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چکیده
این مقاله مسئله مطرحشده در آیات اهل ذکر را بررسی میکند .آیه  43نحل و  7انبیا،
به مخاطبان دستور داده است مطلبی را از اهل ذکر بپرسند .در تعیین مخاطب ،پرسش،
پرسشگر و پاسخگو ،دیدگاههای مختلفی مطرح شده است .مسئله تأملبرانگیز ،تبیین مراد
از اهل ذکر است .پرسششونده کیست؟ اهل کتاب یا آگاه به تاریخ پیشینیان؟ اهل قرآن؟
امامان معصوم؟ یا اهل علم و دانش؟ استناد هر مفسری ،ظاهر و سیاق آیات و روایات
واردشده در این زمینهاست .روایات ،به چند دسته تقسیم میشود .1 :درباره شأن نزول؛
 .2درباره بیان مقصود از اهل ذکر؛  .3روایات منحصرکننده اهل ذکر در امامان .مفاد
احادیث دسته سوم با ظاهر و سیاق آیات و مورد نزول ،تنافی دارد .رفع ید از دو یا یک
طرف تنافی ،به هیچ وجه جایز نیست .بسیاری از مفسران برای حل مسئله بهراحتی دسته
سوم را کنار گذاشتهاند .در مقابل ،برخی دیگر ظاهر و مورد نزول را نادیده انگاشتهاند .اما
راهحل صحیح مسئله با برگزیدن نظری جامع بین ادله مربوط است .یعنی فقط از اطالق
حصر در روایات دسته سوم صرف نظر میشود ،نه اصل حصر .مطابق این نظر ،اهلبیت
برترین مصداق اهل ذکرند و حصر آنان ،نسبی است .مقتضای قواعد تفسیر و قوانین حل
تعارض بین ادله همین نظر است.
کلیدواژه ها :اهل ذکر ،آیات اهل ذکر ،ذکر ،امامان معصوم ،اهل بیت (ع).
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مقدمه
در قرآن کریم دو آیه به نام آیات «اهل ذکر» معروف شده است .آیه اول ،آیه  43سوره
نحلَ « :و ما أَ ْر َس ْلنا م ِ ْن َقبْلِک إ ِ َّال رِجاالً نُوحی إِلَیهِ ْم َف ْسئَ ُلوا أَ ْه َل ِّ
الذک ِر إ ِنْ کنْتُ ْم ال تَ ْع َل ُمونَ ؛ و
پیش از تو [هم] جز مردانی که بدیشان وحی میکردیم گسیل نداشتیم .پس اگر نمیدانید،
از پژوهندگان کتابهای آسمانی جویا شوید» .آیه دوم ،آیه  7سوره انبیاَ « :و ما أَ ْر َس ْلنا
َقبْ َلک إ ِ َّال رِجاالً نُوحی إِلَیهِ ْم َف ْسئَ ُلوا أَ ْه َل ِّ
الذک ِر إ ِنْ کنْتُ ْم ال تَ ْع َل ُمون؛ و پیش از تو [نیز] جز

مردانی را که به آنان وحی میکردیم گسیل نداشتیم .اگر نمیدانید از پژوهندگان کتابهای
آسمانی بپرسید».
همانگونه که مشهود است متن هر دو آیه یکسان است ،مگر در حرف «مِن» که
آیه  43سوره نحل واجد آن و آیه  7سوره انبیا فاقد آن است .درباره آیات یادشده چند
مسئله شایسته تتبع ،پژوهش ،تحلیل و بررسی است .نخست این پرسش مطرح است
که مخاطب ،چه کسانی هستند .به عبارت دیگر ،پرسشگر از اهل ذکر کدامین افرادند.
مسئله دیگر آن است که مسئول و سؤالشونده ،یعنی آنان که اهل ذکر نامیده شدهاند،
کیاناند .در مرحله بعد ،این پرسش مطرح است که :اصل پرسش چیست؟ پرسشگران
چه مسائلی را از اهل ذکر بپرسند؟ بر اهل فن و پژوهش پوشیده نیست که دستیابی
به پاسخ پرسشهای مزبور ،از سویی منوط به لحاظ دقیق ظاهر و سیاق آیات است و از
سوی دیگر منوط به در نظر گرفتن شأن نزولها و روایات واردشده است .همچنین ،در
فرآیند این تحقیق الزم است به تمام شرایط و بایستههای منطق تفسیر قرآن ،به صورت
کافی و وافی ،توجه شود.
در خصوص تبیین مفهوم و مصادیق «اهل ذکر» از طریق شیعه و سنی احادیث متعدد
و مختلفی نقل شده است .مدلول برخی از این احادیث با مفاد آیات اهل ذکر ،که مبتنی بر
ظاهر و سیاق است ،سازگار نیست .بعضی از روایات ،بیانگر آن است که مقصود از اهل
ذکر ،پیشوایان معصوماند .حال اگر بر اساس شأن نزول و سیاق آیات ،اهل ذکر غیرمعصوم
را نیز شامل شود ،چگونه میتوان تنافی بین مفاد آیات و مفاد روایات را حل کرد؟ گرچه
مفسران دو فرقه ،از دیرباز تاکنون درباره «اهل ذکر» به مناسبت آیات مد نظر ،مباحث و
تحلیلهای گوناگونی مطرح کردهاند ،اما به صورت تحقیق مستقل نیست .زیرا در ضمن
تفسیر ترتیبی و بیان مطالب دیگر انجام شده است .اما در خصوص تحقیقات مستقل ،بر
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اساس تتبعی که صورت گرفت ،فقط چند مقاله راجع به این موضوع نگاشته شده ،که
عبارتاند از:
« .1نقد و بررسی دیدگاه فریقین درباره اهل ذکر» ،محمدیعقوب بشوی ،در :مجله
طلوع ،ش.1382 ،7
« .2نقد مقاله بررسی دیدگاه فریقین درباره اهل ذکر» ،سید محمدجعفر نوری ،در:
مجله طلوع ،ش 8و .9
« .3تأملی بر دو نقد پیرامون دیدگاه فریقین درباره اهل ذکر» ،احمد قدسی ،در :مجله
طلوع ،ش 10و .1383 ،11
شایان ذکر است که مقاالت یادشده نیز نتوانسته است ،به طور جامع و کامل ،مسئله
را حل کند .زیرا در این مقالهها ،یا اهل ذکر منحصر در اهل بیت (ع) شده ،و مورد نزول
آیه ،که اهل ذکر را اهل کتاب میداند ،نادیده گرفته شده ،یا به مورد نزول توجه شده و
از باب جری و تطبیق مسئله حل شده ،ولی از روایات غفلت شده است؛ یا اینکه با توجه
به تأویل و بطن آیات مسئله ارزیابی شده است .اما آنچه نوشتار حاضر بدان میپردازد،
بررسی تطبیقی میان تفاسیر شیعه و اهل سنت است و به تبع آن بررسی گفتار مفسران
دو فرقه در رفع ناسازگاری بین مورد نزول آیات اهل ذکر و روایات حاصره اهل ذکر در
معصومان است.
 .1شأن نزول
طبری در تفسیر جامع البیان از ابنعباس چنین نقل میکند:

هنگامی که خداوند متعال ،حضرت محمد (ص) را به پیامبری مبعوث کرد

عربها آن را انکار کردند و گفتند :خداوند عظیمتر از آن است که بشری مثل
ایشان فرستاده او باشد .ذات باریتعالی در ر ِّد انکار آنان ،آیه  43سوره نحل را

نازل فرمود (الطبری.)75/14 :1412 ،

مقاتل بن سلیمان معتقد است این آیه درباره ابوجهل ،ولید بن مغیره و عقبة بن أبی
معیط نازل شده است .این افراد از روی تعجب و انکار اظهار داشتند مگر ممکن است
خدای سبحان فرشتگان را رها کند و فردی از بشر را ،که میخورد و میآشامد به عنوان
رسول خویش برگزیند (البلخی .)470/2 :1423 ،فخر رازی نیز میگوید یکی از شبهات
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منکران نبوت این بود که میگفتند مقام خداوند برتر از آن است که فرستادهاش از جنس
انسان باشد .اگر او میخواست کسی را به سوی ما بفرستد حتم ًا فرشتهای را میفرستاد.
زیرا علم ،قدرت ،مهابت و سایر توانمندیهای فرشته بهمراتب افزونتر از بشر است .از
اینرو آفریدگار حکیم فرشته را به عنوان رسول انتخاب میکند نه انسان را .این شبهه در
آیات دیگر نیز (انعام8 :؛ مؤمنون33 :؛ فرقان )7 :آمده است (الرازی .)210/20 :1420 ،فخر رازی
با استفاده از آیات ،شبهه را با چند وجه ،پاسخ میدهد:
وجه اول :فرستادن مالئکه ،آیهای باهر بود و در صورت ایماننیاوردن ،نزول عذاب و
هالکت آنان قطعی میشد که خواسته خدای مهربان نبود.
وجه دوم :آنان ظرفیت مشاهده فرشته را نداشتند و به محض دیدن ،جان تهی
میکردند.
وجه سوم :ارسال مالئکه باعث سلب اختیار آنان میگردید و از روی اجبار ایمان
میآوردند و این مخالف بنای آفرینش انسان بود (همان.)487/12 :
سایر مفسران اهل سنت ،نظیر بیضاوی ،زمخشری ،ابنجوزی ،ابوحیان ،حقی
بروسوی ،قرطبی ،ثعالبی ،سیوطی ،آلوسی ،زحیلی و  ...نیز با عبارتهای مختلف ،گفتار
مقاتل بن سلیمان ،طبری و فخر رازی را بیان داشتهاند (البیضاوی22/3 :1418 ،؛ الزمخشری،
607/2 :1407؛ ابنالجوزی561/2 :1422 ،؛ ابوحیان533/6 :1420 ،؛ الحقی البرسوی ،بیتا38/5 :؛ القرطبی،
108/11 :1364؛ الثعالبی420/3 :1418 ،؛ السیوطی118/4 :1404 ،؛ اآللوسی386/7 ،1415 ،؛ الزحیلی،
.)142/14 :1418

طبرسی در مجمع البیان درباره شأن نزول آیه مذکور میگوید:

این مطلب ،در پاسخ مشرکین مکه است که بشر بودن پیامبر را منکر میشدند.
خداوند خاطرنشان میکند که رسول باید از جنس خود مردم باشد ،تا مردم او

را ببینند و با او گفتوگو کنند و سخنش را درک کنند .بنابراین ،صحیح نیست

که به جای یک بشر ،یک فرشته ،به عنوان رسالت ،مأموریت پیدا کند (طبرسی،
.)557/6 :1372

وی در تفسیر جوامع الجامع نیز میگوید:

این آیه متوجه ک ّفار قریش است که گفتند :سزاوار نیست خداوند رسالت بر ما را به
انسانی مثل خودمان واگذار کند (لذا خداوند اینجا خاطرنشان ساخته است که پیامبر
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باید از جنس خود مردم باشد ،و این سنّت پیشینه ما است ،تا مردم او را ببینند و با او

گفتوگو کنند) (طبرسی.)289/2 :1377 ،

سایر مفسران شیعه ،از قبیل فیض کاشانی ،شبّر ،قمی مشهدی ،مال فتحاهلل کاشانی،
ابوالفتوح رازی ،طباطبایی ،مکارم شیرازی و دیگران ،با بیانهای گوناگون ،گفته طبرسی
را یادآور شدهاند (الفیض الکاشانی136/3 :1415 ،؛ الشبر270/1 :1412 ،؛ قمی مشهدی210/7 :1368 ،؛
کاشانی191/5 ،1336 ،؛ ابوالفتوح رازی14/12 ،1408 ،؛ الطباطبائی256/12 :1417 ،؛ مکارم شیرازی،

 .)241/11 :1374در المیزان در توضیح شأن نزول آیه مد نظر آمده است:

خداوند متعال به بیان کیفیت ارسال رسل و انزال کتب ،که قب ً
ال اشاره داشت،

بازگشت نموده است تا برای مشرکین روشن سازد که دعوت دینی ،دعوتی
عادی و معمولی است ،با این تفاوت که خداوند به صاحبان این دعوت وحی

میفرستد ،و به وسیله وحی ،آنچه که صالح دنیا و آخرت مردم است به ایشان
میرساند .هیچ یک از فرستادگان خدا ادعا نکرده و در هیچ یک از کتابهای
فرستادهشده از ناحیه خدا ادعا نشده که دعوت دینی ظهور قدرت غیبیهای است

که هر چیزی را مقهور میسازد و اراده تکوینیهای است که میتواند نظام عالم

را بر هم زند و سنت اختیار را باطل کند و مردم را مجبور به قبول نماید تا در
پاسخش بگویند« :ل َ ْو شا َء َّ
یءٍ» .و بنابراین ،جمله « َو
اللُ ما َعبَدْ نا م ِ ْن ُدون ِ ِه م ِ ْن َش 
ما أَ ْر َس ْلنا م ِ ْن َقبْلِک إ ِ َّل رِ ً
جال نُو ِحی إِلَیهِ ْم» سیاقش حصر رسالت است بر بشر
عادی و معمولی ،منتها بشری که به او وحی میشود ،و این حصر ،در قبال ادعای

مشرکین است که میپنداشتند اگر خداوند بشری را فرستادۀ خود کند نظام
طبیعت را نقض کرده اختیار و استطاعت را از بین برده است (الطباطبائی:1417 ،
 256/12و موسوی همدانی.)372/12 :1374 ،

در تفسیر نمونه ،شأن نزول بهتفصیل آمده و خالصه آن چنین است :آیه شریفه به
یکی از اشکالهای مشرکان پاسخ میگوید .آنها میگفتند چرا برای ابالغ رسالت فرشته
نازل نشده است؟ خداوند در پاسخ آنها میفرماید ما پیش از تو نیز رسوالنی فرستادیم و
این رسوالن جز مردانی که وحی به آنها فرستاده میشد نبودند .آری این رسوالن از جنس
بشر بودند ،با تمام غرایز و عواطف انسانی ،دردهای آنها را از همه بهتر تشخیص میدادند
و نیازهای آنها را بهخوبی درک میکردند ،در حالی که هیچ فرشتهای نمیتواند از این

 / 28پژوهش نامه امامیه ،سال اول ،شماره دوم

امور بهخوبی آگاه شود و آنچه را در درون انسانها میگذرد بهوضوح درک کند .به طور
حتم ،مردان وحی وظیفهای جز ابالغ رسالت نداشتند؛ کار آنها گرفتن وحی و رساندن به
انسانها از طرق عادی بود ،نه اینکه با نیروی خارقالعاده االهی ،و بر هم زدن همه قوانین
طبیعت ،مردم را مجبور به قبول دعوت و ترک همه انحرافات کنند ،که اگر چنین میکردند
ایمانآوردن افتخار و تکامل نبود .سپس برای تأکید و تأیید این واقعیت میافزاید« :اگر
این موضوع را نمیدانید بروید و از اهل اطالع بپرسید» (مکارم شیرازی.)241/11 :1374 ،
همانگونه که گذشت ،دو آیه  43نحل و  7انبیا ،درباره اهل ذکر است .عمده مباحث
مفسران در آیه  43نحل مطرح شدهاست .عدهای از مفسران در تفسیر آیه  7انبیا ،تفسیر
را به آیه  43نحل احاله دادهاند ،برخی خالصه مطالب را آوردهاند ،و گروهی همانها را
تکرار کردهاند .لذا تفسیر آیه  7انبیا جداگانه مطرح و بررسی نشد .البته از مطالب مهم و
مرتبط با بحث غفلت نکردیم و به بررسی آنها پرداختیم.
 .2مفهومشناسی ذکر
لغتشناس شهیر و پیشکسوت ،خلیل فراهیدی مینویسد« :ذکر به معنای حفظ شیء
است» .ابنفارس نیز میگوید از سه حرف «ذ ،ک ،ر» دو ریشه اتخاذ شده است؛ یکی در
مقابل فراموشی و دیگری به آن معنایی است که مذکر (نر) در مقابل مؤنث (ماده) از آن
مشتق میشود .مصطفوی معتقد است همه مشتقات این واژه به یک ریشه باز میگردد
و به معنای یادآوری و در مقابل غفلت و فراموشی است .راغب معتقد است مقصود از
«ذکر» ،گاهی هیئتی از نفس است که انسان به واسطه آن ،اطالعات فراگرفته پیشین را
در ذهن حاضر میکند و آنها را به یاد میآورد و گاهی به معنای حضور شیء در قلب
است (فراهیدی346/5 :1410 ،؛ ابنالفارس368 :1429 ،؛ مصطفوی319/3 :1360 ،؛ الراغب االصفهانی،
.)328 :1412

شیخ طوسی میگوید ذکر ،ضد سهو است و به همین دلیل علم ،ذکر نامیده میشود.
در واقع ،هر علمی از تذکر و یادآوری حاصل میشود .بنابراین ،ذکر به منزله سبب و علم،
مسبب است و به جای آن به کار میرود .بر اساس نقل طبرسی ،اصل این سخن به رمانی،
زجاح و ازهری بازگشت میکند (الطوسی ،بیتا384/6 :؛ طبرسی.)557/6 :1372 ،
با توجه به سخنان دانشمندان لغت و تفسیر ،که نمونههایی از آن نقل شد ،واژه
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«ذکر» از سه معنا خارح نیست .1 :حفظ و نگهداری مطلب در ذهن؛  .2یادآوری مطلب
یادگرفتهشده ،خواه با قلب یا زبان یا هر دو؛  .3نر بودن موجود زنده .معنای سوم از
محل بحث خارج است .زیرا با ظاهر و سیاق آیات اهل ذکر ،سازگار نیست .به نظر
میرسد معنای دوم به گونهای معنای اول را نیز شامل میشود .چون یادآوری مطلب بعد
از یادگیری و نگهداری آن در ذهن است .طبق مفاد آیات ذکر ،پرسشگران باید از اهل
ذکر بپرسند و پاسخ آنان را بشنوند .روشن است که پاسخ اهل ذکر ،نوعی اطالع و آگاهی
است که ایشان در گذشته آن را یاد گرفتهاند و در ذهنشان نگه داشتهاند و هنگام پرسش
آن را به یاد آوردهاند .از آنجا که فرآیند ذکر ،سبب علم و آگاهی است ،گاه مسبب به سبب
نامگذاری شده و به علم ،ذکر اطالق میگردد .بدیهی است که علم و آگاهی و به تبع
آن ذکر ،در صورت اطالق ،مقید به هیچ قیدی نمیشود و مفهوم وسیعی دارد و هرگونه
آگاهی را در بر میگیرد .حال اگر حرف «ال» در «الذکر» برای جنس باشد فراگیری معنای
آن ،تأکید و تشدید میشود.
آنچه بیان شد ،بر اساس تحلیل معنای لغوی است؛ اما گاه در آیات و روایات ،کلمه
«ذکر» به قرآن ،پیامبر اکرم (ص) ،تورات و غیر آن تفسیر شده است« :إِنَّا ن َ ْح ُن ن َ َّزلْنَا ِّ
الذکر؛
الزبُورِ م ِ ْن ب َ ْع ِد
بیتردید ،ما این قرآن را بهتدریج نازل کردهایم» (حجر)9 :؛ «ل َ َقدْ کتَبْنا فِی َّ
ِّ
الذکر؛ در حقیقت ،در زبور پس از تورات نوشتیم» (انبیا)105 :؛ «ل َ َقدْ آتَینا ُموسی َو ها ُرونَ
ال ْ ُف ْرقانَ َو ِ
ضیا ًء َو ذِکرا ً ل ِ ْل ُمتَّقین؛ در حقیقت ،به موسی و هارون فرقان دادیم و [کتابشان]
برای پرهیزگاران روشنایی و اندرزی است» (انبیا .)48 :چون تورات مشتمل بر حکمت،
موعظه و عبرت است و خدای را به یاد آدمی میاندازد ،ذکر نامیده شده است (الطباطبائی،
.)296/14 :1417

َ
یکم ِ
آیات اللَّ ِ؛ راستی که خدا سوی شما تذکاری فرو
یکم ذِکرا َر ُسوالً یتْ ُلوا َع َل ْ
« َقدْ أن ْ َز َل اللَّ ُ إِل َ ْ
فرستاده است؛ پیامبری که آیات روشنگر خدا را بر شما تالوت میکند» (طالق 10 :و  .)11مراد از
ذکر ،حضرت محمد (ص) است .اگر ایشان ذکر نامیده شده ،چون رسول وسیله تذکر و یادآور
خدا و آیات او است (الطباطبائی .)325/19 :1417 ،در این باره در چندین تفسیر روایی ،احادیث
متعددی از معصومان (ع) نقل شده است .مث ً
ال فیض کاشانی میگوید در اخبار زیادی آمده که
منظور از «ذکر» ،رسولاهلل است (الفیض الکاشانی .)137/3 :1415 ،امام رضا (ع) در مناظرهای با مأمون
با استدالل میفرماید« :مراد از ذکر در اهل الذکر ،پیامبر اکرم (ص) است» (البحرانی.)426/3 :1416 ،
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طباطبایی معتقد است ذکر به معنای حفظ شیء یا استحضار آن است .ظاهرا ً اصل در
ذکر ،ذکر قلبی است و چون لفظ ،معنا را بر قلب القا میکند ذکر لفظی هم گفته میشود.
ذکر به همین اعتبار در قرآن استعمال شده است .در عرف قرآن ،اگر ذکر بدون قید باشد
معنایش یاد خدا است .به همین دلیل است که قرآن کریم ،وحی نبوت و کتب آسمانی را
ذکر خوانده است و آیات شاهد بر این معنا بسیار است .بنابراین ،قرآن کریم ذکر است،
همچنان که کتاب نوح ،صحف ابراهیم ،تورات موسی ،زبور داوود و انجیل عیسی (ع)،
که همه کتابهای آسمانیاند ،نیز ذکرند (الطباطبائی .)258/12 :1417 ،گرچه معنای ذکر،
گسترده و فراگیر است و شامل هرگونه علم و آگاهی میشود ،اما در تفسیر آیات الزم
است ظواهر و سیاق آیات ،شأن نزول و اخبار واردشده ،مضافالیه ذکر ،یعنی اهل ،اصول
جهانی ،همگانی و جاودانگی قرآن و سایر قرائن ،لحاظ شود و سپس نظر نهایی ابراز
گردد .البته باید این واژه را به گونهای تفسیر کرد که هم مشتمل بر مورد نزول باشد و هم
به زمان و مکان خاصی منحصر نشود .تفصیل این مسئله در بخش بیان مراد از اهل ذکر،
پیگیری میشود.
 .3مخاطب آیات
در اینکه خداوند متعال در آیات اهل ذکر چه کسانی را خطاب قرار داده ،مفسران
دیدگاههای مختلفی بیان داشتهاند:
نظر اول :بر اساس تفسیر شیخ طوسی ،مخاطب پیامبر اکرم (ص) است (الطوسی ،بیتا:
.)384/6

نظر دوم :مشرکان مکه ،مخاطباند که نبوت رسول خدا را منکر شدند و گفتند خدا
بزرگتر از آن است که فرستادهاش بشر باشد؛ چرا فرشتهای نفرستاد؟ شیخ طوسی ،مغنیه،
ابوحیان ،قرطبی و عدهای دیگر قائل به این نظرند (طبرسی263/13 :1372 ،؛ المغنیه:1424 ،
517/4؛ ابوحیان533/6 :1420 ،؛ القرطبی.)108/11 :1364 ،

نظر سوم :بر اساس نظر مقاتل بن سلیمان ،ابوجهل ،ولید بن مغیره و عقبة بن معیط
مخاطباند (البلخی.)470/2 :1423 ،
نظر چهارم :زمخشری ،بیضاوی و آلوسی ،قریش را ذکر کردهاند ،در صورتی که
الهیجی ،قمی مشهدی ،مال فتحاهلل کاشانی ،ثعالبی و حقی بروسوی ،کفار قریش را نام

بررسی تفسیر آیات اهل ذکر در منابع تفسیری 31 /

بردهاند .فخر رازی و زحیلی ،منکران نبوت را مخاطب دانستهاند .ابنجوزی ،مشرکان
قریش و ابنکثیر و مراغی ،عربها یا منکران آنان؛ طبری ،طبق اختالف روایات ،دو
گروه مشرکان قریش ،عربها یا منکرانشان را؛ سیوطی سه گروه منکران عرب ،مشرکان
قریش و اهل تورات را نام بردهاند (الزمخشری607/2 :1407 ،؛ البیضاوی227/3 :1418 ،؛ اآللوسی،
386/7 :1415؛ شریف الهیجی716/2 :1373 ،؛ قمی مشهدی210/7 :1368 ،؛ کاشانی191/5 :1336 ،؛

الثعالبی420/3 :1418 ،؛ الحقی البرسوی ،بیتا38/5 :؛ الرازی210/20 :1420 ،؛ الزحیلی142/14 :1418 ،؛
ابنالجوزی561/2 :1422 ،؛ ابنالکثیر492/4 :1419 ،؛ المراغی ،بیتا88/14 :؛ الطبری75/14 :1412 ،؛
السیوطی.)118/4 :1404 ،

طباطبایی درباره مخاطب آیه مینویسد:

ظاهر جمله « َف ْسئَ ُلوا أَ ْه َل ِّ
الذک ِر إ ِنْ کنْتُ ْم ال تَ ْع َل ُمونَ » این است که خطاب به رسول

خدا (ص) و قومش باشد ،هرچند که خطاب در جمالت قبل تنها به رسول خدا

(ص) بود ،و لیکن در آنها نیز معنا متوجه همه بود ،پس در این جمله خطاب
را باید عموم گرفت تا هر کس راه خود را شناخته و پیروی کند ،و آنان که از

حقیقت دعوت نبوی خبر ندارند ،مانند مشرکین ،به اهل علم مراجعه نموده از
ایشان بپرسند ،و اما آن کس که این معنا را میداند مانند خود رسول خدا (ص)

و گروندگان به وی ،که دیگر غنی و بینیاز از سؤال هستند .بعضی گفتهاند:
خطاب در آیه فقط متوجه به مشرکین است .زیرا آنان بودند که منکر دعوت
نبوی بودند ،و همانها باید به اهل علم مراجعه نموده بپرسند ،و لیکن الزمه این
حرف این است که بدون هیچ نکتهای در آیه التفات از فرد به جمع به کار رفته

باشد (الطباطبائی257/12 :1417 ،؛ موسوی همدانی.)374/12 :1374 ،

با عنایت به تبیین مستدل طباطبایی ،نظر اول ،یعنی نظر شیخ طوسی ،با تکمیل ،تثبیت
میشود .بر اساس اصول جاودانگی و همگانیبودن قرآن ،بایسته آن است که مخاطب آیه
به زمان و مکان خاصی منحصر نشود .بنابراین ،نظر اول با توضیحات یادشده جامع است
و سایر نظرها را نیز تحت پوشش قرار میدهد.
 .4پرسش از اهل ذکر
یکی از شگردهای کافران و مشرکان در مسیر ستیزهجویی با پیامبران ،بهانهجوییهای
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گوناگون بود .قرآن در چندین آیه آنها را مطرح کرده است .بهانه قوم نوح این بود که چرا
او بشر است و فرشته نیست (مؤمنون .)24 :به حضرت هود اشکال میکردند که او انسانی
مانند انسانهای دیگر است که از خوردنیها و آشامیدنیهای آنان میخورد و میآشامد.
اطاعت بشر از بشری مثل خودش ،موجب خسران است (همان .)33 :همین ایرادها را نیز به
پیامبر اسالم میکردند :چرا پیامبر غذا میخورد؟ چرا در بازارها راه میرود؟ چرا فرشتهای
همراه او نازل نشده که همراه او مردم را انذار کند؟ (فرقان .)7 :آیا باورکردنی است که
مقام واالی نب ّوت به یک انسان واگذار گردد؟ کافران و مشرکان با مطرحکردن این بهانهها
نهتنها خود ایمان نمیآوردند ،بلکه تالش بر ممانعت از ایمانورزی دیگران داشتند .در
برخی آیات ،به آنان پاسخ داده شده که اگر روی زمین ،به جای انسان مالئکه بودند حتم ًا
فرستاده خدا فرشته بود .در برخی دیگر مطرح شده که اگر همراه پیامبر م َلک نازل میشد
و آنان باز کفر میورزیدند ،حجت تمام و عذاب و هالکتشان قطعی بود (انعام.)8 :
بر اساس آیات یادشده ،سنّت االهی در مسئله پیامبری و هدایت انسانها چنین
مقرر شده که فردی از جنس خودشان به عنوان پیامبر ارسال شود ،نه اینکه پیامبر فرشته
باشد« .دلیل همگونی رهبر و پیروان روشن است؛ زیرا او باید در رفتار و کردار ،الگو و
اسوه باشد .این تنها در صورتی ممکن است که دارای همان غرایز ،احساسات ،ساختمان
جسمی و روحی باشد ،وگرنه فرشتهای که نه شهوت جنسی دارد و نه به مسکن ،لباس،
غذا و غیر آن نیازمند است ،هیچگاه نمیتواند برای انسانها سرمشق باشد» (مکارم شیرازی،
 .)291/12 :1374ناگفته نماند که نوع شبهه از نظر طباطبایی با نظر سایر مفسران متفاوت
است .وی با توجه به آیه  35سوره نحل ،مشرکان را مطلق مشرکان نه مشرکان مکه دانسته
که شبهه آنان استحاله نبوت است ،برخالف دیگران که آن را محدود به مشرکان مکه تلقی
کردهاند (الطباطبائی.)256/12 :1417 ،
در آیات اهل ذکر نیز همین مسئله مطرح است .بنابراین ،آن پرسشی که باید از اهل
ذکر پرسید این است که آیا پیامبر خدا ،بشر است یا فرشته؟ تقریب ًا اکثر قریب به اتفاق
مفسران این مطلب را گوشزد کردهاند .ظاهر و سیاق آیات مدّ نظر و سایر آیات یادشده نیز
مؤید آن است .اما بر اساس نظر برخی مفسران ،گرچه مورد نزول آیات اهل ذکر از حیث
پرسش ،همان پرسش پیشگفته است (الرازی 210/2 :1420 ،و 122/22؛ اآللوسی386/7 :1415 ،؛
الطوسی ،بیتا385/6 :؛ طبرسی )557/6 :1372 ،اما آیات ،بیانگر قاعدهای ُعقالیی و فراگیر است
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و خصوصیت شأن نزول باعث تخصیص عموم و اطالق آیه نمیشود .در تفسیر صافی
بعد از نقل اخبار مربوط به آیه آمده است« :از اخبار استفاده میشود که پرسش ،شامل هر
اشکال و هر پرسشی است و مخصوص رسل نیست» .در تفسیر روان جاوید نیز اشاراتی
هست (الفیض الکاشانی137/3 :1415 ،؛ ثقفی تهرانی .)288/3 :1398 ،آیه بیانگر قانون کلی ُعقالیی
درباره رجوع جاهل به عالم است (مکارم شیرازی .)361/13 :1374 ،فخر رازی نقل کرده که
برخی این آیه را دلیل بر وجوب و حدّ اقل جواز رجوع مجتهد به مجتهد دیگر دانستهاند
(الرازی .)211/20 :1420 ،از ظاهر کالم قرطبی برمیآید که وی آیه را دلیل وجوب تقلید از
علما گرفته است (القرطبی .)272/11 :1364 ،در تفسیر روح البیان آمده است که آیه اشاره
دارد به اینکه باید در مجهوالت به علما مراجعه کرد .از غزالی پرسیدند :این احاطه بر
اصول و فروع علوم را چگونه به دست آوردی؟ او در پاسخ آیه اهل ذکر را خواند؛ یعنی
از طریق پرسش از دانشمندان ،آن احاطه حاصل شد (الحقی البرسوی ،بیتا.)38/5 :
 .5مصداق اهل ذکر
در اینکه منظور از اهل ذکر چه کسانی است ،در تفاسیر اقوال متعدد و متفاوتی بیان شده
است .در تعدادی از کتب تفسیر ،فقط آرا نقل شده و قول خاصی انتخاب نشده است،
مانند :روض الجنان ،مخزن العرفان ،تفسیر شبّر ،جامع البیان ،البحر المحیط و الجامع

الحکام القرآن

(ابوالفتوح رازی14/12 :1408 ،؛ امین196/7 :1412 ،؛ الشبر270/1 :1412 ،؛ الطبری،

75/14 :1412؛ ابوحیان533/6 :1420 ،؛ القرطبی .)108/11 :1364 ،اما در تفاسیر دیگر قول خاص
نیز اتّخاذ شده ،که آن اقوال عبارتاند از:
نظر اول :مقصود از اهل ذکر دانشمندان یهود و نصارا است .از ابنعباس و مجاهد
نقل شده که منظور اهل کتاب است .مشرکان از روی شدّ ت دشمنی با پیامبر ،آن حضرت
را تکذیب میکردند؛ اما اخباری را که یهود و نصارا از کتابهای خود میدادند تصدیق
میکردند و لذا به مشرکان گفته شده از اهل کتاب بپرسند .این نظر در تفاسیری مانند جوامع

الجامع ،الدر المنثور ،تفسیر ابنکثیر ،جواهر الحسان ،روح البیان ،تفسیر مراغی و التفسیر
المنیر برگزیده شده است (طبرسی289/2 :1377 ،؛ السیوطی119/4 :1404 ،؛ ابنالکثیر492/4 :1419 ،؛
الثعالبی420/3 :1418 ،؛ الحقی البرسوی ،بیتا38/5 :؛ المراغی ،بیتا89/14 :؛ الزحیلی.)143/14 :1418 ،

فخر رازی میگوید یهود و نصارا مراد است .سپس اضافه میکند از آنجا که این آیه
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مربوط به واقعهای خاص است ،بنابراین ،استدالل به آیه بر وجوب مراجعه عامی به عالم
یا مجتهد به مجتهد دیگر درست نیست .طباطبایی در نقد نظر فخر رازی میگوید الزمه
رسلنَا مِن َقبلِک)
این سخن رازی این است که بدون هیچ نکتهای در آیه خطاب به فرد ( َما ا َ َ
به خطاب به جمع ( َفاسئَ ُلوا) تغییر کرده باشد (الطباطبائی .)257/12 :1417 ،در تفسیر انوار
التنزیل آمده که اهل کتاب یا تاریخدانان ،مقصود است .در فتح القدیر بیان شده که مؤمنان
از اهل کتاب منظور است .این قول ،به اعمش و ابنجبیر منسوب است .ابوحیان معتقد
است این نظر درست نیست .زیرا مشرکان شهادت کتابیِ مسلمانشده را نمیپذیرند.
آلوسی ،استدالل ابوحیان را پاسخ داده است (الرازی122/22 :1420 ،؛ البیضاوی227/3 :1418 ،؛
الشوکانی197/3 :1414 ،؛ ابوحیان533/6 :1420 ،؛ اآللوسی .)386/7 :1415 ،بعضی مانند مقاتل بن
سلیمان گفتهاند اهل ذکر ،اهل توراتاند .ابنکثیر آنان را اهل کتب گذشته دانسته ،زحیلی
گفته آنها اهل علم یا اهل کتب ماضیه هستند (البلخی470/2 :1423 ،؛ ابنالکثیر492/4 :1419 ،؛
الزحیلی .)143/14 :1418 ،در اینکه اهل ذکر ،دانشمندان اهل کتاب زمان رسول خدا (ص) را
شامل میشود هیچ شک و بحثی نیست .زیرا آیه به طور قطع مورد نزول را در بر میگیرد،
اما مسئله این است که آیا اهل ذکر منحصر در آنها است؛ یا اینکه آیه ،از این حیث عام و
مطلق است و بیانگر یک قاعده ُعقالیی فراگیر؛ یعنی رجوع جاهل به عالم است و مصداق
اکمل و اتم آن ،پیشوایان معصوماند؟ این مسئله در ادامه بررسی میشود.
نظر دوم :مقصود از اهل ذکر ،کسانی است که از تاریخ گذشتگان آگاه و مطلع باشند.
شیخ طوسی این قول را به رمانی ،زجاج و ازهری نسبت داده است .طبرسی نیز آن را به
عنوان یکی از اقوال ذکر میکند .در تفسیر روان جاوید آمده است« :اهل ذکر به حسب
مسائل و سؤالکنندگان مختلف میشود .اینجا مناسب ،علمای تاریخ است» .طبری ،بر
اساس اختالف روایات ،چند قول نقل میکند و در یکی از آنها میگوید اهل ذکر کسانی
هستند که کتب پیشینیان را میخوانند .فخر رازی این نظر را به عنوان قول سوم شمرده
است .در برخی دیگر از تفاسیر نیز ،اهل ذکر به دانشمند تاریخ تفسیر شده است (الطوسی،
بیتا384/6 :؛ طبرسی65/7 :1372 ،؛ ثقفی تهرانی541/3 :1398 ،؛ الطبری75/14 :1412 ،؛ الرازی:1420 ،
211/20؛ خسروانی.)173/5 :1390 ،

نظر سوم :مقصود از اهل ذکر ،اهل قرآن است .زیرا بر اساس آیه شریفه ،یکی از
اسامی قرآن ذکر است« :أَن ْ َزلْنا إِلَیک ِّ
ین لِلن ِ
َّاس ما ن ُ ِّز َل إِلَیهِ ْم؛ این قرآن را به سوی تو
کر لِتُبَ َ
الذ َ
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فرود آوردیم ،تا برای مردم آنچه را به سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی» (نحل.)44 :

طبرسی ،طبری ،ابنکثیر ،ابنجوزی و تعدادی دیگر این قول را از ابنزید نقل کردهاند.
ابنکثیر میگوید اینکه قرآن ،ذکر است قابل قبول؛ اما در اینجا درست نیست .زیرا وقتی
مشرکان ،منکر قرآناند چگونه برای اثبات آن به اهل قرآن مراجعه کنند (طبرسی:1372 ،
557/6؛ الطبری75/14 :1412 ،؛ ابنالکثیر492/4 :1419 ،؛ ابنالجوزی .)561/2 :1422 ،اما ابوالفتوح
رازی و قرطبی آن را به ابنعباس استناد دادهاند (ابوالفتوح رازی42/12 :1408 ،؛ القرطبی:1364 ،
ّ .)108/11
مل فتحاهلل کاشانی و آلوسی گفتهاند میتوان اهل ذکر را بر اهل قرآن حمل کرد

(کاشانی191/5 :1336 ،؛ اآللوسی .)386/7 :1415 ،اما فخر رازی این نظر را بعید میداند .زیرا
مشرکان ،قرآن و اهلش را قبول نداشتند تا اینکه از آنان بپرسند و بپذیرند (الرازی:1420 ،
 .)122/22محمد بن مسلم از امام باقر (ع) روایت کرده« :الذکر :القرآن ،و آل رسول اهلل
(ص) أهل الذکر؛ ذکر ،قرآن است و اهل بیت ،اهل ذکرند» (بحرانی .)426/3 :1416 ،أبوجعفر
و ابنزید گفتهاند اهل قرآن مراد است؛ اما این قول و آن قولی که میگوید مقصود از اهل
ذکر ،مسلمانان است ،تضعیف میشود؛ زیرا کافران ،سخن مؤمنان را تکذیب میکنند و
حجت نیست (ابوحیان .)533/6 :1420 ،در المیزان آمده است:
لذا گزارش مؤمنان برای آنان ّ
«درست است که قرآن ،ذکر و اهل قرآن هم اهل ذکرند؛ اما اراده این معنا از آیه با اتمام
حجت نمیسازد .زیرا معنا ندارد به کسانی که نبوت پیامبر (ص) را قبول ندارند گفته شود
اگر نمیدانید بروید از پیروان او بپرسید» (الطباطبائی.)259/12 :1417 ،
نظر چهارم :اهل بیت پیامبر اهل ذکرند .در اکثر قریب به اتفاق تفاسیر شیعه ،این نظر
نقل شده است .در تفاسیر روایی امامیه نظیر تفسیر قمی ،فرات کوفی ،عیاشی ،البرهان،
نور الثقلین ،صافی و کنز الدقائق ،احادیث فراوانی نقل شده که بیانگر آن است که مقصود
از اهل ذکر ،فقط اهل بیتاند (قمی68/2 :1367 ،؛ فرات کوفی235/1 :1410 ،؛ ابنشهرآشوب،
49/2 :1410؛ بحرانی423/3 :1416 ،؛ العروسی الحویزی55/3 :1415 ،؛ الفیض الکاشانی138/3 :1415 ،؛

قمی مشهدی .)310/7 :1368 ،حتی برخی از مفسران اهل سنّت نیز این نظر را نقل کردهاند
(الطبری .)5/17 :1412 ،آلوسی میگوید برخی از امامیه معتقدند مراد از «اهل ذکر» اهل بیت
(ع) است ،به دلیل روایت جابر و محمد بن مسلم از ابوجعفر .ظاهر روایت ابنمردویه از
انس ،موافق با نظر امامیه است .اما این نظر درست نیست (اآللوسی .)386/7 :1415 ،ابنکثیر
نیز میگوید:
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قول ابیجعفر (ع) ،که اهل ذکر ما هستیم ،صحیح نیست .منظور ایشان از ما ،ا ّمت
اسالمی است .زیرا از همه امتهای پیشین اعلم است .علمای اهل بیت پیامبر
از بهترین علما هستند ،تا هنگامی که بر سنت مستقیم پایدار باشند .مانند علی،

ابنعباس ،فرزندان علی ،حسن ،حسین ،زینالعابدین ،محمد باقر ،جعفر صادق
و امثال آنان که به ریسمان متین االهی چنگ زدهاند (ابنالکثیر.)492/4 :1419 ،

البته ابنکثیر ،این قول را مانند قول ابنزید و با همان استدالل رد میکند .یعنی اصل
سخن صحیح است ،ولی در آیه منظور نیست؛ چون مخالف ،چیزی را که انکار کرده در
اثباتش به آن مراجعه نمیکند (همان) .طبرسی میگوید بر اساس یکی از اقوال ،اهل ذکر
اهل بیت پیامبرند .از علی (ع) و امام باقر (ع) روایت شده که اهل ذکر ،ما هستیم .پشتیبان
یکم
این قول ،کالم خداوند متعال است که پیامبر (ص) را ذکر نامیده استَ « :قدْ أَن ْ َز َل َّ
اللُ إِل َ ْ
ذِکرا َر ُسوالً؛ بهراستی خدا تذکاری که رسول است سوی شما فرو فرستاده» (طبرسی:1372 ،
65/7؛ طالق 10 :و .)11

در مجامع روایی شیعه ،روایات متعددی نقل شده است .مث ً
ال کلینی در کافی ،یک
باب به عنوان «اهل الذکر» اختصاص داده و  9حدیث از رسول خدا (ص) ،امام باقر ،امام
صادق (ع) و امام سجاد (ع) ذکر کرده است (الکلینی .)210/1 :1407 ،روایات زیادی از طریق
شیعه و سنّی به این مضمون وارد شده که در جلد سوم ملحقات احقاق الحق ،ص482
به بعد ،نقل شده است .در جلد  23بحاراالنوار ،ص 172به بعد ،حدود شصت روایت
در این باره نقل شده است (قرائتی .)398/6 :1383 ،تعدد و کثرت احادیث به گونهای است
که موجب اطمینان و وثاقت به صدور حاصل میگردد و نیازی به کسب تحصیل وثاقت
سندی نیست .روایات چند دستهاند :در دسته اول ،ذکر به قرآن ،در دسته دوم ،ذکر به
حضرت محمد (ص) و در هر دو سته ،اهل ذکر به ائمه اطهار تفسیر شده است .در دسته
سوم بهصراحت «اهل ذکر» منحصر در امامان (ع) شده است (الکلینی 210/1 :1407 ،و .)211
برای نمونه دو حدیث ذکر میشود:
محمد بن مسلم میگوید به حضرت باقر (ع) عرض کردم مردم گمان دارند اهل ذکر،
یهود و نصارا هستند .امام فرمود اگر آنها باشند شما را به دین خود فرا میخوانند .هرگز
نشاید پروردگار ،شما را به پرسش از افرادی فرمان دهد که شما را از اسالم خارج کنند
و به دین یهود و نصارا برگردانند .سپس آنحضرت با دست به سینه مبارک اشاره کرد
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و فرمود :ما ائمه اهل ذکر هستیم و مردم باید از ما بپرسند (الحر العاملی .)63/27 :1409 ،در
حدیث دیگری آمده است حضرت رضا (ع) در مجلس مأمون ،که علمای عراق و خراسان
حاضر بودند ،فرمود ما ائمه معصومین اهل ذکریم که خداوند امر به پرسش از آنان کرده
است .علما عرض کردند مقصود پروردگار از اهل ذکر ،دانشمندان یهود و نصارا است.
امام فرمود پناه به خدا از این سخنان .اگر مراد ،آنها باشند ما را به دین خود میخوانند
و میگویند دین ما افضل و نیکوتر از دین اسالم است .مأمون گفت پس مقصود از ذکر
چیست و اهل آن کیست .فرمود ذکر ،رسول اکرم (ص) و اهل آن ،ما ائمه هستیم .خداوند
این موضوع را در سوره طالق ،آیه  10و  ،11بهروشنی بیان کرده است (صدوق:1378 ،
.)239/1

نظر پنجم :مراد از اهل ذکر ،اهل علم و دانش است .مفسرانی که آرای مختلف در
مسئله را نقل کردهاند ،این نظر را نیز در زمره آرا شمردهاند .در تفسیر مفاتیح الغیب ،قول
زجاج به عنوان قول چهارم ذکر شده که اهل علم و تحقیق منظور است (الحقی البرسوی،
بیتا38/5 :؛ الرازی .)211/20 :1420 ،قرطبی معتقد است علما در لزوم تقلید عوام از آنان ،هیچ
اختالف نظری ندارند ،و مراد از اهل ذکر دانشمندان است (القرطبی .)272/11 :1364 ،شریف
الهیجی مینویسد« :اهل علم و دانش منظور است» (شریف الهیجی .)716/2 :1373 ،گرچه
در اخبار ،اهل ذکر به ائمه اطهار (ع) تفسیر شده و مردم به پرسش از ایشان مأمورند نه
از علمای یهود و نصارا؛ اما صدر و ذیل آیه با پرسش از ائمه (ع) تناسب ندارد .باید اهل
اعم حمل شود و اینکه ،روایات مصادیق جلیه را بیان میکند (ثقفی تهرانی،
ذکر بر معنایی ّ
 .)541/3 :1398در اخبار شیعه تفسیر به ائمه شده و مکرر گفتهاند این اخبار بیان مصداق
اتم میکند و منافاتی با عموم آیه ندارد و مراد ،اهل اطالع است؛ هر که باشد« .إ ِنْ کنْتُ ْم
ال تَ ْع َل ُمونَ » ارشاد به حکم عقل ،یعنی رجوع جاهل به عالم ،است (طیب.)128/8 :1378 ،
بدون شک ،اهل ذکر از نظر مفهوم لغوی ،تمام آگاهان را در بر میگیرد و آیه
بیانگر یک قانون کلی ُعقالیی درباره رجوع جاهل به عالم است ،هرچند مصداق
آیه ،دانشمندان اهل کتاب بودند ولی این ،مانع کلیت قانون نیست .به همین دلیل،
دانشمندان و فقهای اسالم به این آیه برای مسئله «جواز تقلید از مجتهدان اسالمی»
استدالل کردهاند .اگر میبینیم در روایاتی که از طرق اهل بیت (ع) به ما رسیده ،اهل
ذکر به علی (ع) یا سایر امامان اهل بیت (ع) تفسیر شده به معنای انحصار نیست،

 / 38پژوهش نامه امامیه ،سال اول ،شماره دوم

بلکه بیان واضحترین مصداقهای این قانون کلی است (مکارم شیرازی.)361/13 :1374 ،

شایان ذکر است که دیدگاه طباطبایی با سایر مفسران در آیه  43سوره نحل ،متفاوت
است .وی این آیه را پاسخی به شبهه مشرکان مکه ندانسته ،بلکه آن را پاسخ به ادعای
مطلق مشرکان دانسته است .زیرا سیاق جمله « َو ما أَ ْر َس ْلنا م ِ ْن َقبْلِک إ ِ َّل رِ ً
جال نُو ِحی إِلَیهِ ْم»
حصر رسالت بر بشر عادی و معمولی است ،بشری که به او وحی میشود .این حصر در
قبال ادعای مشرکان است که میپنداشتند اگر خداوند بشری را فرستاده خود قانون نظام
طبیعت را نقض کرده و اختیار و استطاعت را از بین برده است .خداوند برای مشرکان
روشن میکند که در هیچ یک از کتابهای فرستادهشده از ناحیه خدا ادعا نشده که دعوت
دینی ظهور قدرت غیبیه و اراده تکوینیهای است که میتواند نظام عالم را بر هم زند و
سنت اختیار را باطل کند و مردم را مجبور به قبول کند تا در پاسخش بگویند« :ل َ ْو شا َء َّ
اللُ
ما َعبَدْ نا م ِ ْن ُدون ِ ِه م ِ ْن َشیءٍ ( »...الطباطبائی .)256/12 :1417 ،به همین دلیل ،طباطبایی برداشت
بیشتر مفسران ،مثل فخر رازی ،آلوسی ،طبرسی و  ...را ،که سیاق آیه را رد شبهه «مشرکان
مکه یا قریش» میدانند ،نقد میکند و میگوید:
اوالً این سخن با سیاق آیه انطباق ندارد .ثانی ًا قب ً
ال هم از خصوص مشرکان قریش
چنین پنداری نقل نشده تا آیه ناظر به آن باشد .ثالث ًا تنها سخنی که از مشرکان نقل شده
اللُ ما َعبَدْ نا م ِ ْن ُدون ِ ِه م ِ ْن َشیءٍ »...
(مطلق مشرکان ،نه مشرکان قریش) همان جمله« :ل َ ْو شا َء َّ
(نحل )35 :است که سیاقش اثبات استحاله نبوت است و در آن سخنی از رسالت مالئکه
به میان نیامده است (همان).
بررسی نظرهای یادشده :از میان نظرهای پیشگفته ،نظر پنجم صحیح است و منظور
از اهل ذکر ،مطلق اهل علم و دانش است و منحصر به گروه خاصی نمیشود .زیرا:
 .1بر اساس تحقیقی که در قسمت مفهومشناسی صورت گرفت ،یکی از وجوه واژه
«ذکر» ،مشتمل بر معنای علم و دانش است ،و معنای مناسب با دو آیه اهل ذکر همین معنا
است .لفظ «الذکر» در آیه شریفه ،بدون هیچ قیدی و مطلق است و ظاهرا ً «ال» آن برای
جنس است؛ بنابراین ،اهل ذکر دارای مفهومی وسیع و گسترده است و همه دانشمندان و
آگاهان در زمینههای مختلف را شامل میشود.
 .2بر اساس اصل جاودانگی و همگانیبودن قرآن و رعایت منطق تفسیر قرآن ،آیات
اهل ذکر بیانگر قانونی کلی است و مختص به زمان ،مکان و افراد خاصی نمیشود
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(الطباطبائی .)70-58/1 :1417 ،در حقیقت ،آیات مذکور ،بیانکننده قاعده ُعقالیی رجوع
جاهل به عالم است .طباطبایی میگوید آیه ،ارشاد به یک اصل عام عقالیی است و آن
وجوب رجوع جاهل به اهل خبره است .روشن است که این حکم ،تعبدی ،تشریعی و
مولوی نیست و به طایفه و گروه ویژهای اختصاص ندارد (همان .)262 ،259/12 :خویی
معتقد است گرچه مراد از «اهل ذکر» علمای اهل کتاب است ،اما این از باب تطبیق کلی
بر مصداق است .شأن نزول ،عمومیت آیات قرآن را محدود نمیکند .وی با استفاده از
روایت امام باقر (ع) میگوید اگر آیه با مرگ کسی که درباره او نازل شده بمیرد ،هر آیینه
قرآن هم مرده است .یعنی اگر آیه را محدود به مورد نزولش کنیم آیه میمیرد .در این
صورت ،آیات قرآن جاودانه نخواهد بود ،در حالی که در روایت امام صادق (ع) است
که قرآن مانند خورشید و ماه در جریان است .وی با این سخن خود تنافی بین مفاد آیه
و اخبار را رفع کرده است (الطباطبائی الحکیم254 /3 :1414 ،؛ مجلسی .)404-403/35 :1403 ،آیه
بیان قاعده کلی و ارشاد به حکم خرد است که جاهل در خصوص هر موضوعی که به
آن نیاز داشته باشد ناگزیر برای تشخیص و تعیین راهحل به دانشمند همان امر رجوع ،و
به نظر او اعتماد میکند و این اصل ُعقالیی در هر زمینه قابل انطباق است و اختصاص به
قوم خاصی ندارد (حسینی همدانی .)458/9 :1404 ،حتی برخی از مفسران فراتر از آن گفتهاند
آیه به حکم عقل ارشاد دارد ،نه قاعده ُعقالیی (طیب128/8 :1378 ،؛ المدرسی.)60/6 :1419 ،
 .3گرچه در بخشهای پیشین بیان شد که شأن نزول آیات ،مشرکان قریش است که
از باب ستیزهجویی با رسول خدا (ص) دنبال بهانه و شبهه بودند ،که :مگر ممکن است
کسی از جنس انسان ،فرستاده پروردگار باشد؟ لذا به آنان گفته شد مسئله را از اهل کتاب
بپرسند؛ اما به هیچ وجه مورد نزول ،مخصص حکم کلی آیه نیست ،البته آیه به طور حتم
مورد نزول را شامل میشود .اهل کتاب ،یهود ،نصارا و غیر آنان ،که همزمان با رسول اکرم
بودند ،چون از پاسخ پرسش آگاه بودند مصداقی از مصادیق اهل ذکر محسوب میشدند.
اهل کتاب بودن ،خصوصیت ندارد .در تفسیر نمونه آمده است:
اهل ذکر مفهوم وسیعی دارد که همه آگاهان و اهل اطالع را در زمینههای مختلف
شامل میشود ،و اگر بسیاری از مفسرین اهل ذکر را در اینجا به معنای علمای

اهل کتاب تفسیر کردهاند نه به این معنا است که اهل ذکر مفهوم محدودی داشته

باشد ،بلکه در واقع از قبیل تطبیق کلی بر مصداق است؛ زیرا سؤال درباره پیامبران
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و رسوالن پیشین و اینکه آنها مردانی از جنس بشر با برنامههای تبلیغی و اجرایی
بودند قاعدت ًا میبایست از دانشمندان اهل کتاب و علمای یهود و نصارا بشود،
درست است که آنها با مشرکان در تمام جهات همعقیده نبودند ،ولی همگی در

این جهت که با اسالم مخالفت داشتند ،هماهنگ بودند .بنابراین ،علمای اهل
کتاب برای بیان حال پیامبران پیشین منبع خوبی برای مشرکان محسوب میشدند
(مکارم شیرازی.)242/11 :1374 ،

 .4اهل ذکر و اهل علم و دانش ،مفهومی کلی دارد و منطبق بر مصادیق فراوان و
ِ
کتاب آگاه به بشر بودن انبیا یکی از مصادیق آن است.
گوناگون است .همانگونه که اهل
همچنین ،تاریخدان ،فقیه ،عالم دینی ،و بلکه هر دانشمند و متخصصی ،مصداقهای
مختلف اهل ذکرند .زیرا هر کدام مصداق اهل علماند« .به همین دلیل دانشمندان و
فقهای اسالم به این آیه برای مسئله «جواز تقلید از مجتهدان اسالمی» استدالل کردهاند»
(همان .)361/13 :فخر رازی این استدالل را بعید دانسته است .زیرا آیه خطابی شفاهی و در
واقعهای خاص بوده و مربوط به یهود و نصارای آن زمان است (الرازی.)122/22 :1420 ،
گرچه ضعف کالم فخر ،روشن و بینیاز از توضیح است ،اما جمله « َف ْسئَ ُلوا أَ ْه َل ِّ
الذکرِ»
از هر لحاظ اطالق دارد ،از لحاظ سائل ،مسئول و موضوع سؤال ،اعم از معارف اسالمی،
احکام ،وظایف دینی ،که باید از اهل ذکر پرسیده شود (حسینی همدانی .)458/9 :1404 ،در
المیزان نیز آمده است:
با توجه به سیاق و مورد نزول آیه ،مخاطب مشرکان هستند ،و مراد از «اهل
ذکر» اهل کتاب مخصوص ًا یهودیاناند .با قطع نظر از مورد نزول آیه از روایات
چنین برمیآید که آیه شریفه مطلب عامی را بیان کرده که هم سائل ،هم مسئول

و هم مسئولعنه در آن عام است .به این معنا که مخاطب مشرکان نیستند ،بلکه

همه مسلماناناند؛ هر کسی که نسبت به معارف حقیقی جاهل است .مسئولعنه
هم اصل شک در رسالت نیست ،بلکه همه مسائل دینی است (الطباطبائی:1417 ،
.)284/12

 .5چنانچه در مباحث پیشگفته تبیین شد ،طبق آیات متعدد پیامبر اکرم (ص) ،قرآن
و تورات ذکر نامیده شده است .همچنین ،در روایات فراوان ،رسول خدا (ص) ،ذکر و
امامان معصوم (ع) ،اهل ذکر محسوب شدهاند .وجود مقدّ س پیامبر اکرم (ص) ،قرآن و
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اتم و اکمل ذکر و دربردارنده علوم االهی هستند .پیشوایان
کتب آسمانی از مصادیق بارزّ ،
معصوم (ع) نیز کاملترین و برترین مصداق اهل ذکرند .بر اساس آنچه گذشت ،تطبیق
آیات اهل ذکر ،در مصادیق مختلف با هیچ اشکالی روبهرو نمیشود و با مفهوم کلی و
عام اهل ذکر نیز منافاتی ندارد .گاه مصداق آن ،اهل کتاب ،و گاه فقیه و عالم دینی و غیر
آن است .به طور قطع و حتم ،امام معصوم کاملترین و برترین مصداق آن است .این
مطلب ،همان قاعده جری و تطبیق است که طباطبایی بارها در المیزان از آن یاد کرده
و به آن تمسک جسته است (الطباطبائی266/1 :1417 ،؛ 29/2؛ 70/3؛ 348/4؛ 137/5؛ ،177/12
 309و  .)...یکی از مباحث مهمی که در قواعد تفسیر قرآن مطرح است نظام چندمعنایی
در ساختارهای چندوجهی قرآن است .یکی از قواعد این نظام ،قاعده داللت استقاللی و
غیراستقاللی است .طباطبایی در این باره میگوید« :هر جمله از جمالت قرآنی بهتنهایی
حقیقتی را میفهماند و با هر یک از قیودی که دارد ،از حقیقتی دیگر خبر میدهد .مستند
سری است که اسراری در آن نهفته است» (همان20/1 :؛
این قاعده روایات است و آن ّ
 .)99/10بر اساس قاعده مزبور ،جمله «فاسئلوا اهل الذکر» به صورت مستقل ،بر حکم کلی
و عام داللت دارد و به صورت غیرمستقل و با لحاظ جمالت قبل و بعد آن ،همچنین
سیاق آیات ،حکم مورد نزول را بیان میکند و هر دو داللت ،صحیح ،حجت و قابل استناد
است.
یک پرسش :اگر پیشوای معصوم ،برترین مصداق است ،چرا در برخی روایات ،اهل
ذکر فقط در امامان معصوم انحصار یافته و از دیگران نفی شده است؟ چنانچه در روایت
محمد بن مسلم از امام باقر (ع) و در حدیث امام رضا (ع) آمده بود .حتی در روایات
مذکور استدالل شده که اگر اهل کتاب ،اهل ذکر باشند آنان افراد را از دین اسالم خارج
کرده و به دین خود فرا میخوانند .چنین دستوری از خداوند متعال صادر نمیشود و
شایسته شأن او نیست.
ِ
بخش متن و سند است.
پاسخ :بر اهل پژوهش پوشیده نیست که حدیث دارای دو
متن ،سخن نقلشده و سند ،راویان آن است .حدیث قابل استناد ،شرایطی دارد ،از جمله
باید سند آن ،معتبر ،متن آن ،بینقص ،و داللتش تمام باشد .قبل از استدالل به روایت باید
سند و متن آن ن ّقادی شود .در بحث مد نظر ،چون تعداد روایات زیاد است اطمینان به
صدور حاصل میشود .بنابراین ،از نقد و ارزشیابی سند رفع ید میشود .اما در خصوص
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نقد متن ،چند مطلب شایسته تأمل است .1 :روشن است که روایات یادشده بیانگر حصر
اهل ذکر در ائمه اطهار (ع) است؛ اما این حصر ،حصر مطلق نیست ،بلکه حصر اضافی
و نسبی است .مؤید بلکه دلیل بر آن ،استداللی است که در آن دو روایت آمده بود که
مسئله اخراج از اسالم و دعوت به دین اهل کتاب مطرح شده است .این استدالل دلیل بر
آن است که پرسشها تغییر پیدا کرده؛ زیرا پرسش زمان پیامبر درباره بشربودن فرستاده
خدا بوده و پرسشگر نیز مشرکان معاند بودهاند .به طور طبیعی پاسخگو باید نزد پرسشگر
محل اعتماد باشد .اما در زمان امام باقر (ع) و امام رضا (ع) ،طبق صریح حدیث ،پرسشگر
مسلمان است؛ مسلمانی که حدّ اقل کف اعتقادات اسالم را دارد و به حضرت محمد (ص)
به عنوان یکی از انسانهای برگزیده االهی و آخرین پیامبر پروردگار اعتقاد میورزد.
بنابراین ،پرسش او بشربودن پیامبر نیست .پس چون پرسش و پرسشگر تغییر کرده باید
پاسخگو نیز تغییر کند .حال اگر پاسخ را فقط معصوم (ع) میداند فقط از معصوم (ع) هم
باید پرسش شود نه شخص دیگر.
 .2بدون شک آیات قرآن باید به نحوی تفسیر شود که مورد نزول را شامل شود.
این مطلب را باید به عنوان اصلی اساسی مدّ نظر داشت .اصل مزبور و اصل جاودانگی
و همگانیبودن قرآن از هنگام نزول به بعد ،دلیل و قرینه اضافیبودن حصر در روایات
مذکور است (اسعدی و همکاران.)12/1 :1390 ،
 .3از یک سو ،ظاهر و سیاق روایات اهل ذکر ،همچنین روایات مربوط به شأن نزول و
اصول پیشگفته ،دلیل بر آن است که مصادیق آغازین اهل ذکر ،بیتردید علمای اهل کتاب
بودهاند .از سوی دیگر ،احادیث متعدد بیانکننده حصر اهل ذکر در ائمه اطهار (ع) است.
بنابراین ،دو دلیل متعارضاند .به منظور رفع ید از هر دو دلیل یا یکی از آنها مج ّوزی
وجود ندارد .فقط یک صورت باقی میماند و آن ،جمع بین دو دلیل است .شاهد و قرینه
جمع بین آنها ،اصول یادشده ،روایات شأن نزول و وضعیت و فضای زمان نزول است .این
شواهد و قرائن ،ظاهر و سیاق آیات را تأیید ،تأکید و تثبیت میکند و دلیل بر اضافی و
نسبیبودن حصر اهل ذکر در امامان معصوم است .بنابراین ،اهل ذکر در معصومان منحصر
است؛ اما نه به صورت مطلق ،بلکه به صورت اضافی و نسبی.
از مباحث پیشگفته این نتیجه به دست میآید که نظرهای اول ،دوم ،سوم و چهارم
هر کدام بهتنهایی کامل ،بدون اشکال و صحیح نیست ،به خالف نظر پنجم ،که اکثر قریب
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به اتفاق اقوال مفسران را در گستره خود جای میدهد و باعث حذف و رفع ید از هیچ
دلیلی ،اعم از ظاهر آیه و روایت ،نمیشود ،بلکه این نظر ،مقتضای جمع عرفی مقبول
بین ادله مختلف دارای تعارض ظاهری است .هم مورد نزول به عنوان مصداق آیه باقی
میماند و هم امام معصوم (ع) برترین مصداق اهل ذکر تلقی میشود و از روایات و از
اصل حصر اهل ذکر در اهل بیت (ع) ،که مفاد برخی از آنها است ،صرف نظر نمیشود.
نتیجه
در تفسیر آیات اهل ذکر ،چند مسئله مطرح و بررسی شد :تبیین شأن نزول ،مفهومشناسی
واژه «ذکر» ،اطالقات ذکر در قرآن ،تعیین مخاطب و پرسشگر ،مشخصشدن پرسش و
پاسخگو .مسئله اساسی بین مفسران ،تعیین مراد از اهل ذکر است .طبق ظاهر و سیاق
ِ
کتاب
آیات ،زمان ،مکان و فضای نزول و روایات مربوط به آن ،مقصود از اهل ذکر ،اهل
آن زمان است .اما در مجامع روایی و تفاسیر روایی ،اخبار فراوانی وجود دارد که بیانگر
آن است که منظور از اهل ذکر ،ائمه اطهار (ع) هستند .در تعداد معتنابهی از آنها ،اهل ذکر
در امامان معصوم (ع) انحصار یافته و از غیر آنان نفی شده است.
در مقام ّ
حل مسئله یادشده ،دو دسته دلیل متقابل رخ مینماید :یک دسته با تأکید
داللت دارد که اهل ذکر فقط پیشوایان معصوماند ،با این استدالل که اگر اهل ذکر ،اهل
کتاب باشند باعث اخراج مسلمانان از اسالم و رویآوری به دینشان میشوند .الزمه
پذیرش صد درصدی این دلیل ،خروج مورد نزول از شمول آیات است و این ،به هیچ
وجه پذیرفتنی نیست .به دلیل این محذور ،اکثر مفسران ،بهویژه اهل سنت ،این روایات را
نادیده گرفته یا حصر آن را ر ّد کرده و بر معنای نادرستی حمل کردهاند.
مفسران ،امر را دائر مدار بین دو چیز دانستهاند؛ یا از شأن نزول بگذرند و بگویند
آیات مورد نزول را شامل نمیشود یا از روایات مربوط به اهل بیت و حصر اهل ذکر در
ایشان صرف نظر کنند .اما راه ّ
حل درست و صحیح آن است که بر اساس اصول و قواعد
تفسیر و نیز مطابق قوانین تعادل و تراجیح و راهحل تعارض بین ادله باشد .اگر سند و
داللت ادله دو طرف تمام باشد و ضوابط و قواعد ،اجازه حذف یک طرف یا هر دو طرف
را ندهد ،بهناچار باید با استفاده از قرائن و ادله دیگر ،در ظاهر یکی از دو طرف تصرف
کرد .با اتّخاذ نظر صحیح ،فقط از اطالق حصر روایات صرف نظر میشود ،نه از اصل
حصر و نه از ّ
کل روایات .در این صورت ،حصر اهل ذکر در اهل بیت (ع) ،حصر اضافی
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و نسبی تل ّقی میشود .استدالل در ذیل روایات مذکور قرینه و مؤید آن است .عالوه
بر قواعد حل تعارض ادله ،قاعده جری و تطبیق و نیز قاعده داللت استقاللی و داللت
غیراستقاللی ،که تفصیل آن گذشت ،دلیل این نظر است.
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