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ُ إِْذ أَْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ثَانَِي اثَْنْيِن إِْذ ُهَما ِفي الَْغاِر إِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه ال تَْحَزْن  »إاِل تَْنُصُروُه َفَقْد نََصَرُه اهللَّ
 ِ ْفلَی َوَكلَِمُة اهللَّ ُ َسِكيَنَتُه َعلَْيِه َوأَيََّدُه بُِجُنوٍد لَْم تََرْوَها َوَجَعَل َكلَِمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّ َ َمَعَنا َفَأنَْزَل اهللَّ إِنَّ اهللَّ

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم« )توبه/40(  ِهَي الُْعلَْيا َواهللَّ
 

چكيده:
شخصی که در آن شب تاريخی با پيامبر همراه بوده است )چه خليفه اول بوده باشد چه شخصی 
ديگر(  از دو جهت مورد نكوهش اين آيه شريف است، اين قلم بر آن است که با اتكای تمام به 
قرائن متنی و زبانی و بدون گريز به سوی قرائن فرامتنی اين دو جهت را سامان دهد؛ ابتدا خواننده 
از طريق داللت های زبانی خواهد ديد که آيه دال بر اين است که  مصاحب پيامبر در آن شب تاريخی 
با ترس و اضطراب شديدی که بدان مبتال شده بود پيامبر را به سوی مهلكه ای سوق می داد که اگر 
انزال سكينه و تأييد به جنود نبود تاريخ اسالم به گونه ای ديگر رقم می خورد و سپس با پرسشی 
ساده و همه فهم، عدم قابليت و صالحيت آن شخص برای پذيرش سكينه الهی آشكار خواهد شد.

در تمام اين نوشتار از باب جدالی احسن -که مخالفان را از پذيرشش گريز و گزيری نباشد- به 
هيچ يک از منابع يا تفاسير شيعی استناد استمدادآميز نشده است.

   
با گشت و گذاری نه چندان كوتاه در تالش های تفسيری و كالمی به بار نشسته در 
سايه اين آيه اين نتيجه به دست آمد كه پيشينيان ما چون هميشه در معرض ادعاهای 
مفسران اهل سنت بوده اند )كه اين آيه را سرشار از فضائل خليفه اول می دانستند!( به 
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محض ابطال استدالل های آنان خصم را منهزم و تالش خود را كامل و هدف خود را 
حاصل می انگاشته اند و سپس در شادمانی برآمده از ظفر بر خصم از ادامه كار بر روی 
آيه باز می مانده اند و از همين رو در انديشه غور بيشتر در آيه نمی افتاده اند وگرنه اگر 
بدون تأثير سخنان آنان و با ذهنی تهی از آن مناظرات به آيه نگاه می كردند برداشت 
مورد ادعای اين قلم – با اين همه وضوح و استقامت- چنين بی طرفدار نمی ماند كه 

»پری رو تاب مستوری« ندارد.
مقدمه اول 

آيات پيش از آيه مورد بحث چنينند: »َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما لَُكْم إَِذا ِقيَل لَُكُم انِْفُروا ِفي 
نَْيا  نَْيا ِمَن اآلِخَرِة َفَما َمَتاُع الَْحيَاِة الدُّ ِ اثَّاَقلُْتْم إِلَی األْرِض أََرِضيُتْم بِالَْحيَاِة الدُّ َسبِيِل اهللَّ
وُه  بُْكْم َعَذابًا أَلِيًما َوَيْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكْم َوال تَُضرُّ ِفي اآلِخَرِة إاِل َقلِيٌل؛ إاِل تَْنِفُروا ُيَعِذّ
ُ إِْذ أَْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ثَانَِي  ُ َعلَی ُكِلّ َشْيٍء َقِديٌر؛ إاِل تَْنُصُروُه َفَقْد نََصَرُه اهللَّ َشْيًئا َواهللَّ
ُ َسِكيَنَتُه َعلَْيِه  َ َمَعَنا َفَأنَْزَل اهللَّ اثَْنْيِن إِْذ ُهَما ِفي الَْغاِر إِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه ال تَْحَزْن إِنَّ اهللَّ
ُ َعِزيٌز  ِ ِهَي الُْعلَْيا َواهللَّ ْفلَی َوَكلَِمُة اهللَّ َوأَيََّدُه بُِجُنوٍد لَْم تََرْوَها َوَجَعَل َكلَِمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّ

َحِكيٌم« 
فضايی كه اين آيات درآن نازل شده است چنين است:                        

از ابن عباس روايت شده است كه اين آيه در غزوه تبوك نازل شده است، يعنی زمانی 
كه پيامبر صلی اهلل عليه و آله از طائف بازگشت در مدينه اقامت كرده و فرمان جهاد 
با روميان را صادر فرمود و اين فرمان در زمانی صادر شد كه هوا سخت گرم بود و 
برای مردم دشوار  با روميان  از همين رو جنگ  برداشت محصوالت كشاورزی.  فصل 
بود. در اين فضا آيه شريفه نازل شد؛1 بدون ترديد آيه 38 در صدد نكوهش دو گروه از 
مسلمانان است يكی آنان كه به خاطر شدت گرمی هوا و گرفتاری های مربوط به فصل 
برداشت محصول از شركت در جنگ تبوك تمّرد كردند و ديگر كسانی كه اگرچه به 
جنگ رفتند؛ اما با اكراه و با سختی به اين فرمان الهی گردن نهادند.2 خداوند سپس 
بُْكْم َعَذابًا أَلِيًما َوَيْسَتْبِدْل  در آيه بعد به تهديد آنان پرداخته و می فرمايد: »إاِل تَْنِفُروا ُيَعِذّ
ُ َعلَی ُكِلّ َشْيٍء َقِديٌر« و بعد بی نيازی باشكوه پيامبرش  وُه َشْيًئا َواهللَّ َقْوًما َغْيَرُكْم َوال تَُضرُّ
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از مسلمانان نافرمان را - با يادآوری نصرت خاصی كه در يكی از شرايط بسيار پيچيده 
گذشته به او ارزانی كرده بود- به تصوير می كشد، تا به آنان بفهماند كه همان طور كه 
در شرايط پيچيده غار به ياری او پرداخت در جنگ حاضر هم او را تنها رها نخواهد 
ُ إِْذ أَْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ثَانَِي اثَْنْيِن إِْذ ُهَما ِفي الَْغاِر إِْذ  كرد. »إاِل تَْنُصُروُه َفَقْد نََصَرُه اهللَّ
ُ َسِكيَنَتُه َعلَْيِه َوأَيََّدُه بُِجُنوٍد لَْم تََرْوَها َوَجَعَل  َ َمَعَنا َفَأنَْزَل اهللَّ َيُقوُل لَِصاِحبِِه ال تَْحَزْن إِنَّ اهللَّ

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم « ِ ِهَي الُْعلَْيا َواهللَّ ْفلَی َوَكلَِمُة اهللَّ َكلَِمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّ
مقدمه دوم 

جزاء شرط در زبان عربی به دو شكل ديده می شود : 
1.گاه متكلم همان مشروط )خود جزاء( را به كار می برد؛ مثل »َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِْن 

َ َيْنُصْرُكْم َوُيَثبِّْت أَْقَداَمُكْم« )محمد/ 7 ( تَْنُصُروا اهللَّ
َفَقْد  بُوَك  ُيَكِذّ 2.گاهی هم جايگزين مناسبی را به جای جزاء ذكر می كند، مثل»َوإِْن 
بَْت ُرُسٌل ِمْن َقْبلَِك« )فاطر/ 4( »إِْن َيْسِرْق َفَقْد َسَرَق أٌَخ لَُه ِمْن َقْبُل« )يوسف/ 77(  ُكِذّ
َقْبُل« جزای واقعی  لَُه ِمْن  أٌَخ  َقْبلَِك« يا »َفَقْد َسَرَق  بَْت ُرُسٌل ِمْن  ُكِذّ در اينجا »َفَقْد 
اتفاقی كه در گذشته روی داده و تمام شده است )تكذيب رسل  »إِْن« نيست چون 
پيشين يا سرقت برادر در زمان گذشته( به وسيله إن شرطيه3 قابل تعليق به اتفاقی كه 

بُوَك يا إن يسرق( نيست.4 در زمان حال يا آينده روی می دهد )إِْن ُيَكذِهّ
ُ...« نيز در اينجا جزاي واقعي إن شرطيه نيست، بلكه دليل مضمون جزاء  »َفَقْد نََصَرُه اهللَّ
است كه جانشين آن شده است، يعني »إِْن ال تنصروه فسينصره من نصره حين ما لم 

يكن معه إالرجل واحد...«5
پس دليل اينكه  خداوند در اينجا هم پيامبرش را ياری خواهد كرد اين است كه در 

گذشته هم در سخت ترين شرايط)در غار( او را تنها رها نكرده است.
بنابراين، اين جمله در مقام توصيف يكی از ضيق ترين تنگناهائي است كه پيامبر در 
طول مبارزاتش بدان گرفتار شده است و در واقع خداوند متعال با يادآوري نصرتي كه 
در آن شرايط فوق العاده اضطراري به پيامبر عزيزش ارزاني كرده است، مي خواهد به 
مخاطبان بفهماند كه او نيازي به ياري شما ندارد؛ چون در پيچيده ترين شرايِط خود )با 
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ياری من( از ياری همگان بي نياز بود تا چه رسد به امروز كه در مدينه حكومت تشكيل 
داده است و در جنگ هايي مهم و حتي گاه نابرابر فتوحاتي به دست آورده و سپاهيان 
ُ...« در صدد به تصوير كشيدن  نيرومندي گرد آورده است. بنابراين جمله »َفَقْد نََصَرُه اهللَّ

ضيق ترين شدايد پيامبر اكرم صلی اهلل عليه و آله است. 
برخی از مفسران اهل سنت در تالشند كه جانشينی خليفه اول را برای پيامبر اسالم 
صلی اهلل عليه و آله  مورد داللت يا تأييد اين آيه قلمداد كنند، با اين توضيح كه اين 
آيه ثانويِت خليفه را بيان كرده است، پس بايد پيامبر اولين حاكم و او دومين حاكم 

تاريخ اسالم باشد.6 
اين مفسران از يك نكته غفلت كرده اند؛ كسی كه در زبان آيه »ثانی« شمرده شده 
است خود پيامبر است »إِْذ أَْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ثَانَِي اثَْنْيِن« نه مصاحب پيامبر.7 بنابراين 
تاريخ اسالم دانست،  آيه- دومين حاكم  اين  را -به داللت  پيامبر  نمی توان مصاحب 
بلكه اگر هم بخواهند چيزی از اين آيه برای مسأله جانشينی پيامبر برداشت كنند بايد 
اين باشد كه آن مصاحب، حاكم نخست و پيامبر صلی اهلل عليه و آله حاكم دوم تاريخ 

اسالم باشد)!!(
ريشه خطای اين مفسران در اين است كه به معنای كنايی آيه توجه نكرده اند؛ در اينجا 
ثانويت پيامبر برای يك مجموعه دو نفره)ثَانَِي اثَْنْيِن( صرفًا كنايه از شدت تنهايی ايشان 
در غار است و خداوند با اين كنايه می خواهد آن ضيق و اضطرار خاصی كه پيامبرش 
در آن گرفتار شده بود را به تصوير )Image( بكشد. يعنی پيامبر در شديدترين شرايط 
خود فقط نفر دوم يك گروه دو نفره بود و هيچ همراه ديگری نداشت.  جالب اينكه  
اگر مصاحب پيامبر بََطلی از ابطال عرب، يا مردی به شجاعت حمزه سيدالشهداء عليه 
عليه  عبدالمطلب  اجتماعی همچون حضرت  نفوذ  با  كم شخصيتی  دست  يا  السالم، 
السالم يا ... بود در اين مقام ذكر همراهی اش با پيامبر منجر به نقض غرض می شد؛ 
چه شرايط پيامبر در حضور چنين بزرگانی نمی توانست شرايط چندان سختی باشد يا 
دست كم ضيق ترين گرفتاری پيامبر در حضور اين بزرگان نمی توانست رقم بخورد. 
بنابر اين - اگر نگوييم اين شرايِط وحشت آفرين را خوِد همين مصاحب، برای پيامبر 
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رقم زده است- فقط با قرينه سياق می توان گفت كه حضور اين شخص حضور بسيار 
بی اثر و نامفيدی بوده به طوری كه بودن او با نبودنش يكسان بوده است. يعنی خداوند 
در صدد آن است كه بگويد پيامبر حتی وقتی كه با او همراه بود  نيز در تنهاترين تنهايی 

و سخت ترين گرفتاری خود به سر می برد!! 
مقدمه سوم

»ال« در »الغار«، »ال عهد« است و محل استعمال اين »ال« جايی است كه مخاطب 
با مدخول »ال« آشنايی داشته باشد، بنابراين »الغار«  يعني غار با خصوصيات خاصي 

كه مخاطبان با آن خصوصيات آشنا هستند.
كدام  با  غار  راستی  به  كه  است  اين  كرد  رسيدگی  بدان  بايد  اينك  كه  پرسشی 
خصوصيتش در اين سياق مورد اراده و اشاره گوينده است؟ يعنی كدام خصوصيت غار 
است كه در اينجا آشنايی مخاطبان با آن خصوصيت می تواند گوينده را به مقصودش 
برساند؟ با توجه به مقدمه اول و سياق آيات اين »ال« بايد بحراني ترين شرايط غار را 
در ذهن مخاطب تداعي كند تا تصوير »أضيق األحوال« در ذهن مخاطب جان بگيرد. 
بحرانی ترين شرايط غار هم زماني است كه پيامبر و همراهش8در غار پنهان شده اند و 
مشركين با راهنمايي راهبلد خود درست به دم در غار رسيده اند و مصاحِب پيامبر آن 
لحظات سخت و سنگين را چنين توصيف مي كند: »فقلت له: يا رسول اهلل هذا الطلب 
قد لحقنا، فقال: ال تحزن ان اهلل معنا حتي اذا دنا فكان بينه و بينا قدر رمح او رمحين او 
ثالثه فقلت له يا رسول اهلل هذا الطلب قد لحقنا و بكيت قال لَِم تبكي قلت: ...«9 سيوطی 
در روايتی ديگر آورده است »وقتي كه راهبلد مشركين به در غار رسيد كنار درختي كه 
در جلوي غار بود بول كرد و سپس گفت آنها هنوز  از اين مكان عبور نكرده اند. در اين 
هنگام ابوبكر غمگين شد سپس رسول خدا صلي اهلل عليه و آله به او فرمود: »ال تَْحَزْن 
َ َمَعَنا...«10 يعني دشمن به فاصله اي از پيامبر و همراهش رسيده بود كه حتي  إِنَّ اهللَّ
صداي نفس كشيدن هم قابل شنيدن بود تا چه رسد به قيل و قال و حرف زدن و در 
چنين حالي حرف زدن پيامبر با مصاحبش مالزم بود با التفات دشمن به آنها و التفات 

يافتن دشمن همان و دستگيري پيامبر نيز همان.
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مقدمه چهارم )اعراب»إِْذ«(
توجه به اين نكته الزم است كه »إِْذ« در اينجا بدون وساطت واو عاطفه تكرار شده 

است11 و در اعراب آن، دو احتمال می رود: 
الف( آلوسي و زمخشري و  فخر رازي و بسياري ديگر از مفسرين دومين و سومين 
مقصود  »تابع  است:  آمده  هم  بدل  تعريف  در  مي دانند.  »إِْذ«  اولين  از  بدل  را  »إِْذ« 
باألصالة«؛12 يعني بدل تابعي است كه مركز اصلي قصد متكلم و مصّب و محّط اصلي 
غرض متكلم است. در حقيقت اصِل كالم برای گفتن آن سامان يافته است و »ُمبَدٌل 
منه« در كالم آمده است تا  فقط زمينه گستر و بستر ساز برای ذكر بدل باشد13 و 
خودش هرگز مقصود اصلي متكلم نيست.14 بنابراين در اينجا هم اگر »إِذ« دوم و سوم 
بدل باشد به اقتضاي قواعد نحوي بايد مصّب اصلي معنی و مركز ثقل غرض متكلم 

را »إِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه...« دانست.
ب( اگر هم اذ بدل نباشد بايد »إِْذ« دوم متعلق به »اخرجه« و »إِْذ« سوم متعلق به »في 
الغار« باشد كه در اين فرض، متكلم با ذكر مشخصات بيشتر اخراج پيامبر، مخاطب 
را به صورت قدم به قدم به قله اصلي غرض خود مي رساند. يعنی ابتدا دايره »أخرجه 
الذين...« را تصوير می كند تا بتواند در درون آن بر روی دايره كوچكتری )إِْذ ُهَما ِفي 
الَْغاِر( تمركز كند و خود همين دايره را هم تصوير می كند تا در دل آن دايره كوچكتر 

ديگری )إِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه...( را به تصوير كشد. 
پس در هر حال »إِْذ َيُقوُل...« مركز اصلی ثقل غرض متكلم است. يعني متكلم در اين 
جا اگر چه سه دايره متداخل ترسيم كرده است، دو دايره محيطي فقط مقدمه اي هستند

تا مخاطب را آماده ورود به دايره مركزي كنند.15 فراموش نكنيم كه غرض متكلم هم 
ارائه تصويری از شديدترين گرفتاری پيامبر بود. 
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از انضمام چند مقدمه پيشين مي توان به چند ضلعی منتظمی از فهِم اين متن دست 
يافت كه هر يك از مقدمات چهارگانه فوق يكي از اضالع آن چند ضلعی را تشكيل 
مي دهد. در مركز اين چند ضلعِی فهم، چنين برداشتي از آيه نهفته است: خداوند در 
صدد توصيف دشوارترين  واقعه عمر پيامبر است؛ واقعه اي كه در آن پيامبر بيشترين 
نياز را به كمك يك ياريگر بزرگ با توانايی فوق العاده ای )متناسب با غير عادی بودن 
آن دشواری( داشت، آن واقعه در ماجراي اخراج پيامبر از مكه -در حالي كه فقط يك 
نفر همراهي اش مي كرد– نهفته است؛ آنهم نه اصل اخراج ايشان، بلكه هنگام حضور 
ايشان و مصاحبش در غار، آنهم نه اصل حضورشان در غار؛ بلكه لحظه اي كه از شدت 
ترس و ناآرامي و نابردباري مصاحبش در يكي دو متري دشمني كه با دقت مشغول 
جستجوي او بود بايد آن مصاحب ترسيده و آشفته را آرام هم مي كرد تا مبادا صداي 
گريه يا نفس نفس او را بشنوند و متوجه حضور آن حضرت در غار شوند. جالب اين 
است كه اين سخن گفتن اجباری پيامبر چندان در اين سياق مهم بوده است كه خداوند 
در بيان اهميتش به اين مقدمه چينی سه مرحله ای اكتفا نمی كند، بلكه عالوه بر اين،  
فعل يقول را -كه در زمان گذشته اتفاق افتاده- در قالب مضارع و  به صورت حكايت 
حال ماضيه16 گزارش می كند تا آن را از اين جهت هم مورد بزرگ نمايی قرار داده 

باشد. 
پرسش مهم اين قلم آن است كه از تمام مدت سه روزی كه پيامبر و مصاحبش در 
غار ماندند،  چرا همان لحظه ای كه پيامبر به مصاحبش اين سخن خاص را می گفت 
گفت  بايد  پرسش  اين  پاسخ  در  می شود؟!  معرفی  گرفتاری  اين  اوج  نقطه  عنوان  به 
صحبت كردنی كه پيامبر ناچار شده بود به آن تن دهد درست در زمانی روی می داد 
كه تعقيب كنندگان به دم دروازه غار رسيده بودند و هر گونه صدايی از درون غار را 
بايد می شنيدند و اين سخن گفتن به راحتی می توانست آنان را متوجه حضور پيامبر در 
غار كند. در حقيقت اين همان لحظه ای است كه به اقتضای اسباب و علل عادی بايد 

صدای پيامبر را می شنيدند و به حضرت دست مي يافتند.
در آن لحظه تلخ و شيرين، اتفاق های ديگری هم افتاده بود؛ مثاًل  اين لحظه درست 
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خداوند  بنابراين  است.  غار  دروازه  به  تعقيب كنندگان  رسيدن  اوليه  لحظات  همان 
می توانست در اين آيه آن لحظه را با وصف ديگری هم توصيف كند و به جای »إِْذ 
َيُقوُل لَِصاِحبِِه ال تَْحَزْن...«  مثاًل  از تعبير »إذ بلغوا باب الغار«  استفاده كند. پرسش 
دوم ما اين است كه در تعبير »إِْذ َيُقوُل« چه خصوصيتی برای خداوند وجود داشته است 
كه در تعابير مشابهش وجود نداشته است؟ در پاسخ اين پرشس نيز بايد گفت در منطق 
فهم متن قاعده »تقييد الحكم علی الوصف ُمشِعٌر بالعّلـيّة« قاعده غير قابل انكاری 
ُ...« به  »إِْذ َيُقوُل« ُمشعر به آن است  است.17 در اينجا هم تقييد حكِم »َفَقْد نََصَرُه اهللَّ
كه علت نياز پيامبر به نصرت الهی گرفتار شدن پيامبر در دام اين پارادوكس بود كه 
پيامبر صلي اهلل عليه و آله هم نبايد سخن مي گفت )تا دشمِن سايه به سايه ايستاده 
متوجه حضور حضرت نشود( و هم بايد مصاحب پريشيده و ترسيده اش را ساكت و آرام 
مي كرد )تا مبادا صداي گريه و بي تابي اش دشمن را متوجه همه چيز بكند( و همين 
نقطه نقطه اوج همان تنگنايی است كه پيامبر در آن گرفتار شده بود. اين نقطه را فقط 
ترس و اضطراب آن يار پريشيده رقم می زد؛ نقطه ای بحرانی كه ترس مصاحب پيامبر 

آن را برايش ايجاد كرد؛ ولي با »َوأَيََّدُه بُِجُنوٍد...« مبارك گرديد.
در حقيقت خداوند پيامبرش را از مهلكه اي نجات داد كه » نابردباری و ترس و اضطراب 

مصاحب پيامبر« او را به آن مهلكه مي كشاند.
با اين وصف، حضور اين مصاحب در آيه به صورت پلكاني و به تدريج ذكر شده است، 
يعني در »إِْذ أَْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ثَانَِي اثَْنْيِن« ذكر »ثَانَِي اثَْنْيِن« صرفًا مقدمه ای است 
براي ذكر حضورش در غار و ذكر حضور او در غار نيز تمهيدي است براي به تصوير 
كشيدن خطر مهمي كه ترس و گريه او براي جان پيامبر اعظم رقم مي زد، خطر مهمي 
كه هم پيامبر را وادار به حرف زدن با مصاحبش مي كرد )تا او را آرام كند( و هم هر 
گونه حرف زدني مالزم بود با دستگير شدن حضرت )به ال الغار توجه شود( و حّل اين 
مشكل غير عادی جز به نصرت غير عادی الهي ميسور نبود. اصاًل همين پارادوكس 
است كه عظمت نصرت الهی را نشان می دهد؛ چه وقتی كه گرفتاری، بی نظير و فاقد 

راه حل های عادی باشد، قدر راه حل های فرابشری دانسته می شود.  
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با اين برداشت، حضور اين مصاحب در اين آيه نه تنها شرافتي براي او اثبات نمي كند، 
به سوی دستگيری و هالكت سوق  را  پيامبر  نابهنگامش  بلكه -چون ترس و گريه 
می داد- از مطاعن او نيز محسوب مي شود. از آنجا  كه اخيرا در اينكه  مصاحب پيامبر 
در آن شب چه كسی بوده است ترديدهايی ايجاد شده است18 اين قلم در پی منطبق 
ساختن اين مطاعن بر خليفه اول نيست. همان طور كه در صدد تبرئه او از اين مطاعن 
نيز نيست، بلكه صرفًا از داللت آيه بر مطاعن مصاحِب پيامبر –آنهم با تأكيد فراوان 
– سخن می گويد؛ حال فرقي نمي كندكه اين مصاحب جناب خليفة اول باشد يا فردي 

غير از او.       
 انزال سكينه بر چه كسی؟

ُ إِْذ أَْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ثَانَِي اثَْنْيِن إِْذ ُهَما ِفي الَْغاِر إِْذ َيُقوُل  »إاِل تَْنُصُروُه َفَقْد نََصَرُه اهللَّ
ُ َسِكيَنَتُه َعلَْيِه َوأَيََّدُه بُِجُنوٍد« َ َمَعَنا َفَأنَْزَل اهللَّ لَِصاِحبِِه ال تَْحَزْن إِنَّ اهللَّ

ُ َسِكيَنَتُه َعلَْيِه َوأَيََّدُه بُِجُنوٍد...« ضمير »َعلَْيِه« به پيامبر برمي گردد  در جمله »َفَأنَْزَل اهللَّ
يا به صاحبه؟

َسِكيَنَتُه   ُ فاء عاطفه جمله »َفَأنَْزَل اهللَّ از مفسران اهل سنت مدعي هستند كه  برخي 
َعلَْيِه« را مترتّب بر »َيُقوُل لَِصاِحبِِه ال تَْحَزْن إِنَّ اهلل َمَعَنا« كرده است)نه بر َفَقْد نََصَرُه 
ُ( از اين رو  به تكاپو افتاده اند تا ضمير»عليه« را به »صاحبه« برگردانند. ما در اينجا  اهللَّ
ابتدا استدالل های قابل توجه اين اّدعا را بررسی می كنيم، سپس از موانع مهمی كه اين 

اّدعا با آن روبروست نيز سخنی به ميان مي آوريم.
استدالل اول 

و  است  ترتيب  معنای  به  عاطفه  فاء  كه  باشد  اين  مفسران  اين  اوليه  انگيزه  شايد19 
دركلمات قبل از » فانزل اهلل سكينته عليه« غير از گزاره »َيُقوُل لَِصاِحبِِه ال تَْحَزْن إِنَّ 

َ َمَعَنا«  جمله ای كه بتوان انزال سكينه را بر آن مترتّب دانست ديده نمی شود. اهللَّ
نقد و بررسی

به تصريح ائمه لغت يكی از موارد كاربرد فاء عاطفه »عطف مفصل بر مجمل« است20 
كه يكی ازمثال های واضح برای چنين كاربردی از فاء، آيه »َسَألُوا ُموَسی أَْكَبَر ِمْن َذلَِك 
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َ َجْهَرًة«21 است؛ بنابراين تنها راه حل موجود برای معنا كردن فاء، مترتب  َفَقالُوا أَِرنَا اهللَّ
ُ َسِكيَنَتُه َعلَْيِه« بر»َيُقوُل ال تَْحَزْن ...« نيست؛ چرا كه می توان- بلكه  شدن »أَنَْزَل اهللَّ
 »...ُ اهللَّ نََصَرُه  »َفَقْد  بر  بُِجُنوٍد«  َوأَيََّدُه  َعلَْيِه  َسِكيَنَتُه   ُ اهللَّ »أَنَْزَل  كردن  با عطف  بايد- 
تمام »انزال سكينه و تأييد بجنود« را تفصيل آن اجمالی دانست كه خداوند بر » َفَقْد 

نََصَرُه...« حاكم كرده است. 
إاِلَّ تَْنُصُروُه...

ُ إِْذ أَْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ثَانَِي اثَْنْيِن إِْذ ُهَما ِفي الَْغاِر إِْذ َيُقوُل  1.إال تَْنُصُروُه َفَقْد نََصَرُه اهللَّ
َ َمَعَنا )مجمل( لَِصاِحبِِه ال تَْحَزْن إِنَّ اهللَّ

ُ َسِكيَنَتُه َعلَْيِه َوأَيََّدُه بُِجُنوٍد )مفّصل(  2.َفَأنَْزَل اهللَّ
چون در جمله شماره يك نصرت الهی به صورت مجمل بيان شده است. جمله شماره 
دو را  بيان تفصيلی جمله شماره يك حساب می كنيم كه به وسيله فاء عاطفه بر آن 

عطف شده است. 
استدالل دوم

برخي از آنان در توجيه اين استظهار گفته اند كه مقام نبوت مقامی است كه پيامبر در 
آن مقام هيچ نيازي به »سكينه« ندارد،22 بنابراين  اگر سكينه ای انزال شده است بايد 

بر مصاحب ايشان نازل شده باشد نه بر خود ايشان. 
نقد و بررسی

ُ َسِكيَنَتُه  الف( قرآن كريم در دو آيه مشابه ديگر صريحًا فرموده است: »ُثمَّ أَنَْزَل اهللَّ
َعلَی َرُسولِِه«23 و آن دو تصريح، گواه صادقي است بر اينكه مقام پيامبری منافاتي با 
ُ َسِكيَنَتُه« ندارد؛ يكی از اين دو آيه)توبه/ 26( در باره جنگ حنين نازل شده  »أَنَْزَل اهللَّ
است. پيامبر اعظم صلی اهلل عليه و آله -كه در گير و دار جنگ حنين هم در تنگنايي 
مثل تنگناي غار24 گرفتار شده بودند- در آنجا به هر نوعي از سكينه )به هر معنايي از 
سكينه كه در آنجا اراده شده است( نياز داشته اند در غار هم به همان نوع از سكينه نياز 

داشته اند؛ چون گرفتاری در غار بی شباهت به شرائط آيه 26 نيست.25 
ُ« )ذات مستجمع جميع  ب( مّدعي در اينجا از اسناد صريح »أَنَْزَل« به كلمه جالله »اهللَّ
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صفات( و اضافه »سكينه« به »ضمير خداوند« ) سكينه ويژه و اختصاصِی خود خداوند( 
غفلت كرده است؛ چون مقام نبوت و واليت اگر چه به هر نوع سكينه اي نياز ندارد؛ 
اما به »سكينه اختصاصي خداوند« )َسِكيَنَتُه( آنهم وقتي مباشرتًا از طرف خود خداوند 
ُ...( اول انبياء و اولياء نياز دارند بعد ديگران. از همين روست كه در  فرستاده شود )أَنَْزَل اهللَّ
كريمه 26 توبه و 26 فتح هم اول »َعلَی َرُسولِِه« را ذكر مي كند بعد »َعلَی الُْمْؤِمنِيَن« 
را. )ال تَْحَزْن إِنَّ اهلل َمَعَنا...( اصاًل نسبت انسان با چنين سكينه ای نسبت نياز و عدم نياز 

نيست، بلكه نسبت لياقت و عدم لياقت است.
عالوه بر دو اشكال بنياديني كه منشأ استظهار مدعيان با آن روبرو است، اين استظهار 

موانع جدي ديگري را هم در پيش رو دارد كه به بررسي آنها مي پردازيم:
موانع اين استظهار

مانع اول
با توجه به اينكه ضماير قبل و بعد از »عليه« همگي به پيامبر برمي گردند، عود اين يك 
ضمير از ميان آن همه ضمير به »صاحبه« بر خالف مقتضاي سياق آيه است. ضماير 
قبلي و بعدي كه همگي به پيامبر برمي گردند، عبارتند از »إال تَْنُصُروُه، نََصَرُه، أَْخَرَجُه، 

َيُقوُل، لَِصاِحبِِه، أَيََّدُه«
اين سياق عرصه را بر ادعاي فوق چنان تنگ كرده است كه برخی از مفسران اهل 
سنت هم خود با استناد صريح به آن راه را بر اين ادعا بسته اند26 و بسياري ديگر از 
مفسران اهل سنت هم بدون تصريح به اين مانع، تمايل جدي به اين ادعا را گذاشته اند 

و گذشته اند.27 
مانع دوم

مدعيان فوق با اينكه ضمير »عليه« را به »صاحبه« برمي گردانند؛ اما از توجيه ضمير 
»أَيََّدُه« درمانده و رجوع آن به پيامبر را پذيرفته اند؛ ولی براي توجيه مدعاي خود جمله 
ُ...« دانسته اند، غافل از آن كه براساس  »َوأَيََّدُه بُِجُنوٍد...« را معطوف به »َفَقْد نََصَرُه اهللَّ

قواعد بالغي چنين جمله اي از موارد فصل است و ذكر »واو« عاطفه را بر نمي تابد.
 اين توضيح در اين مقام ضروري است كه بر اساس قواعد بالغي گاهي در كالم سه 
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جمله وجود دارد و چيدمان آنها طوري است كه اواًل – از نظر قواعد اوليه بالغت - 
عطف جملة سوم بر جملة اول ضروري است، ثانيًا عطف جمله سوم بر جمله دوم - در 
را در ذهن مخاطب سامان مي دهد، در چنين  از مراد متكلم  اين مقام- معنايي غير 
فضايي بايد از عطف جمله سوم بر جملة اول هم چشم پوشي كرد تا مخاطب جمله سوم 

را معطوف به جمله دوم )و در نتيجه معنايي غير از مراد متكلم را( توهم نكند.
مثاًل در شعر »تظن سلمي أنّني ابغي بها بداًل أراها في الضالل تهيم«28 جملة »اراها...« 
نظر خود شاعر است نه از مظنونات سلمي؛  اما »أننی أبغی...« از مظنونات سلمی است 
در ذهن  را  متكلم  مراد  از  غير  معنايی  ابغي...«   »أنّني  بر  پس عطف »أراها فی...« 
مخاطب سامان می دهد چون مستلزم آن است كه اين جمله هم در حكم مظنونات 

سلمی باشد.
از طرفي ديگر عطف همين جمله سوم به جمله »تظن سلمي...« ضروري است؛29 ولي 
از اين عطف ضروری چشم پوشي مي كند تا مخاطب )به گمان عطف جمله  متكلم 
سوم به جمله دوم(  دچار برداشت اشتباه نشود. اين مورد كه در علم بالغت »شبه كمال 

انقطاع« ناميده مي شود از موارد »وجوب فصل«30 قلمداد شده است.31 
در اين آيه نيز  بعد از جمله شرطيه )تَْنُصُروُه( سه جمله وجود دارد:

إاِلَّ تَْنُصُروُه...
1.َفَقْد نََصَرُه اهلُل إِْذ أَْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ثَانَِي اثَْنْيِن إِْذ ُهَما ِفي الَْغاِر إِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه ال 

تَْحَزْن إِنَّ اهلَل َمَعَنا؛
ُ َسِكيَنَتُه َعلَْيِه؛   2.َفَأنَْزَل اهللَّ

3.َو أَيََّدُه بُِجُنوٍد.
گفتيم كه در اين آيه  مّدعی، اين پيش فرض ها را پذيرفته است :

ُ...« ناظر به پيامبر خداست و ضمير »ه« در اينجا هم به ايشان  الف( »َفَقْد نََصَرُه اهللَّ
عود می كند.

ُ َسِكيَنَتُه َعلَْيِه« ناظر به مصاحب پيامبر است و ضمير عليه در اينجا به  ب( »َفَأنَْزَل اهللَّ
او باز می گردد.

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


13
88

يز 
 پاي

م ،
  دو

اره
شم

ل ، 
ل او

سا

97

ُ َسِكيَنَتُه َعلَْيه« به وسيله فا مترتب بر »يقول لصاحبه...« و پيامد آن  ت( »َفَأنَْزَل اهللَّ
است.

ث( »أَيََّدُه بُِجُنوٍد« ناظر به پيامبر خداست و ضمير »ه« هم به ايشان عود می كند.
ُ َسِكيَنَتُه َعلَْيِه« نيست چون دو محذور پيش  ج( »َو أَيََّدُه بُِجُنوٍد« عطف به »َفَأنَْزَل اهللَّ

می آيد:
 1.يكی اينكه  مثل جمله معطوٌف عليه بايد مترتّب بر »يقول لصاحبه...«  باشد.

2.بايد ناظر به مصاحب پيامبر باشد  و ضمير»أّيده« هم به او بازگردد.
حال اگر جمله سوم )اّيده بجنود...( ناظر به پيامبر و معطوف به جمله اول )َفَقْد نََصَرُه 
ُ َسِكيَنَتُه َعلَْيِه« در بين اين دو جمله )و  ُ...( باشد به خاطر حضور جمله »َفَأنَْزَل اهللَّ اهللَّ
توّهم خالفي كه واو عاطفه براي مخاطب ايجاد مي كند(32 متكلم بايد از واو عاطفه 
صرف نظر می كرد. بنابراين حضور واو عاطفه مقتضي اين است كه جمله سوم به همان 
ُ َسِكيَنَتُه َعلَْيِه« و »َو أَيََّدُه بُِجُنوٍد«  جمله دوم عطف شده باشد و هر دو جمله »َفَأنَْزَل اهللَّ
ناظر به پيامبر اعظم صلّي اهلل عليه و آله و تفصيلی باشد برای اجمال موجود در »َفَقْد 

» ...ُ نََصَرُه اهللَّ
مانع سوم

پيشتر33 گفتيم كه غرض اصلي متكلم توصيف تنگناي شديدي است كه پيامبر در آن 
تنگناي شديد از نصرت ويژه الهي برخوردار بوده است. با اين حال اگر ضمير »عليه« 
ُ َسِكيَنَتُه َعلَْيِه« از حيطه غرض اوليه متكلم  به »صاحبه« برگردد، ذكر جمله »َفَأنَْزَل اهللَّ
خارج مي شود و وجهي جز »استطراد« را بر نمي تابد. در تعريف »استطراد« آمده است: 
»هو أن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه الي غرض آخر لمناسبه بينهما ثم يرجع 
فينتقل الي اتمام الكالم األول«34 بنابراين در هر استطرادی دو عنصر وجود دارد؛ يكی 
اينكه بايد »بين غرض اصلي و غرض استطرادي تناسب« وجود داشته باشد و ديگری 
آنكه چون »استطراد« عدول از مقتضاي »ظاهر حال«35 به مقتضاي »حال تنزيلی« 

نيز شمرده مي شود، اين عدول هميشه نياز به اعتبار و انگيزه مناسب دارد.36
كسی كه در آيه، چنين استطرادی را ادعا كند سه وظيفه بر عهده دارد و در اين آيه 

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


يث
حد

ن و
قرآ

وم  
ي عل

صص
تخ

مه 
صلنا

/ ف
سنا 

ح

98

بدون اثبات اين سه امر، استطراد خردپسند و حكيمانه جلوه نمی كند:
تناسب  بايد  اول  مقبول  احتمال  يك  درجه  به  استطراد  رساندن  براي  مدعي  الف( 
خردپذيري را بين دو غرض برقرار كند.)تناسب الزم برای اينكه  ذكر اين دو غرض در 

كنار يكديگر حكيمانه جلوه كند( 
ب( سپس انگيزه مؤثری را هم براي عدول از اصل و مقتضاي ظاهر حال اثبات كند؛ 
چون صرف اثبات تناسب كافی نيست و متكلم بايد برای يك استطراد مناسب انگيزه 

هم داشته باشد.
ج( پس از عقاليی و زبان پسند جلوه دادن اصل استطراد، اين استطراد فقط در حد يك 
احتمال در مقابل احتمال عدم االستطراد )كه ضمير »عليه« را راجع به پيامبر و جمله 
انزل اهلل را داخل در حيطه غرض متكلم مي داند و  يك احتمال كاماًل عقاليی ديگر 
را سامان می دهد( جان مي گيرد. آنگاه اگر هم قوت احتمال استطراد را تسامحًا در حد 
تقابل با احتمال عدم االستطراد بدانيم در دوران امر بين استطراد و عدم االستطراد – به 

مقتضاي اصاله الظهور – اصل عدم االستطراد است.
َ َمَعَنا ال تَْحَزْن إِنَّ اهللَّ

عده ای از مفسران اهل سنت خواسته اند تعبير »َمَعَنا« را فضيلتی برای مصاحب پيامبر 
قلمداد كنند، در پاسخ اين ادعا بايد گفت كه پيامبر برای آرام كردن يار ترسيده خود 
بايد از مؤثرترين جمالت استفاده می كرد، در اينجا اگر تعبير »معنا« را به كار نمی برد يا 
بايد از تعبير »معك« استفاده می كرد يا از تعبير »معی«. تعبير »معی« كه هيچ آرامشی 
را به مصاحب ترسيده حضرت منتقل نمی كرد، تعبير »معك« هم درجه تأثيرش بسيار 
فروتر از درجه تأثير تعبير معنا بود؛ چه ترس آن شخصيت وقتی به خوبی ريشه كن 
می شد كه ببيند پيامبر هم با اينكه در شرايط اوست؛ ولی بسيار آرام و اميدوار به نصر 
و تأييد الهی است و پيامبر اكرم با تعبير »معنا« به دنبال اين است كه مخاطب را به 
همذات پنداری با خود وادار كند و تساوی شرايط خود را -آنهم با اين همه آرامش و 
اميد- به او القاء و او را هم به آرامش و اميدی مثل آرامش و اميد خود دعوت فرمايد. 
 حال كه برای اين دسته كم تعداد از مفسران اهل سنت نيز راهی جز اين نمانده است 
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كه مثل ديگر مفسران هم كيش خود انزال سكينه بر پيامبر اعظم )و در نتيجه عدم 
نزول سكينه بر مصاحب او( را بپذيرند وقت طرح پرسشی ديگر فرا رسيده است و آن 
پرسش مهم اين است كه خداوند در سه عرصه زير از انزال سكينه خاص خويش – 

آنهم مباشرتًا توسط خودش- بر پيامبرش ياد كرده است :

ُ َسِكيَنَتُه َعلَی َرُسولِِه َوَعلَی الُْمْؤِمنِيَن َوأَنَْزَل ُجُنوًدا لَْم تََرْوَها َو... )توبه/ 26(  ُثمَّ أَنَْزَل اهللَّ
ُ إِْذ أَْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ثَانَِي اثَْنْيِن إِْذ ُهَما ِفي الَْغاِر إِْذ َيُقوُل  إاِل تَْنُصُروُه َفَقْد نََصَرُه اهللَّ
ُ َسِكيَنَتُه َعلَْيِه َوأَيََّدُه بُِجُنوٍد لَْم تََرْوَها )توبه/40(   َ َمَعَنا َفَأنَْزَل اهللَّ لَِصاِحبِِه ال تَْحَزْن إِنَّ اهللَّ
ُ َسِكيَنَتُه َعلَی َرُسولِِه  إِْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي ُقُلوبِِهُم الَْحِميََّة َحِميََّة الَْجاِهلِيَِّة َفَأنَْزَل اهللَّ
ُ بُِكِلّ َشْيٍء َعلِيًما  َوَعلَی الُْمْؤِمنِيَن َوأَلَْزَمُهْم َكلَِمَة التَّْقَوی َوَكانُوا أََحقَّ بَِها َوأَْهلََها َوَكاَن اهللَّ

)فتح/ 26(
با يك مقايسه سطحی درمی يابيم كه در دو عرصه از اين سه عرصه، مؤمناِن همراه با 
پيامبر نيز از سكينه الهی برخوردار شده اند؛ اما فقط در آيه غار، همراِه پيامبر از اين نعمت 
الهی محروم شده است. راستی اين محروميت برآمده از عدم قابليت و نبوِد صالحيت 
در خود او بوده است يا ناشی از اينكه خداوند عادل و حكيم مرتكب ترجيح بال مرجح  

شده است؟!!! سبحان اهلل عما يصفون! 
صاحب اين قلم بی صبرانه در انتظار پاسخی برهانی و بی تعصب به اين پرسش ساده 

خواهد بود... .  
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 پي نوشت ها:                                                                  
1.ن.ك: مفاتيح الغيب، ج 16، ص. 47

2.ن.ك: ابن عاشور، التحرير و التنوير، ج 10، ص. 99 
3.و اعلم أنه لما كانت هاتان الكلمتان]إن و إذا[ لتعليق أمر بغيره أعني الجزاء بالشرط في االستقبال امتنع في 
كل واحدة من جملتيهما الثبوت وفي أفعالهما المضي أعني أن تكون كلتا الجملتين أو إحداهما اسمية أو كال 
الفعلين أو أحدهما ماضيًا، وال يخالف ذلك لفظًا نحو إن أكرمتني أكرمتك وإن أكرمتني أكرمك وإن تكرمني 
أكرمتك وإن تكرمني فأنت مكرم وإن أكرمتني اآلن فقد أكرمتك أمس إال لنكتة ما مثل إبراز غير الحاصل 

في صورة الحاصل و ...) اإليضاح في علوم البالغة، ص30(
4.ن ك: روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم، ج 5، ص. 288 ، همچنين سعدالدين تفتازانی در آيه 
الرسل  الشرط الن تكذيب  »إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك« می نويسد: »فقد كذبت« ليس جزاء 
)المختصر،  اقيم مقامه اي فال تحزن و اصبر  المحذوف  الجواب  متقدم علي تكذيبه بل هو سبب مضمون 

ايجاز حذف(
5.، الدر المنثور فی تفسير المأثور، ج3، ص240 ؛ مفاتيح الغيب، ج  16، ص 47.

6.ن.ك: الجامع ألحكام القرآن، ج 8، ص. 147 
7.ثانی حال از ضمير منصوب در أخرجه است؛  اين ضمير به پيامبر عود می كند.  

8.بايد تذكر داد كه به تصريح منابع عامه حضور ابوبكر در كنار پيامبر صلی اهلل عليه و آله بدون تقاضای ايشان 
و به صورت تصادفی يا خودسرانه تحقق يافته است؛ وكان ]علٌی[ أوُل من أسلم من الناس بعد خديجة و لبس 
ثوب رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم و نام فجعل المشركون يرمون كما يرمون رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم 
و هم يحسبون أنه نبي اهلل صلی اهلل عليه و سلم فجاء أبو بكر فقال يا نبي اهلل فقال علي إن نبي اهلل صلی اهلل 
عليه وسلم قد ذهب نحو بئر ميمون فاتبعه فدخل معه الغار و كان المشركون يرمون عليا حتی أصبح... )السنن 
الكبری، ج 5، ص 113و المستدرک حاكم نيشابوری ج3ص134و ، ابن حجر  عسقالني، فتح الباری، ج7، 

ص8 و االمام احمد بن حنبل، مسند احمد،  ج 1ص 331 و ...(
9.الدر المنثور، ج3، ص240.

10.همانجا.
ُ يا عيَسی ابَْن َمْرَيَم اْذُكْر نِْعَمتي  َعلَْيَك َو َعلی  والَِدتَِك إِْذ أَيَّْدُتَك بُِروِح الُْقُدِس  11.برخالف كريمه »إِْذ قاَل اهللَّ
يِن َكَهْيئَِة  ُتَكلِهُّم النَّاَس ِفي الَْمْهِد َو َكْهاًل َو إِْذ َعلَّْمُتَك الِْكتاَب َو الِْحْكَمَة َو التَّْوراَة َو اإْلِنْجيَل َو إِْذ تَْخُلُق ِمَن الطِهّ
بَْرَص بِإِْذني  َو إِْذ ُتْخِرُج الَْمْوتی  بِإِْذني  َو إِْذ َكَفْفُت  ْكَمَه َو اأْلَ ْيِر بِإِْذني  َفَتْنُفُخ فيها َفَتُكوُن َطْيراً بِإِْذني  َو ُتْبِرُئ اأْلَ الطَّ

بَني  إِْسرائيَل َعْنَك إِْذ ِجْئَتُهْم بِالَْبيِهّناِت ...« )مائده/ 110( 
12.الفيه ابن مالک؛ تعريف بدل.

13.زمخشري، المفصل في صنعة االعراب، )بيروت: دارالنشر، مكتبة الهالل، الطبعة االول، 1993(، ج1، 
ص160

14.الفرق بين عطف البيان والبدل:والذي يفصله لك من البدل شيئان أحدهما ... والثاني : أن األول]أی المتبوع[ 
ههنا هو ما يعتمد بالحديث، وورود الثاني]أی التابع[ من أجل أن يوّضح أمره. والبدل علی خالف ذلك إذ هو 

كما ذكرت المعتمد بالحديث واألول كالبساط لذكره. )المفصل للزمخشري، ج1، ص20(
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قرآن  تمام  اگرچه  است-  كريم  قرآن  شيوای  اسلوب های  از  يكی  اين  كه  است  مدعی  قلم  اين  15.صاحب 
شيواست- كه در آيات ديگری هم مورد استفاده حضرت حق قرار گرفته است؛ اما در اين مجال مثال هايش 

را فقط با اشاره ای به داللت پژوهان معرفی و بررسی و اثبات صغروی آنها را به مجالی ديگر وا می گذارد: 
الف( )البقرة / 133(  أَْم ُكْنُتْم ُشَهداَء إِْذ َحَضَر َيْعُقوَب الَْمْوُت إِْذ قاَل لَِبنيِه ما تَْعُبُدوَن ِمْن بَْعدي قالُوا نَْعُبُد إِلَهَك 

َو إِلَه آبائَِك إِبْراهيَم َو إِْسماعيَل َو إِْسحاَق إِلهًا واِحداً َو نَْحُن لَُه ُمْسلُِموَن
بِيِه َو َقْوِمِه َما َذا تَْعُبُدوَن )85( ب( َو إِنَّ ِمن ِشيَعتِِه اَلبَْراِهيَم)صافات/ 83( إِْذ َجاَء َربَُّه بَِقلٍْب َسلِيٍم)84( إِْذ َقاَل أِلَ

َقاَل  إِْذ  ُمْسلُِموَن)المائدة111(  بَِأنَّنا  اْشَهْد  َو  آَمنَّا  قالُوا  بَِرُسولي   َو  بي   آِمُنوا  أَْن  الَْحواِريِهّيَن  إِلَی  أَْوَحْيُت  إِْذ  ج( 
ُكنُتم  إِن   َ اهللَّ اتَُّقواْ  َقاَل  َماِء   السَّ َن  مِهّ َمائَدًة  َعلَْيَنا  َل  ُينَزِهّ أَن  َربَُّك  َيْسَتِطيُع  َهْل  َمْرَيَم  ابَْن  َياِعيسَی  الَْحَواِريُّوَن 
ِهِديَن)113( ا َو تَْطَمئنِ َّ ُقُلوبَُنا َو نَْعلََم أَن َقْد َصَدْقَتَنا َو نَُكوَن َعلَْيَها ِمَن الشَّ ْؤِمنِيَن)112( َقالُواْ نُِريُد أَن نَّْأُكَل ِمنْهَ مُّ

لَِنا َو َءاِخِرنَا َو َءايًَة مِهّنَك  َو اْرُزْقَنا  وَّ َ َماِء تَُكوُن لََنا ِعيًدا ألِهّ َن السَّ َقاَل ِعيسَی ابُْن َمْرَيَم اللَُّهمَّ َربََّنا أَنِزْل َعلَْيَنا َمائَدًة مِهّ
لَُها َعلَْيُكْم ... ُ إِنیّ ِ ُمنَزِهّ اِزِقيَن)114(َقاَل اهللَّ َو أَنَت َخيُر الرَّ

ْبِت إِْذ تَْأتيِهْم حيتانُُهْم َيْوَم  د( )األعراف / 163(  َو ْسَئلُْهْم َعِن الَْقْريَِة الَّتي  كانَْت حاِضَرَة الَْبْحِر إِْذ َيْعُدوَن ِفي السَّ
عًا َو َيْوَم ال َيْسبُِتوَن ال تَْأتيِهْم َكذلَِك نَْبُلوُهْم بِما كانُوا َيْفُسُقوَن  َسْبتِِهْم ُشرَّ

قَّ الَْحقَّ  ُ أَن يُحِ ْوَكِة تَُكوُن لَكمُ ْ َو ُيِريُد اهللَّ ا لَُكْم َو تََودُّوَن أَنَّ َغيْرَ َذاِت الشَّ ائَفَتينْ ِ أَنهََّ ُ إِْحَدی الطَّ ه( إِْذ َيِعُدُكُم اهللَّ
قَّ َو ُيْبِطَل الَْباِطَل َو لَْو َكِرَه الُْمْجِرُموَن)8( إِْذ تَْسَتِغيُثوَن  بِكلََِماتِِه َو َيْقَطَع َدابَِر الَْكاِفِريَن)االنفال/ 7( لُِيِحقَّ الْحَ
ُ إاِلَّ بُْشَری  َو لَِتْطَمئنِ َّ بِِه ُقُلوبُُكْم   َن الَْملَئَكِة ُمْرِدِفيَن)9(َو َما َجَعلَُه اهللَّ ُكم بَِألٍْف مِهّ َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب لَُكْم أَنیّ ِ ُمِمدُّ
َماِء  َن السَّ ُل َعلَْيُكم مِهّ ُينَزِهّ ْنُه َو  يُكُم النَُّعاَس أََمَنًة مِهّ َ َعِزيٌز َحِكيٌم)10(إِْذ ُيَغشِهّ ِ  إِنَّ اهللَّ َو َما النَّْصُر إاِلَّ ِمْن ِعنِد اهللَّ
ْقَداَم)11(إِْذ ُيوِحی َربَُّك إِلَی  بَِط َعلیَ  ُقُلوبُِكْم َو ُيَثبِهَّت بِِه اأْلَ ْيَطاِن َو لِيَرْ َرُكم بِِه َو ُيْذِهَب َعنكمُ ْ ِرْجَز الشَّ ِهُّيَطهِهّ َماًء ل
ْعَناِق َو اْضِربُواْ  َفْوَق اأْلَ ْعَب َفاْضِربُواْ  الرُّ الَِّذيَن َكَفُرواْ  َءاَمُنواْ  َسُألِْقی فِی ُقُلوِب  الَِّذيَن  َفَثبِهُّتواْ  الَْمَلئَكِة أَنیّ ِ َمَعُكْم 

ْم ُكلَّ بََناٍن)االنفال/ 12( ِمنْهُ
ُتُكْم َفلَْم ُتْغِن َعنُكْم َشْيًا َو َضاَقْت َعلَْيُكُم  ُ فِی َمَواِطَن َكثِيَرٍة  َو َيْوَم ُحَنينْ ٍ  إِْذ أَْعَجَبْتُكْم َكثْرَ ي(  لََقْد نََصَرُكُم اهللَّ
ْدبِِريَن)توبه/ 25(  إذ در اين جا بدل است از يوم حنين با همين خصوصيت كه  اأْلَْرُض بَِما َرُحَبْت ثمُ َّ َولَّْيُتم مُّ

مصب اصلی غرض متكلم است.
16. والغرض من حكاية الحال الماضية هو اإلشعار بأهّمّية القّصة ... النحو الوافي )ج4ص319و320(

17. ن.ك رازی، المحصول، ج2ص57 و ... 
18. رك: نجاح الطائی؛ صاحب الغارابوبكرأم رجل آخر؟   

استدالل  اين  نگارنده  گمان  به  اما  نشد،  يافت  استدالل  اين  به  اهل سنت  مفسران  از سوی  تصريحی   .19
می تواند از انگيزه های آن مفسران بوده باشد؛ چنانكه دغدغه ذهنی برخی از فراگيران درس تفسير را نيز همين 

استدالل سامان می داد!  
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20. عباس حسن، النحو الوافی، ج3 ص573 ، پاورقی شماره 1؛ مغنی اللبيب، ج1 ص213؛ المنصف، ج1 
ص315؛ حاشيه الصبان علی شرح األشمونی )انتشارات زاهدی ،قم( ج3 ص 93 و...

21. النساء/ 153 ؛ »قالوا...« در حقيقت تفصيل اجمالی است كه خداوند بر »سألوا...« حاكم كرده است.  
22. مفاتيح الغيب، ج16، ص52 و عده اي ديگر از مفسران اهل سنت.

23. توبه/ 26 و فتح/26.
24. ابن كثير در ذيل همين آيه می نويسد: إن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم و مع هذا ما أجدی ذلك عنهم شيئا 
فولوا مدبرين إال القليل منهم مع رسول اهلل صلی اهلل عليه ]و آله[ و سلم ثم أنزل نصره و تأييده علی رسوله 
و علی المؤمنين الذين معه كما سنبينه إن شاء ااهلل تعالی مفصال ليعلمهم أن النصر من عنده تعالی وحده و 
بإمداده و إن قّل الجمع فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اهلل و اهلل مع الصابرين. )تفسير ابن کثير، 

ج4، ص 110( 
25. شرايط  دشوار آيه توبه از اين قرار است كه خداوند در آيه پيشين می فرمايد: لََقْد نََصَرُكُم اهلُل فِی َمَواِطَن 
ْدبِِريَن  ُتُكْم َفلَْم ُتْغِن َعنُكْم َشْيًا َو َضاَقْت َعلَْيُكُم اأْلَْرُض بَِما َرُحَبْت ثمُ َّ َولَّْيُتم مُّ َكثِيَرٍة  َو َيْوَم ُحَنينْ ٍ إِْذ أَْعَجَبْتُكْم َكثْرَ
)توبه/ 25( زمخشری در توصيف آن شرايط می نويسد:»فانهزموا حتی بلغ فلهم مكة، و بقي رسول اهلل صلی 
اهلل عليه و سلم وحده و هو ثابت في مركزه ال يتحلحل، ليس معه إال عمه العباس رضی اهلّل تعالی عنه آخذ 
بلجام دابته و أبو سفيان بن الحرث ابن عمه، و ناهيك بهذه الوحدة شهادة صدق علی تناهی  شجاعته و رباطة 
جأشه »1« صلی اهلّل عليه و سلم، و ما هي إال من آيات النبّوة، و قال: يا رب ائتني بما وعدتني...«   )الكشاف 
عن حقائق غوامض التنزيل، ج 2، ص، 260(  حسكانی اما می نويسد...عن الضحاك بن مزاحم في قول 
ُ َسِكيَنَتُه َعلی  َرُسولِِه َو َعلَی الُْمْؤِمنِيَن اآلية، قال: نزلت في الذين ثبتوا مع رسول اهلل ص  اهلل تعالی: ُثمَّ أَنَْزَل اهللَّ
يوم حنين علي و العباس و أبو سفيان بن الحارث ]بن عبد المطلب [ في نفر من بني هاشم )شواهد التنزيل 

لقواعد التفضيل، ج 1، ص، 328(
ُ َسِكيَنَتُه َعلَْيِه ؛ الضمير للرسول صلّی اهلّل تعالی عليه ]وآله[ و سلّم،  26. مثاًل ابن جزی می نويسد:»َفَأنَْزَل اهللَّ
و قيل: ألبي بكر، ألن النبي صلّی اهلّل عليه ]وآله[ و سلّم نزل معه السكينة، و يضعف ذلك بأن الضمائر بعدها 

للرسول عليه السالم « )التسهيل لعلوم التنزيل، ج 1،ص 338(
27. ن ك به: جامع البيان في تفسير القرآن، طبري، ج10 ص96؛ تفسير ابن کثير، ج4 ص136؛ 
قشيري، لطايف االشارات، ج2، ص28؛ ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل، ج1 ص338 ؛ سيد قطب، 
في ظالل القرآن، ج 3، ص، 1656؛ ابن قتيبه اين ادعا را به صورت قال قوم نقل می كند )البن قتيبة، غريب القرآن 
ص162( ؛ و...جالب اين كه ابن حجر با اين كه ظاهر آيه را رجوع ضمير به رسول اهلل صلي اهلل عليه و اله ميداند اما با 
استناد به روايتي از ابن عباس به اين خالف ظاهر تن مي دهد؛ وي مي نويسد: "و جاللة ابن عباس قاضية بأنه 
لوال علم فی ذلك نصاً لما حمل اآلية عليه مع مخالفة ظاهرها له!!!" )احمد بن حجر الملكی، الصواعق المحرقة، 
ص66( اعتماد ابن حجر به نص ناديده ای كه هيچ معلوم نيست چه نصی بوده است و اصاًل متنش از قوت الزم 
برای مقدم شدن بر  ظاهر اين آيه برخوردار است يا نه و چرا توّسط ديگر اصحاب پيامبر نقل نشده است خود 

گويای تعصب اوست؛ چندان كه نيازی به نقد سخن او وجود ندارد.
28. ترجمه: سلمی گمان می كند كه من به جای او به دنبال همسری ديگر هستم ]ولی من[ او را در گمراهی 

سرگردان می بينم.
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29. ر.ك به كتب بالغي، بحث »وصل«.
30. منظور بالغيون از فصل ترك واو عاطفه است.

)بيروت،  العلوم، تحقيق بهيج غزاوي  االيضاح في علوم البالغه، داراالحياء  31. ن ك: خطيب قزويني 
الطبعة الرابعه، 1419( ج1، ص152 و تفتازاني، مختصر المعاني،... جواهر البالغه، ص181، )قم: انتشارات 

ذوي القربي،1420ه ق(
32. معناي متوهم از عطف »اّيده« به »انزل اهلل« اين است كه چون »فانزل اهلل سكينة عليه« مترتب بر 
»يقول ال تحزن ان اهلل معنا« و در نتيجه ضميرش هم راجع به »صاحبه« است »ايده« هم مترتب بر »ال 

تحزن...« و ضميرش هم راجع به »صاحبه« شود.
33. در مقدمه اول، ص2.

34. جواهر البالغه، ص312.
35. قد تقتضي االحوال العدول عن »متقضي الظاهر« و يورد الكالم علي خالفه العتباراٍت يلحظها المتكلم.... 

منها تنزيل العالم... منزلة الجاهل...كقولك لمن يوذي اباه: »هذا ابوك.«. )ن.ك: جواهر البالغه، ص50(.
 36. يعنی متكلم بی جهت نمی تواند مخاطب عالم را نازل منزله جاهل كند مگر اين كه برای اين تنزيل و 

اعتبار دليل داشته باشد؛ دليلی مثل عمل  نكردن مخاطب عالم به مقتضای علمش.
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