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»امـام يگانـۀ روزگار خويـش اسـت؛ هيـچ كـس نمی توانـد بـه مقـام و 

مرتبۀ او نزديک شود و هيچ دانشمندى با او برابرى نمی كند و در عالم 

جايگزينـی بـرای او يافت نمی شـود و چنيـن مقامی مثل و مانند ندارد. 

امامت فضيلت و مقام خاصی است كه از طریق متعارف و با اكتساب 

و تحصيـل بـرای كسـی حاصـل نمی شـود؛ بلكـه فضيلتی اسـت كه از 

سـوی خداونـِد فضيلت دهنـده و بخشـنده بـه او عطـا شـده اسـت.«

)الكافي )ط - اإلسالمية(، ج 1، ص: 199(
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 توضیح واژه ها، نکات ادبی و شأن نزول آیه
ـوا«/ معنـای واژۀ »ابناءنـا«/ معنـای واژۀ »نسـاءنا«/ 

َ
معنـای واژۀ »حاّجـک«/ معنـای واژۀ »تعال

معنـای واژۀ »أنفسـنا«/  معنـای واژۀ »نبتهـل«/ شـأن نـزول آیـه

 بیان استدالل
بيان اّول برهان/ بيان دوم برهان

 پاسخ به شبهات
شـبهه اول/ شـبهه دوم/ شـبهه سـوم/ شـبهه چهـارم/ شـبهه پنجـم/  شـبهه ششـم/ شـبهه هفتـم/ 

شـبهه هشتم

 مبانی روایی برهان
مدارک عامه/ مدارک شيعه

انتخاب واژۀ »نفس« برای امیرالمؤمنین؟ع؟ در 
گویای وحدت شخصیت و مشابهت  آیۀ مباهله، 

مقام والیت تکوینی و تشریعی ایشان با پیامبر 
کرم؟ص؟ است. ا
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61 آل عمران

»پس هر كس با تو دربارۀ بندگی و رسالت 

عيسی؟ع؟ مجادله كرد، بعد از علمی كه 

از مطلب يافتی، به ايشان بگو: بيایيد ما 

فرزندان خود و شما فرزندان خود را، ما زنان 

خود و شما زنان خود را، ما نفس خود و شما 

نفس خود را بخوانيم و سپس مباهله كنيم 

و دوری از رحمت خدا را برای دروغگويان 

درخواست نمایيم.«



15 14

آیـۀ مباهلـه، بـه اتفـاق فریقیـن، در شـأن خمسـۀ طیبـه؟مهع؟ نـازل شـده و منقبتـی 

عظیـم بـرای آنـان اسـت. بـر اسـاس این آیـه، با دو بیـان می توان مقـام وصایت حضرت 

علـی؟ع؟ را )مسـتقل از روایـات وارده ذیـل ایـن آیـه( تبییـن نمـود: 

اّول آنکـه خداونـد در ایـن آیـه از امیرالمؤمنیـن حضـرت علـی؟ع؟ بـه عنـوان نفـس 

نبـی؟ص؟ یـاد کـرده؛ چنیـن شـخصیتی، جـدای از تصریـح آن حضـرت بـر وصایـت امیـر 

 اصلح و شایسـته ترین فرد بعد از رسـول اکرم؟ص؟ برای 
ً
مؤمنان حضرت علی؟ع؟، قطعا

جانشـینی و زعامـت امـت اسـت.

دوم آنکـه سـیاق آیـه بـه گونه ای اسـت که همۀ پنج تـن؟مهع؟ در مقابل کفر یکپارچه 

هسـتند و در نتیجـه، آنچـه پیامبـر؟ص؟ مـردم را بـدان دعوت می کـرد، در این افراد به نحو 

اتـّم وجـود داشـت. بـه همیـن علت بـود که علی رغم وجود سـایر مسـلمین و مؤمنین در 

میان امت اسـام، تنها خمسـۀ طیبه؟مهع؟ در مباهله شـرکت داده شـدند. 

بـر ایـن اسـاس، می تـوان گفـت کـه مقام نفس نبـی، باالترین مرتبه را بعـد از پیامبر؟ص؟ 

در میـان مسـلمین واجـد اسـت و ایـن شـخصیت ارجمنـد، بـه اتفـاق فریقیـن، حضـرت 
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امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ اسـت. بدیهـی اسـت کـه چنیـن شـخصیتی، عاوه بـر نصوص 

متعـدد روایـی، عقـاً معصـوم بـه عصمـت الهـی و عالـم بـه علـوم ربانـی اسـت و بعـد از 

نبـی؟ص؟ بایـد جانشـین حضرتـش در میـان امـت اسـام باشـد.



17 1617 16

ابتدا به بررسی لغات کليدی آیۀ شریفه می پردازیم.

   مبحث اّول - معنای واژۀ »حاّجک«   

اصـل در ایـن واژه »ح ج ج« بـه معنـای قصـد کـردن اسـت. لـذا »رجـل محجـوج« 
یعنـی کسـی کـه مقصود واقع شـده اسـت1. البتـه برخی از اهل لغت بـر این معنا قيود 
دیگـری را اضافـه کرده انـد؛ مثـاًل در مفـردات قيـد قصـد کـردن بـرای زیـارت چيـزی2، 
در مجمـع البيـان قيـد قصـد بنـا بـر وجـه تكـرار3 و در التحقيـق قيـد قصـدی کـه مـالزم 
بـا حرکـت و عمـل باشـد، بـه معنـای ایـن لغـت افـزوده شـده اسـت4. در هـر صـورت، 
ـة« بـر وزن ُفعلـة، یعنـی آنچـه کـه در مقـام اسـتدالل بـه آن احتجـاج می شـود. بـه  »ُحّجَ
ـة« طریق واضح  دليـل روشـن و راه مسـتقيم نيـز حجـت می گوینـد؛ چنان که »الَمَحّجَ

و روشـن اسـت.
هنگامی که این واژه به باب مفاعلة می رود، معنای استمرار طرفين ادعا در او دیده 
می شـود. بـه ایـن بيـان که هریـک از متخاصمين برای اثبات حرف خـود اقامۀ برهان 

1- الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية )ط. دار العلم للماليين ، 1404هـ.ق.(، ج1، ص303.
2- مفردات ألفاظ القرآن )ط. دار القلم- الدار الشامية، 1412هـ.ق.(، ص219.

3- ج1، ص439.
4- ج2، ص169.

ْ�ل اّول ݠکا�ݑِ اَد�بى�ضَ ه هٰا َو �ضُ �ث ح واٰ �ݔ و�ضِ �ݑ
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و حجـت بـر عليـه خصـم می کنـد، تـا بتواند طـرف مقابـل را از مقصود خـود دور کند1.
بنابرایـن، در آیـۀ مـورد اسـتدالل، نصـارای نجـران از یـک سـو اسـتدالل بـر درسـتی 
بيـان خـود می آوردنـد و بـر آن پـای می فشـردند و از سـوی دیگـر رسـول اکـرم؟ص؟ اقامـۀ 

حجـت بـر دعـوت خـود می فرمـود.

وا«   
َ
   مبحث دوم - معنای واژۀ »تعال

ایـن لغـت فعـل امـر از »تعالـی« اسـت؛ یعنـی بـاال بياییـد. در زبـان عـرب اگر کسـی 
« او را می خواننـد و چنانچـه از پاییـن، فـرد  ـّیَ

َ
بـا دیگـری در یـك سـطح باشـند، بـا »إل

نـزِل« بهـره می جوینـد؛ 
َ
باالتـر را فـرا بخواننـد کـه بـه پاییـن نـزد ایشـان بيایـد، از کلمـۀ »أ

هـرگاه فـرد باالتـر، کسـی را کـه در پاییـن )ماننـد دامنـۀ کـوه( اسـت بـه سـوی خویـش 
« را بـه کار می برنـد. ایـن کلمـه بـر اثر کثـرت اسـتعمال، در مطلِق 

َ
بخوانـد، کلمـۀ »َتعـال

دسـتور بـه آمـدن بـا رأی و عـزم بـه کار مـی رود2.
در ایـن آیـه سـخن از دعـوت نصـارای نجـران بـه اسـالم اسـت؛ ولـی در احتجـاج 
بـه آنـان گوشـزد می شـود کـه اطاعـت ایشـان موجـب ارتقای شـان اسـت؛ پـس دعوت 

نبـی مكـرم اسـالم؟ص؟ را امتثـال نماینـد تـا بلندمرتبـه شـوند.

   مبحث سوم - معنای واژۀ »ابناءنا«   

ایـن لغـت جمـع »إبـن« بـه معنـای فرزنـد اسـت و ریشـۀ آن »ب ن و« اسـت؛ چـون 
ـر آن »بنـّی« اسـت. اصـل معنـای آن نيـز بـه »بنـاء« بـه معنای 

َ
جمـع آن »ابنـاء« و مصّغ

قـرار دادن چيـزی بـر چيـز دیگـر بـاز می گـردد. مثـل سـتون کـه پایـه بـرای سـقف اسـت. 
همچنيـن بـه فرزنـد و نـوه و نتيجـۀ ذکـور »إبـن« و بـه انـاث آن هـا »بنت« گفته می شـود؛ 
چـون متوقـف بـر پـدر هسـتند3. بـر ایـن اسـاس، معنـا را توسـعه داده انـد و هـر امـری که 
نتيجـۀ چيـز دیگـری اسـت، خـواه بـه لحـاظ تربيـت و یـا تفقـد و خدمـت و یـا قيـام بـه 

1- الميزان فی تفسير القرآن  )ط. جامعۀ مدرسين،  1417هـ.ق.(، ج2، ص348.
2- المصباح المنير فی غريب الشرح الكبير )للرافعى( )موسسه دار الهجرة، 1414هـ.ق.(، ص428.

، 1372هـ.ش.(، ج1، ص206. 3- مفردات ألفاظ القرآن، ص148؛ مجمع البيان فی تفسير القرآن )ط. ناصر خسرو
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امـور او، همگـی را ابـن او ناميده انـد؛ از ایـن قبيل اسـت »ابن الحرب« یعنی کسـی که 
تربيت شـده در ميادین جنگ اسـت؛ یا »ابن السـبيل« یعنی کسـی که در راه مانده؛ 

یـا »ابـن العلـم« و یـا »ابـن الوقـت« و مـوارد دیگـری از ایـن قبيـل1.
نتيجـه آنكـه: در معنـای »ابـن« تأکيـد بـر نتيجـۀ چيـز دیگـر بـودن اسـت و در آن 
ٰا  َء�ض

ٓ
ٰا �ض ْ �ب

َ
قيـد فرزنـد پسـر بـودن ذکـر نشـده. لـذا در آیـۀ مـورد اسـتدالل کـه می فرمایـد: >ا

ْم<، نـوۀ پسـری و دختـری، هـر دو را شـامل می شـود و در عيـن حـال اشـاره بـه 
ُ
َءك

ٓ
ٰا �ݩض بْ �ݫ

َ
َوا

شـدت نزدیكـی آنـان بـه رسـول خـدا؟ص؟ دارد؛ بـه ایـن معنـا کـه این هـا ثمـرۀ وجـودی 
رسـول خـدا؟ص؟ هسـتند.

   مبحث چهارم - معنای واژۀ »نساءنا«   

اصـل در ایـن واژه از »ن س و« گرفتـه شـده. جمـع آن »مـرأة« اسـت کـه از غيـر لفـظ 
خـودش گرفتـه شـده. اسـم جنـس آن »نسـوة« و »نسـاء« می باشـد؛ بـا ایـن تفـاوت کـه 
نسـاء معمـواًل در حـال رفعـت و بيـان شـأن و مقـام ذکـر می گـردد و نسـوة در حـاالت 
از ایـن جهـت، عنـوان نسـاء، مثـل رجـال،  یـا هنـگام ضعـف و بيمـاری2.  و  عـادی 

بيانگـر احتـرام ضمنـی بـرای صاحـب ایـن مقـام اسـت.

   مبحث پنجم - معنای واژۀ »أنفسنا«   

واژۀ نفس دارای معانی گوناگونی اسـت؛ ولی در کتاب های لغت معمواًل مترادف 
با »روح« معنا می شـود؛ مثل:

<3و4
ݦݦݦݦۖ

ُم٭
ُ
َسك �ضُ �ضْ

َ
ا ا وݦٓ بݦݦُ ِر�ݫ �ضݨْ

َ
>ا

معنای اصلی این واژه که سـایر معانی از لوازم آن اسـت، به ذات و تشـّخص یک 

معجـم  ص342؛  ج1،  1368هــ.ش.(،  اسـالمى ،  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  )ط.  الكريـم  القـرآن  كلمـات  فـی  التحقيـق   -1
ص265. ج4،  القـرآن،  تفسـير  فـی  الميـزان  ص43؛  ج1،  1404هــ.ق.(،  االسـالمى ،  االعـالم  مكتـب  )ط.  اللغـة  مقایيـس 

2- التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، ج12، ص112.
3- االنعام، 93.

4- مفردات ألفاظ القرآن، ص818.
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شـیء بـاز می گـردد؛ بـه ایـن ترتيـب کـه وقتـی در امـور مـادی و حيوانـی مطـرح می شـود، 
خصوصيـات ظاهـری و حيوانی مطرح اسـت؛ مثل:

1> ِ و�ضݫ
ُ
ل �ݑُ �ݑݨْ ݦَ �ضْ �ݔ

َ
�ضُ ا اٰ حض

َ
ا ًسا �ضَ ݨْ ضݧ �ݧ ݨݨْ �ضَ مݨݧ ݨُ هݧ ݩضݨْ �ݑُ ِمںݧ

ْ
ل ݩݑَ �ݧ ٖى �ݑَ

ِ ِا�ضّ
ّ ٰاَل َ��ب >�ݑ

و هنگامی کـه در امـور معنـوی و اعتقـادی مطـرح می شـود، مـراد هویـت معنـوی و 
تشـّخصاتی اسـت کـه مراتـب معنـوی یـک شـیء را معلـوم می کنـد؛ مثـل:

<2و3 هݑً �ݔݩݦَّ ِ ݣݣ�ݦضݫ رݦْ هݑً مݦَ �ݔَ �ضِ ِك �اٰ ِ
ٖعٓی ِالٰى َ��بّ بِ �ݫ ْ �ݧ ِ

ݗ
هݑُ ٢٧ ا

�ضَّ ُمْ�َم�أِ
ْ
ُس ال �ضْ

ا ال�ݩضَّ َ هݧ ݑُ �ݩݧ ݩّݨَ �ݔ
َ
 ا

ٓ
ٰا >�ݔ

بنابرایـن، در یـک جمع بنـدی می توانيـم بگوییم اصـل در معنای نفس، حقيقت 
مـوردی  در  اگـر  می کنـد.  معيـن  را  آن  ماهيـت  و  تشـخص  کـه  اسـت  شـیء  ذات  و 
چيـزی را نفـس چيـز دیگـر ناميدنـد، یعنـی آن دو بـه حـدی بـه هـم نزدیكنـد کـه در 
هویـت و تشـخصاتی کـه صفـات بـارز هـر کـس اسـت و بـه آن شـناخته می شـود، عين 
ٰا< ذات نبی اکرم؟ص؟ نيسـت؛  �ض ݡݡَ سݧ ُ ضݧ �ݨݧ

ْ �ݨضݨݧ
ݦَ
یكدیگرنـد. لـذا در آیـۀ مـورد اسـتدالل، مـراد از >ا

چـون دعوت کننـده بایـد غيـر از دعـوت شـده باشـد و چـون دیگـر دعوت شـدگان از 
ٰا< بایـد نزدیک تریـن  �ض ݡݡَ سݧ ُ ضݧ �ݨݧ

ْ �ݨضݨݧ
ݦَ
نزدیک تریـن افـراد خانـوادۀ پیامبـر؟ص؟ هسـتند، مـراد از >ا

فـرد از آنـان بـه لحـاظ شـباهت معنـوی بـه رسـول اکـرم؟ص؟ باشـد.

   مبحث ششم - معنای واژۀ »نبتهل«   

یـا  شـتر  بـه  اسـت.  سرپرسـت  بـدون  کـردن  رهـا  معنـای  بـه  »ب ه ل«  از  واژه  ایـن 
گوسـفندی کـه رهایـش کرده انـد تـا هـر نـوزادی از شـير او بنوشـد، »ناقـة باهلـة« یا »شـاة 
ـه اهلل« یعنـی خـدا او را رهـا و از رحمـت خـاص خویـش 

َ
باهلـة« گفتـه می شـود. »َبَهل

محـروم سـاخت. پـس لعنـت، الزِم »بهـل« اسـت نـه معنـای اصلـی آن؛ وگرنـه وقتـی 
گفتـه می شـود: »صاحـب الماشـية بهـل ماشـيته« )دامـدار دام خود را رها کـرد(، باید 

مجـاز یـا مشـترك لفظـی باشـد کـه چنيـن نيسـت4.

1- القصص، 33.
، 27 و 28. 2- الفجر

3- التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، ج12، ص197.
، 1414هـ.ق.(، ج11، ص71. يع دار صادر 4- لسان العرب )ط. دار الفكر للطباعة و النشر و التوز
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»ابتهـال« یعنـی کار را بـه خـدا واگذاشـتن؛ کـه بـه تدریـج بـه معنـای تضـّرع و زاری 
بـه هـم  »تبتـل«  و  »ابتهـال«  یافـت. »تضـرع«،  خاّصـی در درگاه خداونـد اختصـاص 

< بدیـن معناسـت:  �ضَ �ݔ �بٖ كٰادضِ
ݨْ
ى ال

َ
ِه َعل َ�ݑَ اللّٰ ݩݩضݧ �ݧ ْ عݨݧ

َ
َعْل ل ْ �ب ݩضَ �ݧ ِهْل �ضَ ݑَ ݩݧ ْ�ݧ ݧ �بݧ

ضَ ّمَ �ݧ
ُ نزدیك انـد. بنابرایـن، >�ث

»ما کار را به خدا وامی گذاریم و با زاری، لعنت خداوند را بر دروغگویان قرار می دهيم.« 
بنابرایـن، هرچنـد معنـای اصلـی ابتهـال تخليـه و تـرک اسـت، امـا بـه معنای تضـّرع به 
کار مـی رود؛ بـا ایـن تفـاوت کـه تضـّرع در صـورت، گریـه و زاری بـه درگاه حـق اسـت؛ ولی 

ابتهـال بـه معنـای تخليـۀ خـود و تـرک نفـس بـرای توجـه تـام بـه حق اسـت.

   مبحث هفتم - شأن نزول آیه   

ایـن آیـه و آیـات قبـل از آن دربـارۀ گروهی از مسـيحيان نجران نازل شـده اسـت که 
بـه خدمـت پیامبـر؟ص؟ رسـيدند و بـا ایشـان دربارۀ حضرت عيسـی؟ع؟ بـه احتجاج 
ایـن  در  شـود؟«  متولـد  پـدر  بـدون  فرزنـدی  دیـده ای  هرگـز  »آیـا  گفتنـد:  و  پرداختنـد 

هنـگام آیـۀ زیـر نـازل شـد: 

ِه…< َد اللّٰ ݩݧٰی ِ��ضْ ݧ ݧ ݧ ݧ سݧ َل ٖ��ݔ َ �ث >ِا�ضَّ مݦَ

امـا آنـان نپذیرفتنـد. تـا اینكـه پیامبـر؟ص؟ آن هـا را بـه مباهله دعـوت کردند. آن ها 
یكدیگـر،  بـا  مشـورت  از  پـس  خواسـتند.  مهلـت  حضرتـش؟ص؟  از  روز  آن  فـردای  تـا 
اسـقف )روحانـی بزرگشـان( بـه آن هـا گفت: »شـما فردا به محمد؟ص؟ نـگاه کنيد، اگر 
بـا فرزنـدان و خانـواده اش بـرای مباهلـه آمـد، از مباهلـه بـا او بترسـيد؛ و اگـر بـا یارانـش 
بـه ميـدان  فـردا پیامبـر؟ص؟  نـدارد.«  زیـرا چيـزی در بسـاط  او مباهلـه کنيـد؛  بـا  آمـد 
مباهلـه حاضـر شـدند؛ در حالـی کـه دسـت علـی بن ابی طالـب؟ع؟ را گرفتـه بودند و 
حسـن و حسـين؟امهع؟ در پیش روی ایشـان راه می رفتند و فاطمه؟اهس؟ پشـت سرشـان 
بـود. نصـاری نيـز بيـرون آمدنـد؛ در حالی که اسـقف آن ها جلوتر از بقيـه بود. هنگامی 
کـه او دیـد پیامبـر؟ص؟ تنهـا بـا آن چنـد نفـر آمده انـد، پرسـيد این هـا کيسـتند؟ بـه او 
گفتنـد: »ایـن پسـر عمـو و دامـاد او و محبوب تریـن خلـق خـدا نـزد او اسـت و ایـن دو 
پسـر، فرزنـدان دختـر او از علـی؟ع؟ هسـتند و آن بانـوی جـوان دختـرش فاطمـه؟اهس؟ 
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اسـت کـه عزیزتریـن مـردم نـزد او و نزدیك تریـن افـراد بـه قلـب او اسـت…«
و  کـرد  امتنـاع  او  گـذار«.  پیـش  قـدم  مباهلـه  »بـرای  گفـت:  اسـقف  بـه  بزرگشـان 
گفـت: »مـن صورت هایـی را می بينـم کـه اگـر از خداونـد تقاضـا کننـد تـا کوه هـا را از 
جـا برکنـد، چنيـن خواهـد کـرد. هرگـز بـا آن هـا مباهله نكنيد کـه هالك خواهيد شـد و 
یـك نصرانـی تـا روز قيامـت بـر صفحـۀ زميـن باقـی نخواهـد مانـد.« بدیـن ترتيـب آنان 

از ميـدان مباهلـه عقب نشـينی کردنـد و حاضـر بـه دادن جزیـه شـدند1.
ایـن ماجـرا در تاریـخ ثبـت و ضبـط شـد و نه تنهـا در منابع شـيعه، بلكـه در مصادر 

روایـی اهـل عامـه نيـز عينـًا مـورد تصریح قرار گرفته اسـت.

1- مجمع البيان فی تفسير القرآن، ج2، ص763.


