دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی
سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400

َ َ ه َ َّ َ َ ُ
مصداق شنایس تعبری «يا أُّيا ال ِذين آمنوا» در قرآن کی
با برریس رويکرد فقها

1

_________________ سعید توکلیزاده ،2رسول رضوی_________________ 3

ن
یکی از خطابات قرآنی که مؤمنان را خطاب قرار میدهد ،تعبیر «یَا َأ ُّیهَا ا َّلذِی َ
آ َمنُوا» است .با توجه به اینکه ایمان همچون دیگر مفاهیم کالمی-فقهی دارای
مراتب تشکیکی و طولی است ،پرسش اساسی این است که در این شکل
خطابات ،کدام یک از مراتب ایمان قصد شده است؟ مقالۀ حاضر که با روش
کتابخانهای-تحلیلی به سامان رسیده ،در راستای تعیین مصداق اینگونه خطابات
در قرآن کریم است .برخی از مفسران مانند عالمه طباطبایی معتقدند مقصود از
این خطاب ،مؤمنان نخستین صدر اسالم است؛ در حالیکه گذشته از خالف
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ظاهر بودن این نظریه ،مؤمنان در آیات متعددی از قرآن کریم مورد نکوهش
قرار گرفتهاند .ضمن اینکه این تحلیل ،مخالف با احادیثی است که از طرف
امامان معصوم به ما رسیده است .گروهی از فقها معتقدند منظور ،مؤمنان
واقعی ،یعنی شیعیان هستند .این نظریه نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا در قرآن کریم
بارها مسلمانان ظاهری ،مؤمن خوانده شدهاند .افزون بر این ،پذیرش اختصاص
آیات االحکام به شیعیان ،دشوار است .پس مقصود ،همۀ مسلمانان  -خواه منافق،
و خواه با ایمان ضعیف و خواه مؤمن واقعی – است که روایات اهل بیت این
تحلیل را تأیید میکند.
واژگان کلیدی :الذین آمنوا ،ایمان ،فقه ،مراتب تشکیکی ،مراتب ایمان ،مؤمن.

مقدمه

قرآن کریم ،روش های گوناگونی برای پیاده سازی مفاهیم بلند خووود دارد کووی یزووی از آن ووا
مخاطب قرار دادن فرد یا گروه ،پیش از بیان مطلب است .این شیوه ،ضوومن بلووب توبووی
مخاطب ،باعث بداسازی قرآن کریم از دیگر کتب ع لمی و قانونی شده و دلیل روشنی بر
هماهنگی این کتاب مقدس با فطرت انسانی است .هرچند خداوند متعال حق مولویت و

قانون گذاری دارد و دیگران بندۀ او هستند؛ ولی دستوراتی کی باید بندگان انجام دهند را بووا
لحنی گیرا و سازنده تبیین میکند.
مخاطب قرار دادن ،از یک سو باعث شخصیت دادن بی مخاطب و مسئولیتپذیر کردن
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او میشود ،و از سوی دیگر لذت حضور در محضر خدا را برای مخاطبان قرآن بی دنبال
دارد .این رویزرد قرآن باعث میشود تا در وقت فراگیری حقایق ،معارف در روح و بان
مخاطب نشستی و هنگام عبادت ،ماللت و کسالت در آن ا نفوذ نزند.
َُّ
َّ
َ
گونیهای خطابهای قرآنی بسیار است :خطاب عام ،مانند) :یا أی ا الناس(؛ خطاب
َ
َ إ إ
بنس ،مانند) :یا أ ُّی َ ا ِاْلنسان(؛ خطاب نوع ،همچون) :یا َبني ِإ إسرائیل(؛ خطاب صنف،
َ
إ َ إ
َ
بسان) :یا َأ ُّی َ ا َّال َ
ذین َآمنوا(؛ و )قل یا أ ُّی َ ا الزا ِفرون( و خطاب شخص ،مانند) :یا أ ُّی َ ا
َّ
الرسول( و نیز )یا موسی( 1.مطلوب و هدف بسیاری از این خطابات روشن است .برای

 .1بی ترتیب :سورۀ بقره ،آیۀ 21؛ سورۀ انفطار ،آیۀ 6؛ سورۀ بقره ،آیۀ 40؛ سورۀ مائده ،آیۀ 1؛ سورۀ کافرون ،آیۀ
1؛ سورۀ مائده ،آیۀ 67؛ سورۀ نمل ،آیۀ .9
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نمونی ،مصداق «الناس» مطلب پن انی نیست و همۀ مردم  -مگر مانند دیوانگان و کودکان -

چی مؤمن و چی کافر را شامل میشود 1.اما برخی از خطابات قرآنی اینگونی نیستند ،کی
م مترین آنها خطاب قرآن به مؤمنان است .آنچی سبب اب ام شده ،مصداق «ایمان» در این
دست آیات است؛ زیرا ایمان ،مرتبیمند است .بنابر این پرسش این است :کدام یک از دربات
ایمان در اینگونی آیات لحاظ شدهاند؟ مصداق مؤمن در اینگونی خطابات چی کسانی هستند؟

پیشنیه

از زمان پیدایش دین اسووالم و نووزول قوورآن کووریم ،بووا وا ههووا و گوواه کاربسووتهایی نووو روبوورو

میشویم .یزی از این الفاظ «ایمان» است .هم در قوورآن و هووم در روایووات اهوول بیووت :بووی
صورت گسترده از این کلمی استفاده شده است .از آنجا کی این وا ه دارای آثوواری در دانشهووای
گوناگون اسالمی چون فقی و کالم و اخالق و ...است ،پس طبیعی است چنووین کلموویای بووز
محوریترین لغات ،و بنیادیترین بحثها در نوشتیهای دینی متفزران اسالمی قرار گیرد.
کمتر نوشتیای از تألیفات فق ا و مفسران و متزلمان است ،کی این کلمی در آن نباشد.
حسین بن سعید اهوازی (قرن 3ق) کتابی بی نام «المؤمن» دارد کی از ک نترین آثار بی بای
ماندۀ شیعیان است .ابن مندۀ حنبلی (قرن 4ق) کتابش را «اْلیمان» ،و عبد القاهر بغدادی
ً
اشعری (قرن 5ق) نام اثرش را «اصول اْلیمان» گذاشتی است .در کتب روایی ما نیز معموال
ارث ،قضاوت ،ش ادت ،نیابت ،اذان ،امامت نماز بمعی 3.در این ابواب و آثار ،یا بی

حقیقت ایمان اشاره شده و یا بی مراد از این کلمی پرداختی شده است.

4

گذشتی از این ،در مقاالتی چون« :تبیین و بررسی حقیقت ایمان ،ویژگیها و پیامدهای

 .1طوسی ،التبیان في تفسیر القرآن ،ج ،1ص.98
 .2کلینی ،الکافي ،ج ،2ص.2
 .3بی ترتیب :محقق حلی ،المعتبر في شرح المختصر ،ج ،2ص579؛ مفید ،المقنعة ،ص701؛ مجاهد،
کتاب المناهل ،ص695؛ طباطبایی ،ر یاض المسائل ،ج ،15ص238؛ کاشف الغطا ،کشف الغطاء،
ج ،4ص489؛ اصف انی ،کشف اللثام ،ج ،3ص.364
 .4برای تفاوت تطبیقی ن.ک :اردبیلی ،مجمع الفائدة و البرهان ،ج ،12ص6؛ عاملی ،مسالک األفهام ،ج ،10ص.36
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بابی بی ایمان اختصاص دارد 2.در ابواب فق ی نیز ،ایمان شرط شده است؛ مانند :زکات،
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«چیستی ایمان در قرآن کریم بی روش تحلیل محتوای کیفی»،2
آن در تفسیر المیزان»،1
ِ

«مراتب ایمان از منظر عالمی طباطبایی»« ،3چیستی ایمان و رابطۀ آن با اسالم از دیدگاه

خوابۀ طوسی»« ،4دیدگاه ش ید ثانی در باب چیستی ایمان بر اساس کتاب حقائق

االیمان» 5بی این بحث پرداختی شده است .با وبود نگاه تحقیقی در این مقاالت ،اما مسألۀ
اصلی در این آثار« ،ایمان» بی شزل فراگیر است و نی صرف خطاب قرآنی اهل ایمان .البتی
گاه در گوشی و کنار کتابهای تفسیری ،فق ی و کالمی اشاراتی بی تعیین مصداق این تعبیر و
مشخص نمودن معنی خاص ایمان در این صیغی شده است؛ ولی پژوهشی در خور و بامع
در این بحث وبود ندارد .البتی مرضیی ک نوبی و حسین کامیاب در مقالۀ «تربیت عملی
َ َّ
مؤمنان در سورۀ مائده» 6بی مطالعۀ موردی آیات َ«یا أ ُّی َ ا ال ِذ َین َآمنوا» در سورۀ مائده
پرداختیاند؛ ولی در این نوشتی ،بی بنبیهای تربیتی اینگونی خطابات توبی شده است.

مفهوم شناسی
مفهوم و مصداق
«مف وم» اسم مفعول از مادۀ «ف م» ،بی معنی حالتی در انسان است کووی معووانی سووخن را

درک میکند 7.ابوهالل عسزری فرق میان علم و ف ووم را در اختصوواص ف ووم ،بووی کووالم و
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سخن میداند 8.بی بیان روان ،صورت هایی کی از کتاب و دفتر و انسان و روح و ،...چی بووی
واسطۀ دیدن ،و چی بی واسطۀ لفظ آن ا ،در ذهن انسان نقش میبندد ،ادراکی اسووت کووی از
آن با نام مف وم یاد میشود.

 .1بدخشان« ،تبیین و بررسی حقیقت ایمان ،و یژگیها و پیامدهای آن» ،معرفت کالمی ،ش.14
 .2احمد زاده« ،چیست ِی ایمان در قرآن کریم بی روش تحلیل محتوای کیفی» ،مطالعات قرآن و حدیث ،ش.24
 .3افشار کرمانی« ،مراتب ایمان از منظر عالمی طباطبایی» ،پژوهشنامۀ قرآن و حدیث ،ش .18
 .4خادمی و علیزاده« ،چیستی ایمان و رابطی آن با اسالم از دیدگاه خوابی طوسی» ،پژوهشنامۀ فلسفه دین ،ش.16
 .5دیوانی و قربانی« ،دیدگاه ش ید ثانی در باب چیستی ایمان بر اساس کتاب حقائق االیمان» ،فلسفۀ دین ،ش .23
 .6ک نوبی و کامیاب« ،تربیت عملی مؤمنان در سوره مائده» ،فصلنامۀ علمی بصیرت و تربیت اسالمی ،ش.51
 .7راغب اصف انی ،مفردات الفاظ القرآن ،ص.646
 .8عسزری ،الفروق فی اللغة ،صص79و.80

«مصداق» آن چیزی است مف وم بر آن صدق میکند؛ مانند سعید و این مقالی ،کی
مصداق مف وم انسان و نوشتی هستند .میرزای نائینی معتقد است ،مف وم و مصداق ،هم در
حقیقت تفاوت دارند و هم در اثر و نتیجی؛ زیرا بایگاه مف وم ،عقل است و موطن مصداق،

خارج .همچنین گوارایی و رفع عطش ،ثمرۀ آب خاربی است ،نی مف وم آب 1.یک مف وم
میتواند یک مصداق داشتی باشد ،همچون مف وم وابب الوبود ،و میتواند دارای مصادیق
گوناگون باشد ،مانند مف وم گناه کی گناهان کبیره و صغیره را با تمام اقسامش در بر میگیرد.
مفاهیم اسالم ،کفر ،ایمان ،شرک ،نفاق ،ارتداد نیز چنیناند .بی دیگر سخن ،این مفاهیم
دارای مراتب گوناگونی هستند کی تشخیص آن ا در یک دلیل ،امری بایستی است.
اسالم
«اسالم» از مادۀ «سلم» است .ابن فارس بعد از آنزی «اسالم» را بی معنی «انقیوواد و اطاعووت»
دانستی ،مینویسد :مسلمان ،از ابا کردن و امتناع ورزیدن ،سالم است 2.مصطفوی مینویسوود:
اصل این ماده در مقابل خصومت و درگیری است؛ یعنی موافقت زیوواد در هوواهر و پن ووان ،بووی

گونیای کی خالفی نباشد .از لوازم این معنی ،انقیاد و سازش و رضایت اسووت 3.همووین معنووای
لغوی در معنای اصطالحی اراده شده است .بی دیگر سخن ،دین اسالم بی معنی دینی است کووی
چزیدهاش عبارت از تسلیم شدن در برابر امر خداوند متعال است .در مقابوول اسووالم« ،کفوور»

اسالم را پوشانده است .هر با اسالم نبود ،کفر صادق است .بنابر این ،اسالم بی معنی تسلیم و
اطاعت پذیری نسبت بی فرامین و دستورهای ال ی است؛ ولی از آنجا کی این احزام ،متعوودد و
مختلف هستند و امر ،ن ی ،قضا ،قدر ،تزوین ،تشریع و ...و و هوور حزمووی تسوولیم خووودش را
خواهان است ،پس اسالم ،بی اندازۀ این فرمایشها دارای مرتبی میشود و از سوووی دیگوور ،کفوور

 .1نائینی ،فوائد االصول ،ج ،1ص.44
 .2ابن فارس ،معجم مقاییس اللغة ،ج ،3ص.90
 .3مصطفوی ،التحقیق في کلمات القرآن الکریم ،ج ،5ص.188
 .4ر.ک :فراهیدی ،کتاب العین ،ج ،5ص357؛ بوهری ،الصحاح ،ج ،2ص808؛ ابن فارس ،معجم
مقاییس اللغة ،ج ،5ص191؛ راغب اصف انی ،مفردات الفاظ القرآن ،ص.714
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قرار دارد .لغت شناسان معروف عرب ،مادۀ اصلی کفر را پوشاندن و ستر میدانند 4.گویا کافر،
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هم دارای مرتبی میشود .اولین دربۀ اسالم ،اه ار ش ادتین ،و آخوورین دربوۀ اسووالم عبووارت
است از تسلیم شدن محض در برابر آنچی خداوند میخواهد ،و بی یقین رسیدن این مسووألی کووی
1

حقیقت ملک برای اوست و هیچکس دارای ملزیت استقاللی نیست.

با مرابعی بی روایات و همچنین کلمات فق ا چنین بدست میآید کی آنچی در فقی از
اسالم اراده شده است و و بی دیگر بیان ،مربوط بی عمل خاربی است و ،عبارت از همان
مرتبۀ اول ،یعنی «اه ار ش ادتین» است .تعداد زیادی از فق ای امامیی و اگر نگوییم همۀ
ایشان و احزام اسالم را بر صرف «اه ار ش ادتین» بار نمودهاند؛ هرچند آن شخص نفاق
داشتی و اعتقاداتش با زبانش یزی نباشد .حتی برخی از ایشان میفرمایند ،هرچند ما بی
این مخالفت درونی آگاه باشیم و بدانیم گوینده ،این کلمات را از روی ترس بی زبان رانده

باشد 2.اما حیطۀ معارف و سعادت و شقاوت ،از صرف اه ار ش ادتین تبعیت نمیکند؛
بلزی مرکز اعتقادات ،قلب است .بزرگان متزلمان امامیی بی صراحت میگویند :کفر،
بحود و انزار بی قلب است ،نی زبان.

3

ایمان

برخی از لغت شناسان ،ایمان را بی «تصدیق» تربمی کردهاند 4.از همینبا روشوون میشووود
ایمان در مرتبۀ پس از اسالم قرار دارد؛ یعنی ابتدا باید چیزی را ف ماند و قبول کرد و بعوود ،آن
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را تصدیق نمود؛ اما از نظر مصداق ،اسالم و ایمان تک مرتبوویای نبوووده ،بلزووی دارای مراتووب
طولی تشزیزی هستند .عالمی طباطبایی در بیان مراتب اسالم و ایمان معتقد است از بعضی
آیات قرآن چنین برداشت میشود کی ایمان بعد از اسالم اسووت؛ زیورا ایمووان و اسووالم دارای
مراتب هستند و قبل از هر مرتبی از ایمان ،مرتبیای از اسالم قرار دارد .مرتبۀ اول اسالم ،اقورار
زبانی بی ش ادتین است .بی دنبال این مرتبی ،دربۀ اول ایمان قرار دارد کی عبووارت از بوواور بووی
 .1ر.ک :طباطبایی ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص.302
 .2ر.ک :اردبیلی ،مجمع الفائدة و البرهان ،ج ،13ص317؛ همدانی ،مصباح الفقیه ،ج ،7ص266؛ خویی،
موسوعة اإلمام الخوئی ،ج ،4ص.207
 .3ر.ک :شریف مرتضی ،الذخیرة فی علم الکالم ،ص537؛ طوسی ،اإلقتصاد فیما یتعلق باإلعتقاد ،ص.227
 .4فراهیدی ،کتاب العین ،ج ،8ص389؛ صاحب بن عباد ،المحیط فی اللغة ،ج ،10ص414؛ بوهری،
الصحاح ،ج ،5ص2071؛ ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،13ص.21
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مضمون ش ادتین ،و در نتیجی عمل کردن بی بیشتر احزام اسالم است .مراتب دیگر اسالم و

ایمان بی دنبال این مرتبی قرار دارند 1.مطلب در خور توبووی در تعبیوور عالمووی طباطبووایی ایوون
است کی همیشی ارزش اسالم پایینتر از ایمان نیست ،بلزی در مرتبوویهایی اسووالم بوور ایمووان

گرانتر است 2.بر این اساس ،آیات 3و روایاتی 4را کی از آن ا برتری ایمان بر اسووالم برداشووت
میشود ،باید اینگونی توبیی کرد کی هدف ،برتری در برخی از مرتبیهاست.

َّ
بررسی نظریات پیرامون مصداق «ال ِذ َین َآم ُنوا»

َ
بعد از روشن شدن مشزک بودن ایمان ،این پرسش مطوورح میشووود کووی در تعبیوور َ«یوا أ ُّی َ وا
َّ
ال ِذ َین َآمنوا» کدام یک از مراتب و مصادیق ایمان اراده شده است؟ در این زمینووی نظریوویهای
مختلفی وبود دارد کی در ادامی بررسی میشود:
نظریۀ اول :ایمان آورندگان نخستین

َّ
عالمی طباطبایی در تفسیر قرآن ،میان مصداق تعبیر «ال ِذ َین َآمنوا»  -بی صورت خطاب باشد

بملی آیات هفتم و هشتم سورۀ غافر کووی بوور اسوواس آن ،فرشووتگان و حووامالن عوورش ،بورای
مؤمنان از خداوند متعال طلب بخشش و گذشت میکنند ،و در ادامی از خدا میخواهند کووی
 .1طباطبایی ،المیزان في تفسیر القرآن ،ج ،1صص 303-301و ج ،3صص.205-204
 .2ر.ک :قمی ،شرح توحید الصدوقَ ،ج ،3ص.283
إ
َ َّ إ َ
َ إ َ إ َ َ َّ َ إ
َ إ إ
إ
إ
َ
إ
 .3سورۀ حجرات ،آیۀ ) :14قال ِت اْلعراب آمنا قل لم تؤ ِمنوا و ِلزن قولوا أسلمنا و لما یدخل اْلیمان في
ِ
وبز إم(؛ بادیی نشینان گفتند :ما ایمان آوردیم .بگو :ایمان نیاوردهاید ،بلزی بگویید :اسالم آوردهایم؛ و
قل ِ
هنوز ایمان در دلهایتان وارد نشده است.
 .4ر.ک :کلینی ،الکافي ،ج ،2ص.52
 .5سورۀ توبی ،آیۀ .100

مصداق شناسی تعبیر «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» در قرآن کريم

یا نباشد  -با «المؤمنین» فرق گذاشتی ،و مصداق تعبیر موصولی را با موصوفی  -مگر بووایی
َّ
کی قرینی بر خالف باشد  -متفوواوت میدانوود .ایشووان معتقوود اسووت «الو ِذ َین َآمنووا» کالمووی
شرافتبخش بوده و ویژۀ کسانی  -م ابر یا انصار  -است کی از دیرباز و اول بووار بووی پیووامبر
َ إَ َ
اسالم 9ایمان آوردند؛ یعنی همان مسلمانان صدر اسالم و مصداق « َّ
الس ِابقون اْل َّولوون»،5
کی در روزهای سخت مؤمن بودند .عالمی چندین آیی را شاهد موودعای خووویش موویآورد؛ از
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پدران و همسران و فرزندان نیکخوی اهل ایمان را بی آن ا ملحق گرداند .حال اگوور در دعووای
اول ،مؤمنان ،همی را شامل میشد ،وب ی برای الحاق گروه دوم بی ایشووان وبووود نداشووت و
دیگر عطف و فاصلی بی معنا بود ،و باید همگی در یک گووروه قورار میگرفتنوود .ایوون ،نشووانۀ
خوبی است بر اینزی منظور از مؤمنان در دعای نخست ،گروه ویژهای از ایشان است.
اشزالی کی در نگاه اول متوبی این نظریی میشود این است کی اگر بگویید مصداق خطاب
َّ
«ال ِذ َین َآمنوا» گروهی از اهل ایمانند ،پس باید احزام و تزالیف نیز برای همین گروه باشد .در
حالیکی اشتراک احزام ،میان کسانیکی در زمان پیامبر 9حضور داشتند و افرادی کی در
زمانهای پسینی زیستیاند بدی ی است و همۀ دانشمندان مسلمان بی این مطلب اعتقاد دارند.
عالمی طباطبایی در پاسخ بی این اشزال ،ضمن پذیرش اینزی احزام اسالمی برای همگان
است ،معتقد است کی این بحث ،ارتباطی بی خطاب ندارد؛ چرا کی وسعت یا ضیق محدودۀ
خطاب ،سببهایی دارد و سعی و ضیق تزلیف ،بی عواملی دیگر وابستی است .همانگونی کی
برخی خطابات قانونی ،بی شخص پیامبر اسالم 9است؛ ولی تزلیف ،عمومی است .در
حقیقت ،در اینگونی سخن ،شرافت و احترام خاصی بی مخاطب گذاشتی شده است .در بحث
ما نیز ،بی مؤمنان نخستین بی ب ت تزریم ایشان خطاب شده؛ ولی احزام بیان شده ،همگانی
َّ
است 1.البتی عالمی این اختصاص مصداقی را فقط دربارۀ تعبیر «ال ِذ َین َآمنوا» دانستی و مصداق
تعبیر «مؤمن» را همۀ افرادی معرفی میکند کی در هاهر ایمان دارند؛ خواه در باطن هم مؤمن
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باشند ،یا منافق ،و خواه کسانیکی ضعیف االیمان هستند.

از میان متزلمان ،دستکم گروهی از معتزلی شبیی این نظریی را ابراز کردهاند .از آنجا کی
معتزلی معتقدند در «ایمان» ،ابتناب از گناهان کبیره شرط است و مرتزب کبیره ،مؤمن

نیست ،3آیاتی کی خالف این باشد را توبیی میکنند .برای نمونی ،قاضی عبدالجبار معتزلی،
َ
ِّ ِّ
َّ َ
َ َّ َ َ
الصدیقون( 4کی میفرماید کسانیکی بی خداوند
ولئك هم
ذیل آیۀ )و الذین آمنوا ِبالل ِی و رس ِل ِی أ ِ
و پیامبرانش ایمان آوردهاند ،نزد پروردگار خویش همان راستگویانند ،برای حل این اشزال کی
 .1طباطبایی ،المیزان في تفسیر القرآن ،ج ،1ص.247
 .2همان ،ج ،6ص 292و ج ،15ص.89
 .3عبدالجبار ،شرح األصول الخمسة ،ص.474
 .4سورۀ حدید ،آیۀ .19
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ّ
چگونی در این آیی ،مؤمنان ،صدیق نامیده شدهاند ،در حالیکی در میان ایشان ،فاسقان نیز
1

هستند؟ مقصود از اهل ایمان در قرآن را ،مؤمنان در زمان حیات پیامبر 9میداند.

برخی از فق ا نیز ه ورات قرآنی  -بلزی همۀ ه ورات  -را مخصوص مخاطبان مشافی و
روبروی آن میدانند .میرزای قمی در نظریۀ مش ور خویش ،بر این باور است کی ه ور کالم
برای کسانیکی مقصود بی اف ام نباشند ،حجت نیست .نمونۀ این بحث در مورد افرادی
مطرح است کی در زمان نزول قرآن و صدور روایات نمیزیستیاند؛ چرا کی خطابات قرآنی
در قالب نامی نگارش نشدهاند  -تا خوانندۀ ویژهای داشتی باشد  -و روایات معصومان :هم
برای زمان و مخاطبان خاصی بوده است 2.البتی نظریۀ میرزای قمی پذیرفتی نیست؛ زیرا بنای

عقال بر عمل بی ه ورات است و فرقی میان مقصودین و غیر مقصودین بی اف ام نیست.

3

دربارۀ بنگ تبوک نازل شده ،و توبیخ در آیی ،بی ب ت سستی مسلمانان در مبارزه با
امپراطوری روم شرقی بود .فاصلۀ زیاد میان مدینی و روم ،و همچنین همزمان شدن زمان
بنگ با فصل تابستان و برداشت محصول ،باعث شد تا گروهی از مسلمانان در ابابت
دعوت پیامبر 9تردید نشان دهند! 5نزتۀ بالب آنزی بی یقین ،فقط گروهی از مؤمنان از این
 .1عبد الجبار ،تنز یه القرآن عن المطاعن ،ص.416
 .2قمی ،القوانین المحکمة في األصول ،ج ،1صص517و.533
 .3انصاری ،فرائد األصول ،ج ،1صص163و.168
 .4سورۀ توبی ،آیۀ .38
 .5طبرسی ،مجمع البیان ،ج ،5ص.47

مصداق شناسی تعبیر «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» در قرآن کريم

اما در باب نظریۀ عالمی طباطبایی ،پذیرفتن چنین مبنا و تمایزی میان خطابات کمی
َّ
دشوار است؛ چرا کی چنین بیانی خالف ه ور و برداشت ابتدایی از تعبیر «ال ِذ َین َآمنوا»
َّ
است .در آیات پر شماری از قرآن کریم ،با اینزی تعبیر بی «ال ِذ َین َآمنوا» شده است ،ولی
لحن توبیخی دارد ،کی این شیوه سخنگویی مناسب مؤمنان راستین نیست .بی عنوان مثال در
إَ
َّ
آیۀ ) َی َأ ُّی َ ا َّالذ َین َ َامن إوا َما َلز إم إ َذا ق َیل َلزم انفر إوا فی َ
اْل إ
اللی َّاث َاق إلت إم إ َ
ض(4؛ ای
ر
لی
یل
ب
س
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اهل ایمان! شما را چی شده هنگامی کی بی شما گویند( :برای نبرد) در راه خدا بیرون روید؛
َّ
سنگینی بر زمین میکنید؟! با اینزی خطاب بی «ال ِذ َین َآمنوا» است؛ ولی ایشان را از نافرمانی
نسبت بی فرمان پیامبر 9دربارۀ ب اد ،بی شدت توبیخ و ت دید میکند .این آیی و آیات بعد
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دستور سرپیچی کردند و نی همۀ ایشان؛ اما با این حال آیۀ کریمی ،سرزنش را بی عموم مؤمنان
2

نسبت داده است 1.در آیات دیگر ،نمونیهای بیشتری از این سرزنشها وبود دارد.
َ َّ
گذشتی از این ،در روایتی امام صادق 7بی روشنی مصداق خطاب َ«یا أ ُّی َ ا ال ِذ َین َآمنوا»
در قرآن کریم را شامل منافقان ،گمراهان و هر کسیکی اقرار هاهری بی دعوت خداوند متعال
و پیامبر 9کند ،دانستیاند 3.شاهد دیگر در عمومیت خطاب برای همی مؤمنان ،گزارشی
است دربارۀ توصیف حاالت عبادی امام حسن مجتبی 7کی ایشان هر بار آییای را از آیاتی
َ َ ّ
َّ
کی خطاب ) َیا ُّأی َ ا ال ِذ َین َآمنوا (...دارد میخواندند ،زیر لب میفرمودند« :ل َّبیك! الل َّم
َ َ
ل َّبیك!» 4.همین گزارش دربارۀ امام رضا 7هم نقل شده است 5.بلزی در نقلی امام صادق7
گفتن این ذکر را شایستۀ هر بندهای میدانند کی این آیی را تالوت کند.

6

همچنین حتی در صورتی کی این بیان را در موارد خطاب بپذیریم ،اما بسیار مشزل
َّ
است بگوییم مصداق بایی کی «ال ِذ َین َآمنوا» بی صورت خطابی نیامده است نیز مؤمنان

نخستین هستند .در مواب ۀ ابتدایی با آیاتی چون آیۀ ن م سورۀ یونس کی میفرماید:
«بیتردید کسانیکی ایمان آوردهاند و کارهای شایستی انجام دادهاند ،پروردگارشان آنان را بی
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 .1طباطبایی ،المیزان في تفسیر القرآن ،ج ،9ص.294
َ َّ
إ َ َ َ َإ
 .2سورۀ صف ،آیۀ َ ) :2یاأ ُّی َ ا ال ِذ َین َ َامنوا ِل َم تقولون َما ال تف َعلون(؛ ای مؤمنان! چرا چیزی میگویید کی عمل
نمیکنید؟ نگر :طباطبایی ،المیزان في تفسیر القرآن ،ج ،19ص.248
 .3کلینی ،الکافي ،ج ،8ص .274در سند روایت علی بن حدید قرار دارد کی اعتماد مشایخ و اکثار روایت از وی
دلیل بر وثاقت اوست( .شبیری ،کتاب صوم ،ج ،3صص509و 511و کتاب نکاح ،ج ،2ص.)1618
 .4ابن بابو یی ،األمالي ،ص .179در سند این روایت ،نقاط چالشی وبود دارد .بی نظر میرسد «محمد بن
عبداللی الزوفی» تصحیف شده باشد و با توبی بی استاد و شاگرد و کثرت نقل ،صحیح «محمد بن أبی عبداللی
الزوفی» باشد .بر اساس تحقیق آیت اللی خویی «محمد بن أبی عبداللی الزوفی» همان «محمد بن بعفر
اْلسدی» و «محمد بن أبی عبداللی اْلسدی» است کی ثقی است( .خویی ،معجم رجال الحدیث و تفصیل
طبقات الرجال ،ج ،15ص 283و )285؛ «موسی بن عمران النخعی» نیز از راویان کتاب کامل الزیارات
است و بر اساس برخی مبانی ،چنین حضوری ،توثیق عام دارد( .همان ،ج ،1ص 50و ج ،20ص .)66در
وثاقت «محمد بن سنان» و «مفضل بن عمر» اختالف چشمگیری وبود دارد کی بعضی از محققان معاصر بی
وثاقت هر دو حزم میکنند( .شبیری ،کتاب حج ،ج ،10ص 263و کتاب نکاح ،ج ،1ص.)1250
 .5همان ،عیون أخبار الرضا ،7ج ،2صص180و .183البتی سند این روایت ،ضعیف است.
 .6طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،2ص .124روایت از مراسیل ابن أبی عمیر است و نزد مش ور ،مراسیل او حجت
است( .نگر :طوسی ،العدة فی اصول الفقه ،ج ،1ص154؛ نوری ،خاتمة المستدرک ،ج ،5صص120و.)130

سبب ایمانشان بی ب شتهای پر نعمت کی ن رها از زیر (قصرهای) آن ا باری است،
راهنمایی میکند» ،1بی نظر میرسد هر مؤمنی در گذر زمان ،خود را مخاطب مستقیم آیی

میداند و نمیتوان این بیان را مخصوص مؤمنان نخستین دانست .در روایات اهل بیت:

نیز شواهدی بر عمومیت اینگونی آیات موبود است .برای نمونی ،پیرامون آیۀ خیر البریی کی
میفرماید« :بیگمان آنان کی ایمان آوردهاند و کردارهایی شایستی کردهاند ،ب ترین
آفریدگانند» ،2در حدیثی میخوانیم« :مقصود( ،امام) علی 7و شیعیانش است».

3

شاید آنچی عالمی طباطبایی را بی فرق گذاشتن میان این دو تعبیر کشانده است ،صیغۀ
َّ
ماضی بی کار گرفتی شده در تعبیر نخست یعنی «ال ِذ َین َآمنوا» باشد .یعنی از آنجا کی فعل
ِ
« َآمنوا» ماضی است ،پس تربمۀ آیی میشود« :کسانیکی ایمان آوردند»؛ در نتیجی این آیات
کسانی را لحاظ کرده کی در زمان گذشتی ایمان داشتیاند .بر خالف تعبیر بی «المؤمنون» کی
از داللت بر زمان خاصی ت ی است .اما این برداشت صحیح نیست؛ زیرا اینگونی ترکیبها
منسلخ از زمان بوده و اختصاص بی زمان خاصی ندارند؛ همانگونی کی معمول متنهای
قانونی ،قوانین و دستورات را با زمان ماضی بیان میکنند.
نظریۀ دوم :مؤمنان راستین
َّ
این نظریی میگوید مقصود از «ال ِذ َین َآمنوا» هر کسی است کی ایمان اصوویل و صووحیح دارد.
مؤمن .روایاتی کی از طرف امامان معصوم :بی ما رسیده بی صراحت ،شرط ایمان را والیووت
امیرمؤمنان 7میداند 4.یزی از آثار فق ی این بحث ،غیبت مؤمن است .آنچی قطعی است،
حرمت غیبت شیعیان ،و عدم حرمت غیبت کفار و مشرکان است؛ ولووی دربووارۀ مخالفووان و
عامی ،اختالفی میان فق ا وبود دارد .صاحب بواهر ضمن بایز دانستن غیبت عامی ،وبووود
إ َ إ إ َإ
إَإ
ّ َّ َ َ َ َ
َ َّ
َّ
الصال َ إ إ َ ُّ إ
ات َّالنعیم(.
إیمان ِ َم تج إري ِمن تحِت ِ م اْلن ار في بن ِ
حات ی دی ِ م رب َم ِب ِ
 .1سورۀ یونس ،آیۀِ ):9إن ال َّذین آمنوا و ع ِملوا ِ ِ
َّ
َ َ َ َ
َّ
ّ
ولئك ه إم خ إیر ال َب ِر َّی ِة(.
حات أ ِ
 .2سورۀ بینی ،آیۀ ِ ) :7إن الذین آمنوا و ع ِملوا الص ِال ِ
 .3طوسی ،األمالي ،ص« .671علی بن محمد الزبیر» در سند قرار دارد کی تحقیق بر وثاقت اوست .نگر:
خو یی ،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال ،ج ،13ص148؛ شبیری ،کتاب نکاح ،ج ،2ص.181
 .4کلینی ،الکافي ،ج ،1ص 180و ص 187و ج ،2ص.78
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از این دید ،تن ا موالیان و پیروان اهل بیت :مؤمن هستند و دیگران ،مسوولمان هسووتند و نووی
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ابماع بر بواز را چندان غریب نمیشمارد 1.ایشان در ادامی از مخالفووت مقوودس اردبیلووی و
محقق سووبزواری تعجووب کوورده ،و ریشووۀ چنووین مخووالفتی را ،شوودت ورع و تقوودس ایشووان
ً
إ
میداند! 2اما استناد اردبیلی بی این کالم ال ی است کی میفرمایدَ ) :و ال َیغ َت إب َب إعضز إم َب إعضا
َ ُّ َ َ إ َ إ َ إ َ َ إ َ َ
ًََ
خیی َم إیتا فز ِر إهتموه(3؛ در این آیی ،خداونوود ضوومن دسووتور بووی
أ ی ِحب أحدکم أن یأ کل لحم أ ِ
ترک غیبت ،غیبت کردن را خوردن گوشت برادر مرده میداند کی همگان از آن نفوورت دارنوود.
مخاطب این آیی یا همۀ مزلفان هستند ،و یا خصوص مسلمانان با هر مزتبی کی دارند؛ بنابر
این غیبت مخالفان بی حزم این آیی بایز نیست.
برخی فق ا در اشزال بر مقدس اردبیلی ،عمومیت خطاب آیی را مورد انزار قرار دادهاند.
شاید نخستین فقیی ،محدث بحرانی باشد کی معتقد است ،آیی عمومیت ندارد؛ چرا کی
مخاطب صدر آیی با تعبیر «یا َأ ُّی َ ا َّال َ
ذین َآمنوا» مؤمنان هستند و نی مسلمانان؛ بنابر این حزم
هم برای ایشان است .حتی بر فرض هم بگوییم صدر آیی ابمال دارد؛ ولی در ادامۀ آیی
َ ُّ َ َ إ َ إ َ إ َ َ إ َ َ
ً ََ
خیی َم إیتا فز ِر إهتموه(؛ آیا یزی از شما دوست
میخوانیم) :أ ی ِحب أحدکم أن یأ کل لحم أ ِ
دارد کی گوشت برادر مردهاش را بخورد؟ بیتردید نفرت دارید .در اینجا غیبت کردن را بسان
خوردن گوشت برادر مردۀ خویش قلمداد کرده است ،و روشن است کی بعد از وبود روایات

فراوان مبنی بر دشمنی با مخالفان ،ما با عامی برادری و اخوت نداریم 4.شبیی همین ایراد را
دیگر فقی ان ،همچون سید بواد عاملی ،سید مجاهد ،مال احمد نراقی و شیخ مرتضی

سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400

انصاری دارند 5.امام خمینی نیز حرمت غیبت را مخصوص بی مؤمنان میداند .ایشان هر
چند مخالفان را کافر ندانستی ،ولی خطاب صدر آیی را بی مؤمنان دانستی ،و مصداق مؤمن
واقعی را در زمانهای گوناگون متفاوت میشمارد؛ یعنی قبل از انتصاب حضرت علی 7بی

والیت ،مؤمن حقیقی کسی بود کی معتقد بی خداوند متعال و نبوت حضرت محمد 9بود،
 .1نجفی ،جواهرالکالم ،ج ،22ص.61
 .2اردبیلی ،مجمع الفائدة و البرهان ،ج ،8ص76؛ سبزواری ،کفایة األحکام ،ج ،1ص436؛ نجفی ،جواهر
الکالم ،ج ،22ص.62
 .3سورۀ حجرات ،آیۀ .12
 .4بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،18ص.150
 .5عاملی ،مفتاح الکرامة ،ج ،12ص214؛ مجاهد ،کتاب المناهل ،ص259؛ نراقی ،مستند الشیعة ،ج،14
ص163؛ انصاری ،کتاب المکاسب المحرمة ،ج ،1ص.319
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اما بعد از انتصاب والیت ،رکن دیگری بی ایمان اصیل اضافی شد و آن عبارت است از پیروی
َّ إ
َ إ
از امیرمؤمنان .7بر این اساس ،مقصود از آیۀ ) ِإن َما الم إؤ ِمنون ِإخ َوة(؛ همانا مؤمنان برادر
یزدیگرند ،1برادر سازی میان مؤمنان واقعی است 2.از میان معاصران ،آقای شبیری زنجانی
3

با بیانی مشابی این نظریی را برگزیده است.
َّ
بر خالف دیدگاه عالمی طباطبایی ،این نظریی ،معنای ایمان را بی «ال ِذ َین َآمنوا»
اختصاص نداده ،بلزی بی همۀ مشتقات ایمان در قرآن کریم سرایت میدهد .برای نمونی،

یزی از شرایط نزاح ،کفو بودن زن و شوهر است .ذیل این بحث ،گروهی از فق ا ازدواج زن
ََ
شیعی با مرد مخالف را روا نمیدانند .یزی از ادلۀ ایشان این آیی است کی میفرمایدَ ) :و ْل َمة
َ
إ َ َ إ إ إ َ َ َإ َإ َ َإ
َ ََإ إ
َإ إ إ َ َإ َإ َ َ إ
ولئك
مؤ ِمنة خیر ِمن مش ِرک ٍة و لو أعجبتزم  ...و لعبد مؤ ِمن خیر ِمن مش ِر ٍك و لو أعجبزم أ ِ
إ َ َ
َیدعون ِإلی َّالن ِار(4؛ بیگمان کنیز با ایمان از زن آزاد مشرک ب تر است ،گرچی شما را بی
شگفتی آورده باشد ...و بی درستی بردۀ با ایمان از مرد آزاد مشرک ب تر است ،هر چند شما را
خوش آید؛ اینان بی سوی ب نم میخوانند .فاضل مقداد مینویسد« :ایمان» در ازدواج از دو
ب ت در این آیی شرط شده است :یزی اینزی کنیز مؤمن را از زن آزاد مشرک ب تر ،و عبد
مؤمن را از مرد آزاد مشرک ب تر میداند؛ و دیگری ،دلیلی است کی در انت ای آیی ذکر میشود
کی مخالفان ،شما را بی دوزخ دعوت میکنند.

5

صاحب مناهل ،بعد از آنزی تقیی را در همی مواردی کی ترس از خطر است بایز
میکند کی آیا مخالف هم بی مؤمن ملحق میشود؟ و در پاسخ ،احتمال عدم اشتراک را با
َ َ
ً َ
َ
َ
ذکر دالیلی تقویت میکند .یزی از ادلی ،این آیۀ شریفی است) :أ ف َم إن کان م إؤ ِمنا ک َم إن کان
ً
َ
فاسقا ال َی إس َتوون(6؛ در این آیی ضمن طرح پرسش دربارۀ برابری مؤمنان با فاسقان ،حزم بی
ِ
 .1سورۀ حجرات ،آیۀ .10
 .2خمینی ،المکاسب المحرمة ،ج ،1ص.377
 .3شبیری ،کتاب حج ،ج ،9ص155؛ همو ،کتاب خمس ،ج ،1ص673؛ همو ،کتاب نکاح ،ج ،6ص.1100
 .4سورۀ بقره ،آیۀ .221
 .5حلی سیوری ،کنز العرفان ،ج ،2ص.200
 .6سورۀ سجده ،آیۀ .18
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میشمرد ،فرض مجبور شدن بر کشتن مؤمن را استثنا نموده است .وی این مسألی را مطرح
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عدم تساوی شده است .سید ،مقصود از «مؤمن» را در آیی ،شیعی و مراد از فاسق را مخالف
گرفتی ،و نتیجی میگیرد کی نمیشود یک مؤمن خودش را برای یک مخالف بی خطر اندازد؛
چون این دو مساوی هم نیستند 1.از همی باالتر آنزی برخی نوشتیها مخالفان را از شمول

ضمایر مخاطب در آیات بیرون میکنند!
سید علی طباطبایی در ّرد پذیرش ش ادت مخالفان ،بی این آیی استش اد میکند:
َ إََ
إَإ
َ َ َ
إ َ إ َإ َ
َ َإ إ
َ َإ ََ
تان ِم َّم إن ت إرض إون ِم َن
)استش ِ دوا ش یدی ِن ِمن ِر ِ
بالزم ف ِإن لم یزونا ربلی ِن فربل و امرأ ِ
ُّ
الش َ دا ِ (2؛ در این آیی تصریح میشود کی دو گواه از مردانتان را شاهد گیرید ،و اگر دو مرد
نبود ،یک مرد و دو زن را از میان شاهدانی کی میپسندید شاهد بگیرید .در آیی تعبیر بی
َ َ َ
بالز إم» و «ت إرض إون» آمده ،و مخالفان در زمان صدور آیات نبودند تا مورد خطاب قرار
« ِر ِ
گیرند 3.بی دیگر سخن؛ مخالفان بز «ربالزم» نیستند و همچنین دینشان پسندمان نیست
و از این رو شاهد نمیتواند از مخالفان باشد.
بی هر روی ،محور این تحلیل بر این نزتی است کی مصداق ایمان در اصطالح قرآن،
پیروان اهل بیت :هستند .اما این تحلیل مورد پذیرش نیست .بی شزل کلی ،ایمانی کی در
اصطالح فق ا بی کار رفتی (یعنی اعتقاد بی والیت امامان معصوم ):کاربستی بدید است،
و خود فق ا نیز قبول دارند کی در صدر اسالم و دستکم زمان نزول قرآن ،چنین معنایی

وبود نداشتی است 4.حیرتزا آنزی برخی از ایشان ادعا کردهاند« :از آنجا کی مخالفان در

سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400

زمان صدور قرآن نبودند ،پس مخاطب این آیات هم نیستند» 5.بای این پرسش هست کی

مگر شیعیان و پیروان امام علی 7در آن زمان بی صورت خاص  -نی در پرتو پیروان حضرت
محمد 9بودهاند؟! بی راستی چگونی میشود گفت مؤمنانی کی مخاطب آیاتاند ،مؤمنان
َ َّ
راستین ،یعنی شیعیان هستند؟ و حال آنزی بیشتر آیات احزام ،با خطاب َ«یا أ ُّی َ ا ال ِذ َین

 .1مجاهد ،کتاب المناهل ،ص.317
 .2سوۀ بقره ،آیۀ .282
 .3طباطبایی ،ر یاض المسائل ،ج ،15ص238؛ نگر :کاشف الغطا ،انوار الفقاهة ـ کتاب الشهادات ،ص.7
 .4ن.ک :نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،30ص96؛ انصاری ،کتاب المکاسب المحرمة ،ج ،3ص591؛
ایروانی ،حاشیة المکاسب ،ج ،1ص167؛ روحانی ،فقه الصادق ،7ج ،14ص.344
 .5طباطبایی ،ر یاض المسائل ،ج ،15ص.238
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َآمنوا» است؛ از روزه و قصاص گرفتی تا شرکت در نماز بمعی و دوری از ربا 1.آیا میشود
گفت این احزام برای مخالفان نیست؟ و یا توان گفتن این مطلب هست کی ایشان مخاطب
چنین آیاتی نیستند؟ در صورتی کی روایاتی را در گذشتی نقل کردیم ،حاکی از این است کی
اینگونی خطابات ،شامل همۀ مسلمانان هاهری و واقعی میشود.
افزون بر این ،در بسیاری از آیات قرآن کریم ،مؤمنان توبیخ شدهاند .پیشتر
نمونیهایی را کی ایشان بی صورت خطاب ،سرزنش شده اند ،نقل کردیم .در برخی از آیات
َ
َ
َ َإ َ
نیز مؤمنان ،مورد مالمت قرار می گیرند .برای نمونی در آیۀ )ک َما أخ َر َبك َر ُّبك ِمن َب إی ِتك
إ
َ َ َ َ
َ َ
إ َ ِّ َ َّ َ ً ِّ َ إ إ َ َ َ
فی ال َح ِّق َب إعد َما ت َب ّی َن(2؛ همانگونی
ك
ون
ل
اد
ج
ی
*
ون
ه
ار
ز
ِ
ِبالحق و ِإن ف ِریقا من المؤ ِم ِنین ل ِ
ِ
کی پروردگارت تو را بی درستی و راستی از خانی ات (بی سوی بنگ بدر) بیرون آورد و
گروهی ازمؤمنان (از رفتن بی بنگ) ناخشنود بودند؛ پس از آنزی حق روشن شد با تو در
این حق ،مجادلی و ستیزه میکنند  .در این آیات کی دربارۀ بنگ بدر است ،سختی و
کراهت گروهی از اهل ایمان برای رفتن بی ب اد بیان شده است .بلزی می گوید ایشان در
حقی کی برایشان روشن گشتی با پیامبر 9بی ستیز پرداختند!

است .گویا این آیی بعد از صلح حدیبیی و پیمان پیامبر 9با مشرکان نازل شده است .در
ع دنامی آمده بود ،اگر از اهل مزی مردی بی مسلمانان بپیوندد ،بر مسلمانان است کی او را
برگردانند ،اما اگر از مسلمانان مردی بی مشرکان ملحق شد ،بر آن ا برگرداندن او حتمی
نیست .در این زمان ،یزی از زنان مشرکان مسلمان شده و بی سوی مدینی م ابرت کرد.
همسر مشرکش بی دنبالش آمد و از حضرت رسول 9خواست او را برگرداند؛ اما پیامبر9

 .1بی ترتیب :سورۀ بقره ،آیۀ 183؛ سورۀ بقره ،آیۀ 178؛ سورۀ بمعی ،آیۀ 9؛ سورۀ بقره ،آیۀ .278
 .2سورۀ انفال ،آیات .6-5
 .3سورۀ ممتحنی ،آیۀ  ،10همچنین نگر :سورۀ نسا  ،آیۀ .94
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همچنین ،در موارد گوناگونی در قرآن ،کسانی کی اه ار اسالم کردهاند ،مؤمن نامیده
َ
ذین َآمنوا إذا با َ کم إالم إ
شدهاند .برای نمونی در آیۀ )یا َأ ُّی َ ا َّال َ
ات ف إام َت ِحنوه َّن
م
نات
م
ؤ
ابر ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ َ إ َ
إیمان ِ َّن(3؛ ای مؤمنان! هنگامی کی زنان با ایمان هجرت کنان (از دیار کفر) بی
اللی أعلم ِب ِ
سوی شما میآیند ،آنان را (از ب ت ایمان) بیازمایید ،البتی خدا خود بی ایمان آنان داناتر
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در پاسخ با اشاره بی اینزی در ع دنامی سخن از برگرداندن مردان است و چیزی دربارۀ زنان
نیامده ،زن را بی شوهرش بازنگرداند .در این آیی ،زنانی کی بی سمت مسلمانان هجرت
میکنند بی دلیل ابراز ش ادتین ،مؤمن نامیده شدهاند.
در بایی دیگر ،مردم را از اینزی فردی را کی اقرار بی ش ادتین کرده ،مؤمن نخواندهاند،
َّ َ إ َ َ إ
ن ی کرده و میفرمایدَ ) :ی َأی َ ا َّالذ َین َ َامن إوا إ َذا َ
ضر إبت إ
فی َس ِبیل الل ِی ف َت َب َّینوا َو ال تقولوا ِل َم إن
م
ِ
ِ
ِ
ِ
َإَ َ
َّ َ َ َ
السال َم ل إست م إؤ ِم ًنا(1؛ ای کسانیکی ایمان آوردهاید ،هنگامی کی در راه خدا
ألقی ِإل إیزم
(برای ب اد) سفر کردید خوب بررسی و تفحص نمایید و نسبت بی کسی کی بی شما سالم
دهد و اه ار اسالم کند ،مگویید مؤمن نیستی .در تفسیر قمی آمده است کی پیامبر اکرم9
بعد از بازگشت از بنگ خیبر ،اسامة بن زید را با بمعی بی سوی ی ودیانی کی در یزی از
روستاهای فدک زندگی میکردند فرستاد ،تا آن ا را بی سوی اسالم دعوت کنند .یزی از
َ
ی ودیان بی نام ِمرداس بن ن یک ،کی از آمدن سپاه اسالم با خبر شده بود ،اموال و فرزندان
خود را در پناه کوهی قرار داد ،و در حالی کی ش ادتین را بی زبان میراند ،بی استقبال
مسلمانان شتافت .اسامة بن زید بی گمان اینزی مرد ی ودی از ترس بان ،اه ار اسالم
میکند بی او حملی کرد و او را کشت .هنگامی کی خبر بی پیامبر 9رسید ،فرمود :تو کسی را
کشتی کی ش ادت بی یگانگی خداوند و نبوت من میداد؟! 2با توبی بی شأن نزول آیی ،آن
ی ودی ،فقط اقرار زبانی بی ش ادتین داشت و همین مقدار سبب حفظ خون او میشد و
سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400

خداوند متعال ،مسلمانان را در تعرض بی بان او توبیخ میکند .نزتۀ بالب آنزی آیی چنین
تعبیر میکند« :نگویید این فرد مؤمن نیست» .این تعبیر ،شاهد خوبی است کی گاه منظور از
«مؤمن» ،همان مرتبۀ اول ایمان است کی همۀ مسلمانان فق ی را در بر میگیرد؛ یعنی
کسیکی اذعان ابمالی بی محتوای کلمۀ توحید و رسالت کرده باشد .افزون بر این ،در این
آیی ،فرد خطاکار را نیز مورد خطاب بی مؤمن قرار داده است.

شگفت آنزی برخی از این نظریی پردازان« ،برادر» یاد شده در انت ای آیۀ غیبت 3را بر
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 .1سورۀ نسا  ،آیۀ .94
 .2قمی ،تفسیر القمي ،ج ،1ص148؛ همچنین نگر :سیوطی ،الدر المنثور ،ج ،2صص.200-199
َ ُّ َ َ إ َ إ َ إ َ َ إ َ َ
ًَ َ
خیی َم إیتا فز ِر إهتموه(.
 .3سورۀ حجرات ،آیۀ ) :12أ ی ِحب أحدکم أن یأ کل لحم أ ِ

مؤمن واقعی حمل کرده و اضافی کردهاند کی ما با مخالفان برادر نیستیم! در حالیکی مقصود
از «برادر» در این آیی ،تمثیلی برای زشتی غیبت است ،و نی برادر دینی یا حقیقی .برداشت
َّ إ
َ إ
امام خمینی از مؤمن در آیۀ ) ِإن َما الم إؤ ِمنون ِإخ َوة( 1کسی است کی ایمان حقیقی و واقعی
دارد 2کی این برداشت نیز دچار اب ام و تردید است؛ زیرا خود آیۀ دربرگیرندۀ این قسمت،
دربارۀ مؤمن هالم و باغی و یاغی است! از همین روست کی در نقلی دربارۀ امام علی7

میخوانیم :امیر مؤمنان ،7هیچ یک از کسانی را کی با ایشان در حال پیزار و نبرد بود،
3

مشرک و یا منافق نخواند و میفرمود« :این ا برادر ما هستند کی بر ما بغی کردهاند».
ً
از همین ب ت ،بی نظر میرسد بیان آقای شبیری نیز تمام نباشد .اساسا بنس ایمان،
از سنخ باور و اعتقاد نیس ت؛ بلزی ماهیت ایمان ،تصدیق و عمل است ،و از آنجا کی
تصدیق ،تشزیزی است ،سخن در تعیین مصداق تصدیق است کی بی نظر میرسد عبارت
باشد از مرتبۀ نخست ایمان.
نزتۀ آخر اینزی دستاویز قرار دادن آیۀ غیبت و امثال آن ،برای اختصاص حزم بی
مؤمن ،تن ا در قالب مف وم لقب امزان پذیر است کی اصولیان آن را یزی از ضعیفترین

مفاهیم دانستیاند 4.بنابر این حتی اگر استدالل مش ور مورد قبول واقع شده و این ادعا

پذیرفتی شود کی مقصود از مؤمن در آیی ،مؤمن بی معنای اخص آن است ،باز هم دیدگاه
مزبور با مشزل دیگری روبرو میشود کی آن ّ
تمسک بی مف وم لقب است .شگفتآور آنزی
منافق را مصداق اینگونی خطابات میدانند.

5

نظر یۀ سوم :همۀ مسلمانان
َّ
َ
َ
آنچی بی نظر درست میآید ،این است کی بگوییم مقصود مصداقی از «ال ِذین آمنووا»  -مگوور
در مواردی کی قرینی بر خالف باشد  -مرتبۀ اول ایمان ،یعنی اذعان  -هر چند هوواهری  -بووی

 .1سورۀ حجرات ،آیۀ .10
 .2خمینی ،المکاسب المحرمة ،ج ،1ص.377
 .3حمیری ،قرب اإلسناد ،ص.94
 .4ن.ک :وحید ب ب انی ،الفوائد الحائر یة ،ص185؛ فیروزآبادی ،منتهی العنایة ،ص.405
 .5ن.ک :بحرانی ،الدرر النجفیة ،ج ،2ص40؛ انصاری ،کتاب المکاسب المحرمة ،ج ،3ص.590
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بعضی از فق ا در بایی دیگر ،همۀ مسلمانان ،شامل مؤمن واقعی ،ضعیف االیمان و
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1

مضمون ش ادتین و در نتیجی ،عمل کردن  -حتی صوری  -بی بیشتر احزووام اسووالم اسووت.

همانگونی کی گذشت مرتبۀ اول ایمان ،حالتی پسینی نسبت بووی مرتبووۀ نخسووت اسووالم دارد؛
ولی از نظر مصادیق ،یزسانند .بنابر این هر کسیکی ش ادتین را بر زبان باری ساختی باشوود
و بی آن  -هر چند بی صورت ابمالی و بسیط – باور داشتی باشد ،مصداق اینگونووی خطابووات
است؛ پس منافق و افرادی کی ایمان ضعیفی دارند نیز در اینگونی خطابات داخل هستند.
این مرتبی است کی صالحیت توبیخ و سرزنش و مالمت دارد؛ و این مرحلی شایستگی
دارد کی احزام فق ی را برای همگان و در هر دربی از بندگی و عبودیت با آن بیان کند .بی نظر
میرسد در بیشتر مواردی کی شارع مقدس ،مزلفان را با عبارت مذکور مورد خطاب قرار
داده ،در پی نوعی ضمانت ابرا برای عمل بی احزام ،و تحریض و ترغیب مسلمانان بوده
است .بی دیگر بیان ،اگرچی خطابات قرآنی عام هستند و تمامی مزلفان را در بر میگیرند؛
ولی خداوند با اختصاص خطاب بی مؤمنان ،ایشان را بی این نزتی التفات داده است کی ایمان
آن ا باید محرکی برای هرچی ب تر انجام دادن فرامین ال ی شده ،و انگیزانندهای قوی برای
بازدارندگی ایشان از سرپیچی از دستورات ال ی باشد .احزام فق ی ،اختصاص بی گروهی
ندارد و تمام مسلمانان را در بر میگیرد .هر کسیکی ش ادتین را بر زبان باری کند ،احزام
اسالمی بر او بار میشود و باید از ع دۀ آن برآید .بنابر این اگر در آییای خطاب بی مؤمنان
شد ،همین گروه مصداقند و همانطور کی پیشتر نقل شد ،همین مصداق از این تعبیرات
سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400

است کی در روایات بی آن اشاره شده است.
ذکر این نزتی الزم است کی این معنا از ایمان ،مربوط بی مواردی است کی خطاب بی مؤمنان
باشد؛ ولی در بیاناتی کی بی شزل خطابی نباشد ،باید بی قرینیهای دیگر در کالم نظر افزند.

گاهی مصداق آن ا همگان هستند (یعنی همان مرتبۀ اول ایمان) ،2و در بیشتر موارد - ،بی ویژه
ّ
آیاتی کی بی همراه ایمان ،کردار نیک و عمل صالح آمده است -مؤمن واقعی و حقیقی مد نظر
َّ
َّ
َّ
است 3.البتی در آیاتی نیز «ال ِذ َین َآمنوا» مصداق بسیار محدود دارد؛ مانند ) ِإنما َو ِل ُّیزم اللی َو

 .1ر.ک :طباطبایی ،المیزان في تفسیر القرآن ،ج ،1صص 303-301و ج ،3صص.205-204
 .2سورۀ نور ،آیۀ 19؛ سورۀ آل عمران ،آیۀ 72؛ سورۀ ابراهیم ،آیۀ .31
 .3سورۀ روم ،آیۀ .15
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َ
َ َّ َ َ إ َ
الز َ
ون َّ
ذین َآمنوا َّال َ
َرسولی َو َّال َ
کاة َو ه إم ر ِاکعون(1؛ سرپرست شما فقط
ذین یقیمون الصالة و یؤت

خدا و رسول او و مؤمنانی کی همواره نماز را برپا میدارند و در حالی کی در رکوعند (بی
َّ
ت یدستان) زکات میدهند .مقصود از «ال ِذ َین َآمنوا» در این آیی امام علی 7است.
َّ
بنابر این با توبی بی شواهد و قرائن ،میتوان تشخیص داد کی مصداق «ال ِذ َین َآمنوا» کدام
مؤمنان هستند؛ ولی اگر بی صورت خطابی صورت گیرد ،همۀ مسلمانان فق ی را شامل
میشود ،مگر آنزی خالف آن ثابت شود.

جمعبندی و نتیجهگیری

مخاطب قرار دادن ،یزی از روشهای قرآنی برای پیاده کردن احزام است کی در بعد روانی ،در

پذیرش پیام تأثیر دارد .دربارۀ مصادیق بیشتر مخاطبان کالم ال ی اب امی نیست؛ ولی در بایی
َ َّ
کی خطاب ،بی صورت َ«یا أ ُّی َ ا ال ِذ َین َآمنوا» باشد ،تردیدهایی وبود دارد .ایمان همچووون دیگوور
مفاهیم کالمی-فق ی دارای مراتب تشزیزی است کی کمترین آن اذعان و قبول مفوواد شو ادتین
و باالترین آن سرایت تسلیم محض بودن بی اوامر ال ی در همۀ کارها و نیتهاست.
َّ
عالمی طباطبایی معتقد است مقصود از «ال ِذ َین َآمنوا» در قرآن کریم ،مؤمنان نخستین
است؛ هرچند دیگر مؤمنان در حزم با ایشان شریزند .اشاره شد کی این نظریی صحیح
نیست؛ زیرا از طرفی ه ور ابتدایی آیی ،عمومیت آن برای همۀ ایمانداران است و از طرفی
برخی از فق ا میگویند در اینگونی آیات ،مؤمنان واقعی یعنی شیعیان ،مورد نظر هستند.
این تحلیل نیز پذیرفتنی نیست .گذشتی از اینزی در آیاتی از قرآن کریم بی مسلمانان هاهری،
یعنی کسانیکی اه ار ش ادتین کردهاند ،مؤمن اطالق شده است .بنابر این نمیشود گفت
آیات االحزام ویژۀ شیعیان است و دیگر مسلمانان را شامل نمیشود.
َ َّ
بی نظر میرسد نظریۀ درست این باشد کی خطاب َ«یا أ ُّی َ ا ال ِذ َین َآمنوا» همۀ مسلمانان
هاهری را از منافق و ضعیف اْلیمان تا مؤمن واقعی ،شامل میشود .اما در عین حال باید در
َّ
نظر داشت کی برای ف میدن مصداق صورت غیر خطابی «ال ِذ َین آ َمنوا» یا «مؤمنون» ،باید بی
دیگر قرائن و شواهد نظر افزند.
 .1سورۀ مائده ،آیۀ .55
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در روایات اهل بیت :این عمومیت تأیید شده است.
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* قرآن کریم.
 .1ابن بابویی ،محمد بن علی ،األمالي ،ت ران :کتابچی ،چ1376 ،6ش.
 ،_______ .2عیون أخبار الرضا ،تحقیق البوردی ،م دی ،ت ران :نشر ب ان1378 ،ق.
 .3ابن فارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغة ،قم :مزتب اْلعالم اْلسالمي ،چ1404 ،1ق.
 .4ابن منظور ،محمد بن مزرم ،لسان العرب ،بیروت :دارالفزر ،چ1414 ،3ق.
 .5احمدزاده ،مصطفی« ،چیستی ایمان در قرآن کریم بی روش تحلیل محتوای کیفی» ،دو فصلنامۀ
ِ
مطالعات قرآن و حدیث ،شمارۀ  ،24ب ار و تابستان .1398
 .6اردبیلی ،احمد بن محمد ،مجمعالفائدة و البرهان في شرح ارشاد األذهان ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ1403،1ق.
 .7اصف انی ،محمد بن حسن ،کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ1416،1ق.
 .8افشار کرمانی ،عزیز اللی« ،مراتب ایمان از منظر عالمی طباطبایی» ،دو فصلنامۀ پژوهشنامۀ قرآن و
حدیث ،شمارۀ  ،18ب ار و تابستان .1395
 .9انصاری ،مرتضی ،کتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات ،قم :کنگرۀ ب انی بزرگداشت
شیخ اعظم انصاری ،چ1415 ،1ق.
 ،_______ .10فرائد األصول ،قم :مجمع الفزر اْلسالمي ،چ1428 ،9ق.
 .11ایروانی ،علی بن عبدالحسین ،حاشیة المکاسب ،ت ران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چ1406 ،1ق.
 .12بحرانی ،یوسف بن احمد ،الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ1405،1ق.
 ،_______ .13الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة ،بیروت :دار المصطفی ْلحیا التراث ،چ1423 ،1ق.
 .14بدخشان ،نعمت اللی« ،تبیین و بررسی حقیقت ایمان ،و یژگیها و پیامدهای آن در تفسیر المیزان»،
دوفصلنامۀ معرفت کالمی ،ب ار و تابستان .1394
 .15بوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح ،تحقیق عبد الغفور ،احمد ،بیروت :دار العلم للمالیین ،چ1410،1ق.
 .16حسینی فیروزآبادی ،محمد ،منتهی العنایة في شرح الکفایة ،قم :فیروزآبادی ،چ1418 ،1ق.
 .17حلي سیوری ،مقداد بن عبداللی ،کنز العرفان في فقه القرآن ،قم :انتشارات مرتضوی ،چ1425 ،1ق.
 .18حمیری ،عبداللی بن بعفر ،قرب اإلسناد ،قم :مؤسسة آل البیت ،چ1413 ،1ق.
 .19خادمی ،عین اللی و علیزاده ،عبداللی« ،چیستی ایمان و رابطی آن با اسالم از دیدگاه خوابی طوسی»،
پژوهشنامۀ فلسفۀ دین ،شمارۀ  ،16پاییز و زمستان .1389
 .20خمینی ،روح اللی ،المکاسب المحرمة ،ت ران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چ1415 ،1ق.
 .21خویی ،ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال[ ،بیبا][ :بینا][ ،بیتا].
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 ،_______ .22موسوعة اإلمام الخوئي ،قم :مؤسسة إحیا آثار اْلمام الخویي ،چ1418 ،1ق.
 .23دیوانی ،امیر ،قربانی ،مجتبی« ،دیدگاه ش ید ثانی در باب چیستی ایمان بر اساس کتاب حقائق
االیمان» ،فلسفۀ دین ،شمارۀ  ،23تابستان .1394
 .24راغب اصف انی ،حسین بن محمد ،مفردات الفاظ القرآن ،بیروت :دارالقلم ،چ1412 ،1ق.
 .25روحانی ،صادق ،فقه الصادق ،قم :دارالزتاب  -مدرسۀ امام صادق ،چ1412 ،1ق.
 .26سبزواری ،محمدباقر ،کفایة األحکام ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ1423 ،1ق.
 .27سیوطی ،عبدالرحمن ،الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ،قم :کتابخانۀ آیت اللی مرعشی ،چ1404 ،1ق.
 .28شبیری زنجانی ،موسی ،کتاب حج ،قم :مؤسسۀ پژوهشی رایپرداز[ ،بیتا].
 ،_______ .29کتاب خمس ،قم :مؤسسۀ پژوهشی رایپرداز[ ،بیتا].
 ،_______ .30کتاب صوم ،قم :مؤسسۀ پژوهشی رایپرداز[ ،بیتا].
 ،_______ .31کتاب نکاح ،قم :مؤسسۀ پژوهشی رایپرداز[ ،بیتا].
 .32شریف مرتضی ،علی بن حسین ،الذخیرة في علم الکالم ،قم :مؤسسة النشر اْلسالمي1411 ،ق.
 .33صاحب بن عباد ،اسماعیل ،المحیط في اللغة ،بیروت :عالم الزتاب ،چ1414 ،1ق.
 .34طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان في تفسیر القرآن ،بیروت :مؤسسة أعلمی ،چ1390 ،2ق.
 .35طباطبایی ،علی ،ریاض المسائل في تحقیق الکالم بالدالئل ،قم :مؤسسة آل البیت ،چ1418 ،1ق.
 .36طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان في تفسیر القرآن ،ت ران :ناصرخسرو ،چ1372 ،3ش.
 .37طوسی ،محمد بن حسن ،اإلقتصاد فیما یتعلق باإلعتقاد ،بیروت :داراْلضوا  ،چ1406 ،2ق.
 ،_______ .38األمالي ،قم :دارالثقافة ،چ1414 ،1ق.
 ،_______ .39التبیان في تفسیر القرآن ،بیروت :دار احیا التراث العربي[ ،بیتا].
 ،_______ .40تهذیب األحکام ،ت ران :دارالزتب اْلسالمیة ،چ1407 ،1ق.
 ،_______ .41العدة في أصول الفقه ،قم :محمدتقی عالقبندیان ،چ1417 ،1ق.
 .42عاملی ،زین الدین ،مسالک األفهام الی تنقیح شرائع اإلسالم ،قم :مؤسسة المعارف اْلسالمیة ،چ1413،1ق.
 .43عاملی ،بواد ،مفتاح الکرامة في شرح قواعد العالمة ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ1419 ،1ق.
 .44عبد الجبار ،ابوالحسن بن احمد ،تنزیه القرآن عن المطاعن ،بیروت :دارالن ضة الحدیثة[ ،بیتا].
 ،_______ .45شرح األصول الخمسة ،بیروت :دار احیا التراث العربي ،چ1422 ،1ق.
 .46عسزری ،حسن بن عبداللی ،الفروق في اللغة ،بیروت :دار اآلفاق الجدیدة ،چ1400 ،1ق.
 .47فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،قم :هجرت ،چ1409 ،2ق.
 .48قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،تحقیق موسوی بزائری ،طیب ،قم :دارالزتاب ،چ1404 ،3ق.
 .49قمی ،ابوالقاسم ،غنائم األیام في مسائل الحالل و الحرام ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی ،چ1417 ،1ق.
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 .50قمی ،قاضی سعید ،شرح توحید الصدوق ،ت ران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چ1415 ،1ق.
 .51کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافي ،ت ران :دارالزتب اْلسالمیة ،چ1407 ،4ق.
 .52ک نوبی ،مرضیی و کامیاب ،حسین« ،تربیت عملی مؤمنان در سورۀ مائده» ،فصلنامۀ علمی
بصیرت و تربیت اسالمی ،شمارۀ  ،51زمستان .1398
 .53مجاهد ،محمد ،کتاب المناهل ،قم :مؤسسة آل البیت ،چ[ ،1بیتا].
 .54مجلسی ،محمدباقر ،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،تحقیق رسولی محالتی ،هاشم،
ت ران :دارالزتب اْلسالمیة ،چ1404 ،2ق.
 ،_______ .55مالذ األخیار في فهم تهذیب األخبار ،قم :کتابخانۀ آیت اللی مرعشی ،چ1406 ،1ق.
 .56محقق حلی ،بعفر بن حسن ،المعتبر في شرح المختصر ،قم :مؤسسۀ سیدالش دا ،چ1407 ،1ق.
 .57مصطفوی ،حسن ،التحقیق في کلمات القرآن الکریم ،ت ران :وزارت فرهنگ و ارشاد ،چ1368 ،1ش.
 .58مفید ،محمد بن محمد ،المقنعة ،چ ،1قم :کنگرۀ شیخ مفید ،چ1413 ،1ق.
 .59مزارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ت ران :دار الزتب اْلسالمیة ،چ1371 ،10ش.
 .60نائینی ،محمدحسین ،فوائد االصول ،چ ،1قم :بامعی مدرسین ،چ1376 ،1ش.
 .61نجفی ،کاشف الغطا ،بعفر بن خضر ،کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء ،قم :انتشارات
دفتر تبلیغات اسالمی ،چ1422 ،1ق.
 .62نجفی ،کاشف الغطا ،حسن ،أنوار الفقاهة -کتاب الشهادات ،نجف :مؤسسة کاشف الغطا  ،چ1422،1ق.
 .63نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،چ ،7بیروت :دار إحیا التراث
العربي ،چ1404 ،7ق.
 .64نراقی ،احمد بن محمد ،مستند الشیعة في احکام الشریعة ،قم :مؤسسة آل البیت ،چ1415 ،1ق.
 .65نوری ،حسین ،خاتمة المستدرک ،قم :مؤسسة آل البیت ،چ1417 ،1ق.
 .66وحید ب ب انی ،محمدباقر ،الفوائد الحائریة ،قم :مجمع الفزر اْلسالمي ،چ1415 ،1ق.
 .67همدانی ،آقا رضا بن محمد ،مصباح الفقیه ،قم :مؤسسة الجعفریة ْلحیا التراث و مؤسسة النشر
اْلسالمي ،چ1416 ،1ق.

