
در باره آیه شالریفه «و تعیهالا أُذُن واعیالة» فرمودنالد :ا خداونالد
د رسو خدا
مسالت کردم که آن را گوش ع  ،هرار دهد و همواره ع  ،م،گفت :سخن ،ا رسالو
نشنیدم مگر اینکه آن را درک کرده و افظ کردم (فرات کالوف ،بال،تالا 342؛
اهلل
مج س)313 :33 2043 ،
خطاب به ع  ،فرمودند :خداوند به من دستور داد کاله تالو
هال رسو خدا
را به خود نزدیک ساخته و دور نسا م و تو را تع یم دهم تالا تالو درک کنال ،و بالر خداونالد
است که به تو این توان را بدهد پس نا شد «وتعیها أُذُن واعیة» (فالرات کالوف ،بال،تالا
342؛ طبرس ،ب،تا 110 :3؛ مج س)314 33 2043 ،
خطالاب
و هنگام ،که آیه شریفه «و تعیها أُذُن واعیة» نا شد رسالو خالدا
به اترت ع  ،فرمودند :ای ع  ،آن گوش گوش توسالت (ک ینال331 :1 2387 ،؛
فیض کاشان833 :3 2041 ،؛ مج س)313 :33 2043 ،
 .1/2روایات اهل سنت
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17 :13؛ واادی نیشاپوری 103 2018؛ اسکان ،ب،تالا 010 :1؛ ابالن عسالاکر 2023
312 :01؛ هرطب110 :28 2380 ،؛ متق ،هندی 277 :23 2042؛ شوکان ،بال،تالا :3
181؛ ابن کثیر 132 :1 1447؛ سیوط ،ب،تا 103 :8؛ ابالن مردویاله اصالفهان2013 ،
337؛ ابن ط حه شافع241 2014 ،؛ سیوط ،ب،تا )142
آیه شریفه «وتعیها أُذُن واعیة» را خواند سپس رو به ع ال،
ب رسو اهلل
کرد و فرمود :ا خداوند خواستار آن گشتم که آن را گوش تو هرار دهالد ع ال ،گفالت:
چیزی را بشنوم و فراموش کنم (طبالری بال ،تالا
پس ا آن نشد که ا رسو خدا
17 :13؛ اسکان ،ب،تالا 012 :1؛ ابالن عسالاکر 033 :03 2023؛ هرطبال:28 2380 ،
110؛ متق ،هنالدی 277 :23 2042؛ شالوکان ،بال،تالا 181 :3؛ ابالن کثیالر :1 1447
132؛ سیوط ،ب،تا 103 :8؛ ابن مردویاله اصالفهان388 2013 ،؛ ابالن ط حاله شالافع،
242 2014؛ مخشالالالری 140 :0 2013؛ را ی 33 :34 2013؛ کنجالالال ،شالالالافع،
30 2034؛ رندی 31 2377؛ ابن المغا ل380 2010 ،؛ ابالونعیم اامالد بالن عبالداهلل
اصفهان)88 :2 2023 ،
به اترت ع  ،فرمودند :خداوند به من دسالتور داده اسالت
ج رسو خدا
که تو را به خود نزدیک ساخته و دور نسا م و تو را تع یم دهم تا درک کن ،و ایالن آیاله را
بر من نا کرد« :و تعیها أُذُن واعیة» پس ای ع  ،تو گوش شنوا برای ع الم مالن هسالت،
و من شهر ع م هستم و تو دروا ه آن و وارد شهر نم،شوند مگالر ا دروا ه آن (اسالکان،
ب،تا 011 :1؛ ابونعیم اامد بن عبداهلل اصفهان ،ب،تا )17 :2
د اترت ع  ،فرمودند :هنگام ،که آیه شریفه «و تعیها أُذُن واعیة» نا شالد
به من فرمودند :ا خداوند مسالت کردم که آن را گوش تو هالرار دهالد و
رسو خدا
او نیز اعابت کرد (اسکان ،ب،تا 032 :1؛ ابن اب ،الحدیالد  222 :3 2028و 232؛ ابالن
صباغ مالک)212 2048 ،
به اترت ع  ،فرمودند :ای ع  ،خداوند باله مالن دسالتور
هال رسو خدا
داد تا تو را به خود نزدیک کرده و دور نسا م همچنین دستور داد که هم تو و هم کسال،
را که تو را دوست داشته باشد دوست بدارم و نیز دسالتور داد کاله تالو را تع الیم دهالم تالا
درک کن ،و بر خداوند است که به تو توان درک دهالد پالس خداونالد آیاله «و تعیهالا أُذُن
فرمودند :ا خداوند مسألت کالردم کاله آن را گالوش
واعیة» را نا کرد رسو خدا
تو هرار دهد اترت ع  ،گفت :ا هنگام ،که این آیه نا شد گوشالهایم چیالزی ا
خیر و ع م و هرآن نشنیده است مگر انکه آن را درک کالرده و افالظ نمالودم (اسالکان،

ب،تا )004 :1
ابن تیمیه االدید نالزو آیاله «و تعیهالا أُذُن واعیالة» در شالان اتالرت ع ال ،را
ساختگ ،دانسته و م،نویسد« :همانا این ادید باله اتفالاق اهالل ع الم موضالوع و عع ال،
است» (ابن تیمیه اران)311 :7 2041 ،
 .3نقد دیدگاه ابن تیمیه
 .3/1تواتر معنوی حدیث

در پاسخ به این اشکا باید گفت :ادید نالزو آیاله «وتعیهالا أُذُن واعیالة» در شالأن
اترت ع  ،متواتر معنوی است و در ادید متواتر بحد ا صحت اُسالن ضالعف
ععل و معنا ندارد؛ چرا که در چنین ادیث ،مهم تکیه داشتن ادید به عمعال ،اسالت
گالردد باله عبالارت
که خبر مجموع موعب یقین انسان به صدور آن ا نبال ،اکالرم
دیگر هرگاه ادیث ،توسط عمع ،نقل شد که امکان تبان ،ایشان بر دروغ وعالود نداشالته
خواهد کرد و بالا وعالود چنالین یقینال،
باشد انسان یقین به صدور آن ا نب ،اکرم
بحد ا رعا ادید و اینکه آنان عاد و ضابط و هستند و نیز بحالد ا اینکاله االدید
صحیح اسن ضعیف مجعو و یا است معنا ندارد در یک کمم وهت ،تالواتر االدیث،
اثبات شد آن ادید بدون نیا به هیچ بحد دیگری اجت و هابل ااتجالاج اسالت اتال،
اگر تمام روات آن کافر باشند (عتر )043 2337
اثبات تواتر ادید نزو آیه «و تعیها أُذُن واعیة» (و گوش ،شالنوا آن را ضالبط کنالد)
در شأن اترت ع  ،متوهف بر دو امالر اسالت :تعریالف االدید متالواتر و تطبیالق آن
تعریف بر ادید مذکور
تعریف حدیث متواتر :ادید متواتر به ادیث ،گفته م،شود که تالا انتهالای سالند
توسط تعداد یادی ا روات ،که امکان تبان ،و توافقشان بر دروغ وعود نالدارد نقالل شالود
(عتر  )040 2337باید توعه داشت کاله عالدد خاصال ،در تعالداد روات االدید متالواتر
مطرح نیست ب که مهم این است که تعداد ایشان به اندا های باشد که عقالل تبالان ،آنالان
بر کذب و یا وهوع کذب و اشالتباه ا آنالان باله صالورت تصالادف ،را محالا بدانالد (همالان)
بنابراین اهدام برخ ،ا ع ماء به تعیین عدد روات و اینکاله ایالن عالدد هفتالاد یالا دوا ده یالا
چهار و یا است اهدام صحیح ،نیست (همالان) همچنالین بایالد توعاله داشالت کاله در
تمام ،طبقات روات ادید متواتر باید تعداد ایشان به اندا های باشد کاله یقالین باله عالدم
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کذب به صورت عمدی و یا اشتباه ،شود بنالابراین اگالر در برخال ،طبقالات تعالداد روات
یقینآور باشد اما در برخ ،دیگر این چنین نباشد نم،توان به تواتر االدید اکالم کالرد
( همان) نکته اخر اینکه مسالتند در االدید متالواتر بایالد االس باشالد بنالابراین هتالایای
اعتقادی که مستند به عقل هستند مانند وادانیت خداوند سبحان و نیالز هتالایای عق ال،
صرف مانند هتیه «یک نصف دو است» نم،توانند ا مصادیق ادید متواتر باشالند؛ چالرا
که چنین هتایای ،به عقل تکیه دارند نه اخبار (همان)
تطبیق تعریف به حدیث مورد نزاع :نخست باید گفت ادید نزو آیه «و تعیهالا
أُذُن واعیة» در شأن اترت ع  ،ا مصادیق هتایای اعتقالادی مسالتند باله عقالل یالا
هتایای عق  ،صرف نیست پس م،تواند ا مصادیق ادید متواتر باشد در مالورد تعالداد
روات ادید مذکور نیز باید گفت :تعداد ایشان در تمام ،طبقات باله انالدا های اسالت کاله
انسان یقین به عدم تبان ،آنان به کذب یا عدم اشتباه ایشان نماید:
طبقه اول روات حددیث :اتالرت ع ال،

(اسالکان ،بال،تالا )018 -012 :1

بریده بن اصیب اس م( ،طبری ب،تا  )17 :13ابن عباس (اسالکان ،بال،تالا -013 :1
 )001عابر بن عبداهلل انصاری (همان) و انس بن مالک انصاری (همان)
طبقه دوم روات حدیث :مکحو (ابن اب ،ااتم بال،تالا  )3313 :24عبالداهلل بالن
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رستم (طبری ب،تا  )17 :13اب ،داود (همان) ابو عمرو عثمان بالن خطالاب معالروف باله
اب ،الدنیا االشجّ (اسکان ،ب،تا  )018 -012 :1رّ بن ابیش االسالدی (همالان) عمالر
بن ع  ،بن اب ،طالب (همان) صالالح بالن میالثم (همالان  )013ابال ،بیالر (همالان
 )030میمون بن مهران (همان  )033سعید بن عبیر (همالان  )004و هتالادة (همالان
 )002و
طبقه سوم روات حدیث :علی بن حوشب (طبری ،بیتـا ،)76 :92 ،عبـدا بـن
زبیر (همان) ،فضیل بن عبدا (همان) ،ابوبکر مفید (حسکانی ،بیتـا ،)194 :9 ،عـدی
بن ثابت (همان ،)191 ،محمد بـن عمـر (همـان ،)197 ،محمـد بـن عبـدا (همـان،
 ،)131عباد بن کثیر (همان) ،جعفر بن برقان (همان ،)132 ،مسلم بن بطـین (همـان،
 ،)114سعید بن بشیر (همان )114 ،و...
طبقه چهارم روات حدیث :ید بن یحی( ،ابن اب ،ااتم ب،تا  )3313 :24ولیالد
بن مس م (طبری ب،تا  )17 :13بشر بن آدم (همان) اسماعیل بالن ابالراهیم ابالو یحیال،
تیم( ،همان) هاض ،ابوالفتل اامد بن محمد بن عبداهلل رشیدی (اسالکان ،بال،تالا :1
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طبقه پنجم روات حدیث :عباس بن ولید (ابن اب ،ااتم ب،تا  )3313 :24امالد

بن خ ف (طبری ب،تا  )17 :13اسن بن اماد (همان) سنان بالن هالارون (اسالکان،
ب،تا  )010 :1محمد بن عبداهلل (همان  )011ابو عمیر رم ( ،همالان  )017ابالو امیاله
(همان  )013محمد بن عبد الرامان بن سهم انطاک( ،همالان  )034ع ال ،بالن سالهم
رم ( ،همان  )032اسحاق بن ابراهیم بن اب ،اسرائیل (همان) سوید بن سالعید (همالان
 )031موس ،بن عیس ،بن منذر (همان) اسماعیل بالن غالزوان بالن محمالد بالن فتالیل
(همان  )033اصین (همان  )030محمد بن کریا (همان) محمد بن غالالب بغالدادی
(همان  )033عباس دوری (همان  )037محمد بالن یحیال ،بالن ابال ،سالمینه (همالان
 )038ابوسالم بغدادی (همان  )033سفیان (همالان  )004ابالراهیم بالن محمالد یمالان،
(همان  )002و
طبقه ششم روات حدیث :ابو رعه دمشق( ،ابالن ابال ،االاتم بال،تالا )3313 :24
محمد بن عریر طبری (طبری ب،تا  )17 :13کریا بن یحی ،امویه (اسالکان ،بال-،
تا  )101 :1محمد بن مسیب بن اسحاق (همان  )017ابو ع  ،محمالد بالن محمالد بالن
اب ،اذیفه (همان  )013اامد بن ع  ،خالرا (همالان  )034ع ال ،بالن سالراج مصالری
(همان  )032عبداهلل بن محمد بن ناعیه (همان) ابو ولیالد محمالد بالن ادریالس شالام،
(همان  )031عبدالرامان بن داود (همان) محمالد بالن عبالداهلل بالن سال یمان (همالان
 )033ابو اامد بصری (همان  )030ابو القاسالم بالن فتالل (همالان  )033ابالو الحسالن
صفار (همان  )037ولید بن ابان (همان) ابو ععفالر اتالرم( ،همالان  )038عالمء بالن
مس مه (همان  )033فتل بن دکین (همان  )004و
با توعه به این تعداد باید گفت :به یقالین االدید دا بالر نالزو آیاله «و تعیهالا أُذُن
واعیة» در شان اترت ع  ،دارای تواتر معنوی است؛ چرا که تبالان ،بالر کالذب پالنج
ابالر ا مّالة ابالن عبالاس و در
تن ا صحاب ،آن هم صحابهای همچون اترت ع ،
طبقه او روات و نیز تبان ،بالر کالذب یالا ده راوی در طبقاله دوم و سالوم هفالده راوی در
طبقه چهارم بیست و یک راوی در طبقه پنجم و هجالده راوی در طبقاله ششالم االدید
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 )012ابوسیعد بن اب ،رشید (همان) ابوعثمان بن اب ،بکر عفران( ،همان) ابو عمالر بالن
اب ،کریا شعران( ،همان) اعمش (همان  )010عبداهلل بن عمر (همان  )011ع  ،بالن
سهل رم ( ،همالان  )032یحیال ،بالن صالالح (همالان  )031ابالو توباله (همالان )033
مسکین سمان (همان  )030عباس بن بکار (همان) عبالداهلل بالن واهالد (همالان )033
عبدالر اق (همان) و
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مذکور امری است که هیچ انسان منصف ،آن را نم،پذیرد
 .3/2نمونهای از اسانید حدیث

و نیالز
ادید مذکور با طرق متعدد و اسانید گوناگون ا رسو گرامال ،اسالمم
اترت ع  ،نقل شده است ااکم اسکان ،در کتاب شواهد التنزیل بعد ا اشاره باله
اینکه ادید مذکور توسط عماعت ،ا روات ا اتالرت ع ال ،نقالل شالده اسالت باله
اسام ،برخ ،ا آنها اشاره دارد که عبارتند ا  :ابا عمرو عثمان بن خطالاب معالروف باله ابال،
الدنیا االشجح رّ بن ابیش االسدی عمر بن ع  ،بن اب ،طالالب و مکحالو شالام،
(اسکان ،ب،تا  )018 -012 :1همچنین وی بریده اس م ،مکحو عابر بالن عبالد اهلل
انصاری ابالن عبالاس انالس بالن مالالک انصالاری و را نیالز روات االدید مالذکور ا نبال،
معرف ،کرده است (همان  )001-013 :1ا آنجا که بررس ،تک تک اسالانید
اکرم
ادید مذکور در این مجا نم،گنجد یک نمونه ا این اسانید را مورد بررس ،هرار مال-،
دهیم تا اثبات شود که ات ،اگر ادید مذکور متواتر نباشد با باله لحالاس سالندی هابالل
دفاع و ااتجاج است
ابن اب ،ااتم در تفسیر خود م،نویسد« :ادثنا 1أبو رعة الدمشالق ،االدثنا العبالاس
بن الولید بن صبح الدمشق ،ادثنا ید بالن یحیالى االدثنا ع ال ،بالن اوشالب سالمعت
:
«وتعیها أُذُن واعیالة» هالا رسالو اهلل
مکحوال یقو  :لما نز ع  ،رسو اهلل
شالیئا
«سألت رب ،أن یجع ها أذن ع  »ٍّ،فکان ع  ُّ،یقو  :ما سمعت من رسو اهلل
هط فنسیته» (ابن اب ،ااتم ب،تا  )3313 :24سیوط ،بر این باور است کاله وی در ایالن
تفسیر م تزم بود که صحیح ترین ااادید را نقالل کنالد و هرگالز در آن االدید موضالوع
نیاورده است (سیوط)23 :2 2027 ،
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روات حدیث:

ابوزرعة دمشقی :عبیداهلل بن عبدالکریم بن یزیالد بالن فالروع معالروف باله ابو رعاله
دمشق ،ا شیوع مس م نسائ ،ابن ماعه و است (مزی  )32 -73 :23 2044نسالائ،
او را ثقه دانسته است (همان  )30 -31به اعتقاد ابواالاتم او امالام اسالت (همالان) ابالوبکر
خطیب وی را امام اافظ متقن و صادق دانسته است (همان) عبداهلل بن اامد باله نقالل
ا پدرش ابو رعة را ا افاس معرف ،کرده است (همالان) همچنالین او باله نقالل ا پالدرش
 .1اید خجس داشت خس الفاظک هدچشخن «یشدننا» «حشدعت» اق الفشا مد شک ه شهند خشس ی ایشت اق حشدا
یدیث خحط را ی اق وت ی منس در نهاجس ا لال حند یدیث دارند (مهت.)843 ،1991 ،
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عباس بن ولید بن صبح دمشدقی :وی ا شالیوع ابالن ماعاله و اسالت (مالزی
 )133 :20 2044ابوااتم او را شیخ نامیده است (همان  )130به اعتقالاد ابالن اجالر او
صدوق است (ابن اجر عسقمن )177 :2 2041 ،ابن ابان نیز نام عبالاس بالن ولیالد را
در کتاب الثقات آورده و او را مستقیم االمر ف ،الحدید دانسته است (ابالن ابالان 2333
 )321 :8ذکر نام عباس در کتاب الثقات اکایت ا ثقه بودن وی در نزد ابالن ابالان و در
نتیجه اجیت ادید او دارد (عتر  )224 2337تعالدیل بالا الفالاس شالیخ و صالدوق نیالز
چون داللت بر ضبظ راوی ندارد موعب م،شالود کاله االدید راوی نگاشالته شالده و در
مورد ضبط وی تحقیق شود بنابراین بر اساس تعدیل ابن ابان ااادید عباس بالن ولیالد
هابل ااتجاج است و بر اساس تعدیلهای ابوااتم و ابالن اجالر نیالز االدید وی نگاشالته
شده و در مورد ضبط وی تحقیق م،شود
زید بن یحیی :اامد بن انبل اامد بن عبداهلل عج  ،اسحاق بن ابراهیم (مالزی
 )223 :24 2044و ابن اجر عسقمن( ،ابن اجر عسالقمن )113 :2 2041 ،او را ثقاله
دانستهاند اافظ ابو ع  ،اسین بن ع  ،نیشاپوری نیز وی را ثقاله مالامون دانسالته اسالت
(همان) ابو رعة دمشق ،در باره او م،گوید« :او ا اهالل فتالوی در دمشالق بالود» (ذهبال،
 )77 :3 1443ابن معین نیز م،گویالد« :ا او االدید نوشالتهام و او پیالرو مکتالب رای و
اعتهاد بود» (همان)
اشاره شد که لفظ «ثقة» ا الفا  ،است کاله داللالت بالر ضالبط و عالدالت راوی و در
نتیجه اجیت ادید او دارد (عتر  )241 2377نکته هابل توعه ایالن اسالت کاله تکالرار
الفاس توثیق اکایت ا شدت ضبط و عدالت راوی دارد خواه این تکرار تکیه بر یالک لفالظ
داشته باشد مثل اینکه گفته شود :ثقة ثقة و یا با الفاس مخت ف صورت پالذیرد باله عنالوان
مثا گفته شود :ثقة ثبالت ثقالة مالتقن ثقالة مالامون و (همالان  )243بنالابراین االافظ
نیشاپوری با تکرار لفظ توثیق به دنبا اثبات شدت عدالت و ضبط ید بن یحی ،است
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م،گوید« :افقه ا اسحاق بن راهویه و اافظ ا اب ،رعه را ندیدهام» (همان) اسالحاق بالن
راهویه بر این باور است که هر ادیث ،که ابو رعة اطمع ،ا آن نداشته باشد اصالل نالدارد
(همان) ابن ابان نیز نام او را در کتاب ثقات اورده اسالت (ابالن ابالان )047 :8 2333
اینها بخش ،ا تعدیلهای ،است کاله ع مالاء در بالاره وی بیالان داشالتهانالد هطعالا الفالا ،
همچون ثقة اافظ متقن امام و در نزد ع مای رعا داللت بر ضالبظ و عالدالت راوی و
در نتیجه اجیت ادید او دارد (عتر  )241 2337به خصوص اگر ایالن الفالاس دا بالر
مبالغه باشند مانند افقه و اافظ (همان )243
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نکته دیگر اینکه ذهب ،باله نقالل ا ابالن عالدی مالراد ابالن معالین ا عبالارت «یکتالب
ادیثه» را ضعف روای دانسته است (ذهب )74 :2 2381 ،به عبارت دیگالر هرگالاه ابالن
معین در باره یک راوی بگوید« :یکتب ادیثه» (ادید او نوشته مال،شالود) یعنال ،وی ا
عم ه ضعفا است اما باید توعه داشت که :اوال عبارت «یکتب ادیثه» (ادید او نوشالته
م،شود) غیر ا عبارت «کتبت عنه و کان صالااب رای» (ا او االدید نوشالتم و او پیالرو
مکتب رای و اعتهاد بود) است؛ چرا که فعل در عم ه دوم به صورت مع الوم آمالده اسالت
ثانیا بر فرض که عم ه «کتبت عنه و کان صالااب رأی» (ا او االدید نوشالتم و او پیالرو
مکتب رای و اعتهاد بود) عبارت دیگر «یکتب ادیثه» (ادید او نوشته م،شالود) باشالد
و بر ضعف ید بن یحی ،داللت نماید با اشکال ،به ثقه بودن و اجیت ادید یالد وارد
نیست؛ چرا که عرح با الفا  ،همچون «یکتب ادیثه» عرح مبهم اسالت و عالرح مالبهم
توان مقاب ه با تعدیل آنهالم تعالدی  ،کاله در آن لفالظ توثیالق تکالرار شالده باشالد را نالدارد
(لکهنوی )227 2047
علی بن حوشب :عبدالرامن بالن ابالراهیم و عج ال ،او را ثقاله دانسالتهانالد (مالزی
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023 :14 2044؛ ابن اجر عسالقمن )323 :7 2311 ،ابالن ابالان نالام او را در کتالاب
ثقات آورده است (ابن ابان  )148 :7 2333داالیم و ابالن اجالر عسالقمن ،نیالز مال-،
گویند« :ال باس به» (ابن اجر عسقمن20 :2 2041 ،؛ ذهبال )317 :24 1443 ،بایالد
توعه داشت که لفظ «ال باس به» چون داللت بر ضبط راوی ندارد نم،توان بالا تکیاله بالر
آن اجیت خبر راوی را اثبات نمود ب که بایالد االدید راوی را نوشالته و در مالورد ضالبط
وی تحقیق کرد (عتر  )224 2337در باره ع  ،بن اوشالب بایالد گفالت :چالون افالرادی
همچون عبدالرامن بن ابراهیم و عج  ،او را ثقه دانستهاند پس م،تالوان نتیجاله گرفالت
که وی دارای هوه ضبط بوده و ادید او اجت است
مکحول :محمد بن منذر هروی او را فقیه شالام دانسالته اسالت (مالزی :18 2044
 )018سعید بن عبد العزیز نیز وی را افقه اهل شام معرفال ،کالرده اسالت (همالان )072
محمد بن عبد اهلل بن عمار موص  ،بر این باور است که او امالام اهالل شالام اسالت (همالان
 )071عج  ،در باره وی م،گوید« :تابع ،ثقة» (تالابع ،و ثقاله اسالت) (همالان) ابواالاتم
م،گوید« :در شام افقه ا مکحو را نم،شناسم» (همان) ابن اجر نیز م،نویسالد« :ثقالة
فقیه کثیر االرسا » (ثقه و فقیه است و ااادید مرسل یالاد نقالل مال،کنالد) (ابالن اجالر
عسقمن )303 2041 ،بنابراین مکحو ثقه بوده و ااادید وی هابل ااتجاج است
با توعه به اینکه مکحو کثیر االرسالا اسالت هطعالا روایالت او ا نبال ،اکالرم
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ج ابن صمح در کتاب «ع وم الحدید» خاطرنشان مال،سالا د :اگالر ضالعف االدیث،
ناش ،ا ضعف راوی در افظ یا مرسل بودن االدید باشالد چنالین ضالعف ،بالا نقالل آن
ادید ا طریق ،دیگر هابل عبران خواهد بالود (ابالن صالمح  )30 2033دکتالر محمالد
عجاج خطیب ( )134 1448نیز اسباب ضعف و عرح روات را بر دو نالوع دانسالته اسالت:
دروغ
 2اموری که عدالت راوی را ا بین م،برند مانند :دروغ بستن به رسالو اهلل
بستن به ااادید مردم فسق عهالت راوی بدعت گذاری با امالری کفرآمیالز و امالوری ا
این هبیل  1اموری که اکایت ا ضالعف راوی در افالظ و ضالبط دارنالد کاله عبارتنالد ا :
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مرسل است؛ چرا کاله او یالک تالابع ،اسالت (ذهبال078 :7 1443 ،؛ مالزی :18 2044
 )018اما آیا روایت مرسل مترادف با روایت موضالوع اسالت؟ در پاسالخ بایالد گفالت :عالدم
صحت اصطما ،ادید و ا آن عم ه ادید مرسل مترادف با موضوع بودن آن نیسالت
(لکهنوی  )232 2047عالب اینکه امام ابوانیفه امام مالک و پیالروان ایشالان مراسالیل
افراد ثقه را ا مصادیق ادید صحیح و هابل ااتجاج دانستهاند (عتر  )371 2337آنالان
نقالل
بر صحت ادعای خویش دو دلیل ارائاله کالردهانالد 2 :راوی ثقاله ا نبال ،اکالرم
روایت نم،کند مگر اینکه آن را ا فرد ثقهای شنیده باشالد باله خصالوص اینکاله اگالر آن
راوی تابع ،باشد؛ چرا که اهر امر این است که تابعین ااادید را ا صحابه اخذ کردهانالد
االا و وضالعیت غالالب
و صحابه عدو م،باشند (همان)  1به شهادت نب ،اکالرم
در مردمان هرون نخست اسمم عدالت و صداهت است بنابراین اگر به عرح یکال ،ا روات
آن عصر اطمع نیافتیم اهر این است که وی عاد و مقبو الحدید است (همالان) باله
عبارت دیگر فرد محذوف در مراسیل ثقه باله دورانال ،تع الق دارد کاله االا غالالب در آن
دوران عدالت و صداهت است و چون ما اطمعال ،ا وضالعیت آن راوی محالذوف نالداریم و
عرا ،نیز در مورد وی در دسترس نیسالت الاهر ایالن اسالت کاله وی عالاد و مقبالو
الحدید است
با توعه به آنچه گفته شد باید گفت :تمالام روات سالند االدید مالذکور ثقاله بالوده و
ااادید ایشان هابل ااتجاج است همچنین الفاس تحمل در این سالند اکایالت ا سالماع
(شنیدن) ادید توسط راوی و اتصا آن دارند تنها اشکا موعود این است کاله روایالت
مرسل است که در پاسخ باله ایالن اشالکا نیالز گفتاله شالد2 :
مکحو ا نب ،اکرم
روایت مرسل متالرداف بالا روایالت موضالوع نیسالت  1ابوانیفاله مالالک و پیالروان ایشالان
مراسیل ثقه را اجت دانستهاند
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غف ت یادی غ ط و اشتباه سوء افالظ وهالم ماننالد متصالل کالردن االدید مرسالل یالا
منقطع و مانند اینها محمد عجاج (همان) بر این باور است که اگر ضالعف االدید ریشاله
در هسم او ا اسباب ض عف داشته باشالد هاعالده کثالرت طالرق هالادر باله عبالران ضالعف
ادید نخواهد بود؛ چرا که اسباب ضعف چنین ادیث ،هالدرت تخریالب بیشالتری دارنالد
اما اگر ضعف ادید ناش ،ا هسم دوم اسباب ضعف باشد ایالن االدید ا طریالق هاعالده
کثرت طرق تقویت شده و ضعف آن با نقل آن االدید ا طریقال ،دیگالر عبالران خواهالد
شد؛ چرا که با این روش روشن خواهد شد کاله راوی طریالق او ضالعف در ضالبط نالدارد
بنابراین بر اساس هاعده کثرت طرق ادید ا مرتبه ضالعیف باله مرتباله «اَسَالن لغیالره»
ارتقا خواهد یافت به اعتقاد وی (همان  )132ضعف ادید باله دلیالل تالدلیس و ارسالا
نیز با هاعده کثرت طرق هابل عبران است و نقل االدید ا طریالق دیگالر آن را ا مرتباله
ضعیف به مرتبه اسن لغیره خواهد رساند اامد بن محمد بالن صالدیق غمالاری (بال،تالا
 )12پا را فراتر گذاشته و مدع ،شده است که ادیث ،را که ضعف شالدید نداشالته باشالد
م،توان با تکیه بر هاعده کثالرت طالرق و وعالود متابعالات و شالواهد 1باله مرتباله «صالحیح
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لغیره» رساند عالب اینکه روایات راویان ضالعیف را نیالز مال،تالوان باله عنالوان متابعالات و
شواهد مورد استناد هرار داد؛ چرا که در صحیح بخاری و مس م روایات عمالاعت ،ا راویالان
ضعیف به عنوان متابعات و شواهد نقل شده اسالت (ابالن صالمح  )80 2033البتاله ایالن
اکم فراگیر نبوده و روایت هر راوی ضعیف ،چنین صمایت ،را نالدارد و باله ایالن عهالت
است که دار هطن ،و دیگران در توصیف روات ضعیف م،گویند« :فمنٌ یُعتبَر باله و فالمنٌ
ال یُعتبَر به» ( روایت فمن ،هابل اعتبار اسالت و روایالت فالمن کالس هابالل اعتبالار نیسالت)
(همان)
با توعه به مطالب مذکور باید گفت :هاعالده کثالرت طالرق و تقویالت االدید توسالط
متابعات و شواهد ا هواعد مس م و پذیرفته شده نزد ع مالای االدیث ،اهالل سالنت اسالت
ادید دا بر نزو آیه «و تعیهالا أُذُن واعیالة» در شالأن اتالرت ع ال ،نیالز ا طالرق
متعددی نقل شده و دارای متابعات و شواهد مخت ف است (ر ک :طبری بال ،تالا 17 :13؛

یشدیثا؛ اگشت
 .1در وثال :ر ی یداد ن ح دة من ایخب من ومدد ن حاتین من أ ک هتیشت مشن النبشک
هدان یدیث را غات یداد اق ایخب یا غات ایخب اق ومدد یا غاشت ومدشد اق ا شک هتیشتم یشا غاشت ا شخهتیتم اق نبشک
نقل خند ،هت یک اق این نقل ها وها ع ناوادم وکشخند .اوا اگت وعنای این یشدیث اق طتیقشک دیاشت
اختل
خحط صما ک دیات نقل گتدد ،آن را شاهد وکناوند.

/ابوالفضل ساجدی

 .3/4نقل حدیث در تفسیر مورد اعتماد ابن تیمیه

در میان منابع ،که ادید مذکور را نقل کردهانالد تفسالیر طبالری هالرار دارد وی ا
سه طریق روایات نزو آیه «و تعیها أُذُن واعیة» در شان اترت ع ال ،را نقالل کالرده
است (طبری  )17 :13اال ا بایالد ا ابالن تیمیاله پرسالید کاله چگوناله ممکالن اسالت در
تفسیری که خود آن را تائید کرده و آن را اصح تفاسیر و خال ،ا بالدعت دانسالته اسالت و
معتقد است که صااب آن ا افراد متهم روایت نقل نکرده اسالت (ابالن تیمیاله :1 2048
 )137 -130ااادید موضوع آن هم موضوع مورد اتفاق وعود داشته باشد!؟
 .4شأن نزول آیه «و تعیها أُذُن واعیة» و دیدگاه مفسران اسالمی

نزو آیه «و تعیها أُذُن واعیة» در شأن اترت ع  ،مورد توعه مفسالران شالیعه
و اهل سنت است عممه مج س ،بر این باور اسالت کاله مفسالران فالریقین بالر نالزو آیاله
مذکور در شأن اترت ع  ،اتفاق نظر دارند (مج س)334 :33 2043 ،
 .4 / 1دیدگاه مفسران امامیه
و اهل بیالت گرامال ،ایشالان
فرات بن ابراهیم با نقل هشت روایت ا نب ،اکرم
مراد ا أُذُن واعیة در آیه مذکور را اترت ع  ،دانسته اسالت ( فالرات کالوف ،بال،تالا
 )342 -033شیخ طوس( ،ب،تا  )38 :24طبرسال )12 :24 1448( ،و فالیض کاشالان،
( )2303 :1 2014نیز بر این باورند کاله مالراد ا «أُذُن واعیالة» در آیاله مالذکور اتالرت
ع  ،است سید هاشم اسین ،بحران )12 -23 :24 1448( ،پالانزده روایالت ا نبال،
و اترت ع  ،در این باره نقل کالرده اسالت عمماله طباطبالائ2370( ،
اکرم
در این بالاره خاطرنشالان مال،سالا د:
 )331 :23بعد ا اشاره به روایات ،ا نب ،اکرم
«در تفسیر برهان آمده است که محمد بن عبالاس سال ،روایالت ا طریالق شالیعه و اهالل

داللت آیه «و تعیها أُذُن واعیة» بر امامت حضرت علی(ع) و پاسخ به شبهات ابن تیمیه  /سید محمود – رضا پورعلی سرخه دیزج

اسکان ،ب،تا 012 :1؛ ابن عساکر 033 :03 2023؛ هرطب110 :28 2380 ،؛ متقال،
هندی 277 :23 2042؛ شوکان ،ب،تا 181 :3؛ ابالن کثیالر 132 :1 1447؛ سالیوط،
ب،تا 103 :8؛ ابالن مردویاله اصالفهان388 2013 ،؛ ابالن ط حاله شالافع242 2014 ،؛
مخشری 140 :0 2013؛ را ی 33 :34 2013؛ کنج ،شالافع30 2034 ،؛ رنالدی
31 2377؛ ابن المغا ل380 2010 ،؛ ابالن عبالداهلل اصالفهان )88 :2 2023 ،بنالابراین
ادید مذکور بر مبنای ع مای ادیث ،اهل سنت ا ااادید صحیح لغیره و یا االداهل ا
ااادید اسن لغیره است و روشن است که چنین ادیث ،نزد عمهور ع ماء اجت بالوده
و هابل عمل است (عتر )172 2337
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سنت در باره نزو آیه «و تعیها أُذُن واعیة» در شأن اترت ع  ،نقل کالرده اسالت»
(طباطبائ )331 :23 2370 ،و محمد عالواد مغنیاله (بال،تالا  )711نیالز مال،نگالارد« :در
تفاسیر متعددی مانند تفسیر طبری را ی مراغال ،و ابالن کثیالر آمالده اسالت کاله رسالو
فرمودند :ا پروردگارم مسألت کردم که آن را گوش ع  ،هرار دهالد و اتالرت
خدا
ع  ،نیز همواره م،فرمودند :نشد که چیزی بشنوم و آن را فراموش کنم»
 .4 / 2دیدگاه مفسران اهل سنت

طبری واادی نیشاپوری فخر را ی ابن اب ،ااتم اسکان ،ابالن عطیاله هرطبال،
مخشری ابن عزی ابالن عالاد انب ال ،سالیوط ،کالوران ،اسالین ،بخالاری مراغال،
شالأن نالزو آیاله
ای  ،اق ،انجری ارم ،هرری و با نقل ااادیث ،ا نب ،اکرم
شریفه «و تعیها أُذُن واعیالة» را اتالرت ع ال ،دانسالتهانالد (طبالری بال،تالا 17 :13؛
وااالالدی نیشالالاپوری 103 2018؛ را ی 33 :34 2013؛؛ ابالالن ابالال ،االالاتم بالال،تالالا :24
3313؛ اسکان ،ب،تا 018 -012 :1؛ ابن عطیه 338 :3 2023؛ هرطبال:28 2380 ،
110؛ مخشری 140 :0 2013؛ ابن عزی 043 :1 2021؛ ابن عالاد انب ال2023 ،
313 :23؛ سیوط ،ب،تالا 103 :8؛ کالوران112 :2 2018 ،؛ اسالین ،بخالاری 2021
134 :20؛ مراغ33 :13 2313 ،؛ ای 1711 :3 2011 ،؛ اق ،بن مصطف ،بال،تالا
231 :24؛ انجالالری 2023؛ 213 :7؛ ارمالال ،هالالرری  )231 :34 2012بالاله عنالالوان مثالالا
باله ع ال ،فرمودنالد :ای
آلوس ،م،نویسد« :در ادیث ،آمده است که نب ،اکرم
ع  ،ا خداوند مسألت کردهام که آن (أُذُن واعیة) را گوش تو هرار دهد ع ال ،گفالت :ا آن
پس نشد که چیزی را بشنوم و فرامالوش کالنم و ا هبالل نیالز ایالنگوناله بالودم» (آلوسال،
)10 :13 2011
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 .5مفسران اهل سنت و نکات تفسیری آیه شریفه «و تعیها أُذُن واعیة»

مفسران اهل سنت در تفسیر آیه مذکور به دو نکته اهتمام ویژهای دارند:
الف .مفهوم شناسی «أُذُن واعیة» :ایشالان انسالان دارای «أُذُن واعیالة» را انسالان،
دانستهاند که توان افظ سخنان دیگران به ویژه کمم اله ،را داشته و در بالاره فرمایشالات
اله ،تامل و تفکر کرده و ا این فرمایشات بهره عویالد (طبالری بال،تالا 17 :13؛ الوسال،
2011؛ 10 :13؛ مراغالال33 :13 2313 ،؛ هرطبالال113 :28 2380 ،؛ نسالالالف2013 ،
2170؛ بغالالوی 170 :3 2011؛ ماتریالالدی 273 – 271 :24 1443؛ سالال م:3 2021 ،
331؛ امق  )324 :3 2028آنان بر این باورند که شان «أُذُن واعیة» این است کاله هالر

/ابوالفضل ساجدی

ب .مصداق شناسی «أُذُن واعیة» :به اعتقاد مفسران اهالل سالنت مفالرد و نکالرده

آمدن لفظ «اذن» داللت بر این دارد که مصادیق «أُذُن واعیة» بسیار کم است همچنالین
داللت بر این دارد که گوش وااد مطرح شده در آیه مالذکور (اتالرت ع ال ،اسالت)
هنگام ،که دستورات اله ،را افظ و تعقل کند سواد اعظم نزد خداوند اسالت و باله غیالر
او توعه ،نم،شود ات ،اگر تعدادشالان یالاد باشالد ( مخشالری 140 :0 2013؛ را ی
33 :34 2013؛ ابن عاد انب 313 :23 2023 ،؛ ابن عرفه 1448م )182 :0
بنابراین بر اساس تفاسیر اهل سنت «أُذُن واعیة» نامیده شدن اتالرت ع ال ،در
آیه مذکور بر کما ع م و دانش وی داللت دارد روشن است که این مساله مورد اهتمالام
مفسران شیعه نیز است به عنوان مثا در تفسیر نموناله تطبیالق أُذُن واعیالة بالر اتالرت
فتی ت ،بزرگ برای ایشان دانسته شده اسالت؛ چالرا کاله او را صالندوهچه اسالرار
ع،
و وارث تمام ع وم ایشان معرف ،م،نمایالد (مکالارم شالیرا ی :10 2370
نب ،اکرم
)003
 .6آیه دوازدهم سوره حاقه و امامت حضرت علی
 .6 / 1استدالل علمای امامیه

عممه ا  ،در کتاب منهاج الکرامه بعد ا اشالاره باله دو روایالت در شالأن نالزو آیاله
شریفه «و تعیها أُذُن واعیة» و تطبیق «اذن واعیه» بر اترت ع ال ،بالر اسالاس آن دو
دانسته اسالت؛ چالرا
روایت ایشان را تنها فرد شایسته امامت بعد ا را ت نب ،اکرم
که او تنها کس ،است که آیه «و تعیهالا أُذُن واعیالة» در شالأن وی نالا گشالته و رسالو
ا خداوند سبحان خواستار آن گشته است که او را مصداق «اذن واعیاله» هالرار
خدا
دهد (ا  ،ب،تا )232
سوا این است که :میان فتی ت اختصاص شأن نزو آیه «و تعیهالا أُذُن واعیالة» باله
به ایشان چه ارتبالاط،
اترت ع  ،و مساله اختصاص امامت بعد ا نب ،اکرم
برهرار است؟ عممه مج س )332 :33 2043( ،در پاسخ به این سالوا مال،نویسالد« :باله
اتفاق فریقین آیه «وتعیها أُذُن واعیة» بر کما ع م اترت ع  ،و اختصالاص ایشالان

داللت آیه «و تعیها أُذُن واعیة» بر امامت حضرت علی(ع) و پاسخ به شبهات ابن تیمیه  /سید محمود – رضا پورعلی سرخه دیزج

چیزی را شنید افظ کند و آن را با ترک عمل ضایع نسا د (ابن عالو ی 08 :0 2013؛
مخشری 140 :0 2013؛ آلوسال2011 ،؛ 10 :13؛ بیتالاوی 373 :3 2013؛ مراغال،
2313؛ 33 :13؛ هرطبالال113 :28 2380 ،؛ سالالیوط ،و مح الال317 2032 ،؛ عمالالادی
ب،تا )13 :3
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به این فتی ت در میان تمام صحابه داللت دارد روشن است که فتالی ت انسالان بالا ع الم
است و مساله اساس ،در خمفت که ریاست دین و دنیا است ع م اسالت آیالات و روایالات
متواتر یادی بر این مساله داللت دارند بنالابراین اتالرت ع ال ،ا سالایر صالحابه باله
خمفت سزاوارتر است و مقدم کردن دیگران بر او عایز نیست» مراوم مظفالر (بال،تالا :3
 )07نیز بر این باور است که اختصاص شأن نزو آیه مذکور به اترت ع ال ،داللالت
بر اع میت و افت یت ایشان دارد به همین دلیل وی نسبت به دیگران به امامت سالزاوارتر
است وی به این نکته نیز اشاره دارد که در برخ ،ا ااادید عبارت «و االق ع ال ،اهلل أن
تع( »،و بر خداوند است که تو گوش شنوا باش )،آمده است که داللت بالر وعالوب «أُذُن
واعیة» (گوش شنوا) شدن اترت ع  ،دارد و این مساله کاشف ا این است کاله بالر
خداوند سبحان واعب است امام ،واع( ،امام دارای گوش شنوا) بر مردم نصب کنالد و باله
این دلیل است که ایشان به پیامبر خویش دستور داد کاله اتالرت ع ال ،را آمالو ش
دهد
ااصل سخن اینکه :اختصاص شالأن نالزو آیاله «و تعیهالا أُذُن واعیالة» باله اتالرت
ع  ،و روایات موعود در این مینه به همراه اهوا مفسالران فالریقین داللالت بالر ایالن
دارند که ایشان عالم ترین فرد در میان صحابه اسالت و تنهالا او کمالا ع الم را داراسالت و
بالدون وراثالت ع الم
است ا آنجا که عانشین ،نب ،اکرم
وارث ع م نب ،اکرم
ایشان امکان ندارد بنابراین اترت ع  ،تنها کس ،است که شایسته خمفالت بعالد ا
است
نب ،اکرم
 .6 / 2اشکال ابن تیمیه
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به اعتقاد ابن تیمیه ( )311 :7 2041اراده خداوند متعا در ایالن آیاله بالر نالوع «اذن
واعیه» تع ق گرفته است نه مصداق خاص ،ا آن به عبارت دیگر خداوند سالبحان در آیاله
مذکور به دنبا این نیست که فقط یک فرد خاص به هشدارهای ،که در آیات هب  ،بیالان
شده است گوش فرا دهد و آنها را دریابد ب که ایشان خواستار اهتمام تمالام مالردم باله آن
هشدارها است بنابراین هر کس به هشدارهای مطرح شده در آیات هبل گوش فالرا داده و
آنها را دریابد مصداق «أُذُن واعیة» بوده و ع  ،تنها مصداق آیه مذکور نیست
در پاسخ به این اشکا باید گفت :شک ،نیست که هر کالس باله هشالدارهای ،کاله در
باره سر گذشت اهوام گذشته در آیات هبل بیان شده است گوش فالرا داده و آنهالا را درک
نماید مصداق اذن واعیه خواهد بود اما باید توعه داشت که :اوال همانطور که فخالر را ی
( )33 :34 2013آلوسالال )10 :13 2011( ،بیتالالاوی ( )384 :3 2013و دیگالالران (ابالالن

/ابوالفضل ساجدی

نتیجه
با توعه به مطالب گفته شده باید گفت :اوال ادید دا ّ بر نالزو آیاله «و تعیهالا أُذُن
واعیة» در شأن اترت ع  ،متواتر معنوی است ثانیا تنها اشالکا موعالود در سالند
بررس ،شده ا اسانید این روایت ارسا سند است که آن نیز بر اساس مذهب ابوانیفاله
مالک و پیروان ایشان اشکال ،به اجیت ادید وارد نم،سالا د ثالثالا االدید مالذکور ا
طرق گوناگون ،نقل شده و دارای متابعات و شواهد متعدد اسالت بنالابراین هاعالده کثالرت
طرق دلیل دیگری بر اجیت آن است رابعا تکیه گاه استدال ع مای امامیاله نالزو آیاله
در
«و تعیها أُذُن واعیة» در شأن اترت ع  ،و روایات ،است که ا نبال ،اکالرم
این باره نقل شده است بنابراین اشکا ابن تیمیه مبن ،بر عالدم اختصالاص «أُذُن واعیالة»
به اترت ع  ،ا محل بحد خارج است
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عاد انب 313 :23 2023 ،؛ ابن عرفه 1448م  )182 :0تصریح دارند مفالرد و نکالره
آمدن لفظ «اذن» اکایت ا این دارد که تعداد افرادی که بتوانند با گالوش عالان سالپردن
به آیات هرآن مصداق أُذُن واعیة گردند بسیار کم است ثانیالا اساسالا محالل اسالتدال در
آیه «و تعیها أُذُن واعیة» اختصالاص «أُذُن واعیالة» باله اتالرت ع ال ،نیسالت «أُذُن
واعیة» م،تواند مصادیق متعددی داشته باشد ول ،بایالد توعاله داشالت کاله ایالن صالفت
باله
مانند دیگر صفات کما دارای مراتب متفاوت اسالت ا ایالن کاله پیالامبر اکالرم
دستور خداوند سبحان ا میان صحابه تنها اترت ع  ،را مصداق آن معرفال ،کالرده
است به دست م،آید که او یگانه مصداق در عال ،تالرین مرتباله آن اسالت مرتبالهای کاله
م،تواند همه اقایق وایان ،و نبوی مربوط به اصو و فروع اسمم را به درسالت ،دریافالت
و افظ کند در نتیجه تنها او شایستگ ،رهبری امت اسمم ،پس ا رسالو خالدا
را دارد
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فهرست منابع
 .4قرآن کریم.
1

ابن ابراهیم فرات ب،تا تفسیر فرات الکوفی ب،عا ب،نا درhttp://lib.eshia.ir :

3

ابن اب ،الحدید مدائن ،عز الدین هبالة اهلل 2028ق شرح نهج البالغة تحقیالق :محمالد
عبد الکریم النمری بیروت دار الکتب الع میة در :نرم افزار مکتبة الشام ة

0

ابن الصمح ابو عمر عثمان بن عبد الالرامن 2033ق علوم الحددیث البدن الصدالح
تحقیق :نورالدین عتر بیروت دار الفکر

3

ابن المغا ل ،ابوالحسن ع  ،بن محمد الواسالط2010 ،ق مناقب امیر المومنین علدی
بن ابی طالب تحقیق :ابو عبدالرامن ترک ،بن عبداهلل الورادع ،یمن داراالثار

1

ابن تیمیه اران ،اامد بن عبدالح یم 2048ق التفسیر الکبیدر تحقیالق :عبالدالرامن
عمیره ب،عا دار الکتب الع میة

7

کدالم

2041 ------------------------ق منهاج السدنة النبویدة فدی نقدالشیعة القدریة تحقیق :محمد رشاد سالالم بال،عالا عامعالة االمالام محمالد بالن سالعود
االسممیة
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8

ابن عزی ک ب ،ابوالقاسم محمد بن اامد 2021ق التسهیل لعلوم التنزیدل تحقیالق:
دکتر عبداهلل خالدی بیروت شرکة دار االرهم بن اب ،االرهم

3

ابن عو ی ابو الفرج عبد الرامن 2013ق زاد المسیر فدی علدم التفسدیر تحقیالق:
محمد بن عبدالرامن عبداهلل بیروت ب،نا

 24ابن ابان محمد 2333ق الثقات دکن هند دائرة المعالارف العثمانیالة بحیالدر آبالاد در:
http://lib.eshia.ir
 22ابن اجر عسقمن ،اامد 2041ق تقریب التهذیب تحقیق :محمد عوامالة سالوریه دار
الرشد درhttp://lib.eshia.ir :
2311 ---------------- 21ق تهذیب التهذیب هند مطبعة دائالرة المعالارف النظامیالة
درhttp://lib.eshia.ir :

 23ابن صباغ مالک ،ع  ،بن محمد بن اامد 2048ق الفصول المهمة فی معرفة احدوال
بیروت موسسة االع م ،ل مطبوعات
االئمة
 20ابن ط حه شافع ،کما الالدین محمالد 2014ق مطالدب السدلول فدی مناقدب ال
الرسول تحقیق :ماعد بن اامد العطیة بیروت موسسة ام القری ل تحقیق و النشر

 23ابن عاد انب  ،عمر بن ع  ،اللباب فی علوم الکتاب 2023ق تحقیق :شالیخ عالاد
اامد عبد الموعود و شیخ ع  ،محمد معوض لبنان دار الکتب الع میة
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العزا ی ریاض دار الوطن ل نشر

 ----------------------- 27ب،تا حلیة االولیاء و طبقات األصفیاء بیروت دار الفکر

 28ابن عرفه محمد بن محمد 1448م تفسدیر ابدن عرفده تحقیالق :عالم ا سالیوط،
بیروت دار الکتب الع میة
 23ابن عساکر ع  ،بن اسن 2023ق تاریخ مدینة دمشق تحقیق :ع  ،شیری بیالروت
دارالفکر

 14ابن عطیه ابومحمد عبدالحق بن غالالب 2023ق المحرر الوجیز فی تفسدیر الکتداب
العزیز تحقیق :عبدالسمم عبدالشاف ،محمد لبنان دار الکتب الع میة
 12ابن کثیر اسماعیل 1447م تفسیر ابن کثیر ب،عا دار البحار

 11ابن مردویه اصفهان ،اامد بن موسال2013 ،ق مناقب علی بدن ابدی طالدب علیده
السالم تحقیق :عبدالر اق محمد اسین ار الدین ب،عا دار الحدید ل طباعة و النشر
 13ابن مطهر اسن بن یوسف ب،تا منهاج الکرامه تحقیق :عبدالرایم مبارک ب،عا بال-،
نا درhttp://lib.eshia.ir :

 10ابوالفتوح را ی اسین بن ع 2371 ،ش روض الجنان و روح الجندان فدی تفسدیر
القران تصحیح :محمد اعفر یااق ،مشهد آستان هدس رضوی
 13ارم ،هرری محمد امین بن عبالد اهلل 2012ق تفسیر حدائق الروح و الریحدان فدی
روابی علوم القران تحقیق :هاشم محمد ع ال ،بالن اسالین مهالدی بیالروت دار طالوق
النجاة
 11آلوس ،بغدادی محمود بن عبد اهلل 2011ق روح المعانی تحقیق :سید محمالد سالید و
دیگران هاهره دار الحدید
 17بیتاوی ناصر الدین 2013ق تفسیر البیضاوی تحقیق :عبالدالقادر عرفالان بیالروت دار
الفکر

 18انجری ابوالعباس اامد بن محمد 2023ق البحر المدید فی تفسیر القران المجیدد
تحقیق :اامد عبداهلل هرش ،رسمن هاهره ب،نا
 13بغوی اسین بن مسعود 2011ق معالم التنزیل بیروت دار الفکر

 34عم الدین سیوط ،عبدالرامن بن اب ،بکر ب،تالا لباب النقول فی اسدباب الندزول
تحقیق :اامد عبد الشاف ،بیروت دار الکتب الع میة
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 21ابن عبداهلل اصفهان ،ابو نعیم اامد 2023ق معرفة الصحابة تحقیق :عاد بالن یوسالف
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 32ااکم اسکان ،عبیداهلل بن عبداهلل ب،تا شواهد التنزیل لقواعدد التفضدیل تحقیالق:
محمد باهر محمودی ب،عا مجمع اایاء الثقافة االسممیة
 31اسین ،بحران ،سید هاشم 1448م البرهان فی تفسدیر القدران بیالروت دار اایالاء
التراث العرب،
 33اسین ،بخاری محمد صدیق خان 2021ق فتح البیان فی مقاصد القدرآن تحقیالق:
عبداهلل بن ابراهیم انصاری بیروت المکتبة العصریة ل طباعة و النشر
 30اق ،بن مصطف ،اسماعیل ب،تا روح البیان بیروت دار الفکر
 33امق هاسم ،عما الدین بن محمد 2028ق محاسن التاویل تحقیق :محمالد باسالل
عیون السود بیروت دار الکتب الع میة
 31ذهب ،محمد 2381ق میزان االعتدال فی نقد الرجال تحقیق :بجاوی ع ال ،محمالد
بیروت دار المعرفة در :نرم افزار مکتبة الشام ة
1443 ------ 37م تاریخ االسالم و وفیات المشداهیر و االعدالم تحقیالق :بشالار عالواد
معروف ب،عا دار الغرب االسمم،
 38را ی فخر الدین محمد 2013ق التفسیر الکبیر بیروت دار الفکر
33

ای  ،وهبة بن مصطف2011 ،ق التفسیر الوسیط دمشق دار الفکر

 04رندی عما الدین محمد بن یوسف 2377ق نظم درر السمطین ب،عا مکتبالة امیالر
المومنین

 02مخشری اب ،القاسم محمود بن عمر 2013ق الکشاف عن حقائق التنزیل و عیدون
االقاویل فی وجوه التاویل تحقیق :عبدالر اق المهدی بیروت دار اایاء التراث العربال ،و
موسسة التاریخ العرب،
 01س م ،دمشق ،عبدالعزیز بن عبدالسمم 2021ق تفسیر القران تحقیالق :عبالد اهلل بالن
ابراهیم وهب ،بیروت دار ابن ازم
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 03سیوط ،عم الدین ب،تا الدر المنثور فی التفسیر بالماثور بیروت دار اایالاء التالراث
العرب،
 00سیوط ،عم الدین 2027ق الآللیء المصنوعة فی االحادیث الموضدوعة تحقیالق:
ابو عبد الرامن صمح بن محمد بن عویتة بیروت دار الکتب الع میة
 03شوکان ،محمد بن ع  ،ب،تا فتح القالدیر الجالامع بالین فنال ،الروایالة و الدرایالة مالن ع الم
التفسیر بیروت دار الفکر
 01طباطبائ ،محمد اسین  2370المیزان فی تفسیرالقران ایران اسماعی یان
 07طبرس ،فتل بن اسن ب،تا جوامع الجامع ب،عا ب،نا درhttp://lib.eshia.ir:

 08طبرس ،فتل بن اسن 1448م مجمع البیان فی تفسیر القدرآن بیالروت موسسالة
التاریخ العرب،
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ارستان ،بیروت دار اایاء التراث العرب،

 34طوس ،محمد بن اسن ب،تا التبیان فی تفسیر القران بیروت اایاء التالراث العربال،
درhttp://lib.eshia.ir :
 32عتر نورالدین 2337م منهج النقد فی علوم الحدیث دمشق دار الفکر
 31عجاج خطیب محمد 1448م اصول الحدیث بیروت دار الفکر
 33عمادی محمد بن محمد ب،تا ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم بیالروت
دار اایاء التراث العرب،

 30غماری اامد بن محمد بن صدیق ب،تا فتح الملک العلی بصحة حدیث باب مدیندة
العلم علی

تحقیق :محمد هادی امین ،اصفهان مکتبة االمام امیر المومنین

 33فیض کاشان ،محمد محسن بالن شالاه مرتتال2014 ،ق التفسدیر االصدفی تحقیالق:
محمد اسین درایت ،و محمدرضا نعمتال ،بال،عالا مرکالز النشالر التالابع لمکتالب االعالمم
االسمم،
 31فیض کاشان ،محمد محسن بن شاه مرتتال2041 ،ق الوافی اصالفهان کتابخاناله امیالر
المومنین
 37هرطب ،محمد بن اامد 2380ق الجامع الحکدام القدران تحقیالق :اامالد بردونال ،و
ابراهیم اطفیش هاهره دار الکتب المصریة
 38ک ین ،محمد بن یعقوب 2387ش الکافی تحقیق :محمد اسالین درایتال ،چالاو او
هم دارالحدید

 33کنج ،شافع ،محمد بن یوسف 2034ق کفایة الطالب فی مناقدب علدی بدن ابدی
طالب امیر المومنین

تحقیق :محمدهادی امین ،ب،عا داراالضواء

 14کوران ،اامد بن اسماعیل بن عثمان 2018ق غایة االمانی فی تفسر الکالم الربدانی
تحقیق :محمد مصطف ،کوکصو ترکیه عامعة صاهریا ک یة الع وم االعتماعیة
 12لکهنوی هندی محمالد 2047م الرفع و التکمیل فدی الجدرح و التعددیل تحقیالق:
عبدالفتاح ابوغدة ا ب مکتب المطبوعات االسممیة
 11ماتریدی ابومنصور محمد 1443م تاویالت اهل السنة تحقیق :مجدی باس وم بیالروت
دار الکتب الع میة
 13متق ،هندی ع  ،بن اسام 2042ق کنز العمال تحقیق :بکری ایالان ،و صالفوه سالقا
بیروت موسسة الرسالة
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 03طبری محمد بن عریر ب،تالا جامع البیان فی تفسیر القران تحقیالق :محمالود شالاکر
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 10مج س ،محمد باهر 2043ق بحاراالنوار تحقیق :ابراهیم میانج ،و محمد باهر بهبالودی
ب،عا دار الوفاء درhttp://lib.eshia.ir :

 13مح  ،محمد بن اامد و سیوط ،عبدالرامن بن اب ،بکالر 2032ق تفسیر الجاللدین
بیروت موسسة الریان
 11مراغ ،اامد بن مصطف2313 ،ق تفسدیر المراغدی مصالر شالرکة مکتبالة و مطبعالة
مصطف ،الباب ،الح ب ،و اوالده بمصر مصر
 17مزی یوسف بن عبد الالرامن 2044ق تهذیب الکمال فی أسدماء الرجدال تحقیالق:
بشار عواد معروف بیروت مؤسسة الرسالة
 18مغنیة محمد عواد ب،تا التفسیر المبین ب،عا ب،نا درhttp://lib.eshia.ir:
 13مکارم شیرا ی ناصر 2370ش تفسیر نمونه تهران دار الکتب االسممیة
 74مظفر محمد اسن ب،تا دالئل الصالدق لالنهج الحالق تحقیالق :موسسالة آ البیالت
الایاء التراث درhttp://lib.eshia.ir:
الایاء التراث هم :موسسة آ البیت
 72نسف ،عبداهلل بن اامد 2013ق تفسیر النسفی تحقیالق :عبدالمجیالد طعماله ا بال،
بیروت دار الفکر
 71وااالالدی نیشالالاپوری ع الال ،بالالن اامالالد 2018ق اسددباب النددزول بیالالروت دار الفکالالر
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