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 مقدمه

 خنندا تننا شنندند حاضننر حننق شننناخت پایننانی آوردگنناه در نجننران مسننیحیان کننه روزی

 2۵ روز کننند. جنناری برنننده بننین از عننذابی نننزول بننا را حکمننی پیننامبر، بننا آنننان میننان

 بننزر  منناجرای ایننن اجننرای بننرای کننه اسننت قننراری هجننرت، دهننم سننال حجننهالذی

 نفننره پنننا جمعننی بننا مرتبننت ختمننی ححننرت موعننود، روز رسننیدن فننرا بننا شنند تعیننین

 مسننیحیان مصنناف بننه حسننین امننام و حسننن امننام زهننرا، ححننرت علننی، امننام از متشننکل

 بننا داشننتند انتظننار ایننن جننز هیدتننی در را پیننامبر ححننور کننه مسننیحیان سننو آن از آمنند

 تردیند  بنه  بنود  ایمنان  و یقنین  ننور  از آکننده  وجودشنان  کنه  مصنمم  جمنع  اینن  بنه  نظاره

 را هنناییصننورت گفننت دیگننری بننه مسننیحیان نمایننندگان از یکننی میننان ایننن در افتادننند

 مبننادا پننا آوردمننی در بننه جایشننان از را هنناکننوه بخواهننند، خنندا از اگننر کننه نگننرممننی

 بننه و برتافتننند سننر مباهلننه انجننام از مسننیحیان سننانبنندین برخیزینند. مباهلننه بننه اینننان بننا

 تعننالی بنناری کننالم و (7۶2 ،2 :۱372طبرسننی، ر.ک؛) نهادننند گننردن جَزیننه پننرداختن

 است:گفته سخن بزر  رویداد این از چنین

 وَ أَِّْنلاءَََ ْ  وَ أَِّْناءَنلا  نَلدْعُ  ََّعلالَوْا  فَقَل ْ  الْعِلْل ِ  مِلنَ  جلاءَ َ  ملا  َِّعْدِ مِنْ فیهِ حَاجذفَ فَمَنْ

 الْکلااِِّینَ  عَلَل   اللَّلهِ  لَعْنَلنَ  فَنَجْعَل ْ  نَبْتَهِل ْ  ََل ذ  أَنْفَيَلکَ ْ  وَ أَنْفَيَلنا  وَ نِياءَََ ْ وَ نِياءَنا

 (.۶۱عمران/ آل)

 محاجنه  تنو  بنا  آمنده،  ک]حاصنل  را تنو  کنه  دانشنى  از پنا  ک]بناره  اینن  در کنه  هر پا

 نزدیننک خویشننان مننا و زنانتننان، و زنانمننان و پسننرانتان، و پسننرانمان بیایینند» بگننو: کننند،

 بننر را خنندا لعنننت و کنننیم، مباهلننه سننپا خننوانیم؛ فننرا را خننود نزدیننک خویشننان شننما و

 «دهیم قرار گویاندرو 

 و کننم اسننالمی، گوننناگون هننایدانننی کننه اسننت آینناتی شننمار از مباهلننه آیننة بنناری

 اسننالمی بننزر  رخننداد ایننن سننوی بننه را خننود پژوهشننی هننایازکوشننی بخشننی بننیی،

 خننود علمننی رسننالت بنننابر کننالم و تنناریخ حنندیث، تفسننیر، هننایدانننی اننند.داده سننوق

 رخننداد بررسننی بایسننتگی آنچننه اننند.گشننوده مباهلننه موضننوع روی فننرا ویننژه ایدریچننه
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 گننرانپننژوهی سننوی از کننه اسننت ایگسننترده پننردازش نماینند،مننی افننزون را مباهلننه

 رخننداد اصننل در زدنننی م ننال اجمنناع چننند هننر اسننت. گرفتننه انجننام آن پیرامننون فننریقین

 در بنیننادینی نظرهننای اخننتالف امننا اسننت کنننندهخیننره بیننت اهننل ححننور حتننی و

 و جنندی هننایبحننث اسننتگردیننده باعننث طیننج دو سننوی از مباهلننه معنننایی کننارکرد

دانننی جملننه از کننالم دانننی آینند. پدینند آیننه ایننن پیرامننون تنناریخ طننول در داریدامنننه

  کنننه اسنننت هننناییبرداشنننت شننناهد آن گراننننهپنننژوهی صنننحنه کنننه اسنننت هنننایی

 است. داشته دیگری هایبرداشت نفی و ا بات در سعی کالمی طیج دو از کدام هر

 باورهننای ا بننات بننرای خاسننتگاهی را مباهلننه آیننة گرایانننها بننات رهیننافتی بننا امامیننه

 در بیرونننی صننورت بننه را مباهلننه آیننة معنننایی کننارکرد و شناسنناندمننی خننود مرامننی

 نیننز سننت  اهننل متکلمنان  سننو آن از نمایند، مننی تفسنیر  خننویی اعتقنادی  اصننول حقانینت 

 اسننتناد آن بننه شننیعه کننه وجننوهی در آیننة معنننایی فننرو  از تننا اننندبننوده آن بننر همننواره

 از برخاسننته علمننی شنندهای و آمنند تننا اسننت آن بننر نوشننتار ایننن بکاهننند. جوینندمننی

 قننوت منظننر ایننن از تننا کننند بازنمننایی تطبیقننی صننورتبننه فننریقین کالمننی هننایدریافننت

 بازسننازی روشنننی صننورتبننه کالمننی طیننج دو هننر هننایدریافننت صننحت و اسننتدالل

 در آن بیننان کننه اسننتآمننده پدینند فراوانننی هنناینگننارش زمینننه ایننن در چننند هننر نماینند.

 از مباهلننه آیننة در امامننت مقالننه بننه تننوانمننی نمونننه طننور بننه امننا گنجنندنمننی نوشننتار ایننن

 نامننةپننژوهی داوودی، سننادات لننیال فننر،معینننی محمنند ر.ک؛) اشنناعره و امامیننه دینندگاه

 دهننندةتشننکیل اجننزاء جزیننی صننورت بننه کننه کننرد اشنناره (۱0 :۱3۹7 اسننالمی، مننذاهب

-گذاشننته بحننث بننه اشنناعره و امامیننه منظننر از را نسننائنا( ابنائنننا، انفسنننا،) همچننون را آیننه

بننه کننه اسننت آن دارد دسننت ایننن از مقنناالتی سننایر بننا حاضننر مقالننه کننه تفنناوتی اسننت.

 گیننردمننی دربننر نیننز معتزلننه همچننون را فننریقین کالمننی هننایطیننج همننه کلننی صننورت

 نتننایجی بننه باشنند داشننته تفسننیری صننب ه حاضننر نوشننتار آنکننه از بننیی ایننن بننرعننالوه

 مطالعننات در معتنننابهی آ ننار آن، تفسننیری معنننای ت بیننت وجننود بننا کننه اسننتپرداختننه

  نهد.می جای بر کالمی
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 شیعه ديدگاه .1

 سننود مباهلننه آیننة از گسننترده صننورت بننه خننود کالمننی مطالعننات در شننیعه متکلمننان

 عقالنننی هننایکنناوش پرتننو در مباهلننه آیننة معنننایی افننق از اننندکوشننیده آنننان اننند.بننرده

 کننار بننه شننیعه اعتقننادی سنناختار تکمیننل و تأیینند در تواننندمننی کننه معنننایی لننوازم همننه

 آورند. دستبه آید؛

 افضلیت .1-1

 آراء در مباهلنه  آینة  از کنه  اسنت  کالمنی  هنای برداشنت  تنرین مهنم  از بینت  اهنل  افحلیت

 و اجمنالی  صنورت  دو بنه  المنومنین امینر  افحنلیت  دالینل  شنود. منی  دینده  شنیعه  متکلمان

 افحننلیت ذیننل را مباهلننه آیننة اسننت،کهشننده طننرک شننیعه متکلمننان سننوی از تفصننیلی

 اننندگنجانننده اسننت افحننیلت از خننا  جهتننی بیننان از خننالی کننه کلننی و اجمننالی

 :۱3۹0گلپایگنننانی، ربنننانی ،۵۴2 :۱3۸3 الهیجنننی، ؛3۸3 :۱۴23 مقنننداد، فاضنننل ر.ک؛)

 از ایپنناره در البتننه کننه گیننردبرمننی در را گوننناگونی ابعنناد افحننلیت، و برتننری (27

 اند.نرسیده وفاق به موجود هایانگاره

  صحابه بر برتری .1-1-1
 وجنوا  عصنمت،  و نن   کننار  در شنیعه  کنه  اسنت  اصنولی  تنرین مهنم  از افحنلیت  اصل

 مقنننامی، جهنننت از البتنننه (.۵۶۹ :۱3۸3الهیجنننی، ر.ک؛) گینننردمنننی نتیجنننه را امامنننت

 کنه  اسنت  بینت  اهنل  افحنلیت  معننایی  سنطوک  از از سنطح  تنرین پنایین  برتنری  اینن  ا بات

 متکلمننان اننند.گذرانننده نظننر از کالمننی مطالعننات مجمننوع در را آن شننیعه متکلمننان

 دانننندمننی  ابننت علننی امننام بننرای را افحننلیتی چنننین مباهلننه آیننة از اسننتفاده بننا امامیننه

 :۱3۶۵حلنننی، ؛3۸۵ :۱۴۱3 حلنننی، ؛2۶7 :۱۴07طوسنننی، الننندین نصنننیر خواجنننه ر.ک؛)

 زیننرا اننندداده قننرار نظننر منند امامننت قلمننرو در افحننلیت اصننل وجننوا بنناره ایننن در (.۱2

 از کنندام، هننر کننه شننودمننی گشننوده امامننت مقولننه روی فننرا فننرم دو باشنند، ایننن جننز

 تننرجیح تسنناوی صننورت در بننرد. مننی رنننا علمننی و عقلننی اعتبننار و ارزش فقنندان
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 بننر یکننی جهتننی و غننایتی و مزیتننی هننیم بنندون کننه معنننا بنندین آینندمننی الزم بالمننرجح

 یننا اسننت ناشایسننت کننرداری چنننین خننرد و عقننل پیشننگاه در کننه یابنند رجحننان دیگننری

فنزون  قنبح  از یکنی  آن از نینز  اینن  کنه  آوردمنی  بنر  سنر  فاضنل  بنر  مفحنول  تقدیم آنکه

 نظننام ینک  بنرای  عقلنی  حینث  از فنرم  دو اینن  از ینک  هنر  بننابراین  بنرد منی  رننا  تنری 

 خواجنننه  ر.ک؛) اسنننت خردورزاننننه و منطقنننی کنننارکرد توجینننه فاقننند حکیماننننه

 اصنننل تبینننین در حلنننی علّامنننه (.3۶۶ :۱۴۱3 حلنننی، ؛222 :۱۴07طوسنننی، نصنننیرالدین

 االفحننلمسنناوی اسننت:نمننوده تقریننر چنننین را آن مباهلننه آیننة محوریننت بننا افحننلیت

 (.۱2 :۱3۶۵ حلی، ر.ک؛) است افحل است مساوی افحل با آنکه افحل:

 است:شده نقل چنین علی امام از سنت اهل منابع در روایتی نقد در مفید شیخ

 إِلَّللا عُمَللبَ وَ َِّکْللب  أَِِّللی عَلَلل  فَضَلللَنِی ِِّبَجُل للیُ لَللاأَوََّ  قَللالَ أَنَّللهُ( ع) أَمِیبِالْمُللؤْمِنِینَ عَللنْ

 ۱(۵۶۱ :۱۴۱3 عاصم، ابی بن عمر ر.ک؛) .الْمُفْتَبِی جَلْدَ َ جَلَدََّْهُ

 حنند آنکننه جننز باشنند داده برتننری عمننر و ابننوبکر بننر مننرا کننه را کسننی آرننندنمننی نننزدم

 کنم.می جاری او بر زننده افترا

 امتینناز فاقنند را غفلننه بننن سننوید یعنننی روایننت ایننن گزارشننگر و راوی آنکننه از پننا

 نیننز محتننوایی حیننث از مباهلننه آیننة بننه تمسننک بننا اسننت دانسننته شناسننانهرجننال تو یقننات

 (.۱۶7 :۱۴۱3 مفید، ر.ک؛) کندمی  ابت را آن اعتباریبی

 پیامبران بر برتری .1-1-2

 علننی امننام برتننری خصننو  در شننیعه آراء دربننارة متفنناوت هننایانگنناره از مفینند شننیخ

 از پینامبران  باورنند  اینن  بنر  شنیعه  متکلمنان  بیشنتر  گویند منی  او اسنت.  داده خبنر  انبیناء  بر

 از برتننر را علننی امننام متکلمننان، از دیگننر گروهننی و حنندیث اهننل امننا برترننند علننی امننام

 را توقننج موضننع نیننز اننندک گروهننی اننند.دانسننته خنندا رسننول جننز بننه هنناانسننان همننه

 جننز بنه  هنناانسنان  همننه از علنی  امننام کنه  اعتقادننند اینن  بننر هنم  شننماری و انند داده برتنری 

 مختلننج هنناینگننرش گننزارش از پننا مفینند شننیخ اسننت. برتننر العننزم اولننوا پیننامبران

 برتننری شننواهد بیننان صنندر در وی دارد.مننی ابننراز بنناره ایننن در را دینندگاهی شننیعه،
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 آن نماینندمننی توجننه جالننب آنچننه اسننت.آورده میننان بننه سننخن مباهلننه آیننة از علننی امننام

 رسنول  برتنری  بنر  دیگنری  دلینل  اگنر  گویند منی  مباهلنه  آینة  دربنارة  مفیند  شیخ که است

 بنه  گناه هنیم  مباهلنه  آینة  خناطر  بنه  مقنامی  تفناوت  چننین  نداشنت  وجود علی امام بر خدا

 حفنم  ولنی  شنود منی   ابنت  خندا  رسنول  برتنر  مقنام  دیگنر  ادلنه  بننابر  امنا  آمند نمی دست

 (.23-۱۸ :۱۴۱3ر.ک؛مفید،) است باقی خود قوت به هاانسان دیگر بر برتری این

  گوینندمننی فننوق مطلننب بیننان از پننا خننود آ ننار از دیگننر یکننی در مفینند شننیخ

 همچننین  و السنالم علنیهم  ائمنه  و علنی  امنام  دربنارة  خندا  رسنول  از کنه  اخبناری  اساس بر

 دینندگاه ،قرآنننی آیننات از برخننی بننه نظننر بننا و رسننیده بنناره ایننن در ائمننه از کننه رواینناتی

  (.7۱ :۱۴۱3مفید، ر.ک؛) شودمی تقویت پیامبران بر علی امام برتری

 علنی  امنام  برتنری  او دهند؛ منی  دسنت  بنه  وینژه  دیندگاهی  بناره  اینن  در مقنداد  فاضل

 ائمنه  سنایر  بنرای  برتنری،  اینن  دربنارة  امنا  پنذیرد، منی  را خندا  رسنول  جنز  به انبیاء همه بر

 بنه  العنزم  اولنوا  پینامبران  جنز  بنه  انبیناء  بنر  ائمنه  برتنری  وی اسنت  ساخته همراه قید یک با

 برترنند  العنزم  اولنوا  پینامبران  از ائمنه  آینا  کنه  بناره  اینن  در امنا  ؛اسنت نگریسنته  قبول دیده

 و ،َّوقّلل َ الللف فللی فعنللدی العللَِْ أولللو أمّللا و»اسننت:داده تننرجیح را کننردن توقننج

 شننیخ گوینندمننی او کننه اسننت ذکننر بننه الزم (۱۶۹: ۱۴20 مقننداد، فاضننل) «أعللل  اللّللهُ

 توقننج برترننند العننزماولننوا انبیننای بننر کلننی صننورت بننه ائمننه آیننا کننه بنناره ایننن در مفینند

 مختلنج  آ نار  در مفیند  شنیخ  آراء گنردآوری  بنا  آمند  کنه  چننان  آنکنه  حنال  استنموده

 از هننایینشننانه چننند هننر اسننت برگزیننده را نخسننت دینندگاه او کننه شننودمننی روشننن

 شود.می دیده او یصر در تحول

 علنی  امنام  و پینامبر  مینان  کنه  تسناوی  بنه  نظنر  بنا  نینز  شنیعه  خرأمت متکلمان از الهیجی

 حکننم تقنندم مننا انبیننای بننر علننی امننام برتننری بننه آینندمننی دسننت بننه انفسنننا تعبیننر طبننق

 (.333 ،۱ :۱373الهیجی، ر.ک؛) استنموده

 برانگیختننه را پژوهننانحنندیث واکنننی کالمننی مطالعننات در موضننوعی چنننین انعکنناس

 عللل  ع َّفضللیله » عنننوان تحننت بحنناراالنوار در بننابی مجلسننی علّامننه کننه آنجننا تننا اسننت
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 و الخلل   سلائب  علن  و المالئکل   علن  و علنه   میفلاقه   أخلذ  و الخلل   جمیع عل  و األنبیاء

ْ  أوللی  صلاروا  إنما العَْ أولی أن  ر.ک؛) اسنت گشنوده  «عللیه   ا  صللوات  ِّحلبه   العلَ

 بنننه ادامنننه در اسنننت.آورده گنننرد رواینننت ۸۸ بننناا اینننن در (او2۶7 ،2۶ :۱۴03مجلسنننی،

 شود:می ذکر مجموعه این از روایت چند کوتاه صورت

 ر.ک؛) «ََللافِبٌ إِلَّللا فِیللفَ یَشَللفُّ لَللا الْبَشَللبِ خَیْللبَ أَنْللنَ عَلِللیُّ یَللا   اللَّللهِ رَسُللولَ قَللالَ»

 دربنناره هسننتی انسننان بهتننرین تننو ینناعلی (.77 :۱۴۱۴صنندوق، ؛2،۵۹ :۱37۸ ،صنندوق

 اهنل  شنده  شنناخته  عالمنان  از قنندوزی  اسنت  ذکنر  شنایان  کنند. نمنی  شنک  کنافر  جز تو

 اسننتنمننوده گننزارش محننمون همننین بننا امننا اخننتالف اننندک بننا روایننت سننه سنننت

 (.273 ،2 :۱3۶۴ قندوزی، ر.ک؛)

 الْعَلالَمِینَ  رِجَلالِ  عَلَل   مِنْهَلا  فَاخْتَلارَنِی  اللدُّنْیَا  عَلَل   أَشْلبَََ  جَل َّ  وَ عَلََّ  اللَّهَ إِنَّ عَلِیُّ یَا»

 الََْئِمذل َ  فَاخْتَلارَ  الفَّالِفَل َ  اطَّلَلعَ  ََل ذ  َِّعْلدِی  الْعَلالَمِینَ  رِجَلالِ  عَلَل   فَاخْتَلارَ َ  اطَّلَعَالفَّانِیَ َ ََ ذ

 نِيَلاءِ  عَلَل   فَاطِمَل َ  فَاخْتَلارَ  البَّاِِّعَل َ  اطَّلَلعَ  ََل ذ  َِّعْلدَ َ  الْعَلالَمِینَ  رِجَلالِ  عَلَل   وُلْدِ َ مِنْ

 طوسنننننی، ؛37۴ ،۴ :۱۴۱3 صننننندوق، ؛20۶ ،۱ :۱3۶2، صننننندوق ر.ک؛) «الْعَلللللالَمِینَ

 بننار برگزینند بشننر همننه میننان از مننرا و کننرد توجننه دنیننا بننر خداوننند علننی (.یننا۶۴2 :۱۴۱۴

 و کننرد دیگننر تننوجهی سننپا برگزینند همگننان بننر را تننو بننار ایننن و کننرد تننوجهی دیگننر

 ایننن و کننرد تننوجهی چهنارم  بننار بننرای و برگزیند  بشننر همننه بنر  را تننو فرزننندان از امامنان 

 برگزید. عالمیان از زن برترین عنوان به را فاطمه بار

 أَمُّهُمَللا وَ أَِِّیهِمَللا َِّعْللدَ وَ َِّعْللدِی الْللََرْ ِ أَهْلل ِ خَیْللبَ الْحُيَللیْنَ وَ الْحَيَللنَ   النَّبِللیُّ قَللالَ

 و مننن از پننا حسننین و حسننن (.۶2، 2: ۱37۸ صنندوق،) .الْللََرْ ِ أَهْلل ِ نِيَللاءِ أَفْضَلل َ

  است. عالم زنان برترین از فاطمه مادرشان و هستند هاانسان بهترین پدرشان

بننه مننذکور بنناا ذیننل مطروحننه روایننات از آنچننه کننندمننی تصننریح مجلسننی علّامننه

 کنه  اسنت  انبیناء  همنة  بنر  السنالم علنیهم  اطهنار  ائمنه  و پینامبر  برتنری  ا بنات  آیدمی دست

 احصنناء بنناا ایننن در آنچننه افزاینندمننی او نیسننت. ممکننن آن حقیقننت در تردینندی هننیم
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 مجلسنننی، ر.ک؛) دارد وجنننود بننناره اینننن در کنننه اسنننت چینننزی آن از کمتنننر نمنننوده

۱۴03: 2۶، 2۹7.) 

 ایننن همننه الخطنناافصننل تواننندمننی کننه رسننیده بنناره ایننن در صننادق امننام از روایتننی

 منطقننی صننورت بننه و قرآنننی دلیننل یننک براسنناس روایننت ایننن زیننرا باشنند گفتگوهننا

 ایننن پایننة بننر آنچنه  ایننن، بننر افننزون اسنت نمننوده اسننتنتا  آیننه اناهر  از علننی امننام برتنری 

 بننر در منطننق همننین پایننة بننر هننم را ائمننه سننایر شننود،مننی  ابننت علننی امننام بننرای حنندیث

 موسننی و عیسننی ححننرت بننر علننی امننام برتننری از آشننکارا روایننت، ایننن در گیننرد.مننی

 حندیث  اینن  گفتگنوی  محنور  نمایند منی  توجنه  جالنب  آنچنه  اسنت آمنده  مینان  بنه  سخن

 است: پیامبران بر علی امام برتری پیرامون شیعیان باور دربارة

 فِلی  الشَلیعَ َ  یَقَلولَ  ء شَلیْ  أَیُّ ع اللَّلهِ  عَبْلدِ  أَُِّلو  لِلی  قَالَ:قلال  الْوَلِیلدِ  ِّْلنِ  اللَّلهِ  عَبْدِ عَنْ»

 مِللنْ أَفْضَلل َ مُوسَلل  وَ عِیيَلل  إِنَّ یَقَولَللونَ قَلْللنُ ع الْمُللؤْمِنِینَ أَمِیللبِ وَ مُوسَلل  وَ عِیيَلل 

 رَسُلولَ  عَلِل َ  مَلا  عَلِل َ  قَلدْ  ع الْمُلؤْمِنِینَ  أَمِیلبَ  أَنَّ یََْعُمُلونَ  أَ فَقَلالَ  قَلالَ  ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیبِ

 اللَّلهِ  عَبْلدِ  أَُِّلو  قَلالَ  أَحَلدا   البُّسُل ِ  مِلنَ  الْعَلَِْْ  أَولِلی  عَلَ  یُقَدِّمُونَ لَا لَکِنْ وَ نَعَ ْ قَلْنُ اللَّهِ

 اللَّلهُ  قَلالَ  قَلالَ  أَخَاصِلمُهُ ْ  مِنْلهُ  مَوْضِلع   أَیِّ فِلی  وَ قَلْلنُ  قَلالَ  اللَّلهِ  ِِّکِتَلابِ  فَخَاصِمْهُ ْ ع

 ََل َّ  لِمُوسَل   یَکْتَلبْ  لَل ْ  عَلِمْنَاأَنَّلهُ  ء شَلیْ  ََل َ  مِلنْ  الْلََلْواهِ  فِلی  لَلهُ  ََتَبْنا لِمُوسَ  ََّعَالَ 

 وَ فِیلهِ  ََّخْتَلِفَلونَ  الَّلذِی  َِّعْل َ  لَکَل ْ  لِلَََِّیِّنَ  وَ لِعِیيَل   ََّعَلالَ   وَ ََّبَلارَ َ  اللَّلهُ  قَالَ وَ ء شَیْ

 الْکِتلابَ  عَلَیْلفَ  نَََّلْنلا  وَ هلؤَالءِ  عَلل   شَلهِیدا   ِِّلفَ  جِئْنلا  وَ   لِمُحَمذلد   ََّعَلالَ   اللَّهُ قَالَ

 (.227 ،۱ :۱۴0۴ قمی، صفار بن محمد ر.ک؛)« ء شَیْ لِکَ َ َِّبْیانا 

 امنام  افحنلیت  و برتنری  کنه  کناری  و سناز  اسناس  بنر  تنوان منی  اسنت  گفتنی باره این در

 آورد؛ دسنت بنه  شنیوه  همنان  بنا  را امامنان  دیگنر  افحنلیت  شنود، منی   ابنت  انبیناء  همه بر علی

 دسننت بننه نقلننی کننامالا قالننب یننک در و «انفسنننا» تعبینر  بننه عطننج بننا علننی امننام برتننری زینرا 

 فننردی کننه دارد وجننود  بننوتی صننورت بننه امکننان ایننن عقلننی حیننث از کننه چننند هننر آمنند

 برتنری  نبنی  زکرینای  بنر  منریم  ححنرت  کنه  چننان  باشند  نبنی  از برتنر  نبنوت  مقنام  از خار 
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 اینتیجننه چنننین بننه قطعیننت بننا تننواننمننی نقلننی شننواهد گننرفتننظننر در بنندون امننا یافننت

 از کننه آینندمننی دسننت بننه هننایینقلی،گننزاره متننون بررسننی بننا حننال کننرد حاصننل اطمینننان

 علنی  امنام  دربناره  منطقنی  صنورت بنه  کنه  کنند منی  افناده  معنایی واقعیت همان معنایی جهت

 شنیعه  متکلمنان  از ایعنده  چگوننه  اسنت  تعجنب  بسنی  جنای  اسنت. رسنیده  حکمنی  چنین به

 همنه  داشنتن  وجنود  بنا  روش همنین  امنا  انند یافتنه  دسنت  علنی  امنام  افحلیت به روش همین با

 بنر  حکنم  صندور  بنرای  کنند منی  نتیجنه،کامل  بنه  دسنتیابی  بنرای  اشقاعنده  کنه  عناصری آن

 همننان معنننایی صنندور در ذیننل روایننات آن، نمونننه اسننت   افتنناده نفننا از دیگننر مصننادیق

 کننند:مننی افنناده انفسنننا اصننطالک بنناالتر ایدرجننه در البتننه کننه دهننندمننی دسننت بننه اینتیجننه

 «اللَّلهَ  آاَ  فَقَلدْ  آاَانِلی  مَلنْ  وَ آاَانِلی  فَقَلدْ  آاَاهَلا  فَمَلنْ  مِنْهَلا  أَنَلا  وَ مِنَلی  َِّضْلعَ ٌ  فَاطِمَ َ أَنَّ»

 را او کننا هننر هسننتم او از مننن و اسننت مننن تننن پنناره فاطمننه) (.۱۸۶ ،۱ :۱3۸۵ صنندوق،)

 است.کرده اذیت را خدا بیازارد مرا کا هر و استکرده اذیت مرا بیازارد

 تنا: بنی  مسنلم،  ،۱2۱ ،۶ :۱۴0۱بخناری،  ر.ک؛) «أَغْضَلبَنِی  أَغْضَلبَهَا  فَمَلنْ  مِنَلی،  َِّضْلعَ ٌ  فَاطِمَ َ»

 (.۴۶ ،2۶ :۱۴۱۹حنبنننل، بنننن ،احمننند۹7 ،۵ :۱۴۱۱نسنننایی، ،۵۱۱ ،۵ : ۱۴03ترمنننذی، ،۱۹03 ،۴

 است.آورده خشم به مرا آرد خشم به او کا هر است من تن پاره فاطمه

 ،۱ تنا: بنی  ماجنه،  ابنن  ر.ک؛) «حُيَلیْن ا  أَحَلبذ  مَلنْ  اللَّلهُ  أَحَلبذ  حُيَیْن . مِنْ أَنَا وَ مِنَی، حُيَیْنٌ»

 :۱3۵۶قولوینننه، ،ابنننن۱02 ،2۹ :۱۴۱۹ حنبنننل، بنننن احمننند ،۴7۵ ،۵ : ۱۴03ترمنننذی، ،۱۵2

 و اسنننت منننن از حسنننین (.2۱۹ ،۱ : ۱۹۹۸ مرتحنننی، سنننیّد ،۸۸ ،3 :۱۴0۹م ربنننی، ابنننن ،۵2

 است. او دوستدار خدا باشد حسین دوستدار کا هر حسین. از من

 ائمننه، افحننلیت نتیجننه بننه رسننیدن بننرای خنندا رسننول دادنمحوریننت بننر افننزون

 قننراردادن وسننط حنند بننا نهنند.مننی مننا فننراروی امکننانی چنننین نیننز دیگننر راهننی جسننتن

 قاعننده داد بننرون وقتننی تاباننند.مننی رخ افحننلیت اصننل روشنننی بننه گفتننار ایننن در قننرآن

 هننم، خنندا کتنناا بننا تسنناوی نتیجننه شننودمننی افحننلیت خنندا( رسننول) افحننل بننا تسنناوی

 روایننت در خنندا رسننول اسننت.آمننده دسننت بننه پیننامبر تسنناوی بننا کننه شننودمننی همننان
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 گرفتننه جننای فننریقین حنندیث دانننی هننایکنناوش اعتبننار سننطح بنناالترین در کننه  قلننین

 است: ساخته برقرار الهی کالم با بیت اهل میان تساوی چنین است

 مِللنَ مَمْللدُودَ حَبْلل ٌ اللَّللهِ َِتَللابُ الْللآخَبِ: مِللنَ أََْبَللبَ أَحَللدُهُمَا الفَّقَلَللیْنِ، فِللیکَ ُ ََّللارِ َ إِنَللی»

 «الْحَلوْ   عَلَلیذ  یَلبِدَا  حَتَّل   یَفْتَبِقَلا  لَلنْ  وَإِنَّهُمَلا  َِّیْتِلی،  أَهْ َ وَعِتْبََِّی الََْرْ ِ، إِلَ  اليذمَاءِ

 :۱۴03ترمنننذی، ،20۹0 ،۴: ۱3۴۹، مسنننند ،۱7،۱70 :۱۴۱۹حنبنننل، بنننن احمننند ر.ک؛)

 (.۵۸ :۱۴03 صدوق، ،۱،۶۵ :۱3۶2 ،صدوق، 2،2۵ :۱۴2۹ کلینی، ،۵،۴7۹

 فرشتگان بر برتری .1-1-3

 میننان کالمننی هننایانگنناره از گوننناگونی آراء کننه اسننت مسننائلی از یکننی موضننوع ایننن

 دربنناره بحننث اصننل البتننه اسننت.آورده پدینند آن اطننراف در معتزلننه و اشنناعره و شننیعه

 داده تسننری نیننز امامننت موضننوع بننه را آن شننیعه کننه اسننت فرشننتگان بننر انبینناء برتننری

 امننر یننک امامیننه میننان فرشننتگان بننر پیننامبر برتننری اینکننه بننر عننالوه مرتحننی سننیّد اسننت.

 خبننر نیننز ائمننه دربنناره عمننومی صننورت بننه بنناور ایننن ححننور از اسننتخوانننده اجمنناعی

 (۱0۹ ،۱ : ۱۴0۵ مرتحنننی، سنننیّد ،333 ،3 :۱۹۹۸ مرتحنننی، سنننیّد ر.ک؛) دهننندمنننی

 کنند منی  افناده  خندا  رسنول  بنا  علنی  امنام  تسناوی  کنه  مباهلنه  آیة از استفاده با حلی علّامه

 از گوینندمننی وی اسننت.گشننوده فرشننتگان بننر علننی امننام برتننری ا بننات بننرای راهننی

 م ننل مباهلننه آیننة طبننق علننی امننام و اسننت فرشننتگان از برتننر خنندا رسننول کننه آنجننایی

 در (.32۶ :۱۴0۹ حلننی، ر.ک؛) اسننت فرشننتگان از برتننر علننی امننام پننا اسننت پیننامبر

 واحنند، یجننوز ال فیمننا و یجننوز فیمننا االم ننال حکننم قاعننده اسنناس بننر حلننی علّامننه واقننع

 در اینتیجننه چنننین بننه مباهلننه آیننة از مننندیبهننره بننا نیننز بیاضننی اسننت.نمننوده عمننل

 برابننر در فرشننتگان کننه ایسننجده گوینندمننی او اسننت.یافتننه دسننت کالمننی مالتأتنن

 مقننام کننه اسننت حننالی در ایننن اسننتآنه بننر او برتننری روشنننگر نمودننند آدم ححننرت

 از نیننز علنی  امنام  پننا اسنت  نبنی  نفنا  علننی امنام  چنون  و اسننت برتنر  او از خندا  رسنول 

 (.۱3۱ ،۱ : ۱3۸۴بیاضی، ر.ک؛) است برتر فرشتگان
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 امامت .1-2

 اشنعری  عبنداهلل  بنن  سنعد  گنزارش  بنه  نظنر  بنا  شنیعه  اعتقنادی  سناختار  در مباهله آیة نقی

 نخسننتین امننامی دوازده شننیعه شننودمننی روشننن بیشننتر شننیعی مختلننج هننایفرقننه از قمننی

 مرامننی و اندیشننگی هننایویژگننی بیننان در وی بننرد.مننی نننام آن از او کننه اسننت جریننانی

 شننجاعت، علننی، امننام بننودنالطاعننهمفننروم همانننند مواردگوننناگونی بننه مکتننب ایننن

  کنننه ایادلنننه ادامنننه در وی کنننندمنننی اشننناره طهنننارت و عصنننمت سنننخاوت، جهننناد،

 بناره  اینن  در آنچنه  اسنت گذراننده  نظنر  از شنود منی   ابنت  علنی  امنام  امامت آن اساس بر

 اسناس  بنر  امامینه  کنه  بنرد منی  ننام  آینه  ینک  تنهنا  او کنه  است آن نمایدمی توجه خور در

 است: مباهله آیة آن و اندبرخاسته خویی باورهای ا بات به آن

 اللّله  صلل   هلو  َلان  َملا  ِّعلده،  ِّهل   اوللی  انّلهُ  و ه،حیاَِّل  فلی  هنفيَل  نلیبَ هُجعلَ اا و»

 و :اللّلهِ  ِّقلولِ  ه،َنفيِل  المباهلل   فلی  هُجعلَل  إا ه ،َِّنفيِل  ملنه   ِّهل   أولل   آلله  و علیه

 (.۱۶ :۱3۶0عبداهلل، بن سعد) «ک يَأنفَ و نايَانفَ

 أمیللبِ  إمامِلل عللل  الدالّلل ِ األدلّلل ِ فللی) بنناا ذیننل الکرامننه منهننا  در حلننی علّامننه

ْ  علیله  طالب أِّی ِّن علیِّ المؤمنین  و آلله  و علیله  اللّله  صللّ   اللّله  رسلولِ  ِّعلدَ  اليّلال

برمننی ادلننه ایننن از یکننی عنننوانبننه را مباهلننه آیننة (۱۱3: ۱37۹حلننی، ر.ک؛) ( سللل

 کنند منی  اسنتدالل  چننین  معننا  اینن  بنر  مباهلنه  آینة  معننایی  داللنت  توضیح در وی شمارد

 أدلّ اآلیلل  هللذه و) اسننت: منینؤامیرالمنن امامننت  بننوت بننر دلیننل تننرینروشننن آیننه ایننن

ْ  علیلله لعللیّ  اإلمامل   َبلوت  علل   دلیل    نفننا را علنی  امنام  خداونند  کنه  چنرا  (؛اليّلال

 اسننت محننال تعبیننر ایننن از اتحنناد برداشننت معنننایی حیننث از اسننتخوانننده خنندا رسننول

 تعبینر  اینن  فحنوای  از تسناوی  برداشنت  مانند منی  بناقی  آینه  معننایی  دریافنت  از آنچه پا

  ابنت  انفسننا( ) مفهنوم  در خندا  رسنول  بنا  منینؤامیرالمن  مینان  معننایی  تسناوی  وقتنی  است

  زینننرا ؛آیننندمنننی دسنننتبنننه علنننی امنننام بنننرای نینننز عامنننه والینننت ا بنننات شننند

 قاعنده  همنان  طبنق  علنی  امنام  بنر  منانع  فقندان  بنا  اسنت   ابنت  خندا  رسنول  برای آنچه هر
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 خننا  معنننای از کننه ایافنناده بننا مطننابق مباهلننه آیننة از حلننی علّامننه شننود.مننی جنناری

 ا بننات سننمت بننه را مباهلننه آیننة معنننایی جهننت دهنندمننی دسننت بننه علننی امننام افحننلیت

 بننا مسنناوی جایگنناهی در دیگننر افننرادی کننهصننورتی در گوینند وی دهنند.مننی امامتنشننان

 آننان  افنزودن  در حتمنا  را پینامبر  خداونند،  داشنتند  جنایی  دعنا  اسنتجابت  بنرای  بینت  اهل

 نینز  امامنت  افحنلیت  معننای  بنا  مطنابق  اصنل  اینن  ا بنات  از پنا  کنرد منی  امنر  جمع بدین

 (.۱2۴همان، ر.ک؛) شودمی محقق

 اصنحاا  همنه  بنر  علنی  امنام  افحنلیت  ا بنات  مولنود  امامنت،  کنه  اسنت  ذکنر  به الزم

 امامننت ا بننات بننر امامیننه اسننتداللی فرایننند در اصننل دو ایننن رو ایننن از اسننتخد رسننول

 در منردم  گویند منی  بناره  اینن  در مقنداد  فاضنل  شنود منی  شنناخته  معلنول  و علت عنوانبه

 ایننن باشنند نداشننته افحننلیت همننه از امننام تننا و هسننتند امامننت نیازمننند امننور همننه

 چنننین اسننت واجننب همگننانی اطاعننت تحقننق بننرای بنننابراین شننودنمننی محقننق نیازمنندی 

 عنننوان بننه مباهلننه آیننة و (.۵۶۹ :۱3۸3الهیجننی، ر.ک؛) باشنند داشننته وجننود افحننلیتی

 از بحراننی  مین م  ابنن  کنه  چننان  زنند منی  گنره  هنم  بنه  را اصنل  دو اینن  اتصال، حلقه یک

 ایادلننه صنندر در او گیننردمننی نتیجننه را علننی امننام امامننت وجننوا علننی امننام افحننلیت

 دیگنر  بسنان  و بنرد منی  ننام  مباهلنه  آینة  از اسنت گرفتنه  کنار  بنه  بحنث  اینن  راستای در که

 آن همننه وجننوا را علننی امننام بننا خنندا رسننول میننان همننانی ایننن حاصننل شننیعه متکلمننان

 خندا  رسنول  مینان  وحندت  مقتحنای  زینرا  ؛دارد وجنود  پینامبر  بنرای  کنه  دانند منی  چیزی

 (.۱۴۸: ۱۴۱7بحرانی، می م ابن ر.ک؛) داردمی روا را برداشتی چنین علی امام با

 عصمت .1-3

 دیننده شننیعه کننالم دانننی نظننرانصنناحب بیننان در مباهلننه آیننة از کننه دیگننری برداشننت

 گفتننی  البتنه  اسنت  شنریفه  آینة  اینن  از عصنمت  اصنل  معننایی  وجنه  بنه  پنرداختن  شودمی

 شناید  نیسنت  امامنت  و افحنلیت  چنون  مقنوالتی  گسنتردگی  بنه  مسندله  اینن  بازتناا  است

 و اخننالق در خنندا رسننول بننا همننانیایننن و امامننت و افحننلیت وقتننی کننه باشنند رو آن از



  2۴1 1398 پاییز و زمستان، 2، شمارة 1سال  عه؛یش یقیپژوهشنامة کالم تطب

 

 

 

 گیننردمننی جننای معنننایی قلمننرو ایننن شننمول در نیننز عصننمت شنند  ابننت معنننوی کمننال

 رسننالت، جننز بننه پیننامبر هننایویژگننی تمننام داشننتن در شننیعه بنناور بننه انفسنننا مفهننوم زیننرا

 نیننز علننی امننام شننود  ابننت رسننالت جننز پیننامبر بننرای کننه چیننزی آن هننر و دارد اهننور

 مباهلننه آیننة از اسننتنباطی چنننین مفینند شننیخ نمونننه عنننوان بننه شنند. خواهنند آن مشننمول

 را همننان خننویی کالمننی ا ننر در نیننز اربلننی (.۱70 ،۱ :۱۴۱3مفینند، ر.ک؛) اسننتنمننوده

 معننادلی را مباهلننه آیننة نیننز مظفننر (.233 ،۱ :۱3۸۱اربلننی، ر.ک؛) نماینندمننی بننازگو

 (. 32۹ ،۵ : ۱۴2۵ مظفر، ر.ک؛) است دانسته عصمت برای

 خدا رسول برای بیت اهل فرزندی اثبات .1-4

 کنم  و بنیی  کنه  اسنت  موضنوعاتی  جملنه  از خندا  رسنول  بنه  بینت  اهل فرزندی ا بات لةدمس

 صننورتبننه تکاپوهننا ایننن چننند هننر اسننتبننوده تردینندها و انکارهننا از بعحننی معننرم در

-شنبهه  صنورت بنه  گناه هنیم  امنا  شنود، منی  دینده  افنراد  از بعحنی  سوی از بیگاه و گاه اندک

-منی  نینز  را امنر  اینن  علنت  اسنت.  نداشنته  نمنودی  سنازد،  سنرگرم  خنود  به را همگان که ای

 جسنت.  حسنین  امنام  و حسنن  امنام  مینان  نسنبی  رابطنة  بنر  مباهلنه  آینة  آشکار داللت در توان

 است: گفته سخن معنا این از مباهله رویداد گزارش در مفید شیخ

 (.۱70 ،۱ :۱۴۱3مفید،) «أِّناؤه الحيین و الحين َِّن الحک  عل  نص»

 خندا  رسنول  بنه  حسنین  امنام  و حسنن  امنام  فرزنندی  انتسناا  جنواز  نینز  مجلسی علّامه

 آیننت (23۴ ،۴3 :۱۴03مجلسننی، ر.ک؛) اسننتداده پاسننخ مباهلننه آیننة بننه اسننتناد بننا را

-داده دسننت بننه برداشننتی چنننین آیننه ایننن از نیننز شننیعه معاصننر متکلمننان از سننبحانی اهلل

 (.3۴۹ ،۱ :۱۴2۵سبحانی، ر.ک؛) است

 عامه ديدگاه. 2

 ا بننات از آنچننه در تننا اننندکوشننیده کالمننی مختلننج هننایطیننج از عامننه متکلمننان

 از نماینند  مناقشنه  انجامند، منی  آنهنا  اصنولی  باورهنای  تحنعیج  بنه  شنیعه  کالمنی  رویکرد
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 دارد وجننود بیشننتر مباهلننه آیننة بننه نسننبت سنننت اهننل کالمننی رهیافننت در آنچننه رو ایننن

 است. انکاری جنبة یک بردارندة در

 نبوّت اثبات .2-1

 ا بنناتی رهیننافتی بننا سنننت اهننل متکلمننان کننه اسننت موضننوعاتی از یکننی نبننوت ا بننات

 عنننوان بننه رویننداد ایننن از معتزلننی، عبنندالجبار قاضننی آن، نمونننة اننند.نگریسننته بنندان

 او (.۴2۵ ،2 تننا:بننی عبنندالجبار، قاضننی ر.ک؛) کننندمننی ینناد پیننامبر نبننوت از اینشننانه

 پروردگننار بننه خنندا رسننول اعتمنناد روشنننگر رخننداد، ایننن در پیننامبر ححننور گوینندمننی

 مباهلننه طننرف دو کننه چننرا کننندمننی حکایننت خداوننند بننه او خنناطر اطمینننان از و اسننت

 معننرم در را خننود شخصننیت و اعتبننار معمننولی هننایرقابننت باخننت و بننرد از فراتننر

 بننه الزم (.۴32 ،2 همننان: عبنندالجبار، قاضننی ر.ک؛) گذارننندمننی فحنناحت و کرامننت

 از و اسننتپذیرفتننه مباهلننه در را بیننت اهننل ححننور عبنندالجبار، قاضننی اسننت ذکننر

  (.۴2۵ ،2 همان: عبدالجبار، قاضی ر.ک؛) بردمی نام بیت اهل یکایک

-دانسننته خنندا رسننول نبننوت حقانیننت از اینشننانه مباهلننه آیننة نیننز اصننفهانی نعننیمابننو

 از مباهلننه آیننة معنننایی ارکننان از کنندام هننر ذیننل عبنندالجبار قاضننی بسننان نیننز او اسننت.

 در نیننز بیهقننی (.3۵۴ ،2 :۱۴۱2 اصننفهانی، نعننیم ابننو ر.ک؛) کننندمننی ینناد بیننت اهننل همننه

 بازنشننر در او امننا اسننتنمننوده ایاسننتفاده چنننین مباهلننه آیننة از از خننود کالمننی رویکننرد

 ر.ک؛) اسننت گذاشننته فننرو جمننع ایننن همراهننی در را علننی امننام نننام مباهلننه رویننداد

 در را علننی امننام نننام در خننود حنندی ی ا ننر در وی اسننت (گفتنننی3۸۸ ،۵ :۱۴۱۵ بیهقننی،

 (.۶3 ،7 تا:بی بیهقی، ر.ک؛) است نموده قید مباهله ماجرای شرک

 علی امام افضلیت نفی .2-2

 موسننوی و نجفننی) تفسننیری هننایپننژوهی بسننان عامننه کالمننی مطالعننات در بخننی ایننن

 مرکننز کننه چننرا اسننتیافتننه خننود بننه وسننیعی یدامنننه (۱۴3 ،2۱ش :۱3۹۴ کرامنناتی،
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 را امامننت اعتقننادی سنناختار آن بننه عطننج بننا کننه امامیننه کالمننی هننایپننژوهی  قننل

 است.گردیده آغاز افحلیت ا بات از اندداده سامان

 افضلیت نفی ادلۀ .2-3

 آیننة از آن اسنناس بننر شننیعیان کننه ایادلننه برابننر در اننند کوشننیده سنننت اهننل متکلمننان

 ا بننات در شننیعیان ادلننه تننا کنننند اقامننه دالیلننی اننندداشننته افحننلیت برداشننت مباهلننه

 انگارند. ناتمام و نارسا علی امام افحلیت

 قرابت .2-3-1

 ایننن بننه فقننط را بیننت اهننل پیننامبر اسننت آورده بنناره ایننن در معتزلننی عبنندالجبار قاضننی

 تننواننمننی ایننن جننز بودننند او نسننبی نزدیکننان از آنننان کننه سنناخت همننراه خننود بننا دلیننل

 کننندمننی تصننریح سننخن ایننن پایننان در او البتننه داشننت مباهلننه آیننة از دیگننری برداشننت

 بنه  خندا  رسنول  محبنت  شندت  و نیسنت  خندا  رسنول  ننزد  علنی  امنام  وینژه  جایگناه  منکر

 ر.ک؛) آینندنمننی دسننتبننه آیننه ایننن از علننی امننام افحننلیت امننا کننندنمننی انکننار را او

 تکننرار را مسنندله همننین نیننز آمنندی و رازی فخننر(۱۴2، 20: ۱۹۶۵ عبنندالجبار، قاضننی

 (.۱۶۸ ،۵ :۱۴23 آمدی، ؛ 2،3۱۶ :۱۹۶۵ رازی، فخر ر.ک؛) اندنموده

 علی امام حضور عدم .2-3-2

 ایننن بررسننی بننا اننندنمننوده اتخنناذ انکنناری موضننع کمتننر بنناره ایننن در عامننه متکلمننان

 رخننداد در بیننت اهننل ححننور دربننارة قبننولی قابننل اجمنناع دریافننت تننوانمننی موضننوع

پیننام از فننرار بننرای سننو بنندین برخننی یدشننا نظننر یننک عنننوانبننه امننا دارد وجننود مباهلننه

 عبنندالجبار قاضننی آن، نمونننه اننند.گراییننده مباهلننه رویننداد در بیننت اهننل ححننور هننای

 امننام ححننور اصننل تحننعیج بننا شننیعه یادلننه قننوت ادعننا ایننن بننا اسننتکوشننیده معتزلننی

 اهننل از کننه اننندبننوده کسننانی آنننان شننیوخ میننان در گوینندمننی او سننازد. سسننت علننی

 اسننتنداشننته ححننور بیننت اهننل جمننع در علننی امننام کننه اننندداده گننزارش حنندیث

 (.۱۴2 ،20 :۱۹۶۵ عبدالجبار، قاضی ر.ک؛)
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 انفسنا معنايی مقصود پیامبر .2-3-3

 از مقصننود کننه اننندندانسننته دور نظننر از را گمننانی چنننین عامننه متکلمننان از برخننی

 انجننام بننه را خننود گوینند شخصننی کننه چنننان باشنند پیننامبر شننخ  تواننندمننی انفسنننا()

 (.2۹۹ ،۵ :۱۴0۹ تفتازانی، ر.ک؛) کردم دعوت کار فالن

 حسنین بودنکودک .2-3-4

 رابطنه  ینک  حند  تنا  علنی  امنام  افحنلیت  معننایی  بنار  کاسنتن  منظنور  بنه  عبندالجبار  قاضی

 قننرار خننود ادعننای ا بننات مایننةدسننت را حسننین امننام و حسننن امننام بننودنطفننل نسننبی،

 همان(. ر.ک؛) استداده

 فاضل بر مفضول تقديم .2-3-5

 داللننت علننی امننام افحننلیت ا بننات صننورت در کننه کننندمننی تصننریح عبنندالجبار قاضننی

 دسننت بننه کننه تعریفننی طبننق بننر امامننت مقننام سنناختار در چننون کننندنمننی وی امامننت بننر

 همان(. ر.ک؛) رواست فاضل بر مفحول دادنبرتری دهدمی

  شیعه پاسی .3

 و قرائنننت از تنننا انننندکوشنننیده عامنننه کالمنننی مناقشنننات برابنننر در شنننیعه متکلمنننان

 نمایند. دفاع منطقی هایشیوه با مباهله آیة از امامیه معنایی دستاوردهای

 قرابت معنای رد .3-1

 در موجننود سنناختار سنننت اهننل متکلمننان اشننکال بننه پاسننخ منظننور بننه شننیعه متکلمننان

 سننطح از فراتننر معنننایی افننق آیننه، مفهننوم کننه دانننندمننی آن نشننانه را مباهلننه آیننة رخننداد

 میننان از کننه اسننت گزینشننی بیننت اهننل ححننور واقننع در دارد؛ بننر در قرابننت معنننایی

 سنطح  تنا  تنوان نمنی  را گراننه انتخناا  رفتنار  اینن  و انند شنده  گلچنین  خدا رسول نزدیکان

 اگنر  کنه  انند داده پاسنخ  چننین  راسنتا  اینن  در آننان  فروکاسنت؛  نسنبی  صنرفاا  قرابنت  یک

 رانینز  عقینل  همچننین  و فرزنندانی  و عبناس  پینامبر،  نمنود منی  شایسنته  باشند  قرابنت  بنابر
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 قاضننی ؛2۵۶، 2 : ۱۴۱0مرتحننی، سننیّد ر.ک؛) طلبینندمننی ححننور بننه رویننداد ایننن در

 (.۶۴ ،3 :۱۴0۹ شوشتری، اهلل نور

 علی امام حضور اثبات .3-2

 آن بننر گنری پنژوهی  کمتنر  کنه  اسنت  ماینه بنی  انندازه  آن ادعنا  اینن  شند،  گفتنه  چنانکنه 

 قاضننی نماینند. مصننروف واقعیننت ایننن صنندور اصننل سننمت بننه را خننود وقننت تننا شننده

 ایحاشننیه خوانشننی صننورتبننه را آن زنننیگمانننه یننک حنند در نیننز معتزلننی عبنندالجبار

 او اسنت  داده نشنان  واکننی  آن برابنر  در مرتحنی  سنیّد  حنال  اینن  بنا  اسنت.  نمنوده  طرک

 مباهلننه رویننداد در بیننت اهننل کننه دارننند اجمنناع، ایننن بننر مفسننران و محنند ان گوینندمننی

 ابننراز اننند،گذاشننته فننرو را علننی امننام نننام کسننانیکه از را تعجننبی او اننندبننوده حاضننر

 سننیّد ر.ک؛) شننمارد نیکننو را ادعننایی چنننین کسننی کنننمنمننی گمننان افزاینند:مننی کننرده،

 جسننتجو کننه آنجننا تننا عامننه متکلمننان میننان در اسننت گفتنننی (.2۵۴، 2 :۱۴۱0 مرتحننی،

 بننه قریننب اک ریننت و فشننارد پننای ادعننا ایننن بننر تننا نشنند یافتننه کسننی اسننت،داده نشننان

 حننوزه در واقننع در اننند.نمننوده یینندأت رویننداد ایننن در را بیننتاهننل ححننور آنننان، اتفنناق

 کوتنناه، است.سننخنشننده بسننته کننه اسننت متمننادی سننالیان موضننوع ایننن پروننندة کننالم،

 از: عبارتننند اننندکننرده یینندأت را بیننت اهننل ححننور کننه سنننت اهننل متکلمننان از کسننانی

 (؛۱۴2، 20 تننا:،بننی) معتزلننی عبنندالجبارقاضننی (؛3۵۴، 2 : ۱۴۱2) اصننفهانی نعننیمابننو

 عیننننام قاضننننی (؛3۶7، ۸ :۱32۵) ایجننننی عحنننندالدین (؛2۹۶، ۵ :۱۴0۹) تفتننننازانی

(۱۴07، 2 :۱0۶.) 

 انفسنا معنايی مقصود پیامبر برداشت نفی .3-3

 آن، نموننة  انند. برآمنده  برداشنتی  چننین  بنه  گنویی پاسنخ  مقنام  در زمنان  دیر از شیعه متکلمان

 و محنناوره شننناختیزبننان و ادبننی قواعنند ادعننایی، چنننین بننه واکنننی در مرتحننی سننیّد

 در منندعو نیسننت روا گوینند:مننی جسننتار ایننن در مرتحننی سننیّد کشنند؛مننی رخ بننه گفتگننورا

مبنارزه  اینن  گنر دعنوت  خندا  رسنول  کنه  چنرا  باشند  خندا  رسنول  انفسنکم(  و انفسنا) عبارت
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  را خویشننننتن کننننننده،دعننننوت شننننناختی،زبننننان ارچواچنننن در زیننننرا اسننننت جننننویی

 باشنند، گننردعننوت فراخننوان مخاطننب دیگننری کننه اسننت آن شایسننته خواننند؛نمننی فننرا

 2 :۱۴۱0مرتحننی، سننیّد ر.ک؛) سننازدنمننی نهننی و امننر مخاطننب را خویشننتن کسننی چنانکننه

 چنننین نیننز وی شننودمننی دیننده مظفننر حسننین محمنند اسننتدالل در نیننز دلیننل همننین (.2۵۴،

 دانننی قواعنند پایننه بننر دهنند جننای خننویی خطنناا معننرم در را خننود فننرد کننه تعبیننری

 (.۴0۴، ۴ :۱۴2۵ مظفر، ر.ک؛) دارد نمی روا اصول

  حسین امام و حسن امام عقلی کمال .3-4

 قرابننت معنننای بننر نشننانی را مباهلننه در حسننین امننام و حسننن امننام ححننور آمنند، چنانکننه

 مرتحننی سننیّد اننند.برآمننده اشننکال ایننن بننه پاسننخ در شننیعه متکلمننان اننند.کننرده حمننل

 آنننان عقلننی کمننال بننا ناسننازگار سننن، ایننن در را حسننین امننام و حسننن امننام ححننور

 امنام  و داشنته  سنال  هفنت  از بنیی  حسنن  امنام  مباهلنه  روینداد  در کنه  چنرا  ؛است ندانسته

 و حسننن امننام سننن بننودنپننایین افزاینندمننی او اسننت.بننوده سننال هفننت بننه نزدیننک حسننین

 حنند ایننن کننه چننرا ؛ننندارد آنننان عقلننی کمنال  بننا منافنناتی هننیم بلننو  حنند از حسننین امنام 

 در عقلننی کمننال اهننور بننرای مننانعی و اسننتشننده وضننع شننرعی احکننام بننرای صننرفاا

 خداوننند امامیننه مننذهب اسنناس بننر دهنندمننی ادامننه او آفریننند.نمننی حنند ایننن از تننرپننایین

 کسننی نظننر در ححننور ایننن اگننر امننا اسننتنمننوده خننرق امامننان بننرای را عننادات حجنناا

 سننیّد ر.ک؛) گننردد قائننل آن بننودنعننادت خننرق بننه باینند نماینند جلننوه غیرمعمننول

 (.2۵۵ ،2 :۱۴۱0مرتحی،

 قرابنننت معننننای رد بخنننی در کنننه گراننننهگنننزینی ححنننور ا بنننات اسنننت گفتننننی

 و تطهینر  آینه  ننزول  اینن  بنر  عنالوه  شنود. منی  حنل  آن پرتنو  در نینز  اشنکال  اینن  گذشت

 معننادار  ححنور  اینن  بنودن عنادی  فنرا  آن بنه  عطنج  بنا  کنه  اسنت  ایقریننه  کساء رویداد

 روابننط براسنناس صننرفاا پیننامبر اراده کننه فننرم ایننن بننا آنکننه کند.سننوممننی  ابننت

 ایشننان همسننران بسننان پیننامبر خننانواده اعحننای سننایر چننرا باشنند گرفتننه تعلننق خننانوادگی
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 چنانکنننه گنننزینی اینننن در نشننندند پا خواننننده فنننرا جمنننع اینننن در ححنننور بنننرای

 بسننیاری و جایگنناه نزدیکننی از دارد حکایننت آن از مفسننران تفسننیری هننایبرداشننت

 اسنت  آن پرسنی  ایننک  دارد.منی  بنر  پنرده  حسنین  امنام  و حسنن  امنام  بنه  خدا پیامبر مهر

 آنکنه بنی  اشخنانواده  اعحنای  مینان  خندا  برگزینده  سنوی  از محبنت  تنرجیح  اینن  آیا که

 چنننین اسننت اگرگرفتننه باشنند،انجامداشننته وجننود انتخنناا سننوی دو میننان تفنناوتی هننیم

 کنننار انجنننام خردمنننندان، ننننزد در و اسنننت آمینننزتبعنننیع کنننامالا عمنننل باشننندآن،یک

 اسننت، عظننیم خلننق از برخننوردار کننه خنندا رسننول نشنناید و اسننت زشننت آمیننز،تبعننیع

 کننه شننودمننی روشننن بیننان ایننن بننا پننا نشننیند. اشمعصننومانه عمننل بننر آن از ایسننایه

گننزینی گننردد، آشننکار دیننن دو حقانیننت اسننت قننرار کننه خاصننی مننوازین طبننق پیننامبر

 حسنناس آوردگنناه ایننن در دینننی و نبننوت ا بننات بننرای را امننتی از شایسننتگان گرانننه

 از قننرآن هننایسننوره و بلننند و کوتنناه از قرآنننی آیننات کننه سننان آن اسننت خوانننده فننرا

 هنم،  انندک  شنمار  اینن  انند آفرینده  اعجناز  پینامبر  بنرای  هنم  کننار  در بنزر   و کوچک

 کننهچنننان اننند.زده رقننم خنندا رسننول حقانیننت از آمیننزیاعجنناز صننحنه هننم کنننار در

 اعترافننی در و زدننند سننرباز مباهلننه انجننام از جمننع ایننن همننه دینندن بننا نجننران نصننارای

 داشتند: اذعان تاریخی

 یَُِیل َ  أَنْ اللَّلهُ  شَلاءَ  لَلوْ  وُجُوهلا   لَلََرَ   إِنَلی  النَّصَلارَ   مَعْشَلبَ  یَلا  نَجْلبَانَ  أَسْلقَ ُ  فَقَالَ) 

 نَصْلبَانِی   الْلََرْ ِ  وَجْلهِ  عَلَل   یَبْل َ  فَلَل ْ  فَتَهْلِکَلوا  ََّبَلاهِلَوا  فَلَلا  ِِّهَلا  لَََزَالَهُ مَکَانِهِ مِنْ جَبَل ا

 ؛۶۴ ،2 : 200۸ طبراننننننی، ؛۸۵ :۱۴22،3 علبنننننی، ر.ک؛) (الْقِیَامَللللل  یَلللللوِْْ إِلَللللل 

 ؛۸،2۴7: ۱۴20رازی، فخنننننننر ؛۱،3۶۸ :۱۴07زمخشنننننننری، ؛2،۴7 :۱۴۱۶واحننننننندی،

 (.20، 2 : ۱3۸۴بیحاوی، ؛۱،۴۵ :۱۴20ب وی،

 کنه  نگنرم منی  را هنایی صنورت  کنه  راسنتی  بنه  نصنارا  گنروه  ای گفنت  نجران اُسقُج

 از پننا شنند خواهنند چنننین قطعنناا بننردارد میننان از کننوهی کننه بخواهننند خنندا از اگننر

 هننیم آنچنانکننه شنند خواهینند نننابود صننورت ایننن غیننر در کنینند نظننر صننرف مباهلننه

بود. نخواهد زمین روی قیامت تا نصرانی
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 سناده  هنای پیونند  پاینه  بنر  مباهلنه  رخنداد  در را بینت  اهنل  ححنور  نیسنت  روا بنابراین

 پننا گردینند. آسننوده آن معنننایی بننارزیننان پیامنندهای از و کننرد تفسننیر نسننبی و قننومی

 جایگنناه نمننود تفسننیر تاباننند،مننی بنناز افحننلیت معنننای از آنچننه بنیننان بننر را مباهلننه اگننر

  آمنند. کننه شننودمننی آنچنننان صننورت ایننن غیننر در تاباننندبننازمی اش معنننایی اصننیل

 کننافی نمایند،  بنار گنران  دلیلنی  هنر  بنه  ایعنده  بنرای  حقیقنت  اینن  درک کنه صنورتی  در

 دو هننر در نگریسننت مننانصتو تطهیننر آیننة و مباهلننه آیننة همسننان صننورت دو بننه اسننت

 یننک از جمننع ایننن اعحننای کننه نهننندمننی سننویی بننه رو کننه یننابیممننی شننواهدی

 السننلمهام منننع و عبننا زیننر تننن پنننا آمنندنبرخوردارننند.گرد العننادهخننارق برگزینندگی

 انحصننار بننر روشنننی قرینننة جمننع، ایننن بننه شنندناضننافه از خنندا رسننول مکرمننة همسننر

 در کننه اسننت آن نماینندمننی توجننه جالننب اسننت.آنچه جمننع ایننن بننرای خننا  فحننائلی

 بننر را خننود کسننای پیننامبر نیننز مباهلننه رخننداد در کننه اسننتآمننده هنناروایننت از بعحننی

 نصنارای  بنا  مباهلنه  بنه  تنا  آمدنند  گنرد  آن زینر  بنه  بینتی  اهنل  با سپا و انداخت درختی

 رویننداد در را بیننت اهننل ححننور مفینند شننیخ کننه اسننت رو ایننن از برخیزننند. نجننران

 شناسنناندمننی بنناز پیننامبر نبننوت ا بننات بننرای برهننان و حجننت یننک عنننوانبننه مباهلننه

 (.۱70 ،۱: ۱۴۱3مفید، ر.ک؛)

 فاضل بر مفضول برتری رد .3-5

 آن نقند  بنه  نقلنی  و عقلنی  منظنر  دو از اشنکال  اینن  بنه  گنویی پاسنخ  منظنور بنه  شنیعه  متکلمان

  ورزد:می استناد ذیل آیة به باوری چنین نفی در حلی آن،علّامه نمونة اند. برخاسته

 ََیْل َ  لَکَل ْ  فَملا  یُهْلد   أَنْ إِالَّ یَهِلدِّی  ال أَمذلنْ  یُتَّبَلعَ  أَنْ أَحَل ُّ  الْحَل َ  إِلَل   یَهْدی أَفَمَنْ

 اسنت  سنزاوارتر  کنند منى  رهبنرى  حنقّ  سنوى  بنه  کنه  کسنى  آینا  (.3۵یونا/) ََّحْکَمُونَ

 را شنما  شنود   هندایت  آنکنه  مگنر  یابند نمنى  راه کنه  کسنى  ینا  گینرد  قنرار  پینروى  منورد 

 گویننند ترجیحننی چنننین عقالنننی بننودنننناروا در وکنینند مننى داورى چگونننه شننده، چننه

 ابنن  بنر  را مبتندی  خطناط  ینک  خطناطی  هننر  عرصنه  در حناکمی  کنه  مانند منی  اینن  م ل
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 و اسننت قبننیح عقننالا ترجیحننی چنننین پننا بگمننارد. روزگننار خطاطننان سننرآمد مقلننه

 (.30۹ :۱۴02طوسی، شیخ ر.ک؛) زند سر فعلی چنین حکیمی از نشاید

 نتیجه

 نظرننند هننم کننامالا مباهلننه رخننداد در بیننت اهننل ححننورتاریخی اصننل در فننریقین متکلمننان

 عقالنننی، هننایکنناوش پرتننو در کننه اسننت ایگونننه بننه مباهلننه آیننة از شننیعه برداشننت امننا

  کینندأت بننا یابنند،مننی بازتنناا امامننت در کننه را شننیعه اعتقننادی نظننام بنینناد تننرینایپایننه

 برابنر،  در عامنه  متکلمنان  امنا  انند رسنانده  ا بنات  بنه  برتنری،  بنر  مباهلنه  آینة  معنایی داللت بر

 متکلمننان امننا ؛فروکاهننند سنناده فحننیلت یننک حنند در تنهننا را مباهلننه آیننة اننندکوشننیده

 بسننان شناسننانه،زبننان هننایبرداشننت در عقلننی عناصننر همننه از گیننریبهننره بننا امامیننه

 اند.ساخته ناپذیرخدشه را خود برداشت تفسیری، و روایی ادبی، هایرهیافت

 نوشتپی

ست:      .۱ سنت انعکاس یافته ا ست این نقل با عبارت دیگری نیز در منابع اهل  الزم به ذکر ا

 ، ۱۱تا:  )ابن حزم، بی ال صجد صحدا فحنننلنی على صبی بکر و عمر إال جلدته حد المفتری       

 (.۴73، 7: ۱۴0۹ابن ابی شیبه، ،2۸۶
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 و مآخذ منابع

 کریم قرآن 

 ،دارالکتب. قاهره: .الدین اصول فی االفکار ابکار ق(.۱۴23) الدین.سیج آمدی 

 .هاشمی. بنی تبریز: اول. چ الغمه. کش  ق.(.۱3۸۱) اربلی 

 دارالفکر. بیروت: اول. چ .المصن  ق(.۱۴0۹) شیبه. ابی ابن 

 دارالفکر. بیروت: .محلی تا(. بی) حزم. ابن 

 نجنننج: اول. چ .الزیـــارات کامـــل. (ش۱3۵۶) محمننند. بنننن جعفنننر قولوینننه، ابنننن  

 المرتحویه. دار

 الفکر. دار بیروت: .سنن تا(. بی) ماجه. ابن 

 الکتاا. عالم االولی. طبع بیروت. .مسند ق.(.۱۴۱۹) حنبل. ابن 

 النفائا.دار بیروت: سوم. چ .النبوه دالئل ق(.۱۴۱2) اصفهانی. ابونعیم  

 ،الرضی. الشریج قم: المواق . شرن (.ق۱32۵) عحدالدین. ایجی 

 مرکننز اول. چ .الفــرم و المقــاالت (.ش۱3۶0) عبننداهلل. بننن سننعد قمننی، اشننعری 

 فرهنگی. علمی انتشارات

 ،االسالمی. الفکر مجمع قم: اول. چ .القیامهفی النجاه ق(.۱۴۱7) می م. ابن بحرانی 

 ،دارالفکر. :بیروت الصحیح. ق(. ۱۴0۱) .اسماعیل بن محمد بخاری 

 ،بیننننروت .اول چ .التنزیــــل معــــالم ق(. ۱۴20) مسننننعود. بننننن حسننننین ب ننننوی: 

 .العربی داراحیاءالتراث

 ،ــراط ش(. ۱3۸۴) یننونا. بننن علننی بیاضننی ــتقیم الص  المکتبننه تهننران. اول. .چالمس

 المرتحویه.

 ،ــوار ق(. ۱۴۱۸) عمننر. بننن عبننداهلل بیحنناوی ــل ان ــرار و التنزی ــلال اس  .اول چ .تأوی

 .التراث احیاء دار :بیروت
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  ،چ العلمیننه.  الکتننب  دار بیننروت:  اول. چ النبــوه.  دالئــل  ق(. ۱۴۱۵) ابننوبکر.  بیهقننی 

 .العربی

 دارالفکر :بیروت .الکبری سنن (.تا. ی)ب . ــــــــــــــــــــــــ. 

 ،دارالفکر. بیروت: .سنن  انیه. چ ق(.۱۴03) عیسی. بن محمد ترمذی 

 ،الرضی. الشریج قم: اول. چ .المقاصد شرن ق(.۱۴0۹) نام. تفتازانی 

 ،بیننننروتاول. چ .البیــــان و الکشــــ  ق(.۱۴22) محمنننند. بننننن احمنننند  علبننننی: 

 .العربی داراحیاءالتراث

 ،سسنه ؤم قنم:  المـراد.  کشـ  ق(.۱۴۱3) .مطهنر  بنن  علنی  بنن  یوسنج  بنن  حسن حلی 

 االسالمی. النشر

 . ـــ ــاب ش(. ۱3۶۵) ــــــــــــــــــــــــ ــادی بـ ــر حـ  سسنننهؤم تهنننران: اول. چ .عشـ

 اسالمی. مطالعات

 . دوم. چ هجرت، قم: ،الفین ق(. ۱۴0۹) ــــــــــــــــــــــــ 

 . عاشورا. سسهؤم مشهد: اول. چ .الکرامه منهال ش(. ۱37۹) ــــــــــــــــــــــــ 

 ،االعتدال مطبعة .دمشق چا.بی .سنن ق(.۱3۴۹) .الرحمن عبد ابن اهللعبد دارمی. 

 رائد :قم.اول چ .امامت نصوص و براهین (.ش۱3۹0) علی. گلپایگانی، ربانی. 

 ،العربی دارالکتب :بیروت .(.ق ۱۴07) .الکشاف زمخشری. 

 ،صادق. امام سسهؤم قم: اول. چ .الخالد الفکر .ق(.۱۴2۵) جعفر. سبحانی 

 العربی. دارالفکر قاهره. اول. چ .امالی .م(.۱۹۹۸) مرتحی. سیّد 

 . الکریم. دارالقرآن قم: اول. چ رسائل. .ق(.۱۴0۵) ــــــــــــــــــــــــ 

 . الصادق. سسهؤم تهران: دوم. چ .االمامه الشافیفی ق(.۱۴۱0) ــــــــــــــــــــــــ 

 ،مفید. شیخ کنگره قم: دوم. چ .اعتقادات ق(.۱۴۱۴) علی. بن محمد صدوق 

 . کتابچی. تهران: ششم. چ .امالی ق(.۱۴۱۴) ــــــــــــــــــــــــ 

 . جهان نشر :تهراناول. چ .الرضا اخبار یونع .(.ق۱37۸) ــــــــــــــــــــــــ. 

 . ن.مدرسی ةجامع :قم اول. چ .خصال .(.ش۱3۶2) ــــــــــــــــــــــــ 
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 می.اسال انتشارات دفتر قم: دوم. چ .الفقیه یحضره ال من ق(.۱۴۱3) ــــ .ـــــــــــــــــــ 

 . اسالمی. انتشارات دفتر اول.قم: چاالخبار. معانی ق(.۱۴03) ــــــــــــــــــــــــ 

 . داوودی. فروشی کتاا قم: اول. چالشرایع. علل ش(.۱3۸۵) ــــــــــــــــــــــــ 

 ــائر ق(.۱۴0۴) حسننن. بننن محمنند قمننی، صننفار ــدرجات بص  مکتبننه قننم: دوم. چ .ال

 النجفی. المرعشی آیه

 ،اول. چ .العظــیم القــرآن تفســیر م(.200۸) .لخمننی احمنند بننن سننلیمان طبرانننی 

 ال قافی. الکتاا دار اربد.-اردن

 ،ــع ش(.۱372) حسننن. بننن فحننل طبرسننى ــان مجم ــی البی ــیر ف ــرآن تفس  چ .الق

 خسرو. ناصر سوم.تهران:

 ،دفتنننر قنننم: اول. چ .االعتقـــاد تجریـــد ق(.۱۴07) الننندین. نصنننیر خواجنننه طوسنننی 

 اسالمی. تبلی ات

 ،ال قافه. دار قم: اول. چ .امالی ق(.۱۴۱۴) حسن. بن محمد طوسی 

  . ـــ ــاد ق(.۱۴02) ــــــــــــــــــــــــ ــی االقتصـ ــا فـ ــص مـ ــاد یتعلـ  دوم. .چباالعتقـ

 االضواء. دار بیروت:

 االسالمی. المکتب بیروت:  اله. چ .السنه ق(.۱۴۱3) عاصم. ابی بن عمر 

 ــوار ق(.۱۴20) مقنننداد. فاضنننل ــه انـ  البحنننوث مجمنننع مشنننهد: اول. چ .الجاللیـ

 االسالمیه.

 . اسالمی. تبلی ات دفتر قم: دوم. چ .اللهیه اللوامع ق(.۱۴23) ــــــــــــــــــــــــ 

 ــاتیح ق(.۱۴20) .عمنننر بنننن محمننند ابوعبنننداهلل رازی فخنننر ــب مفـ  .سنننوم چ .الغیـ

 .العربی احیاءالتراث :بیروت

 . ـــ ــین م(.۱۹۸۶) ــــــــــــــــــــــــ ــی االربعـ ــول فـ ــدین اصـ  قننناهره: اول. .چالـ

 االزهریه. الکلیات مکتبه

 المصننطفی. درا قنناهره: .النبــوه دالئــل تربیــت (.تننا بننی) معتزلننی. الجبننار عبنند قاضننی 

 چا. بی
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 . چا. المصریه.بی الدار قاهره: .المغنی م(.۱۹۶۵) ــــــــــــــــــــــــ 

 ــفاء ق(.۱۴07) عیننام. قاضننی ــ  الش ــص بتعری ــطفی ح  دار عمننان، دوم. چ .المص

 الفحیاء.

 آینننه مکتبنننه قنننم: اول. چ .الحـــص احقـــام ق(.۱۴0۹) شوشنننتری. اهلل ننننور قاضنننی 

 النجفی. المرعشی

 .االسوه. دار االولی.قم: چ .الموده ینابیع ق(.۱3۶۴) قندوزی 

 ،الحدیث. دار قم: اول. چ .الکافی ق(.۱۴2۹) یعقوا. بن محمد کلینی 

 ،سایه. نشر تهران. .مراد گوهر اول. چ ش(.۱3۸3) فیام. الهیجی 

 ،داد. نشر دفتر تهران: اول. چ .الهیجی تفسیر ش(.۱373) علی. بن محمد الهیجی 

 الوفاء. موسسه بیروت:  انیه. چ ق(. ۱۴03) .بحاراالنوار باقر. محمد مجلسی 

 ،البیت. آل موسسة قم: اول. چ الصدم. دالئل ق(.۱۴22) حسین. محمد مظفر 

 ،مفید. شیخ کنگره قم: اول. چ .المختاره الفصول ق(.۱۴۱3) محمد. بن محمد مفید 

 . العالمی. تمرؤالم قم: اول. چ .منینؤامیرالم تفضیل ق(.۱۴۱3) ــــــــــــــــــــــــ 

 . العالمی. تمرؤالم قم: اول. چ .المقاالت اوائل ق(.۱۴۱3) ــــــــــــــــــــــــ 

 . ـــ ــاد (. ق۱۴۱3) ـــــــــــــــــــــــ ــی االرش ــه ف ــب معرفت ــی اهلل حج ــاد عل  چ .العب

 .مفید شیخ ةکنگر :قم اول.

 از مباهلــه آیــه در امامــت .(.۱3۹7) داوودی. سننادات لننیال و محمنند فننر،معینننی 

 .۱۵7-۱۴۱، ۱0 ش اسالمی. مذاهب پژوهشنامة .اشاعره و امامیه دیدگاه

 ،مدرسین. جامعه قم: اول. چ .االخبار شرن (.۱۴0۹) نعمان. بن محمد م ربی 

 ،آراء (.۱3۹۴) کرامننناتی. موسنننوی تقنننی محمننند سنننیّد و جنننواد محمننند نجفنننی 

 معنارف  دانشنگاه  قنم:  تفسنیری.  مطالعنات  .مباهلـه  آیـة  پیرامـون  معاصـر  مفسـرا  تفسیری

 .۱۶0-۱۴3  .2۱اسالمی.ش

 ،الکتنننب دار بینننروت: اول. چ .الکبـــری ســـنن (.۱۴۱۱) .علنننی بنننن احمننند نسنننایی 

 العلمیه.
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 دارالفکر :بیروت .صحیح تا(.بی) .حجا  بن مسلم ،نیشابوری . 

 .ــی  ق(.۱۴۱۶) واحنندی ــی الوس ــیر ف ــرآن تفس ــد الق  هوزار :قنناهره اول. چ .المجی

 .االوقاف


