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  چکیده

» تابشی از قرآن«بسندگی، کتاب تفسیر مبناي قرآن سید ابوالفضل برقعی از قرآنیون معاصر ایرانی است که بر
را به رشته تحریر در آورده است و در مقدمه کتاب خویش چنین ادعا دارد که با تکیه بر آیات قرآن و پذیرش سنت 

دهنده آیات مجمل قرآن، بدون تعصبات مسلکی به بیان حقائق خواهد پرداخت؛ اما به عنوان تفصیل $رمپیامبر اک
دهد در آیه مباهله که یکی از آیات والیت است، وي تابع قواعد تفسیر قرآن کریم نبوده و سنت ها نشان میبررسی

بر حضرت » انفسنا«یري خود براي گریز از تطابق نبوي را نیز نادیده انگاشته است. سید ابوالفضل برقعی در شیوه تفس
هایی شده و برخی از قواعد تفسیر مانند پایبندي به اصول محاوره عرفى و عقالئى، رعایت ، دچار لغزش%علی

ادبیات عرب، عدم مخالفت تفسیر با سنت قطعى، ممنوعیت تفسیر به رأي و لغزش در معناشناسی کلمه را نادیده گرفته 
دقتی  توسط غیرشیعیان، بی %ها غفلت نموده است. به چند دلیل از جمله تطابق انفسنا بر امیرالمومنین علیو یا از آن

، نظر وي مردود %در نظیریابی براي آیه و عدم لزوم پذیرش وحدت وجود براي صحت تطابق آیه بر حضرت علی
نشده است. این پژوهش که به روش توصیفی است. درباره نقد نظر برقعی پیرامون آیه مباهله پژوهش مستقلی مشاهده 

  .پردازدتحلیلی است به بررسی و نقد نظر سید ابوالفضل برقعی درباره آیه مباهله می
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  . مقدمه1

، در نیمه دوم قرن سیزدهم قرآنیون نام مکتبی فکري است که با شعار بازگشت به قرآن
هجري، ظهور کرد. این گروه با تکیه بر شیوه تفسیري قرآن به قرآن مدعی کفایت قرآن در 

هاي ترین و معتبرترین روشفهم خود هستند. البته روش تفسیري قرآن به قرآن از کهن
ه یا جا که قرآنیون نقش سنت را در تفسیر آیات نادیده انگاشتتفسیري است؛ اما از آن

هاي فراوان شده است. ایشان اهمیت چندانی براي آن قائل نیستند، تفسیرشان دچار لغزش
  در شیوه تفسیر قرآن به قرآن نیز ملتزم به قواعد آن نیستند.

ش (جعفریان، 1370ش، متوفاي 1287ابوالفضل برقعی یکی از قرآنیون معاصر متولد سید
) که به گفته خود 7، سوانح ایاماست. (نکـ : برقعی،  و از روحانیون ایرانی با خاندان شیعی )363

  ) 10از سن ده یا دوازده سالگی مشغول دروس طلبگی شده است. (همانجا، 
تفکرات و آثار وي پیش از چهل و پنج سالگی نشان از تقید او به مذهب تشیع دارد، 

  ود، تفاوت داشت.اما پس از آن نظرات جدیدي ارائه نمود که با آن چه پیش از این معتقد ب
ها را جعلی و بر برقعی بسیاري از عقاید شیعه را خرافات شمرد و اخبار مربوط به آن

) وي تعصب به مذهب و 4/229؛ 257- 3/256خالف متون دینی دانست. (برقعی، 
ها و اشعار مذهبی در زمان فعلی را مانع بزرگی براي فهم احادیث باطلۀ مذهبی و تصنیف

) و براساس گفته خود، سعی نمود تا با این 4/361؛ 3/174(برقعی، حقائق دین دانست 
حل برقعی براي این امر، آشنایی با قرآن کریم است. (برقعی،  خرافات مبارزه کند. راه

) با همین انگیزه کتاب تابشی از قرآن را نوشت که تفسیر وي از آیات قرآن 3/63-64
  رود.       شمار می کریم به

یر قرآنیون اعتقاد دارد قرآن حجت کافیه، قابل فهم براى همه و کتابى برقعی مانند سا
) وي بر این عقیده خود شواهدي 2/129است که به تفسیر احتیاج ندارد. (نکـ : بابایی، 

وسیلۀ آیات دیگرِ قرآن بفهمد  را به تواند آیات مجمله انسان می«مطرح نمود از جمله آنکه 
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است و هر انسان به تناسب معلومات و فهم و تبحري که  1»بعضُه بعضًااَلقُرْانُ یفَسّر «زیرا 
نسبت به زبان و ادبیات عرب، تفریع قواعد، انطباق کلیات قرآن بر جزئیات، استخراج 

ه  ه و استنباط مطالب دارد می - قواعد فقهی تواند قرآن را درك کرده و بهره برد. (نکـ : عقلی
ین بینش، در بسیارى از موارد به روایات توجه نکرده و یا روایات به دلیل هم )92برقعی، 

کند با وجود آیات را مخالف قرآن پنداشته و رد کرده است. وي در موارد متعدد تصریح می
  2روشن قرآن، نیازي به نقل روایات نیست.

از مهمترین اعتقادات برقعی انکار مذاهب حتی مذهب شیعه است. به همین دلیل در 
کند. او داللت آیه مباهله بر است مناقشه می %یر اغلب آیاتی که در خصوص علیتفس

  را انکار کرده است.  %فضلیت علی
هل«واژه مباهله از ریشۀ  به معنی چیزي است که تحت مراعات و سرپرستی کسی » ب

در دعا به معناي درخواستى است که با بسط سخن و زارى و » ابتهال«و » بهل«نباشد و 
  )149ع همراه باشد. (راغب اصفهانى، تضرّ

 $در فرهنگ دینی معناي متبادر از مباهله، محاجۀ نصاراي نجران با حضرت رسول
است. مضمون مشترك تفاسیر فریقین به ماجراي دیدار هیئتی از مسیحیان نجران با 

با موضوعیت فرزند خدا بودن  $در شهر مدینه، و مجادله آنان با پیامبر $پیامبر
اشاره دارد. اصرار ورزیدن هیئت مسیحی بر ادعاي خود و عدم پذیرش  %عیسیحضرت 
گو از ، منجر به دعوت طرفین به مباهله شد تا با استعانت از خداوند، راست$ادله پیامبر

و  %و حضرت علی )به همراه حسنین $گو متمایز شود. حضور پیامبر اکرمدروغ
منجر به وحشت نجرانیان و انصراف آنان از حضرت زهرا(س) در روز مباهله و هیبت آنان 

مباهله شد. در نتیجه مباهله منتفی گردید و با پذیرش نجرانیان بر پرداخت جزیه مصالحه 

                                                                                                                                        
قُ «فرماید: است که می %. عین این عبارت در منبع روایی وجود ندارد، اما نظیر کالم حضرت علی1 نْطـ ی ... اللَّه تَاب ک  

ضُه ع ضٍ  بع 134سید رضی، خطبه ».  بِب.  
-4/98، 2 ،؛ الزخـرف 4/54، 42-39 ،؛ الزمـر 370 -3/367، 81-7 ،تفسیر تابشی از قرآن ذیل آیات نمل . نکـ :2

  .296 -4/295، 38 ،؛ النبأ100
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  ).1/156؛ حسکانی، 1/104 صورت گرفت. (نکـ : قمی، 
نَاءنَا و أ بنَاءکم و فَمنْ حاجک فیه منْ بعد ما جاءك منَ الْعلْم فَقُلْ تَعالَوا نَدع أ ب«آیه 

 ،عمران (آل» نساءنَا ونساءکم وأ نْفُسنَا و أ نْفُسکم ثُم نَبتَهلْ فَنَجعلْ لَعنَت اللَّه علَی الْکاذبینَ
  رو، به آیه مباهله شهرت یافته است.) به این واقعه اشاره دارد. از این61

توان به ه و مقاالتی نوشته شده که به عنوان نمونه می، پایان نامدرباره آیه مباهله کتاب
نامه  میالنی، پایان از سیدعلی حسینی » پژوهشی در تفسیر و شأن نزول آیه مباهله«کتاب 

از مجتبی » بررسی آیه مباهله«از اعظم جمال آبادي؛ مقاله » مباهله از نظر قرآن و حدیث«
تفسیر آیه مباهله «از نیره خداداد شهري و مقاله » نگاهی به تفسیر آیه مباهله«الهیان؛ مقاله 

  زاده اشاره نمود.از ایلقار اسماعیل» از دیدگاه اهل بیت و اهل سنت
هاي برقعی نیز در برخی موضوعات به صورت موردي در قالب کتاب افکار و دیدگاه

وش نگاهی به ر«اهللا محالتی، و مقاالت  از ذبیح» هاي برقعیبررسی افکار و دیدگاه«
بررسی دالیل قرآن بسندگی در تفسیر «پرست و از زینب اقارب» تفسیري ابوالفضل برقعی

  از حسین محمدي فام و سیدمجید نبوي مورد بررسی قرار گرفته است.» ابوالفضل برقعی
همچنین، آیه مباهله در تفاسیر شیعی و سنی و نیز به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار 

مباهله از منظر قرآن بسندگان و با تکیه بر مبناي تفسیر قرآن به قرآن گرفته اما تا کنون آیه 
  بررسی نشده است.

این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی است به بررسی و نقد نظر برقعی در تفسیر 
  پردازد. آیه مباهله و اثبات غیر روشمند بودن تفسیر وي از این آیه می

  
  تفسیر برقعی از آیه مباهله .2

، ابتدا متن آیه مباهله را همراه با »تابشی از قرآن«بنابر سیره خود در کتاب  برقعی
کند. در قسمت بیان می» نکات«ترجمه ذکر کرده و سپس، مطالب مهم آیه را تحت عنوان 

نکات، ابتدا شأن نزول آیه را با تفصیل بیان کرده و جریان ورود مسیحیان اهل نجران به 
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کند و گزارشی را بر اساس منابع فریقین ذکر می $رت رسولشان با حضمدینه و مالقات
براي بشر بودن  $هایی که پیامبرو نجرانیان و نشانه $از محتواي گفتگوي پیامبر اکرم

  )326 - 1/325دهد. (برقعی، کند را ارائه میاقامه می %حضرت عیسی
اهله دادند، پیشنهاد مب $کند زمانی که آن حضرتگونه گزارش می وي در ادامه، این

اهل نجران از پیامبر فرصت تفکر خواستند. وقتی در جمع خودشان خلوت کردند اعتراف 
عملی شود، همگی مستأصل خواهند شد. از طرفی،  $کردند که اگر پیشنهاد مباهله پیامبر

  گشتند.بر $مایل نبودند دین دیگري جز دین خود برگزینند، در نتیجه خدمت پیامبر
کند که بیشتر در منابع تفسیري اهل سنت با اندکی مطلبی را نقل میبرقعی در ادامه 

  اند. اختالف در نقل آمده و اکثر منابع تفسیري شیعی به آن اشاره نکرده
شان را اعالم کنند گفتند: بازگشتند تا نتیجه مشورت $وقتی نجرانیان خدمت پیامبر

گردیم، مردي از اصحابت را با  برمیگذاریم و ما با دین خود  ما تو را به دین خودت وامی«
فرمود: شب  $ما بفرست که بین ما در اختالفات مالی خودمان قضاوت کند. رسول خدا

داشتم  گفت: من دوست نمی بیایید تا با شما یک نفر قاضی امین با نیرویی بفرستم. عمر می
ت نماز خواندیم، حضر $پس چون با رسول خدا 1قضاوت و امارت را مگر آن روز.

نظري به راست و چپ نمود تا چشم او به ابوعبیدة جرّاح افتاد. او را فراخواند و فرمود: با 
  )1/326(برقعی،  2ایشان برو در آنچه اختالف دارند قضاوت کن.

مباهله را  $کشد که چون رسول خداطور به تصویر می گزارش روز مباهله را نیز این
که حسین حاضر شدند و حضرت نیز آمد در حالی پیشنهاد کرد، فرداي آن روز براي مباهله

را در بغل و دست حسن را گرفته و حضرت فاطمه پشت سر او و علی پشت سر ایشان 
به ایشان فرمود: چون من دعا کنم شما آمین بگویید. از آن طرف،  $بود. رسول خدا

                                                                                                                                        
. در منابع تفسیري شیعی این کالم عمر براي واقعه فتح خیبر نقل شده است ان جا که پیامبر ص فرمود فردا علم را به 1

 .380دارند و ...... نکـ : طوسی، و را دوست میدهم که خدا و رسول ادست فردي می
. در منابع اهل سنت این قسمت گاهی همراه با نقل کالم عمر و گاهی بدون کالم او گزارش شده اسـت بـراي مـورد    2

 .1/59و مورد دوم: نکـ : زمخشري،  128/ 7 اول نکـ : فخر رازى، 
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اگر از خدا  بینم که هایی میاسقف که عالم نجران بود به نصاري گفت: به راستی من صورت
شوید و بر  کند، پس مباهله نکنید که هالك می سؤال کنند کوهی را از مکانِ خودش زائل می

ماند. سپس، گفتند: یا أباالقاسم رأي ما این شد مباهله نکنیم.  روي زمین یک نفر نصرانی نمی
، فرمود: پس مسلمان شوید، نپذیرفتند. آن حضرت فرمود: به قتال حاضر شوید $رسول خدا

کنیم به اینکه ما را به دین خودمان  گفتند: ما طاقت جنگ با عرب را نداریم ولیکن مصالحه می
واگذاري و در هر سالی دو هزار حلّه دریافت کنی، هزار حلّه در ماه صفر و هزار حلّه در ماه 

پذیرفت و فرمود: قسم به آنکه جان من در دست  $رجب و سی عدد زره آهنین. رسول خدا
شدند و سالی  کردند، مسخ می هالك به اهل نجران نزدیک شده بود و اگر مباهله میاوست، 
  )326- 1/327شدند. (همانجا،  گذشت مگر اینکه همه هالك می نمی

است که نسبت به » انفسنا«کند پیرامون کلمه آخرین مطلبی که در نکات آیه ذکر می
  )328/ 1کند. (همانجا، مناقشه می %تطبیق انفسنا بر حضرت علی

  
  . شأن نزول آیه و لغزش برقعی در نقل آن3

 $در منابع معتبر فریقین، روایات شأن نزول این آیه مشعر به مبارزه طلبی پیامبر اکرم
بیتش با نصاراي نجران است. برقعی در قسمت گزارش از مکالمات حضرت  و اهل
را  %ت عیسیهاي بشر بودن حضرنشانه $و نجرانیان، پس از آن که پیامبر $رسول
نویسد: چنین می $گیرد از قول پیامبرکند و از آنان به صحت آن اعتراف میذکر می

بالفاصله پس از این عبارت جمله کنایه آمیز » کنید. پس چگونه چنین دربارة او غلو می«
چنانکه مدعیان تشیع دربارة امامان «گوید: افزاید و میخود به شیعیان را داخل پرانتز می

) بعد به ادامه گزارش جریان 1/353(برقعی، » کنند. چنین شبهاتی دارند و غلو میخود 
آیات فَأَما الَّذینَ فی قُلُوبِهِم زیغٌ فَیتَّبِعونَ ما تَشَابه پس خدا «نویسد: پردازد و میمباهله می
 غَاءتاب نْهاْلِفتْنَِة م.... استشان در دل) را نازل کرد که ای7 ،عمران (آل و شان مرض غُلُو .«
  ).1/326(همانجا، 
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که برقعی منابع مورد استفاده خود را معرفی ننموده و با توجه به تفحص با توجه به این
 $نگارنده در کتب معتبر شیعه و سنی و عدم یافتن عبارت ادعایی او از قول پیامبر اکرم

توان اسناد وي به کنید؟ پس نمی میمبنی بر این که پس چگونه چنین (دربارة عیسی) غلو 
که کالم برقعی قیاس مع الفارق است زیرا را در این زمینه پذیرفت. به اضافه این $پیامبر

، آن حضرت نجرانیان را از خدا انگاشتن $در صورت صحت انتساب قول پیامبر
ضایل ها را غلو دانست در حالی که شیعیان که فبر حذر داشت و این اعتقاد آن %عیسی

دانند و گروه کنند، ایشان را خدا نمیو سایر امامان خویش بیان می %بسیاري براي علی
الت را از خود می ها را رانند بلکه آناندك و منحرفی که چنین اعتقادي پیدا کردند یعنی غُ

بات مسلکی کنند. از اینتکفیر می ها گذشته برقعی مدعی است تفسیرش خالی از تعص
سند و نیز تعبیر  که تاکید بر لفظ غلو با ذکر مطالب بی ) در حالی4/382، است. (برقعی

  حاکی از تعصبات مسلکی است. » غلو«در آیه به » زیغٌ«
  

  %هاي برقعی در تطبیق انفسنا و انکار فضیلت امیرالمومنین علی. لغزش4
در در جریان مباهله، صرفاً آن را  %برقعی با وجود اعتراف به حضور حضرت علی

مناقشه  %بر حضرت علی» انفسنا«دهد و بر تطبیق حد حضور یک فرد گزارش می
  دهد.کند. وي امور ذیل را مؤید گفتار خویش قرار می می

است به  $خود پیغمبر یعنی نفس رسول خدا %اند که علی اي از اهل غلو گفته عده«
نَا«دلیل کلمۀ  س ر کرده از امت او و خود او به و این صحیح نیست زیرا اوالً خدا تعبی» أَنفُ

م«کلمۀ:  ه س هِم«و فرموده: » أَنفُ س سوال من أَنفُ یهِم ر ثَ فعذ ب هنگامی که ) «64 ،عمران (آل» إِ
و اگر این منطق صحیح باشد، امت او خود » در میان ایشان از خودشان رسولی برانگیخت

ة باطل وحدت وجود که از هر او و جان اویند و این باورکردنی نیست، مگر طبق قاعد
و پیرو او و مؤمن به  $تابع محمد  %کفري بدتر است. ثانیاً محسوس است که علی

  ) 1/328(برقعی، ». اوست نه خود او
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  %. نسبت غلو به قائلین تطابق انفسنا بر امیرالمومنین علی 4-1
دهد. این نسبت  را به غلو نسبت می %با امیرالمومنین» انفسنا«برقعی قائالن به مطابقت 

) 1/349 او مردود است زیرا منشأ این مطابقت در تفسیر مفسران شیعی (نکـ : حویزي، 
)، به 564؛ طوسی، 525وارد شده است. (نکـ : ابن بابویه،  )روایاتی است که از اهل بیت

اضافه این که ادعاي او مبنی بر بیان مطلب مذکور از طرف غالت شیعه، با نقل بزرگان اهل 
شود. حسکانی که از علماي اهل تسنن در قرن پنجم است با نقل روایتی از نن نقض میتس

ه و علیٍقول ابن عباس در تفسیر آیه مباهله می سولِ اللَّ ی رف لَت زَ ساءنا   گوید: نَ ن نا و س فُ أَنْ
. (حسکانی،  نٌ ی س ح نٌ وس نا حناء أَب ۀُ و مروایتی دیگر از قول  ) چنان که با نقل1/160 فَاط

نُ أَبِی شعبی نیز چنین می ب یل نَا ع س فُ ۀُ و أَنْ ماط ساءنَا فَ ن نُ ع وی س الْح نُ وس نَا الْحنَاء گوید: أَب
) قبل از حسکانی نیز علماي اهل تسنن به مطلب فوق اشاره 159. (همانجا، %طَالبٍ 
شخصی در گوید: می چهارم استو  سوملماي قرن از ع که ابراهیم بن محمد بیهقیاند. کرده

شمارد  ان او را از ثقات برمییح باشد و ابناز محدثان بصره می مجلس محمد بن عائشه ـ که
هستند؟ او در پاسخ، برخی از   $ـ از وي پرسید: چه کسانی افضل اصحاب پیامبر

نبردي؟ محمد بن را نام % صحابه را نام برد. آن شخص پرسید: چرا علی بن ابی طالب
؟ گفت: منظورم اصحاب $عائشه پاسخ داد: تو از اصحاب سؤال کردي یا از رسول خدا

ایشان بود؛ محمد در پاسخ آیه مباهله را تالوت نمود، سپس گفت: چگونه اصحاب 
را طبق آیه مباهله  %) یعنی وي علی42(بیهقی،  باشد؟با نفس ایشان برابر می $پیامبر

مصداق  %که علی ست. فخررازي نیز مانند شعبی تصریح نمودهنفس پیامبر شمرده ا
)؛ پس ادعاي برقعی که قول تطابق 8/248رازى، است. (فخر» انفسنا«منحصر به فرد مفهوم 

  از طرف غالت شیعه بوده به کلی مردود است. %انفسنا بر علی
د عبده در تفسیر  ذیل آیه مباهله  گرفته که» المنار«گویا برقعی نظر خود را از کالم محم

فاق دارند که پیامبر«نویسد:  مى براى مباهله على و فاطمه و دو  $احادیث و روایات اتّ
ه مستند حمل می» على«را فقط بر » انفسنا«پسر آنان را انتخاب کرد. و... و کلمه  کنند؛ البتّ
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 1»گونه روایات روشن است! این روایات و منبع آن، شیعیان است و هدف آنها از این

را به  %بر علی» انفسنا«شود هر دو مفسر تطابق  که مشاهده می) چنان3/322(رشیدرضا، 
  دهند.شیعیان نسبت می

نیز نادر و در میان متقدمان، کم سابقه است. ابن  $به شخص پیامبر» انفس«تفسیر 
کند؛ (ابن جوزي در تفسیر خود در این مسئله پنج قول، از جمله سخن شعبی را بیان می

کند؛ یعنی چنین سخنی مطرح و معقول ) ولی چنین رأیی را گزارش نمی1/289وزي، ج
را » انفس«افزود، خصوصاً براي این که قول اول را ـ که مراد از نبوده، وگرنه آن را نیز می

داند ـ، با تکثیر احتماالت، تضعیف کند. (کمانی، مهدي و محمدي ري علی بن ابی طالب می
تر از آن که علماي شیعه بخواهند بخاطر غلو، آیه را به این خیلی پیش) بنابر106شهري، 

  نسبت دهند این نسبت تثبیت بوده است. %امیرالمومنین علی
تواند به دلیل غلو علماي شیعه باشد صرفا نمی %بر حضرت علی» انفسنا«پس تطابق 

قین این انطباق را شود که بدون تتبع در منابع فریو این لغزشی از جانب برقعی محسوب می
  داند. دهد و غلو میبه شیعه نسبت می

  

  دقتی در نظیریابی براي آیه و انتساب ناشایست . بی4-2
را به  %بر حضرت علی» انفس«که گذشت برقعی بعد از آن که قائالن به تطابق چنان

نظیر  کند: دلیل اول او مبتنی برغلو نسبت داد دو دلیل بر عدم صحت این تطابق اقامه می
در این آیه (مباهله) خود » نفس«در آیات دیگر است؛ وي معتقد است اگر مراد از » انفس«

یهِم «باشد در آن صورت معناي آیه  $و جان پیامبر ثَ فعذْ ب ینَ إِ ن م مؤْ ه علَى الْ د منَّ اللَّ قَ لَ
هِم س فُ سوالً منْ أَنْ ذکر شده است این خواهد  »نفس«)، هم که در آن واژه 164 ،عمران (آل» ر
و جان او باشند. ضمن استبعاد این مساله تنها  $، خود پیامبر$بود که امت پیامبر

داند که مبنایی که بتوان براساس آن چنین برداشتی از آیه نمود را قاعده وحدت وجود می
                                                                                                                                        

نسـاءنا علـى    كلمـةو ولدیهما و یحملـون   طمةعلیا و فاهلة اختار للمبا $على أن النبى متفقةقال األستاذ االمام: الروایات . 1
 .)3/322(رشیدرضا،  .و مقصدهم منها معروف.. لشيعةأنفسنا على على فقط و مصادر هذه الروایات اكلمة و  فاطمة
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  )1/328از نظر وي این قاعده باطل و از هر کفري بدتر است. (برقعی، 
در این » نفس«شود: اول نظیریابی براي معناي ی از دو قسمت تشکیل میاین دلیل برقع

  آیه، از آیات دیگر قرآن و دوم صحیح بودن این قول بر مبناي قول به وحدت وجود.
در مورد قسمت اول دلیل برقعی باید گفت: توجه و دقت به معانی کلمات از عوامل 

ادبیات عرب، شرط الزم هر مفسر و اثرگذار در تفسیر قرآن بوده و آشنایى با لغت و 
آید. ) و از مقدمات علمی تفسیر قرآن به حساب می353مترجم است. (رضایی اصفهانی، 

) برقعی خود اذعان دارد قرآن براي همه قابل فهم بوده و آشنایی با 325(عمیدزنجانی، 
عرب،  ) از زیر شاخه ادبیات1/80ادبیات عرب در راستاي فهم آن کافی است. (برقعی، 

مندى در تشخیص ) و هوش154(جواهري، » وجوه و نظایر«شناسی است. شناخت واژه
شناسى است.  مشترك لفظى و مشترك معنوى از جمله شئونات مفسر قرآن در مرحله واژه

توجهی شده اي که برقعی نسبت به آن دچار غفلت و یا بی). مساله405(سعیدي روشن، 
اژگان قرآن کریم در چند مرتبه تکرار شده است که مفهوم تعداد زیادى از و«این است که 

  )47(عوا، » آن در هر بار با دیگرى متفاوت و یا در برخى مواضع با آن مغایر است.
وجه  10نظران، تا کلمه نفس در قرآن در معانی زیادي به کار رفته و برخی صاحب

  )2/267اند. (دامغانى، براي آن برشمرده
فس، چه از باب مشترك لفظی در نظر گرفته شود که تمام معانی آن معانی دیگر واژه ن

به عنوان معناي حقیقی لحاظ شود و چه از باب وجوه کلمه گرفته شود که معانى حقیقى و 
) در هر صورت این نکته را خاطر نشان 155شود. (نکـ : جواهري، مجازى را شامل 

کند، بلکه عالوه بر مشابهت لفظ نمی سازد که صرف مشابهت لفظ براي نظیریابی کفایت می
  تشابه معنایی نیز باید وجود داشته باشد.

چه ) چنان14/461در این آیه به معناي خودمان است. (جوادي آملی، » انفسنا«کلمه 
) و به تعبیري به معناي 328-1/324خود برقعی در ترجمه به آن اشاره کرده است (برقعی، 

لَقَد منَّ اللَّه علَى الْمؤْمنینَ إِذْ بعثَ فیهِم رسوالً «ه در آیه کجان و خویشتن است. در حالی
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هِمنْ أَنْفُسبه معناي یک تن از جنس خودشان است. » نفس«)، کلمه 164 ،عمران (آل» م
  )2/268 (دامغانی، 

ما أَنَا بشَرٌ قُلْ إِنَّ«الذکر نظیر معنایی است که در آیه در آیه فوق» نفس«به عقیده نگارنده 
ثْلُکُمهمچون شما بشر است، فرشته و  $) دارد. یعنی پیامبر6 ،؛ فصلت110 ،(الکهف» م

جن نیست و همانند شما داراي نیازهاي جسمانی و مادي و غرایز انسانی است در حالی 
) و آیه 6 ،ریم(التح» قُوا أنْفُسکم و أهلیکم نَاراً«که در آیه مباهله مراد از نفس، نظیر آیه 

»یهملأه و مهرُوا أنْفُسینَ خَساست. ) و به معناي خودمان 15 ،(الزمر »و الَّذ  
این خطاي برقعی در نظیریابی، چه به دلیل اطمینان به معانى ارتکازى ذهنى (نکـ : 

)، چه از روي غفلت و چه از روي تعمد براي گریز از تطابق انفسنا بر 161جواهري، 
شود که شد، در هر صورت اشکالی به برداشت تفسیري برقعی محسوب میبا %علی

الزم به ذکر است که  را بیاورد.» انفسنا«نتوانسته و یا نخواسته معادل معنایی صحیح کلمه 
  یک از منایع اعم از شیعه و سنی مسبوق به سابقه نیست.این دلیل مردود برقعی در هیج

  

بر امیرالمومنین » انفسنا«صحت تطابق . لزوم پذیرش وحدت وجود براي 3- 4
  %علی 

حقیقتى واحد و ازلی » وجود«وحدت وجود یکی از مبانی عرفانی است. طبق این مبنا، 
است و فقط خدا است و غیر از خدا، وجود، حقیقتى ندارد و تمام عالم هستی در حقیقت، 

ت. (نکـ : صمدي مظاهر گوناگون آن حقیقت واحده است که به صورت اشیا تجلى یافته اس
واحدة ال تکثر فیها، و  حقیقةو هو (= الوجود) گوید: ) قیصري در این باره می115آملی، 
) یعنی وجود حقیقت 1/16 ،ظهوراتها و صورها التقدح فی وحدة ذاتها. (قیصري ةکثر

هاي وجود به وحدت وجود واحدي است که هیچ تکثري ندارد و کثرت مظاهر و صورت
  د.رسانآسیبی نمی

کفر شمردن مبناي وحدت وجود به دلیل غموض و پیچیدگی آن، سنگینى مطالب و 
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تبیین نادرست آن، موجب سختی پذیرش آن از سوي برخی شده و بهتر است کسانى که 
آگاهى کافی ندارند درباره چنین مطلب عمیقى سخن نگویند و به دلیل عدم درك و فهم 

که برقعی از مخالفان فر و الحاد نکنند؛ به ویژه آنآن، معتقدان به وحدت وجود را متهم به ک
  ).328رود (نکـ : شاهرودي، عرفان به شمار می

منحصر به این  %بر علی» انفسنا«صرف نظر از این موضوع اگر مبناي پذیرش تطابق 
مبناي عرفانی باشد، این نظر را صرفا باید مفسرانی با گرایش عرفانی و قائل به وحدت 

هند در حالی که اکثر مفسران گرایش عرفانی نداشته و حتی مفسري چون وجود ارائه د
) نیز به تطابق 37آیت اهللا مکارم شیرازي که مخالف وحدت وجود است، (مکارم شیرازي، 

) بنابراین 96معتقد است. (نکـ : مکارم شیرازي، آیات والیت در قرآن،  %بر علی» انفسنا«
، منحصر به پذیرش نظریه وحدت %حضرت علیصحت پذیرش انتساب تطابق انفسنا بر 

وجود نیست. جدا از صحت و عدم صحت تفسیر مفسران شیعه از انفسنا و نیز جدا از 
صحت و عدم صحت نظریه وحدت وجود، این دو بحث ربطی به هم ندارند زیرا در نظریه 

اما  شود همه هستی، مظاهر حقیقت عالم یعنی خداوند متعال هستندوحدت وجود گفته می
دهد که وي این نظریه شود همه مظاهر عین یکدیگر هستند و کالم برقعی نشان میگفته نمی

  را درست متوجه نشده است.
یک از منکران این ادعاي برقعی در حالی است که طبق فحص و جستجوي نگارنده هیج

  اند. بر لزوم اعتقاد به وحدت وجود تمسک نجسته %بر حضرت علی» انفسنا«تطابق 
  

  »انفسنا«. خطا در بیان مصداق 4-4
کند و ظاهرا آن را بر شخص نفی می %برقعی با دالئلی که ذکر شد تفسیر انفسنا را بر علی

چه خود وي در شان نزول ذکر نمود غیر از پنج تن، فرد دهد زیرا چنانتطبیق می $پیامبر
- 1/327رقعی، در جریان مباهله حضور نداشته است. (ب $دیگري از جانب حضرت رسول

 %) البته قبل از او مفسرین اهل سنت نیز چنین اعتقادي یعنی نفی تفسیر انفسنا را بر علی326
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  ).3/181، ؛ آلوسی322/ 3 ،بودند. (نکـ : رشیدرضا را اظهار کرده
پس بعد از این دانشی که به تو رسیده، هرگاه کسی «ترجمه برقعی از آیه چنین است: 

ه و ستیز کند، بگو: بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و (دربارة عیسی)، با تو  محاج
زنانتان و خودمان و خودتان را دعوت کنیم تا با هم مباهله (زاري به درگاه خدا و نفرین بر 

  )1/325(برقعی، ». یکدیگر) کنیم و قرار دهیم لعنت خدا را بر دروغگویان
 $در مورد تطبیق انفسنا بر پیامبراکنون این سوال مطرح است که آیا نظر برقعی 

  صحیح است؟ و اگر چنین تطبیقی صحیح نیست مراد از انفسنا چه فردي است؟
  

  $بر پیامبر » انفسنا« . ناسازگاري تطابق 4-4-1
  مطابقت کند. $تواند بر شخص پیامبرنمی» انفسنا«به دالئل زیر 

تطبیق شود زیرا با  $یامبرتواند بر شخص پنمی» انفسنا«اوالً از لحاظ ادبی و عرفی 
تعبیر . تمایز قائل شده منافات خواهد داشت» انفسنا«و » ندعو«ظهور آیه که میان دو تعبیر 

ناظر بر شخص دعوت  »انفسنا«که کلمۀ  بیانگر شخص دعوت کننده است، در حالی» ندع«
همیشه داعى غیر از مدعو ) بدیهی است که 125پور،  شونده یا مدعو است. (نکـ : قاسم

  )2/764 است. (طبرسی، 
به تعبیري نفس هر شیء به معناي خـود شیء است اما از آنجا که خداوند به پیامبر 

شود که مراد از نفس دهد که نفس خود را براي مباهله دعوت کن، روشن میدستور می
ضرت ) و خود ح3/229 پیامبر شخصی غیر از خود آن حضرت است، (طباطبایی، 

کند.   کننده است و معنى ندارد که انسان خود را دعوتتواند مراد باشد زیرا او دعوت نمی
  )8/367(ایجی، 

که دعوت انسان از خودش با فصاحت و کالم ادیبانه سازگار نیست و در عالوه بر این
قرآن که سراسر فصاحت و بالغت است، چنین سخن غیر فصیحى جاى ندارد. (نکـ : 

  ).208ازي، آیات والیت در قرآن، مکارم شیر
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که روش فهم قرآن همان شیوه عقالئى و عرفى در فهم متون است و  با توجه به این
) نه تنها 504تفسیر آیات بر اساس اصول عرفى و عقالئى محاوره است، (رضایی اصفهانی، 

ل از نظر عرفی مقبول نیست انسان خود را براي حضور در جایی دعوت کند، بلکه معقو
) 14/460، خود را به مباهله دعوت کرده باشد. (جوادي آملی $نیست حضرت رسول

که قول آلوسی اخذ گردد. وي معتقد است در زبان عربی چنین استعماالتی وجود  مگر آن
ه إلى کذا، و دعوت نفسی إلى کذا، نفسش او را به امري فرا خواند و خود «دارد:  ته نفس دع

) اما امثال زمخشري و یا فخر رازي با 2/181(نکـ : آلوسى، » ردمرا به فالن کار دعوت ک
، »انفسنا«شان بر نکات ادبی و بالغی و تأثیر آن در تفسیرشان، در بحث از توجه به اشراف

اند، بلکه فخر ذکر ننموده $این نکته را به عنوان مناقشه بر تطابق انفس بر غیر پیامبر
) و از اشاره نکردن 4/248واند مدعو باشد. (فخررازي، تکند که داعی نمیرازي تصریح می
است که صحیح نیست داعی و مدعو  توان نتیجه گرفت، گویا وي پذیرفتهزمخشري نیز می

توان دریافت هاي یادشده میعالوه بر این با دقت در مثال )1/369(زمخشري،  .یکی باشند
نه که در چنین دعوتی هیچ ندایی دعوت در تمام این استعماالت، مجازي است با این قری

ها به وجود ندارد و داعی و مدعو، یک نفر است. به همین جهت نیز دعوت در این نمونه
معناي ترغیب کردن یا وادار کردن است اما در آیه به سبب وحدت سیاق باید به معناي 

(نکـ : » ی است.حقیقی اکتفا کرد چرا که دو مفعول ابتدایی دعوت (ابناء و نساء) غیر از داع
مطابقت  $تواند فقط بر شخص پیامبرنمی» انفسنا«) و در هر صورت 3/190ابوحیان، 

بدانیم و چه مصداق آن را فقط  %و علی $را پیامبر» انفسنا«داشته باشد چه مصداق 
  برشماریم بنابراین نظر برقعی مردود است. %علی

تنهایی باشد، باید به جاي به  $شخص پیامبر» نفس«که مراد از  ثانیا، در صورتی
در آیه » نفسی«شد و واژة از ضمیر متکلم وحده استفاده می» انفسنا«ضمیر متکلم مع الغیر 

  شد.ذکر می
که حضور شخص  باشد، با توجه به این $ثالثا، اگر مراد از انفسنا فقط پیامبر اسالم
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الَواْ«پیامبر در جریان مباهله با جمله  و » تَع»عشده است در این صورت تعبیر بیان » ند
»کم س نَا و أَنفُ س زائد و حشو خواهد بود و صدور سخن  جایگاهی در کالم نداشته و» أَنفُ

) بنابراین مراد از انفسنا فقط 106زائد و حشو از حکیم قبیح است. (پیري و ایزدخواه، 
بر و نیست بلکه صحیح این است که انفسنا همزمان شامل پیام $شخص پیامبر اسالم

  شود.می %علی 
» انفسنا«پس از ذکر فرزندان و زنان آمده است و اگر منظور از » انفسنا«رابعا، تعبیر 

شد و سپس از فرزندان و  شخص پیامبر بود باید به طور طبیعی ابتدا از ایشان نام برده می
د، نام شومی $آیات قرآن که نام دیگران همنشین نام پیامبر که در بسیاري اززنان؛ چنان

  گردد.مقدم بر آنان می $پیامبر
ادله فوق که مستند به اصول عرفى و عقالئى محاوره و همچنین، قواعد ادبیات عرب 

باشد.  $تواند صرفا شخص پیامبرنمی» انفسنا«رسانند مراد از اند به اثبات میاقامه شده
 %و علی $کرمباشد و چه مجموع پیامبر ا %شخص علی» انفسنا«بنابراین چه مراد از 

داند، باطل می $باشد، در هر صورت نظر برقعی که منظور از آن را شخص پیامبر اکرم
هر کسی اگر زحمت بکشد و مقداري «رو، سخن برقعی قابل پذیرش نیست که  است. از این

ر نماید، آنرا می ات عرب آشنا گردد و در قرآن تدببرقعی، ». فهمد به زبان عرب و ادبی)
دهد، ولی به ب است که وي صرفا بنابر مبناي قرآن بسندگی خود نظر می). عجی1/80

دهد که برقعی به قواعد تفسیر کند. این مساله نشان میادبیات عرب و روایات توجه نمی
این قواعد  %توجه بوده و یا براي گریز از حقیقت افضلیت حضرت علیقرآن به قرآن بی

  را نادیده گرفته است.
  

  »انفسنا«بی به مصداق یا. دست4-4-2
نیست، اما آگاهی از حاضران  $پیامبر» انفسنا«با ادله فوق روشن گردید که مراد از 
جز با تمسک به روایات میسر نیست. » انفسنا«در واقعه مباهله و تبیین مصداق دقیق 
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را در زمینه فهم قرآن  %توانند روایات رسیده از معصومینبرقعی و قرآنیون اگر چه می
اي از پذیرش روایات صحیح منقول از ها چنین است اما چارهل نکنند چون مبناي آنقبو

  ندارند زیرا سنت نبوي در فهم قرآن را قبول دارند. $پیامبر
با تمسک به روایات شأن نزول که برقعی با ذکر آن به مضمون آن معترف است، 

اند. از بوده )ین، فاطمه(س) و حسن%در واقعه مباهله فقط علی $همراهان پیامبر
نا«مراد از «روشن است، بنابراین، » ابنائنا«و » نسائنا«طرفی، مصداق  س کسی است که » أنفُ

  )14/460تواند باشد. (جوادي آملی، نمی %به منزله جان پیامبر است و آن فردي جز علی
  

  %. روایات دال بر انطباق انفسنا بر حضرت علی 4-4-3
دست است که مراد از انفسنا در آیه مباهله را مشخص  در )روایات فراوانی از ائمه

با علماي اهل سنت در مجلس مأمون   %کند. از جمله این روایات، مناظره امام رضامی
نیست، بلکه  $در آیه مباهله پیامبر» انفسنا«شوند مراد از است که آن حضرت متذکر می

ابق هنگامی که مأمون از آن است و در تبیین این مطلب و تأکید بر صحت این تط  %علی
کند، حضرت به براساس آیه مباهله را سؤال می %حضرت، دالیل امامت امام علی

و بالفاصله امام » بلی اگر نسائنا نبود«گوید: کنند. مأمون می در آیه استشهاد می» انفسنا«
  ).1/232  ،%عیون أخبار الرضا(ابن بابویه، » بله اگر ابنائنا نبود.«فرمایند: می  %رضا

مه طباطبایی باعث تبیین بیشتري از تطابق انفسنا بر علی شود. عالمه می %تحلیل عالّ
 %این است که خداى تعالى در این کلمه نفس على» انفسنا«مراد حضرت از «نویسد: می

، این »نسائنا«گوید: بلى اگر نبودرا مانند نفس پیامبرش دانسته، مراد از اشکال مامون که می
مردان است، چون در » انفس«در آیه دلیل بر این است که منظور از » نسائنا«ه کلمه است ک

دلیل بر فضیلت » انفسنا«گیرد، پس دیگر کلمه  قرار مى» رجال«کلمه » نساء«مقابل کلمه 
این است که وجود کلمه » ابنائنا«شود و مراد از پاسخ امام که فرمود: بلى اگر نبود  نمى
مردان بود، شامل حسنین و همه » انفس«م توست، زیرا اگر مراد از کلمه ناقض کال» ابنائنا«
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نبود، پس آوردن این کلمه دلیل بر این است » ابنائنا«شد و دیگر نیازي به ذکر کلمه  پسران مى
  ).14/496؛ جوادي آملی، 3/231 رجال نیست. (طباطبایی، » انفس«که منظور از کلمه 

کنند که استشهاد می $به کالمی از حضرت رسول براي تأیید کالم خود %امام رضا
کاریش بردارد وگرنه مردى را به  دست از خالف«ایشان در تهدید قبیله بنى ولیعه فرمود 

(ابن بابویه، ». بوده است %فرستم که چون نفس من است و منظورش على شان مىسرکوب
  )1/23 ، %عیون أخبار الرضا

نابع تفسیري و روایی شیعی و اهل سنت نقل همچنین روایت شعبى را بسیاري از م
و مراد از نساءنا فاطمه(س) و مقصود  )مباهله منظور از ابناءنا حسنین  در آیه«اند که کرده

 ) 1/159(حسکانی، » است. %از انفسنا، على

  
  %. روایات مؤید آیه از جهت اطالق جان و نفس به حضرت علی4-4-4

را به منزله جان و وجود خود  %، علی$پیامبر، در احادیث دیگري بر این عالوه
نماید. مانند: على نسبت به من، چون جان من است، پیروى از او، پیروى از من توصیف می

) و على به مانند جان من است. بین 89و نافرمانى از او، نافرمانى از من است. (ابن بابویه، 
حقیق کافر شده است. (عاملی، من و او جز پیامبرى فرقى نیست پس هر که شک کند به ت

آن که با تو بجنگد،  ) و اى على!9) و علی از من است و من از علی. (ابن بابویه، 1/252 
با من جنگیده، و آن که تو را دشمن دارد، مرا دشمن داشته است، و آن که تو را ناسزا 

روح من و روح تو از  گوید، مرا ناسزا گفته است؛ چون تو براى من، همچون خود منى.
) و على از من است و من از على ام؛ و 1/350 سرشت تو از سرشت من است. (حویزي، 

به بریده  $بار مسئولیت را از دوشم، کسى جز خودم یا على برنمى دارد و سفارش پیامبر
هاى  اسلمى: اى بریده على را دشمن مدار که او از من است و من از اویم، مردم از درخت

  )2/764 ایم. (طبرسی،  اند و من و على از شجره واحده آفریده شده متفرق خلق شده
داند و معترف است سنت نبوي مبین را حجت می $اهللا برقعی فقط سنت رسول
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) در جریان آیه مباهله نحوه عملکرد حضرت 1/75مجمالت قرآن است. (برقعی، 
صیف سیره فعلی حضرت و تو %نسبت به انحصار همراهی مردان به علی $رسول
به شمار  $به جان و نفس خودشان در روایات فوق سیره قولی رسول اکرم %علی
  شود. آید اما برقعی به مبناي خود در پذیرش سنت نبوي، پایدار نبوده و منکر تطبیق می می

خوانی قواعد که ملتزم به سیره نبوي نبوده با وجود ادعایش بر همبرقعی عالوه بر این
، دو %و عدم تطابق آن با حضرت علی $بر پیامبر» انفسنا« ادبیات عرب، با تطابق

قاعده از قواعد تفسیر قرآن را در این قسمت مالحظه ننموده است؛ قاعده اول لزوم رعایت 
بر » انفسنا«که گذشت الزمه تطابق اصول محاوره عرفى و عقالئى در تفسیر؛ چرا که چنان

استعمال با اصول محاوره سازگار به معناي دعوت از خویشتن است و این  $پیامبر
نیست؛ و قاعده دوم عدم مخالفت تفسیر قرآن با سنت قطعى است که در صورت عدم 

که برقعی این  ) در حالی500رعایت آن، هیچ تفسیري معتبر نخواهد بود. (رضایی اصفهانی، 
بر » اانفسن«قاعده را نیز رعایت نکرده زیرا روایات فراوانی مؤید سنت قطعی بر تطبیق 

  است. %حضرت علی 
  

  »انفسنا« . برداشت نادرست از مفهوم 4-5
بر » انفسنا«لغزش پنجم برقعی در تفسیر آیه در دومین دلیل او بر رد تطابق 

محسوس است که «نویسد: است. برقعی می» انفسنا«در فهم مراد از  %امیرالمومنین علی
  )1/328(برقعی، ». اوو پیرو او و مؤمن به اوست نه خود  $تابع محمد %علی

دراین آیه در معناي حقیقی خود به کار نرفته است. به تعبیري » نفس«در جواب باید گفت: 
و پیامبر نیست، (نکـ :  %، به معناي عینیت حقیقی ذاتی امام علی%به امام علی» نفس«اطالق 

اي مجازي ) و یا معن3/233) بلکه یا بیان مصداق است. (طباطبایی، 14/461جوادي آملی، 
) و در معناي مجازي اقرب 209مراد است؛ (نکـ : مکارم شیرازي، آیات والیت در قرآن، 

شود و اقرب المجازات به حقیقت مساوات است. (حسینی میالنی، المجازات در نظر گرفته می
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  و پیرو او و مؤمن به او بودن ندارد.  $) و این مساله منافاتی با تابع محمد 29
مخاطب خداست، معنا این است که یا خود تو یا کسی  $خود پیامبر جا چوندر این

  )14/461که به منزله جان توست به صحنه مباهله بیاید. (جوادي آملی، 
در آیه بر همۀ مراتب فضیلت و مساوات در کماالت نسبت به طرفین » انفسنا«اطالق 

) مگر 209ت در قرآن، ؛ مکارم شیرازي، آیات والی3/233داللت دارد؛ (نکـ : طباطبایی، 
که به دلیل خاصی و قرینه متصل یا منفصل دیگري، مواردي از این اطالق خارج شوند.  این

ۀ فراوانی است که براساس آن علی در تمام  $بـا رسول خدا %موید این کالم ادلّ
) از جمله ادله این کالم 14/464کماالت جز نبوت مساوي هستند. (جوادي آملی، 

یا علی من از خدا چیزي براي خودم نخواستم؛ مگر آنکه «ه فرمود: است ک $پیامبر
ام؛ مگر آن که آن همانند آن را براي تو درخواست کردم و از خدا چیزي درخواست نکرده

(ابن » را به من عطا فرموده؛ جز این که به من گفته شد که پس از تو پیامبري نخواهد بود.
منزله  یا علی تو نسبت به من به «فرماید: که می)، همچنین حدیث منزلت 42/311عساکر، 

(فخررازي، ». که بعد از من پیامبري نخواهد بود  هارون نسبت به موسى هستی جز این
) براساس این دو حدیث و احادیث 1/232، %عیون أخبار الرضا؛ ابن بابویه، 22/91

  کند.بري میبرا $به غیر از نبوت، در تمام کماالت با پیامبر %مشابه امام علی
اند. فخررازي حتی برخی از علماي اهل سنت، نیز به این حقیقت تصریح کرده

ه عنه على رضی«نویسد:  می است و چون حقیقت انسان جان اوست،  $جان پیامبر  اللّ
ت که  $پس على باید در همه فضائل و کماالت با پیامبر یکسان باشد، مگر مقام نبو

نفس «) قاضی ایجی نیز نظرش این است که 8/248ي، (فخرراز». حائز آن نیست %على
علی همان نفس محمد، حقیقتاً نیست؛ بلکه مراد، مساوات آن دو در فضل و کمال است و 

نَا«شود و کلمه تنها نبوت استثنا می س در باقی کماالت حجت است. پس امام علی با » أَنفُ
افضل امت  %امام علیدر هر فضیلتی، جز نبوت، مساوي است؛ در نتیجه  $پیامبر
  )8/367(ایجی، ». است
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ر اهل 60همچنین بیش از  پاورقی) 3/46سنّت معتزلی و اشعري (نکـ : شوشتري،  مفس ،
است.  )اند که آیه مباهله بیانگر فضیلت ویژه اهل بیتحتّی متعصبان اهل سنّت پذیرفته

حضرت اعتراف  دارد به فضیلت آن %ابن تیمیه با تمام تعصبی که نسبت به حضرت علی
براي مباهله متعین شد و شرکت در مباهله براي او فضیلت  %کند و معتقد است که علیمی
). این در حالی است که برقعی حتی برخالف نظر اهل سنت 7/126تیمیه،  (ابن .بود

  نیست. %بر حضرت علی » انفسنا«متعصب، حاضر به پذیرش تطابق 
جاست؛ هاى بی که ناشی از تعصب الوه بر ایننظر برقعی عرسد این اظهارنظر می به

دارد. زیرا از مهمترین  %اي است که نسبت به شیعه و شخص حضرت علیمنبعث از عقیده
اعتقادات تند او انکار مذاهب حتی مذهب شیعه است. وي معتقد است که پیروي از مذاهب، 

اما اینان [علماي شیعه]، اسالم یک دین بوده «فرقه فرقه کردن اسالم است زیرا از نظر وي 
ه صد مذهب کرده اند به نام جعفري، زیدي، صوفی، شیخی، اسماعیلی و غالت  به نام ائم

خود او [پیامبر] مسلمان است نه شیعه، نه سنی، نه «) او معتقد است 1/158(برقعی، » و...
نظر ) از 3/373(نکـ : همان ». جعفري، نه حنفی، نه شافعی، نه صوفی و نه شیخی است

  )1/312(همانجا، » کس نام مذهبی بر خود گذارد در حقیقت کافر شده است. هر«وي 
بندي به برخی از مسائل مذهب تشیع را نوعی جهل و نادانی به شمار به همین دلیل پاي

) و آن را مانع بزرگی براي فهم حقائق دین 158-1/147آورد. (همانجا، مقدمه، جمی
  )3/174پندارد. (همانجا،  می

است. (نکـ : همان،   %همین عامل سبب مخالفت وي با تبیین بزرگی حضرت علی
) و این روحیه وي در تفسیر آیات والیت به خوبی 1/312؛ همانجا، 158-1/147مقدمه 

شده است و اگر جایی مانند آیه لیله المبیت  %نمود پیدا کرده و منکر فضائل حضرت علی
و مقصود از جملۀ: «کند و با تعبیر حی به آن نمیبیند تصریگریزي از بیان حقیقت نمی

منَ « شرِي...ٱو ن ی1/261گذرد. (همانجا، از کنار آن می» او است» لنَّاسِ م(  
یکى از موارد تفسیر «که یکی از قواعد تفسیر ممنوعیت تفسیر به راي است و  در حالی
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آن تحمیل کند، و با ها و نظرات شخصى خود را بر قر به رأى آن است که مفسر دیدگاه
) برقعی این قاعده از 1/500(رضایی اصفهانی، » پیش داورى به سراغ تفسیر قرآن برود.
 قواعد تفسیر را نیز نادیده گرفته است. 

  
  . لغزش برقعی در روش تفسیري5

ترین نقدي که به برقعی وارد است در شیوه تفسیري اوست. برقعی مدعی روش مهم
ت ولی باید توجه داشت که در تفسیر قرآن به قرآن گاهى صدر آیه، تفسیر قرآن به قرآن اس

ر،  قرینۀ ذیل آن یا ذیل آن، شاهد صدر قرار مى ّگیرد. در این قسم از تفسیر، بخش مفس
ر است؛ (جوادي آملی،  هاي ) در آیه مباهله برخى از واژه1/111متّصل به بخش مفس

و نیز با عنایت به شاهد منفصل خارجى  توان با کمک شاهد متّصل داخلى داخلى را مى
شود؛ با کلمۀ روشن می» أنفسنا«و » نسائنا«معناى » أبناءنا«معنا کرد. در این آیه از کلمۀ 

شود، زیرا در موارد دیگري از  شامل دختر هم مى» نسائنا«شود فهمید که کلمۀ  مى» أبنائنا«
زن به معناى همسر نیست، » نسائنا«ز قرآن که این دو کلمه در کنار هم قرار گرفته، منظور ا

» یذَبح أَبناءهم و یستَحیِی نساءهم إِنَّه کانَ منَ الْمفْسدینَ«بلکه دختر است. نظیر آیۀ 
داشت.  شان را زنده نگه مىکشت و دختران ). فرعون پسران بنى اسرائیل را مى4 ،(القصص

اهله نسبت به دختر کامال صحیح و بدون مانع است بنابراین، شمول کلمۀ نساء در آیه مب
  )1/111کند. (جوادي آملی،  که شأن نزول، آن را تأیید مى چنان

به معناى » أنفسنا«توان چنین استنباط کرد که کلمۀ  مى» أبنائنا«همچنین با کلمۀ 
از شد، ممکن بود  واقع مى» نساء«در قبال کلمۀ » أنفس«نیست، زیرا اگر کلمۀ » رجالنا«
را فهمید، ولى چون کلمۀ » رجال«معناى » أنفس«معناى زن یا زنان و از کلمۀ » نساء«
رجال نیست وگرنه، » أنفس«توان فهمید که منظور از کلمۀ  در آیه ذکر شد، مى» ابناء«

رجال بود، رجال شامل » أنفس«نبود، زیرا اگر مقصود از » أبناء«مجالى براى ذکر کلمۀ 
که شامل برادر، پدر و مانند آن خواهد شد و دیگر نیازى به ذکر کلمۀ  شد، چنان پسر هم مى
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  )1/112رجال نیست. (همانجا، » أنفس«شود که منظور از  نبود. پس معلوم مى» أبناء«
  

  نتایج مقاله
برقعی با تکیه بر مبناي قرآن بسندگی و ادعاي پرهیز از تعصب و غرض ورزي در  - 1

مباهله پرداخته است. او مدعی است قرآن بدون نیاز به  بیان حقائق قرآن، به تببین آیه
روایات و به شیوه تفسیر قرآن به قرآن قابل تفسیر است و صرف آشنایی با قواعد ادبیات 

  عرب براي فهم و تفسیر آن کافی است. 
کند وي بر خالف ادعاي خویش، در بررسی تفسیر وي از آیه مباهله روشن می - 2

، قواعد تفسیري را نادیده انگاشته است؛ چرا که $بر حضرت رسول» انفسنا«بیان تطابق 
با استناد به ادبیات عرب و اصول محاوره حتی با صرف نظر از روایات، امکان فهم خطاي 
چنین تطابقی وجود داشته و در قسمت تبیین مصادیق انفسنا و تطبیق آن بر حضرت 

آیه امکان فهم آن وجود ندارد و  روشن شد که بدون استناد به روایت و شان نزول %علی
  نظریه قرآن بسندگی در این قسمت ناکارآمد است. 

 %رسد دالئلی که برقعی براي اثبات بطالن تطابق انفسنا بر حضرت علیبه نظر می - 3
کند بیشتر توجیهاتی براي انکار تطابق انفسنا بر آن حضرت است و دلیل علمی اقامه می

  شود. محسوب نمی
وي با قواعد تفسیر سازگار نبوده و مخالف سنت قطعی نبوي است؛ این دالئل  - 4

تواند نتیجه یکی از دو امر باشد: اول آن که شیوه تفسیر قرآن به قرآن وي دچار مساله می
توجهی؛ و دوم آن  اشکال است حال یا از روي عدم تسلط یا از روي غفلت و یا از روي بی

تعمدا در حال دلیل تراشی و  %راي حضرت علیکه براي ممانعت از اثبات فضیلتی ب
  توجیه کردن است. 

ورزي و تعصباتی که نسبت به شیوه تفسیري برقعی ذیل سایر آیات والیت و غرض - 5
  نماید. عقائد شیعه در متن کتاب قابل مشاهده است، احتمال دوم را تقویت می
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