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  چکیده

تسنن است که شماري از مفسرانِ ایشان براي اثبات آن به تعدادي  عدالت صحابه یکی از اعتقادات غالب اهل
گیرندگان از مهاجرین و انصار  سورة توبه است که سبقت 100اند. یکی از این آیات آیۀ  از آیات قرآن کریم استناد کرده

تسنن در تفسیر این آیه بحث عدالت صحابه و از  کند. فخررازي از مفسران بزرگ اهل اي الهی معرفی میرا مشمول رض
آن جمله ابوبکر را پیش کشیده است. در پژوهش حاضر، این دیدگاه با ارجاع به تاریخ صدر اسالم مورد بررسی و نقد 

غ آیات ابتدایی سورة برائت، تخلف از سپاه اسـامه و  باره به چنین وقایعی استشهاد شده است: ابال این گیرد. در قرار می
ویـژه   تسـنن، بـه   موضوع اتکاي مفسران اهل اما ، و باالخره سخنان شخص ابوبکر.%ایراد خطبۀ شقشقیه توسط امام علی

سـت:  بـاره بـه چنـین دالیلـی اسـتناد شـده ا       این شود. در فخررازي، بر آیۀ یادشده براي اثبات عدالت صحابه بررسی و نقد می
تسـنن در مقصـود آیـه از سـابقین      شمول آیه دربارة همۀ صحابه،  اختالف علماي اهـل  ، عدم»صحابی«اصطالح متشرعه بودن 

اولیه و تابعین و نیز در برداشت عدالت صحابه از آیه، و باالخره سوءبرداشت از مفهوم سابقین و مخالفت این برداشت بـا آیـات   
  سلمات تاریخی.قرآن و سیرة نبوي و سیاق آیات و م
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  مقدمه و طرح بحث. 1

ویژه محققـان   مسئلۀ عدالت صحابه یکی از موضوعات کهنی است که مفسران فریقین به
از  اند. یکـی  مورد آن پرداخته تسنن از دیرباز ذیل آیات مختلف قرآن کریم به بحث در اهل

تسنن که با دالیل قرآنی کوشیده است این مسـئله را اثبـات کنـد،     مفسران بزرگ و بنام اهل
سورة توبه در اثبات عدالت  100فخررازي است. در این پژوهش، استفادة فخررازي از آیۀ 

  گیرد. صحابه مورد بررسی و نقد قرار می
أَولُونَ منَ الْمهاجِرینَ و الْأَنْصارِ و الَّذینَ و السابِقُونَ الْ«فرماید:  در این آیه خداوند متعال می

ـ  خال ا الْأَنْهارتَهري تَحتَج نَّاتج ملَه دأَع و نْهضُوا عر و منْهع ی اللَّهضسانٍ ربِإِح موهعدینَ فیهـا  اتَّب
ظیمالْع زک الْفَوداً ذلنیکـی از   کـه بـه   و انصار، و کسـانی ؛ (پیشگامان نخستین از مهاجرین »أَب

از او خشـنود شـدند و    هـا نیـز   ها خشـنود گشـت، و آن   ها پیروي کردند، خداوند از آن آن
هایی از بهشت براي آنان فراهم سـاخته، کـه نهرهـا از زیـر درختـانش جـاري اسـت؛         باغ

  و این است پیروزي بزرگ). جاودانه در آن خواهند ماند، 
  د متعال از سه گروه از مسلمانان را اعالم فرموده است.آیه، مدح و رضایت خداون

مـن  «گروه اول سابقین اولیه از میان مهـاجران هسـتند کـه آیـه از ایشـان بـا عبـارت        
شـوند، مگـر    یاد کرده است. این یعنی گروه مهاجرینِ متأخر مشمول آیـه نمـی   »المهاجرین

 است که چنین مطلبی نیـز قابـل   »بیانیه«در اصطالح علم نحو،  »من«اینکه ادعا شود کلمۀ 
  اثبات نیست. 

از انصـار هسـتند    $، اولین یاوران پیامبر»واالنصار«گروه دوم سابقین اولیه از انصار 
که به یاري ایشان شتافتند و مهاجران را پناه دادند. این بخش نیز سایر انصار و نیز فرزندان 

  انصار اولیه را شامل نخواهد شد.
کسانی هسـتند  یاد شده است،  »و الذین اتبعوهم بإحسان«با عبارت  ها گروه سوم که ازآن

  اند. نمودهپیروي که با نیکی، از این دو دسته 
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تسنن ایـن آیـه را دلیـلی قـاطع بـر عدالت تمـام صـــحابه تلقـی     علما و مفسران اهل
رضا معتقـد   را دیـده انـد. براي مثال، رشید $پیـامبر  کـه  هایی آن  کنند، یعـنـی همـۀ می
اند  اصطالح از پـل گذشته شـدة خدا هستند و به  براساس این آیـه، صـحابه تعـدیل«:  است

،  کنـد   ایمان آنان هر ظلمت گناه را محـو مـی    و نور  گذارد  و در کمال ایمانشان گناه اثر نمی
 »نـد. ا چون خداي متعال گواهی داده کـه از آنان راضی اسـت وآنـان نیـز از خــدا راضـی  

). فخررازي نیز از مفسرانی است که کوشیده است با ایـن آیـه عـدالت    17 /11رضا، (رشید
ویژه ابوبکر را اثبات نماید. در ادامه به شرح این دیدگاه و بررسی صـحت و   همۀ صحابه، به

رغـم وجـود آثـاري دربـاره عـدالت       قابل ذکر است که علـی  سقم آن پرداخته خواهد شد.
  ن آیه پژوهش چندانی وجود ندارد.در خصوص ای 1،صحابه
  

 مفاهیم. تعاریف و 2

  . عدالت2-1
اصـفهانی، عـدل    معناي رعایت مساوات و برابري اسـت. راغـب   در لغت به »عدل«واژة 

، شناسـانده و  »برابري و عدالتی که با بینش و دریافت درونی به دست آید«فتح عین) را  (به
 )، از95 ،مائدهال( »عدلُ ذلک صیاماً لیذُوقَ وبالَ أَمرِه أَو«عدالت در احکام را با استناد به آیۀ 

معنـاي فدیـه و در    شناسان عـدل را بـه   ). واژه325داند (راغب اصفهانی،  می »برابري«گونۀ 

                                                                                                                                        
عالمه سیدمرتضی عسکري در نقد نظریه عدالت صـحابه و نیـز مقـاالتی     ،. از جمله نکـ به آثاري از سیدعلی میدانی1

قاعدة شناخت صحابۀ پیامبر با محوریـت احادیـث   «اثر محمد سند،  »ارزیابی جایگاه صحابه در تبیین قرآن«چون 
نقد و بررسـی قاعـدة وجـوب    «اثر عباس نیکزاد،  »ر ترازوي تحقیقعدالت صحابه د«اثر محترم شکریان،  »پیامبر

 »تأملی در اسناد احادیث ناظر به عـدالت صـحابه  «اثر عبدالرحمن باقرزاده، و  »سکوت در قبال مشاجرات صحابه
ن اند نظریۀ عـدالت صـحابه را بـا دالیـل مـتق      اَشکال مختلف کوشیده تبار، مقاالتی هستند که به اثر حمیدرضا فهیمی

به بررسی آیات مورداستناد  »عدالت صحابه و نقد ادلۀ قرآنی آن«بررسی و رد کنند. همچنین محمد صدقی در مقالۀ 
مصـداق    بــررسی «   تسنن در اثبات مسئلۀ عدالت صحابه و رد دالیل ایشان پرداختـه اسـت. در مقالـۀ     مفسران اهل

بررسی تطبیقـی عـدالت همـۀ    «محمدجواد اسکندرلو و  نوشتۀ »سورة توبه 100انحصاري السابقون االولون در آیۀ 
زاده و هادي مقنی به نقد عدالت صحابه بـا اسـتناد بـه     نوشتۀ عباس اسماعیل »سورة توبه 100صحابه براساس آیۀ 

بـه   »تـابعین «ذیل مـدخل   دانشنامۀ جهان اسالماین آیه پرداخته شده است. همچنین مجید معارف در جلد ششم از 
  ).6(معارف، ج سورة توبه پرداخته است 100بحث از آیۀ 
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روي  میانـه «و  »میانۀ افراط و تفـریط «، »حد وسط«معناي  برابر ستم به کار برده و آن را به
؛ مصـطفوي،  38- 2/40؛ فراهیـدي،  4/247فـارس،   ؛ ابن2/39می، اند (فیو دانسته »در کارها

انـد:   عالمـه طباطبـائی حقیقـت عـدل را چنـین معرفـی کـرده        ).301 /4؛ قرشی، 53- 8/56
کـه سـهم شایسـتۀ هریـک بـه او داده شـده و        اي گونه برقراري تساوي و توازن میان امور به«

(طباطبـائی،   »کسـان و برابـر باشـد   هرکس در جایگاه شایستۀ خود قرار گرفته و با دیگران ی
، البتـه از  اسـت  فرموده %شده از عدالت، آنچه امام علی   ). در میان همۀ تعاریف ارائه33 /12

  ).429، حکمت سیدرضی( »اَلْعدلُ یضَع االمور مواضعه«بنیاد استوارتري برخوردار است: 
میان لغت شناسـان، خلیـل    گردد. در ها اندکی متفاوت می دیدگاه »عادل«اما در تعریف 

داند که مردم از سخن و داوري او راضی باشند  ، عـادل را کسی میالعینکتاب   در  بن احمد
اي باشد کـه او را بـه    اساس، عادل کسی است که داراي ملکه ). براین40و 2/38(فراهیدي، 

داند که به  یمالزمت تقوا و مروت وادارد. در میان علماي شیعه، شیخ مفید، عادل را کسی م
او را کسـی    ) و شـیخ طوسـی  36 االنصـاري،   :ـ محرمات معروف باشد (نکـ   از  و ورع  دین
). شهید ثانی نیز عدالت را 325الطوسـی،  :ـ داند کـه ظـاهرش ظـاهر ایمـان باشـد (نک می
داند  ادریس حلی کسی را عادل می ) و ابن 68 شهید ثانی،  :ـ داند. (نـک بودن از فساد می سالم

  ).1/280 ادریس حلی، که واجبی را ترك نکند و امر قبیحی را مرتکب نشود (ابن
دانـد کــه در    صـفتی مـی   در میان متأخران شیعه، طباطبائی یزدي عدالت را عبارت از

نفـس رسـوخ دارد و سبب پرهیز از گناهان کبیره و هـمچـنـین پرهیـز از تکـرار گناهـان 
را راهـی   »حسـن ظـاهر  «شود. وي همچنـین   ر با جوانمردي میصـغیره وکارهاي ناسازگا

). 1/631 (طباطبائی یزدي، بـردن بـه وجـود چنـین صـفتی در شـخص می دانـد براي پی
انـد کـه باعـث مالزمـت تقـوا در تـرك        اي دانسـته  امام خمینی نیز عدالت را ملکۀ راسـخه 

ر مبحث شرایط امام جماعت، ). ایشان د1/11گردد (خمینی،  محرمات و انجام واجبات می
ارتکاب صغایر و اصرار بر صغائر تأکید کرده و شرط عدالت را ترك اعمـال منـافی    بر عدم

نیـز   'ناائمــۀ معــصوم    ). در روایــات وارده از 232 /1، جـا دارد (همان مروت اعالم می
  ).18/288تعریف عدالت به همین شکل است (حـر عـاملی، 
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غدادي مـراد از عـدالت را اسـتقامت در دیـن، سـالمت در      تسنن، خطیب ب در میان اهل
ـ   مذهب و دوري از اسباب فسق و اموري می ل آن نهـی  داند که اعضا و جوارح قلـب از فع

اي  ) و سیوطی عدالت را مانع از انجام گناهان کبیره و صغیره81شده است (خطیب بغدادي، 
) و از 1/253روت است (سـیوطی،  داند که داللت بر پستی یا مباهاتی دارد که مخل به م می

دیدگاه آمدي، عادل کسی است که واجبات را انجام داده و محرمات را ترك کند. او عدالت 
و ملکۀ راسخۀ نفسـانی   $در اصطالح متشرعه را اهلیت قبول شهادت و روایت از پیامبر

کبـائر و   دانسته است که فرد را به مالزمت تقوا و مروت وامی دارد و منجر بـه اجتنـاب از  
توان نتیجه گرفت که نقطۀ اشـتراك همـۀ    ). بنابراین می2/88گردد (آمدي،  برخی صغائر می
تسنن و چه شیعه در تعریف شخص عادل، عـدم ارتکـاب کبـائر و پرهیـز از      علما، چه اهل

  اصرار بر صغائر است.
  

  . صحابه2-2
ۀ اسـت و مصـدر آن صـحب    »صحب، یصـحب «اصحاب و صحابی در لغت از مشتقات 

لحـاظ اسـتعمال در مـوارد گونـاگون چـون یـار، یـاور،         معنی اصحاب، به است. صحابه به
را معاشر، یعنی کسی که  »صاحب« العرب لسانرود.  همنشین، رفیق، پیرو و مطیع به کار می

 »صـحب «فارس ریشۀ  ) و ابن1/519 منظور، با دیگري معاشرت دارد، معنا نموده است (ابن
، اقـرب المـوارد  ). صـاحب  667 /6 فـارس،  داند (ابـن  بودن می همراه بودن و را دال بر همدم

مصـاحبت و مالزمـت داشـته اسـت (سـعید       $داند که با پیامبر اکـرم  صحابی را کسی می
). راغب نیز صاحب را مالزم دانسته و در ایـن مالزمـت کثـرت را شـرط     6/355الخوزي، 

یعنـی   »الصاحب المعاشـر «را ). جبران مسعود، صحابی 452دانسته است (راغب اصفهانی، 
). بنـابراین از مجمـوع آنچـه    6/936کسی که با او همدمی کرد معنا نموده (جبران مسعود، 

توان دریافت که صرف دیدار و همنشینی، به مصـاحبت منجـر    اند می کتب لغت اشاره نموده
ـ    شأن شود. هرچند، چون مواردي مانند اسالم و ایمان یا هم نمی وي آن بـودن، در معنـاي لغ

  توان کافر و منافق را از دایرة صحابه خارج دانست. لحاظ نشده است، نمی
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ترین مبـانی اثبـات عـدالت صـحابه محسـوب       در تعریف اصطالحی این واژه که از مهم
تسنن، معتقد است اهل علـم   آوازة اهل صالح از محدثین نامی و از رجالیون پر گردد، ابن می

). 293 صـالح،   نظر دارند (ابن شود با یکدیگر اختالف می در اینکه صحابی به چه کسی گفته
 حنبـل،  دانـد (احمـدبن   حنبل هرکس را ولو ساعتی همنشین پیامبر باشد صحابی می احمدبن

کـه   دانـد  حجر نیز در دیدگاهی مشابه با این دیـدگاه، صـحابی را کسـى مـی     ). ابن2/533
حجـر،   سلمان از دنیا رفته باشد (ابنرا مالقات نموده و به ایشان ایمان آورده و م $پیامبر

 $شود، چـه پیـامبر   ها صحابی دایرة بزرگی از افراد را شامل می ). طبق این دیدگاه1/10
را کوتاه مالقات کرده باشند چه طوالنی، چـه از آن حضـرت روایـت کـرده باشـند و چـه       

د و چـه  روایت نکرده باشند، چه با ایشان در جنگ شرکت کرده باشند و چه نکـرده باشـن  
کـه در   »ایمـان «صرف دیدار صورت گرفته باشد یا فراتر از آن، همنشینی. هرچند با قیـد  

را مالقات کرده، اما بـه   $توان گفت افرادي که قبل از بعثت، پیامبر تعریف آمده است، می
  کتاب از دایرة صحابه خارج خواهند بود. اند، مانند اهل غیر آن حضرت ایمان داشته

همراه بوده یا ایشان را دیده  $داند که با پیامبر بی را هر مسلمانی میبخاري نیز صحا
حجر نیست، با ایـن تفـاوت کـه     ). تعریف زرکشی نیز بی شباهت به ابن897 (بخاري،  .است

). از دیـدگاه  9/190 شمرد (زرکشـی،  طول مصاحبت و ایمان را دو شرط مالزم صحابی می
کنـد، حتـی اگـر     بـودن کفایـت مـی    م در صـحابی در حال اسـال  $تیمیه، دیدار پیامبر ابن

مصاحبت طوالنی نداشته و چیزي از آن حضرت روایت نکند. او همچنین ادعا دارد: تمـام  
کفایـت   $گویند: مطلق رؤیـت پیغمبـر اکـرم    اند، می کسانی که دربارة صحابه کتاب نوشته

). آمـدي  2/491، تیمیه کند. نه اطالۀ صحبت الزم است و نه نقل روایت شرط است (ابن می
در تعریـف صـحابی، ایـن     $نیز با حذف شرط مصاحبت طوالنی و اکتفا به دیدار پیـامبر 

  ).2/92دهد (آمدي،  تسنن نسبت می دیدگاه را به بیشتر اهل
شود شمول اطفـال (چـه    تسنن وارد می یکی از ایراداتی که به این نظریۀ مشهور در اهل

چه تشخیص ندهند) در دایرة صحابه، طبق نظـر  اطفالی که خوب و بد را تشخیص بدهند و 
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کـه ادراك و   )، درحـالی 1/159حجر،  حجر عسقالنی است (ابن جمله ابن برخی از ایشان از
طور بدیهی با عقل سازگاري نـدارد.   بلوغ عقلی براي کودکان متصور نیست و این دیدگاه به

سـن   همۀ کودکـانی کـه بـه   «گوید:  حجر خود در مقام پاسخ به این اشکال برآمده و می ابن
باشد داخل در تعریـف بـوده و جـزء     ها در حد درك دیدار می نرسیده ولی ادراك آن بلوغ

ـ  شوند و کودکانی که به این حد نرسیده صحابه می نمـودن جـزء صـحابه     تاند، ازجهت روای
 »ایشان را دیده صحابی هستند $باشند، بلکه تابعی هستند؛ اما از این جهت که پیامبر نمی
 $تسنن نیز آن دسته از مردم را که بعـد از رحلـت پیـامبر    اي از اهل ). عده1/8، جا(همان

دایرة  ). گستردگی1/158اند (آمدي،  اند، داخل در صحابه دانسته موفق به دیدار ایشان شده
حـزم اندلسـی و    تسنن به همین جا ختم نشده، بلکه افرادي چـون ابـن   صحابه در نگاه اهل

انـد   از مالئکه را نیز داخل در صحابه دانسته تقی الدین سبکیحجر، جن و افرادي چون  ابن
فرستادة خدا  $معتقد است که پیامبر اسرارالتنزیل در فخررازي)، هرچند 1/158(آمدي، 

اسـرار   باشند (فخررازي، $توانند صحابۀ پیامبر ها نمی نتیجه آن براي مالئکه نیست و در
 ).305 ،التنزیل

سنن از صحابه، شمول منافقین در این دایـره اسـت و   ت نکتۀ دیگر در تعریف مشهور اهل
اسـت.   $خدا جانب رسول ، منافق مشهور، ازاُبی بن عبداهللا شاهد سخن، اطالق صحابی بر

تسـنن، مصـادیق و افـرادي کـه      توان گفت با تعریف مشهور صـحابی در اهـل   درنهایت می
و... خواهند بود که الاقـل   حجاز و مدینه و مکه ها را صحابی دانست تمام مردم توان آن می

باشـد   بیش از صـدهزار مـی   ابوزرعۀ رازي اند وتعداد این افراد بنابر نظر را دیده $پیامبر
  .)2/268(کتانی، 

  
  . تابعان2-3

شـود کـه رسـول خـدا را درك و مالقـات       تابعان در اصطالح به همۀ کسانی اطالق می
: ه در ارتباط بوده و اسالم خود را وامدار آنان هستند (تفصیل را نکـ اند بلکه با صحاب نکرده
  مدخل تابعین) ،معارف
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 سورة توبه 100. دیدگاه فخررازي در تفسیر آیۀ 3
کند و بـاوجود اذعـان بـر اینکـه در      فخررازي تفسیر آیه را با تعریف صحابی آغاز می

ت از آن حضرت شرط است، نشینی و نقل روای تعریف عرف از صحابی، طول صحبت و هم
ساعتی، حضرت را دیدار کرده و  کند که در حال ایمان و حتی به صحابی را کسی معرفی می

نشین ایشان باشد، چه پیامبر در آن یک ساعت حدیثی گفته باشـد و   به ایشان پیوسته و هم
ـ  چه نگفته باشد. او سپس به آیۀ قبلی اشاره می نشـین   هکند که در آن گروهی از اعراب بادی

علت ایمان به خدا و روز رستاخیز و انفاق در راه خدا، وعدة ورود به رحمت پروردگـار   به
به آن اشـاره   100که در آیۀ  »السابقون االولون«افزاید که جایگاه  دارند و می را دریافت می

 ها پرداخته شده اسـت. آنگـاه   به آن 99شده باالتر و برتر ازجایگاه اعرابی است که در آیۀ 
السـابقون  «نظـر درمـورد    کنـد کـه نخسـتینِ آن اخـتالف     به نکات موجود در آیه اشاره می

عباس کسانی دانسته که بـه هـر دو قبلـه نمـاز      است. او این افراد را از دیدگاه ابن »االولون
اند. ولی خود مدعی است که چون خداوند تنها بـه   خوانده و در جنگ بدر نیز شرکت داشته

افـرادي هسـتندکه در    »السابقون«اشته و به علت آن نپرداخته، بنابراین اصل سبقت اشاره د
اند، چراکه سبقت مهـاجرین در هجـرت، و    هجرت و نیز در نصرت بر دیگران سبقت داشته

بـودن و مخالفـت بـا خواسـته و طبـع و       علت سخت دنبال آن سبقت انصار در نصرت، به به
و محو تـرس   $وت قلب رسول خداري بزرگ و موجب قسرشت آدمی، نوعی فرمانبردا
 از ذهن و خاطر ایشان است.

اولین را  »رضی اهللا عنهم و رضوا عنه«فخررازي در بیان مصادیق آیه، نخستین مصداق 
افزایـد کـه امـام     کنـد و مـی   ، یعنی ابوبکر معرفی مـی $کننده همراه با رسول خدا هجرت
انـد، سـهم    هجـرت کـرده   $امبرهرچند از مهاجرین اولیه بوده، اما چون بعد از پی %علی

پـذیرد کـه مانـدن امـام در مکـه       کمتري در این سعادت دارند. این در حالی است که او می
بـه ایشـان بـوده اسـت. وي ایـن عبـارت قرآنـی را از         $هاي پیـامبر  خاطر مأموریت به

دارد که امام حـق   شمرد و اعالم می ترین دالیل بر فضیلت و صحت امامت ابوبکر می واضح
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شد و  که اگر امامت او باطل بود مستحق لعن و نفرین می ابوبکراست، چرا $د از پیامبربع
  چنین چیزي منافی دستیابی به چنین بزرگداشتی است.

گیرنـدگان در   را پیشـی  »سـابقون «کنندگانی که مـراد از   او همچنین در پاسخ به اشکال
 %ی براي اثبات افضلیت امـام علـی  اند، این دیدگاه را ساختۀ شیعه و راه آوردن دانسته اسالم

کند و قائـل اسـت کـه     استدالل می »السابقون«فرض نموده و براي اثبات کالم خود به اطالق 
اگر قرار است این واژه بر وجهی از وجوه منطبق گردد، بهترین وجه، سبقت در هجرت اسـت  

صیغۀ جمـع بـودن    علت را به %دادن سبقت در ایمان به امام علی و نه ایمان. فخررازي نسبت
نظـر دارنـد کـه ابـوبکر از      کند کـه همـه اتفـاق    داند و تأکید می مردود می »السابقون االولون«
آورنده از زنـان   و اولین کسی است که از مردان ایمان آورده، و اولین ایمان »السابقون االولون«

آوردن  و ایمـان و از غالمان هم زید بـوده اسـت. ا   %ها علی نیز خدیجه بوده است. از نوجوان
آوردن سـایرین دانسـته و اثبـات     اي براي ایمان و انگیزه $ابوبکر را قوت قلبی براي پیامبر

  ترین مصداق آیه ابوبکر است. ترین و برجسته کند که در گام نخست، مهم می
او همچنین در پاسخ به این اشکال که چه تضمینی بر بقاي ایـن فضـیلت بـراي ابـوبکر     

سراغ امامتی رفت که حق  $ي او اشکال نیست که پس از رسول خداآیا این برا هست و
، شامل همۀ احـوال و  »رضی اهللا عنهم و رضوا عنه«فرماید  اینکه آیه می«گوید:  او نبود، می
را از حکم کلـی اسـتثنا کـرد. پـس      شود، چون وقت و حالتی نیست که بشود آن اوقات می

نان راضی است مگر هنگـامی کـه دنبـال خالفـت     خدا از ای«گونه بگوییم که  توانیم این نمی
چون مقتضاي استثناء این است که ما چیزي را از کالم خارج کنیم که اگر اسـتثنا   »افتند می

گرفتن در هجرت هم بزرگداشتی الزم اسـت   شد. براي سبقت نبود، در کلمات متن داخل می
فهمـیم کـه ایـن     آورده میرا  »رضی اهللا عنهم و رضوا عنه«و چون بالفاصله و بدون توقف 

دلیل وصفی است کـه در اول آیـه وجـود     حکم که خدا از آنان راضی است و آنان نیز از خدا، به
دیگر، سخن ما داللت بر آن دارد که این تعظیم و بزرگداشتی کـه   بیان . به»السابقون االولون«دارد: 

گـرفتن در هجـرت اسـت.     آیـد علتـی دارد و آن سـبقت    برمی »رضی اهللا عنهم و رضوا عنه«از 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 27

https://pnmag.ir/article-1-1440-fa.html


 1401بهار و تابستان   30نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 52

گرفتن در هجرت تا وقتی وجـود دارد   مادامی که علت باشد، معلول آن نیز هست و صفت سبقت
  »شامل حال اوست و چون وصف دائمی است پس رضایت الهی هم دائمی است.

در آیـه، اسـتدالل    »وأَعد لهم جنات تجري تحتها األَنهـار «او همچنین با استناد به عبارت 
شدة خداوند براي آنان، جهت پس از مرگ اسـت، پـس لزومـاً      بهشت آمادهکرده که چون 

  ).127 /16 ،  اند (فخررازي خداوند تا دم مرگ از آنان راضی بوده و آنان بر ایمان باقی بوده
فخررازي آنگاه درمورد شمول آیه بر همۀ صحابه یا برخی از ایشان به دو دیدگاه اشاره 

ول این است که فقط صحابی قدیمی یعنی کسانی که در هجـرت  نویسد: قول ا نماید و می می
در آیه بعضیه است و اینـان را از   »من«که  و نصرت سبقت گرفتند مشمول آیه هستند، چرا

گیرد، چراکـه همـۀ    کند. اما قول دوم آن است که همۀ صحابه را دربرمی بقیۀ صحابه جدا می
یمان برتر هستند. براساس ایـن نظریـه لفـظ    گرفتن بر ا خاطر سبقت به بقیه به  صحابه نسبت

او معتقـد اسـت    »فَاجتَنبوا الرِّجس منَ الْأَوثَانِ«فرماید:  اي که می تبیینیه است، مانند آیه »من«
هـا بـه    شدن اختالف میان برداشت اند، و براي برطرف بیشترِ افراد قول دوم را صحیح دانسته

کعب قرظی رفتم و بـه او گفـتم:    نزد محمدبن گوید: ند که میک زیاد اشاره می روایتی از حمیدبن
ـه «گفت:  »چه می گویی؟ $دربارة اصحاب رسول خدا« سولِ اللأصحابِ ر ـی   $جمیع ف

اند، اعـم از نیکوکـار و بـدکار). گفـتم:      ؛ (همۀ یاران پیامبر در بهشت»محسنهِم ومسیئهِم الجنَّۀِ
و سـپس   »سـورة توبـه)   100این آیه را بخوان (آیۀ «ت: گف »گویی؟ این سخن را از کجا می«

ها باید تنها در کارهـاي نیـک    ن شرطی قائل شده و آن این است که آنااما دربارة تابع«گفت: 
اند، و امـا صـحابه چنـین قیدوشـرطی      از صحابه پیروي کنند (فقط در این صورت اهل نجات

دهد که نبایـد درمـورد صـحابه     ین ادامه می). او این شرط را براي تابعین چنجا(همان »ندارند)
جویی کنند. معنایش این است که اگر معاویه در برابر امیرالمـؤمنین   حرف ناروایی بزنند و عیب

کشید لعنش نکننـد؛   ابیطالب شمشیر بن ایستاد، به او ناسزا نگویند یا اگر عایشه بر علی %علی
 ها نگیرند. ایرادي بر آنفقط در عمل، تبعیت از کار بد نکنند و در قول هم 

نکتۀ دیگري که او به آن اشاره دارد، دربارة تالوت عمر از آیه است کـه روایـت شـده    
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انصار کرد، یعنی  کرد و آیه را دو بخش می را حذف می »األنصار«و  »المهاجرین«بین  »واو«
الولـون  کرد و بـه ایـن شـکل، السـابقون ا     جاي عطف بر مهاجرین، عطف بر السابقون می را به

شدند که از مهاجرین به احسان تبعیـت   شد و انصار کسانی می تعظیم بزرگی براي مهاجرین می
شـد. او سـپس بـه منـاظرة      دیگر فضل مهاجرین بسیار بیشـتر از انصـار مـی    عبارت کردند. به

کعب بـر رد ایـن نـوع تـالوت از عمـر اشـاره دارد. ایـن         بن کعب و عمر و استدالل ابی بن ابی
جستن از این آیات طرح شده است: آیۀ آخر سورة انفال که در آن انصار بـر   با یارياستدالل 

مهاجرین مقدم آورده شده، و آیات میانی سورة حشرکه ابتدا به انصار و سـپس بـه مهـاجرین    
  اشاره کرده، و آیات ابتدایی سورة جمعه که انصار را حتی بر مهاجرین مقدم داشته است.

علت مبتدابودن اسـت و   به »السابقون«بودن   اشاره دارد، مرفوع مسئلۀ چهارمی که به آن
واسـطۀ اعمـال و    ها به دانسته، به این معنی که رضایت خدا از آن »اهللا عنهم رضی«را  خبر آن

هـا در   خاطر نعمات بزرگی است که بـه آن  ها از خدا به کثرت طاعتشان است و رضایت آن
  دنیا و آخرت عطا کرده است.

 عبـاس،  است که او با استناد بـه کـالم عطـاءبن    »و الذین اتبعوهم باحسان«م مسئله پنج
هـا   نیکی یاد کنند وآن داند که از مهاجرین و انصار به کسانی را مشمول این بخش از آیه می

هایشان را نقل کـرده   بهشت و شایستۀ رحمت خدا بدانند و برایشان دعا کنند و خوبی را اهل
دهد که هرکس دربارة مهاجر و انصار بدگویی کند  فخررازي ادامه میو آنان را تبعیت کنند. 

  ).16/127 ،  ثواب هم نخواهد بود (فخررازي مستحق رضوان الهی نیست و از اهل
  

  . بررسی و نقد دیدگاه فخررازي4
سورة توبه با ابوبکر و اثبات عدالت او، نخست بـا   100دیدگاه فخررازي در انطباق آیۀ 

توان به این موارد اشاره کرد: منع خداوند  رد است. از آن جمله می تقنی قابلموارد تاریخی م
؛ 2/427بنقل از ابن حنبل، مسـند،   1/71او (عسکري، توسط از ابالغ آیات ابتدایی سورة برائت 

). نیـز تخلـف او از   1/168سـعد،   ، ابـن 42/348عساکر،  ؛ ابن2/703حنبل، فضائل الصحابه،  ابن
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در خطبۀ شقشقیه از بابت اعمال او و بـاالخره   %امام علی خشم)، 3/186 جیش اسامه (طبري،
اي مردم، من نیـز چـون شـمایم؛    «کفایت براي خالفت (مانند اینکه گفت:  اعتراف خود او به عدم

را از جهانیـان برگزیـد    $توانست کرد، از من توقع دارید. خدا محمد شاید آنچه پیامبر خدا می
ما من تابعم نه مبدع. اگر به راه راست رفتم اطاعتم کنیـد و اگـر خطـا    و از آفات مصون داشت، ا

گیـرد.   کردم، به راه راست هدایتم کنید... آگاه باشید که مرا شیطانی است که گـاهی مـرا فرومـی   
  ).3/212سعد،  ابن( »هرگاه پیش من آمد، از من بپرهیزید

ک بن انس نقل می کنـد کـه را نیز افزود: مال $توان روایت رسول خدا به این موارد می
یــا  «ابوبکــر گـفــت    »هـوالء اشـهد علـیهم   «دربارة شهداي احد فرمود:  $خـدا رسـول
ها اسالم آوردند  گـونه کـه آن ها نیستیم؟ اسالم آوردیم همان اهللا، مگـر مـا برادران آن رســول

دانـم بعـد از    نمـی  بله ولکن«حضرت فرمود:  »ها جهاد کردند. طور که آن و جهـاد نمـودیم آن
  ).1677انس، حدیث  بن (مالک »بـه وجـود خواهید آورد  را  من چـه حوادثی

  
  . نقد برداشت عدالت صحابه توسط فخررازي از این آیه5

در این بخش مدعاي فخررازي با بررسی مستندات قرآنی و روایی و تـاریخی و ادبـی،   
  گیرد. مورد نقد قرار می

  
  شرعهاصطالحی مت» صحابی«. 5-1

یکی از دالیل مـتقن در رد برداشـت عـدالت همـۀ صـحابه و ازجملـه ابـوبکر توسـط         
معنــاي اصـــطالحی، مــتشرعه     بـه »صـحابی«فخررازي از آیۀ فوق این است که عنوان 

بـعد در میان مسلمانان پیـدا شـده اســت، لــذا قــرآن کــریم واژة       هاي دوره  بوده و در
شناسـد. بنـابراین اگـر قـرآن افـرادي از مسلمین  نمـی  را  ـدهش  معنـاي گفتـه به »صحابی«

هـا و اعمــال نیـک آن افـراد      هاي نیکو داده، براسـاس ویژگـی  یا وعده  گفته  را مدح و ثنا
  اسـت   عنوان صحابی. همچنین این مدح و ثنا تنها شـامل مؤمنینی ، نه به است  عنوان مؤمن به
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و اطالق هم ندارد، بلکه مطـابق آیـات قـرآن، مشـروط بــه      ها باشند  که داراي آن ویژگی
  ي، عقـب  خیـر  بـه  ازمنکــر، عاقبـت    معروف و نهـی مانند انجام فریضۀ امربه  شرایط  بـرخی

آنجاکه سهم سابقین نخست در ایـن امـور بــیش از     و... است و از  نماندن از قافلۀ مؤمنین
ي آنان قائل شده است. البته قـرآن نیـز سـهم    اي برا العاده دیگران است، آیه نیز اهمیت فوق

  دهــند   بــه نیکــی ادامــه داده و مـی      را  پیشگامان آمده و راه آنـان  دنبال کسانی را که به
  یا  به اسالم پیوستند  بعد  اعصار  یا $که در عصر پیامبر  هایی آن  نادیده نگرفتـه و از تمـام

کنـد و   یـاد مــی   »تابعین به احسان«عنوان  ه دادند بهپنا  را  هجـرت کردنـد و یـا مهـاجران
  ).184-159دهد (صدقی،  نـوید مـی  را  و پـاداش بزرگـی بـراي همه اجـر

  
  شمول همۀ صحابه در آیه عدم. 5-2

سورة توبه از سه دسته افـراد   100در رد دیدگاه فخررازي همچنین می توان گفت: آیۀ 
هـاي   ست، افرادي هستند که پیش از اسـتحکام پایـه  کند. مقصود از دو گروه نخ صحبت می

ا هـ  اند، یعنی مهاجرینی که در مکه بر تمام مصیبت اسالم آورده $حکومت اسالمی پیامبر
اند، و انصاري کـه در   به مدینه یا حبشه هجرت کرده $دستور رسول خدا صبر نموده و به

داده و آمـادة دفـاع از اسـالم    ابتداي ورود آن حضرت به مدینه، ایشان و یارانشان را پنـاه  
شود که قبل از جنگ بدر ایمـان   گواه تاریخ، این دو دسته قطعاً شامل کسانی می اند و به شده
 گـرفتن دیـن و   اند. بنابراین دلیلی وجود ندارد که آن دسته از صحابه که بعد از قـوت  آورده

  شوند. اند مشمول این آیه تلقی ظهور قدرت آن (در جنگ بدر)، اسالم آورده
اما درمورد گروه سوم باید گفت اینان آن دسته از صحابه هستند که بعد از جنـگ بـدر   

انـد. بنـابراین شـامل کسـانی کـه در سـال نهـم         تا بیعت رضوان یا فتح مکـه اسـالم آورده  
الوفود) اسالم آوردند نخواهد شد. البته دلیل رضایت خداوند از این دسـته نیـز تبعیـت     (عام

برداشتن در مسیر این اسالف است. البتـه ایـن    حسنه دو دستۀ نخست و قدمایشان از سیرة 
بندي زمانی این سه گـروه مطـرح    هاي متفاوتی است که درمورد تقسیم خود یکی از دیدگاه
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راحتـی   نبودن آیه بـه  هاي دیگر را نیز مطرح خواهیم نمود، ولی عام است و در ادامه، دیدگاه
تواند همـۀ   عنوان نمی هیچ گیري نمودکه آیه به توان نتیجه یاز ظاهر آن قابل برداشت است. م

را در  $اي که نام ایشان در معاجم ذکر گردیده، یا صدهزار نفري که پیامبر هزار صحابه ده
شوند،  نامیده می اند و طبق بعضی تعاریف از صحابه، صحابه  هاي مختلف زیارت نموده مکان

اگرگفته شود سابقین اول «لت همۀ صحابه نیست. پس کنندة عدا شامل گردد. بنابراین اثبات
، پاسخ داده مـی شـود کـه اوالً تعداد سابقین اول بسیار کم است  است  صحابی  عنوان دیگر
صحابۀ اصطالحی نـیست و ثانیـاً این آیۀ شـریفه تـنها سابقین اول را نگفتـه    و شامل تمام
طرفـی   ) از184-159(صـدقی،   »ـم هسـت تـابعین بـه احــسان هـ    بر  مشتمل  است، بلکه

توان صـحابه را بـه سـه دسـته      و حقایق تاریخی می 'نابراساس قرآن و روایات معصوم
  تقسیم نمود:

ایمان آورده و در زمان حیـات آن حضـرت، در    $دستۀ اول کسانی که به رسول خدا
  اند؛ حال ایمان از دنیا رفته و یا در رکاب آن حضرت به شهادت رسیده

یـا أَیهـا   «کنـد:   یـاد مـی   »فاسق«سورة حجرات از آنان به   6دوم، افرادي که آیۀ دستۀ 
   .»فَتُصبِحوا علَى ما فَعلْتُم نَادمین لَةٍ ِبَجَها لَّذینَ ءامنُوا إِن جاءکم فَاسقٌ بِنَبإٍ فَتَبینُوا أَن تُصیبوا قَوماٱ

وممنْ حولَکم « کند: یاد می »منافق«آنان به  سورة توبه از 101دستۀ سوم افرادي که آیۀ 
لَا تَعلَمهم نَحنُ نَعلَمهم سنُعذِّبهم مرَّتَینِ ثُم  لنِّفَاقِٱمرَدوا علَى  ینَةِ لْمدٱلْأَعرَابِ منَافقُونَ ومنْ أَهلِ ٱمنَ 

  .»یرَدونَ إِلَى عذَابٍ عظیمٍ
توانند مشمول رضـایت الهـی مـذکور در آیـه باشـند. در       بدون شک تنها دستۀ اول می

الـوداع  حجةدر  $به نام چهارده تن از صحابه اشاره شده که نقشۀ قتل پیامبر بحاراالنوار
اذن خدا چهرة ایشان را به عمار و حذیفـه نشـان    در تاریکی شب به $را داشتند و پیامبر

  ).111-28/102دادند (مجلسی، 
  

  تسنن درمورد مقصود آیه از سابقین اولیه اختالف علماي اهل. 5-3
عدالت همۀ صحابه از آیـۀ فـوق را نادرسـت     نکتۀ دیگر که برداشت فخررازي مبنی بر
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طـور مثـال    تسنن در مقصود از سابقین اولیـه اسـت. بـه    دهد، اختالف علماي اهل نشان می
ها را از همه صحابه تا کسانی کـه بـه دو    گاهرد مقصود از سابقین اولیه دیدمو جوزي در ابن

کسـانی   انـد،  بیعت نمـوده  $اند، کسانی که در بیعت رضوان با رسول خدا قبله نماز خوانده
اند متفاوت دانسـته   اندوافرادي که قبل از هجرت اسالم آورده که در جنگ بدر شرکت داشته

نیز آمـده اسـت (طبـري،     ). شبیه همین مطلب در تفاسیر دیگري3/333جوزي،  است. (ابن
ذکر روایاتی سـابقین را   ). سیوطی نیز با2/751؛ نـیـشابوري، 5/129بـیـضاوي،  ؛11/10

  ).269 /3، سلمان و عمار یاسر دانسته است. (سیوطی، %بکر، عمر، حضرت علیتنها ابو
تـوان ادعـا نمـود کـه همـۀ صـحابه داراي        بنابراین چگونه با این دایره از اختالفات می

  لت هستند؟عدا
  

  تسنن در برداشت عدالت صحابه از آیه اختالف علماي اهل .5-4
تسنن بر تطابق آیـه   نکتۀ مهم دیگر این است که برخالف دیدگاه فخررازي، مفسران اهل

 چنـین  تسـنن،  اهـل  سرشـناس  مفسـران  از یکی قرطبی، نظر ندارند. با عدالت صحابه اتفاق
 سـه  میـان  از $اکـرم  پیـامبر  از روایتـی  به استناد با و ندانسته صحیح را آیه از برداشتی
 مکان، در سبقت و زمان در سبقت مسلمانی، هاي ویژگی در سبقت یعنی سبقت،  از برداشت
 آخـرین  دینمان اینکه با مسلمانان، ما« است: چنین نظر داند. می ارزشمندتر را نخست مورد
 کتـاب  دریافـت  بـه  مـا  از قبـل  آنـان  زیرا باشیم، می »اولون« مصداق ولی است، الهی دین

 و شده اختالف دچار آنان اما شد، مسلمانان نصیب بعدها امتیاز، این و شدند مفتخر آسمانی
 همچنین، روایتی قالب در مطلب این ).8/237 (قرطبی، »ماندیم... باقی هدایت مسیر در ما
  ).3/7 مسلم،( دارد وجود است، تسنن اهل هاي کتاب معتبرترین از یکی که مسلم صحیح در

  
 تسنن درمورد مقصود آیه از تابعین اختالف علماي اهل .5-5

تسـنن محـدود بـه معنـاي      اختالف علماي اهـل نکتۀ دیگر در نقد دیدگاه فخررازي آنکه 
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والَّـذینَ اتَّبعـوهم   «صحابه و دایرة افراد نیست، بلکه آنان درمورد دستۀ سوم موردنظر آیه، یعنی 
جوزي معتقد اسـت کسـی کـه سـابقین را همـۀ صـحابه        اختالف دارند. ابنم نیز باه »بِإِحسانٍ
ن را داند و اما کسی که سـابقی  تابعین را هم همان تابعین صحابه (تابعین اصطالحی) می دانسته،

انـد   کسانی که در روش از ایشان تبعیـت کـرده   داند، مقصود از تابعین را متقدمین از صحابه می
رااز دیدگاه ابن عباس کسانی دانسته کـه تـا روز قیامـت بـه نیکـی از      او تابعین  دانسته است.

که اتباع به احسان آن است کـه   کند صحابه تبعیت کنند و مقصود را از دید عطاء چنین بیان می
  ).3/333جوزي،  (ابن »یاد محاسن سابقین بوده و بر ایشان رحمت فرستد

اند که از مسلمانان  را کسانی دانستهجریر و سیوطی مقصود از تابعین  ابن از طرف دیگر،
). ثعـالبی نیـز کـالم    3/271و سـیوطی،   82/120جریـر،   (ابن مانند. تا روز قیامت باقی می

گوید: مقصود از سابقین کسانی اسـت کـه بیعـت رضـوان را درك      شعبی را نقل کرده که می
شرط احسان،  هت نیز باند و تابعین باحسان سایر صحابه هستند و البته تابعین و سایر ام کرده

  ).208 /3شوند (ثعالبی،  در این لفظ وارد می
اند  داند که سابقین از مهاجر و انصار را تبعیت کرده شوکانی تابعین باحسان را کسانی می

ها آمدند و نیز کسانی کـه بعـد از آن تـا     هستند که بعد از آن اي و معتقد است ایشان صحابه
را قیدي براي  »به نیکی« مقصود از عین اصطالحی نیست وروز قیامت هستند، و مقصود تاب

کـه بـا اقتـدا بـه سـابقین، در       داند. یعنی کسانی که از ایشان تبعیت کردند درحالی تابعین می
  ).2/398و گفتار، نیکی را روش خود قرار داده بودند (شوکانی،   کردار
: گیرد قرار میدو سؤال  ابردر برتسنن از تابعین، فخررازي  همه تفسیر مختلف اهل  این با

انـد؟ و دوم   تسنن تابعین را از عدالت مستثنی کرده عطف اهل »واو«اول اینکه چرا با وجود 
  چه کسانی هستند؟ »والَّذینَ اتَّبعوهم بِإِحسانٍ« اینکه باالخره مقصود مشخص از عبارت

  
  سوءبرداشت از مفهوم سابقین .5-6

هـا و   م، از مهاجرین و انصار، انواع مشکالت و شکنجهتردیدي نیست که مؤمنینِ پیشگا
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آزارها و ناسزاها و خطرها را با عزم راسخ و ایمان عمیق تحمـل نمودنـد و از ایـن جهـت     
توان گفت  نقش بزرگی در تقویت و گسترش اسالم داشتند، لکن با استفاده از قرآن کریم می

ت در ایمان وکارهـاي نیـک اسـت.    آوردن نیست، بلکه سبق زودتر اسالم »سابق«که معناي 
  اثبات گردید. $طور که از بیان تفسیر قرطبی و با روایتی از رسول خدا همان

سـورة   32کـه درآیـۀ    برداشت است، چنـان  این معنا از آیات دیگر از کالم خدا نیز قابل
ومـنهم   ظَالم لنَفسه ومنهم مقتَصـد ثُم أورثنَا الکتَاب الَّذینَ اصطَفَینَا من عبادنَا فَمنهم «فاطر آمده: 

؛ (سپس کتاب را به برگزیـدگان از بنـدگانمان   »ذَلک هو الفَضلُ الکبِیرُ سابِقُ بِالخَیرَات بِإِذنِ اهللا
روهـا و   اند میانه اند واز ایشان دادیم. پس، از ایشان کسانی هستند که به خودشان ظلم نموده

جویند. ایـن همـان    ها با اجازة پروردگارشان سبقت می سوي نیکی به اند کسانی که از ایشان
َجنَّـٍة  مـن ربکـم و   ةٍ سابِقُوا إلی مغفـرَ «فرماید:  سورة حدید نیز می 21فضل بزرگ است). آیۀ 
و اءمرضِ السرضُها کعسوي بخششی از پروردگارتان و بهشـتی   ؛ (سبقت بگیرید به»األرضِ ع

سبقت در اسـالم اگـر    نند وسعت آسمان و زمین است). اما در اصطالح نیزکه وسعت آن ما
همراه با ایمان نباشد، هیچ سودي نخواهد داشت، زیرا بسیاري از مسلمانان قبل از دیگران، 

مشاهده است، ماننـد    زور شمشیر اسالم آوردند و این نیز در آیاتی از قرآن کریم قابل اما به
؛ (اعراب گفتنـد  »األعرَاب آمنَّا قُل لَم تُومنُوا ولَکن قُولُوا أسلَمنَا تقالَ«سورة حجرات:  14آیۀ 

  ایم. بگو ایمان نیاوردید بلکه بگویید اسالم آوردیم). ما ایمان آورده
اگر در این آیه مقصود معناي ظاهر آن باشـد کـه   «فرماید:  مورد می  این شیخ طوسی در

نیـز الزم و   ایمـان  ی که افزون بر اسالم، سـبقت در سبقت در مسلمانی است، نه معناي باطن
شـود،   مقصود است، این تفسیر از آیه باعث دوربودن از خطا و اشتباه و عصمت آنـان نمـی  

وعده داده است مشروط بـه پایـداري در   هاي بهشتی  زیرا رضایت خداوند و آنچه از نعمت
سورة بینـه)   8 و 7ماندن به شرایط است، این سخن در حقیقت مانند این آیه ( دین و وفادار

هایی وعده داده اسـت کـه نهرهـا از     خداوند به مردان و زنان مؤمن بهشت«است که فرمود: 
مانـدن در   باعث مصونکشیدن  که البته صرفاً نام مؤمن و مسلم را یدك »زیر آن جاري است
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برابر خطاها و اشتباهات نخواهد بود، بلکه ورود به این جایگاه پـر از نـاز و نعمـت بـدون     
  ).128، (طوسی »واهد شدشدن شرایط آن میسر نخ  محقق
  

  شمول رضایت الهی بر همۀ سابقین؛ خالف قرآن .5-7
بـا سـابقۀ    همچنین برخالف مدعاي فخررازي شمول رضایت الهی بـدون دلیـل و تنهـا   

اگـر   تنها قابل پذیرش نیست، بلکه با نص کتاب الهی نیز در تضاد است. ایمان، بر صحابه نه
رنـدگان مهـاجر و انصـار    گی و از جمله فخررازي، خداوند از پیشـی  سنت اهل اعتقادمطابق 

شـوند، چگونـه    ها بدون حساب و کتاب وارد بهشت می براي همیشه راضی شده است و آن
دانـد و بیـان    اب و کتاب مستثنا نمیاز حس قیامت را نیز در پیامبران حتی قرآن کریم آیات
 »فَلَنَسئلنَّ الَّذینَ اُرسلَ الَـیهِم ولَنَسـئنَّ الْمرْسـلین   «حساب پس دهند:  ها هم باید دارد که آن می
اي  کـه اگـر ذره   دهـد  ). حتی خداوند پیامبران خود را مـورد تهدیـد قـرار مـی    6 ،عرافال(ا
اند از بین خواهد رفـت و   حال انجام داده بورزند، تمام اعمال نیکی که تابه شرك خداوند به

خود بردن هیجده نفر از پیامبران بزرگ  ، پس از نامسورة انعام کاران خواهند شد. در از زیان
طَ عنْهم مـا کـاَنُواْ یعملُـون   «فرماید:  می شرْکُواْ لَحبِ و خطـاب بـه خـاتم     .)88 ،نعـام ال(ا »ولَو اَ

شْرَکْت لَیحـبطَنَّ عملُـک   لَیک و الَی الَّذینَ منْ قَبلولَقَد اُوحی ا«فرماید:  می $پیامبران ک لَئنْ اَ
آمده است، جاي  سورة حاقه ). همچنین با تهدیدي که در65 ،زمرال( »ولَتَکُونَنَّ منَ الْخاسرین
یک از بندگان نیست و همـه بایـد    ماند که تفاوت و تبعیضی بین هیچ هیچ تردیدي باقی نمی

ولَـو تَقَـولَ   «گوي اعمال خود باشند، حتی اگر برترین مخلوق و خاتم پیامبران باشـد:   پاسخ
 »نِ ثم َّ لَقَطَعنَا منْه الْوتین فَما مـنکم مـنْ اَحـد عنْـه حـاجِزِین     علَینَا بعض الْاَقَاوِیلِ لَاَخَذْنَا منْه بِالْیمی

هاي سخت انبیاي الهی در همـین دنیـا را    ). نیز قرآن کریم حتی مجازات47تا  44 ،حاقهال(
از سورة  35در آیۀ  %توان به مجازات حضرت آدم طور نمونه می نیز بیان داشته است که به

در  %سورة انبیـاء و مواخـذة حضـرت نـوح     87در آیۀ  %ات حضرت یونسبقره و مجاز
طـور قطـع صـحابه کـه در درجـۀ       سورة هود اشاره نمود. از این مـاجرا بـه   47تا  45آیات 
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که قرآن کـریم همسـران    به انبیاي الهی قرار دارند، مستثنی نخواهند بود؛ چنان نسبتتري  پایین
شوند، مورد تهدیـد قـرار داده    از صحابه محسوب میتسنن  را که مطابق تعریف اهل $پیامبر
یضاعف لَها الْعذاب ضعفَینِ وکانَ ذلک علَی  ِبفاِحَشٍة ُمبَیِّنَـةٍ یا نساء النَّبِی منْ یاْت منْکُنَّ «فرماید:  و می

فاحشـی   )؛ (اي همسـران پیـامبر، هرکـدام از شـما گنـاه آشـکار و      32 ،حزابال(ا »اللَّه یسیرا
  .او دو چندان خواهد بود و این براي خدا آسان است) عذاب  مرتکب شود،

کـه آیـات سـورة تحـریم بـه دو نفـر از همسـران         نظـر دارنـد   و نیز همۀ مفسران اتفاق
انْ تَتُوبـا الَـی اللَّـه فَقَـد صـغَت      «ناپسندشان توبـه کننـد:   دهد که از کار  دستور می $پیامبر

ؤْمنینَ و الْمال الْم ح صالریلُ وجِبو الهوم وه نَّ اللَّهفَا هلَیرا عنْ تَظاهاکُما وظَهیـرٌ ئِکَـُة قُلُوب کذل دعب« 
هایتـان از حـق    اسـت)، زیـرا دل  نفـع شم  اگر شما از کار خود توبه کنید (بـه ()؛ 4 ،تحریمال(

منحرف گشته و اگر برضد او دست به دست هم دهید، (کاري از پیش نخواهیـد بـرد) زیـرا    
پس از آنـان پشـتیبان    و مؤمنان صالح، و فرشتگان جبرئیل همچنینخداوند یاور اوست و 

 $یعنی اگربا کمک همدیگر رسـول خـدا  «نویسد:  در تفسیر این آیه می سمرقندي اویند).
ــد د   ــن صــورت داســتان شــما همانن ــد، در ای ــانی کنی ــا نافرم ــت ی ــتانرا اذی همســر  اس

). 2/75(سـمرقندي،   »کردند عمالشان پیامبر خدا را اذیت میخواهد بود که با ا لوط و نوح
اي از اصحاب تصریح می کند. به طور مثـال در آیـه    همچنین قرآن کریم به عدم تبعیت عده

  ما تُحبونَ  بعد ما أَراکُم  منْ  و عصیتُم« سوره آل عمران به جنگ احد اشاره شده است که 152
نْکُمنْ  مم  ینْکُمم ا ونْیالد نْ  رِیدرَ  مالْآخ رِیدبعد از آن که آنچه را دوست داشتند (از غلبه بـر   »ةَ ی

دشمن) به شما نشان دادیم نافرمانی کردید بعضـی از شـما خواهـان دنیـا بودیـد و برخـی       
  .خواهان آخرت

حفاظـت از   پنجاه نفر را به فرماندهی عبداهللا بن جبیـر مـامور   $در این جنگ پیامبر
در کوه عهد نموده بودند و به آنها سفارش موکد کرده بودند که اگـر   "عنین"اي به نام  گردنه

ما پیروز شدیم سهم شما از غنیمت محفوظ است و به هیچ وجه گردنه را رهـا نکنیـد امـا    
متاسفانه پس از شکست دشمن مامورین حفاظت گردنه به جز چند تن، بـه طمـع غنیمـت    
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رمانده گردنه را رها کردند و همین امر باعث شکست لشکر اسـالم در جنـگ   بدون اجازه ف
 .)2/51 احد شد. (سبحانی،

در قرآن کریم بـه آن تصـریح    $ن پیامبر اکرممورد دیگري که از تخلف صحابه از فرما
شده نافرمانی از فرمان ایشان مبنی بر عزیمت به سوي تبوك و جهاد با رومیان اسـت کـه در   

یا أَیّها الَّذینَ آمنُوا ما لَکُم إِذَا قیلَ لَکُم انْفرُوا فی سـبِیلِ  توبه به آن اشاره شده است:  سوره 38آیه 
ـ  ةِ الدّنْیا فی الْـآخرَ  ةِ فَما متَاع الْحیا ةِالدّنْیا منَ الْآخرَ ةِ اللَّه اثَّاقَلْتُم إِلَى الْأَرضِ أَرضیتُم بِالْحیا اي  ا قَلیـلٌ إِلَّ

شـود بـه سـوي جهـاد در راه خـدا       کسانی که ایمان آوردید چرا هنگامی که به شما گفته می
دهید آیا به زندگی دنیا به جاي آخـرت   حج میکنید سستی به  حرکت کنید بر زمین تثاقل می

 .اید با اینکه متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست راضی شده
اي از صحابه مطرح شـده   عمران احتمال ارتداد عده آل 144آیۀ  نکه درو از این باالتر آ

اصطالح صحابه را منافق  سورة توبه گروهی از مردم مدینه یعنی همین به 101است. نیز آیۀ 
 نامیده است.

بنابراین حقیقتاً انتساب عدالت به همۀ صحابه برطبق این آیه در تضـاد بـا آیـات الهـی     
چگونـه ایـن    ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماسـت،  د: گرامیگوی قرآنی که می«است. 

پسندد؟ قرآنی که در آیـات مخـتلفش فاسـقان و ظالمـان را لعـن       تبعیض غیرمنطقی را می
صحابه را در  شمرد، چگونه مصونیت غیرمنطقی ها را مستوجب عذاب الهی می کند و آن می

  ).8/110(مکارم،  »پسندد؟ برابر کیفر الهی می
  

  مخالفت این برداشت با سیاق آیات .5-8
نیز در تضاد است، زیرا آیات پـیش   »السابقون االولون«این مطلب همچنین با سیاق آیۀ 

خاطر اعمال زشتشان مذمت کرده است.  ا بهها ر وارد شده و آن منافقین و پس آن در مذمت
شَد کُفْرًا و نفَاقًا و اَجدر اَلَّا یعلَمواْ حدود ما اَنزَلَ اللَّه علی رسوله و «فرماید:  آیۀ قبل می الْاَعرَاب اَ

غْرَمقُ منفا یذُ متَّخن یرَابِ منَ الْاَعم و .یمکح یملع ائرَاللَّهد هِملَیائرَ عوالد ُ بِکم صترَبی ةُا و  و ءوالس
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یملع یعمس و نفاقشان شدیدتر است و به ناآگاهی  کفر نشینان عرب، )؛ (بادیه97 ،توبهال( »اللَّه
ی کــه خــدا بــر پیــامبرش نــازل کــرده، ســزاوارترند و خداونــد دانــا  از حــدود و احکــام

کننـد،   مـی  انفـاق  نشین، چیزي را کـه (در راه خـدا)   است. گروهی از اعراب بادیه حکیم و
کشند. حـوادث دردنـاك    دارند و انتظار حوادث دردناکی براي شما می غرامت محسوب می

وممنْ حولَکم منَ «فرماید:  هاست و خداوند شنوا و داناست). پس از آن نیز می براي خود آن
ثـم َّ   هـم سـنُعذِّبهم مـرَّتَینْ   مرَدواْ علی النِّفَاقِ لَا تَعلَمهم نحنُ نَعلَمالَْمِدینَِة  الْاَعرَابِ منَافقُونَ ومنْ اَهلِ

نشین که اطراف شما هستند،  ) (و از (میان) اعراب بادیه101 ،توبهال(» یرَدونَ الی عذَابٍ عظیم
شناسی،  ها را نمی فاق پایبندند. تو آنمدینه نیز گروهی سخت به ن  اند و از اهل جمعی منافق
سـوي   کنـیم. سـپس بـه    ها را دو بـار مجـازات مـی    زودي آن شناسیم. به ها را می ولی ما آن

مدینـه   ت دارد که در میان اهـل شوند). این آیه صراح فرستاده می قیامت مجازات بزرگی در
اي وعـدة قطعـی    اند، حال چگونه ممکن است که خداوند بـه عـده   نیز منافقانی وجود داشته

ها گوشزد نماید که در میان شما منافقینی هستند کـه شـما    بهشت بدهد و بالفاصله به همان
  ؟کردن بدهد ها وعدة دو بار عذاب شناسید و به آن ها را نمی آن

  
  $ي رضایت خداوند از همۀ صحابه؛ خالف سیرة رسولادعا .5-9

است؛  $ادعاي عدالت همۀ صحابه مطابق با این آیه همچنین خالف سیرة رسول خدا
جهـت   حاطب انصاري اوسی که از اهل بدر و جـزء سـابقین اسـت، بـه     طور مثال ثعلبۀبن به

گز صدقۀ وي را طوري کـه ایشان هـر قرار گرفت، به $رسول خدا  خشم  نافرمانی، مورد 
اثیـر،   با همـین وضـع از دنیــا رفـت (ابـن     و ثعلبه »ثعلبة  ویحک یا«نپذیرفتند و فرمودند: 

  ) و نیز ایشان براي برخی از صحابه حد شرعی جاري نمودند.1/149
  

  ادعاي رضایت خداوند از همۀ صحابه خالف مسلمات تاریخی. 5-10
همچنین خالف مسـلمات تـاریخی اسـت،    ادعاي عدالت همۀ صحابه مطابق با این آیه، 
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را شکــستند و    اولیــه   گواه تاریخ، در میان سـابقین افـرادي هسـتند کـه پیمـــان      زیرا به
آلودگی صحابه به گناهان، انکار بـدیهیات   تبعیت شــدند. بنابراین اعالم عدم  عدم  مرتکـب

، شـرکت  $نکردن زکـات بـه رسـول خـدا     تاریخی است. برپایی مسجد ضرار، پرداخت 
  هاست. شکنی اي از این پیمان نمونه سابقین در قتل عثمان

در «فــرمود:   $اند که پیـامبر  ســند خـود آورده  بـا  صاحبان صحاح سته و دیگران
کـه بـه حـوض مـن وارد       شـــود   روز قیامت بـه گـروهی از صحابۀ من اجازه داده نمـی

  پرسم: مگـر آنـان صـحابۀ مـن     د و من میبـرنـ  مــی  سـوي جهـنم ها را بـه شــوند و آن
هـا   از توچـه حوادثی به وجود آوردند؛ آن  بعـد  دانی شود: تو نمی من گفته می  و به نیستند؟

  کتـاب  ؛ مسـلم،  3349،  4625، 6585، حـدیث  (بخاري  »مرتد شـدند و بـه عقب برگشتند
د ادلۀ قرآنی آن به دو نکتـۀ  فضائل). درمورد این روایت، نویسندة مقاله عدالت صحابه و نق

  مهم اشاره دارد:
  تــوجهی  حاکی از تعـداد قابـل »رهـط مـن اصـحابی«نخست اینکه تـعبیرحضرت به 

انـد، و چـون بــسیاري از مــسلمین بعــد از     ارتـداد شـده  دچـار  اي است که از صـحابه
  از اصـل اســالم    ، ارتـداد  ارتـداد   نشدند، پس مراد از  خـدا  معناي انـکار پیـامبر مرتـد بـه

گذاشــتن   و بــدعت  $وصــایاي مـهـم پیـامبر  به  نکردن ، بـلکه مـنظـور عـمل نـیست
. مؤید مطلـب ایــن کــه    است  در دیـن و ایجـاد تغییـر و تبدیل در مسائل و احکام اسالم

حضـرت از    نـی نگـران نبـود، بلکـه نگرا     شـرك   از  امـت خــود   بــراي $ پیـامبر خـدا
  یـرد «  ). دوم اینکه تعبیـر بـه  1/158عبدالبر،  مـنافست و رقـابت در امـر دنـیـا بــود (ابن

  هـا  وآن  را می شناسـم   ها آن  مـن«  بـه  تعبیـر  خطـاب بـه حاضـرین و نیـز »علـی مـنکم
هـا   ، نه آنباشند می $دهـد کـه ایـن افـراد اطـرافیـان پیـامبر نشان مـی »شناسند مرا می

  ).184-159(صدقی،   شناسد ها را نمی حضرت نبودند و حضرت آن  نزد  در  که
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  نتیجه مقاله
سورة توبه بـه   100تسنن کوشیده است ذیل آیۀ  عنوان یکی از مفسران اهل فخررازي به

اثبات عدالت همۀ صحابه اقدام کند که این مسئله با استناد به ماجراي ابالغ آیـات ابتـدایی   
در  %رة برائت و تخلف برخی از صحابه از سپاه اسامه واعتـراض و خشـم امـام علـی    سو

شـود.   کفایت براي خالفت، مردود شـمرده مـی   خطبۀ شقشقیه و اعتراف برخی خلفا به عدم
شـمول همـۀ    دالیلی چون اصطالح متشرعه بـودن صـحابی، عـدم    عدالت همۀ صحابه نیز به

در مقصـود آیـه از سـابقین اولیـه و تـابعین و در      تسنن  صحابه در آیه، اختالف علماي اهل
برداشت عدالت صحابه از آیه، و سوءبرداشت از مفهوم سابقین و مخالفت ایـن برداشـت بـا    

  پذیرش نیست. آیات قرآن و سیرة رسول و سیاق آیات و مسلمات تاریخی قابل
نـام   اصی بـه توان نتیجه گرفت که مطابق این آیه، رضایت خداوند به گروه خ بنابراین می

صحابی تعلق ندارد و خداوند از همۀ مسلمانان رضایت خواهد داشت.گروه مهاجر و انصـار  
کـه   شرط زندگی باایمان و مرگ در حال ایمان مشمول این رضایت خواهند شد، چنان نیز به

مند خواهند شد. پس ستایش  شرط تبعیت نیک، از رضایت الهی بهره تابعان آنان تا قیامت به
کننـدة عـدالت در    نام صحابی تعلق دارد و نه اثبات در این آیه نه به گروه خاصی بهموجود 

  این افراد است.
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