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 ث؛یحد فهم وی ابیارز دری کالمی باورها نقش

 منزلت ثیحد بای ُقرُطب مواجهه ی  مورد مطالعه
 6/2/1398تاریخ دریافت: 
 2/9/1398تاریخ پذیرش: 

 1محمد علی موحدی
 2محمد حسین حشمت پور

 چکیده
یههابی و فهههم حههدیث منزلههت، آسههیب هایی را بههه همههراه داشههته اسههت.  روش قرطبههی در ارز

کثرت این آسیب کنار قطعیِت صهدور و سهادگِی الفهاظ و عبهارات ایهن  گستردگی و  ها در 
بهه ذههن متبهادر  الحهدیث او  را بهر فقه   ههای اعتقهادی وی فرز حدیث، فرضهیه تهرثیِر پیش

کهه دانسهته شهود وی بها خهودداری از فحهص  سازد. ایهن فرضهیه آنگهاه تقویهت می می شهود 
ر  صدور این خبهر، از تشهکیِل خهانواده حهدیثی نیهز پرهیهز نمهوده و بها اصهرار بهر انحصهاِر  ط 

کههه در فهههم  -صههدور حههدیِث منزلههت بههه جریههانی خههاص، حجههم انبههوهی از مسههتندات را 
گرفتهه اسهت. افهزون بهر ایهن، جزمیهت  -داشته  مقصوِد این خبر نقش کلهی نادیهده  به طهور 

پیشههینی بههر معنههای مخههالِ  حههدیث، و شههتاب در فهههِم عبههارات و مقصههود ایههن خبههر، 
که ِعوِز سازگاری با مواضِع صدور و انطباِ  بهر  تصویری را از این حدیث به دست داده 

کالمههِی نویسههنده  فرز مههتن و معنههای آن، تنههها بههه پیش آن شههبیه اسههت و نیازهههای هههای 
 سازد. کالمی او را برآورده می

بی، خالفت. ها:  کلیدواژه رط  کالمی، فقه الحدیث، حدیث منزلت، ق   باورهای 

                                                   
کالم اسالمی، دانشگاه قم )نویسنده مسئول(  1  (.  (movahhedima@gmail.com. دانشجوی دکتری 

کالم ) 2 گروه فلسفه و   (.  mhhemails@yahoo.com. عضو هیات علمی دانشگاه قم، دانشکده الهیات، 
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 مقدمه
کهه در بهاِب نقش مطالعه آثار فریقین نشان می کالمهی در تفسهیر آیهات  آفرینهِی  دهد  باورههای 

یهابی ام 3های متعدد و سودمندی صورت یافته، قرآن، پژوهش ا بحث از ترثیِر ایهن باورهها در ارز
کمتر مورِد توجه بوده است. های مستقل کم در قالب پژوهش و فهِم احادیث، دست این امهر  4، 

کالمههی در سهطوح مختلهِ  علههم الحهدیث، اعهم از رجههال و  بها توجهه بهه تههرثیراِت شهگرِف مبهانِی 
رداختن به چنین مسائلی را بهیش های سندی و داللی، ضرورِت پ مبانِی توثی  روات تا ارزیابی

کالِمهههی یهههک عهههالِم دینهههی چهههه دسهههتاوردها یههها  کهههه جزم سهههازد. ایهههن از پهههیش روشهههن می گرایهههِی 
گره آسهههیب گشهههوده، یههها چهههه  هایی را در مواجههههه بههها احادیهههث بهههه همهههراه داشهههته، چهههه  ههههایی را 
گسترده در فقه الحدی   هایی را به بار آورده، مسرله کژفهمی که تحقیقات  ث باید بهه آن ای است 

بهرِد ایهن ههدف، بهه مطالعهه و تحلیهِل مواجههه محمهد بهن احمهد  بپردازد. متِن حاضر بهراِی پیش
بی)م رط  پردازد.   (، یکی از مشهورترین عالماِن سده هفتم هجری، با حدیث منزلت می671ق 

قطعیههت در صههدور، شهههرت روایههی، فراوانههی طههر ، حضههور در مصههادر فههریقین، مواضههع متعههدد 
تههر، برخههورداری از تههاریخی بلنههد در مباحههِث  سههادگِی الفههاظ و ترکیبههات و از همههه مهمصههدور، 

کالمهی  ای مناسب برای بررسهی نقهِش  کالمی مقاَرن، حدیِث منزلت را به عنواِن نمونه باورههای 
 در ارزیابی و فهم حدیث مورد توجه قرار داده است. 

ی مسلِک بهاختر، و رویکهرِد انتقهادِی بخشی به قرطبی، فقیه مالکی و متکلِم اشعر  محورّیت
وی به حدیث منزلت نیز از دو جهت مورد توجه است: اواًل جایگهاه علمهی او بها اوصهافی چهون 

ر ِفی العلم» مهورد  6«من الغواصّین علی معانی الحهدیث»و با عباراتی چون  5«امام متفّنن متبّحِ
گرفتههه؛ و ثانیههًا دامنههه اظهههارات وی در بههاِب خ بههر منزلههت، اسههانید، طههر ، مههوارد تمجیههد قههرار 

کههه ایههن آسههیب ها متوجههِه  صههدور، مههتن و داللههت ایههن حههدیث را درنوردیههده اسههت. از آن جههایی 
ترین مراحل ارزیابی و فهم یک حدیث است، به هیچ روی محتمهل نیسهت  ترین و روشن ساده

                                                   
کالمی امامیهه در تفسهیر قهرآن؛ پیش. برای نمونه ر. :  3 کالمهی در فههم و تفسهیر آیهات قهرآن؛  فرز مبانی  تحلیهل هها و مبهانی 

 . تحول آرا  تفسیری مفسران با تکیه بر مولفه ایدئولوژی

گر چه  4 جهواهر الکهالم فهی المعرفهة و آیهت اَّلل میالنهی در جلهد نخسهت  معجهم رجهال الحهدیثدر مقدمهه  آیت اَّلل خهوئی. ا
ت. بهرای ههای انهدکی در ایهن بهاب در دسهت اسه نگاری اند، امها تک هایی در این خصوص داشهته بحث اْلمامة و اْلمام
کالمی بر ارزیابی و متن حدیث»نمونه بنگربد به:   «. رهیافتی بر ترثیر باورهای 

 .229، ص15، جتاریخ اْلسالم.  5

 .335، ص5، جشذرات الذهب.  6
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گه شناِا مشهوری چهون قرطبهی، نسهبت بهه ایهن آسهیب که حدیث اه بهوده ها بعضهًا یها تمامهًا ناآ
کهه پیش ، این فرضهیه بهه شهّدت مهورد اعتنها قهرار می باشد. در نتیجه کالمهی و  فرز گیهرد  ههای 

ها نقش آفرین بوده است. امیهد اسهت مهتن  قطع بر معنای مخالِ  حدیث، در بروز این آسیب
کشهه  آسههیب حاضههر، زمینههه پژوهش یههابی و فهههم  هههای روشههمند بههراِی  گون ارز گونهها ها و موانههع 

 های مشابه در دیگر احادیث بگشاَید.  اهم آوَرد، و راهی را برای سنجش آسیبحدیث را فر

 منزلت ث  یحد بای قرطب مواجهه. 1
یا علیو أنهت مّنهی بمنزلهة ههارون مهن موسهی ااّل اّنهه ال نبهّی »مبنی بر  حدیِث رسول خدا

ن، پیامبری که پغ از م بعدی؛ ای علی، تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی، مگر آن
کانون توجهه عالمهان فهریقین و محهّل  -که به خبِر منزلت مشهور است  -« نخواهد بود از دیرباز 

کالمی مقاَرن بهوده اسهت. پاسهخ گوهای   ( بهه ناقهداِن ایهن 381ههای شهیخ صهدو )م  کفت و 
کالمهههِی مسهههتقل دربهههاره معنهههای ایهههن حهههدیث توسهههط شهههیخ مفیهههد  7خبهههر، و تهههرلی  یهههک اثهههر 
قهههده )م کنهههاِر دو تکدر  8  (،413)م و ابوطالهههب أنبهههاری  9  (332نگهههارِی حهههدیثی از ابهههن ع 
کالمِی ذیل این حدیث را به تصهویر می افزون بر آن 10،  (356)م کشهد،  که تاریخ بلنِد مباحِث 

بی در تفسهیِر خهود،  از دامنه وسیع و حّساسّیت عمی  این اختالفات نیز حکایت می رط  کند. ق 
 11«من أجل التفاسیر و أعظمها نفعاً »که در منظومه میراث اهل سنت،  - الجامع َحکام القرآن

گرفتهه اسهت  12«عظیم الشرن»شده، و با اوصافی چون   تلقی  ذیهل آیهه جعهل  -مورد تمجید قرار 
پههردازد و  (، بهه بحهث در خصهوِص خالفهِت پهغ از پیهامبر می30خلیفهه بهر زمین)سهوره بقهره، آیهه 
دههد.  مان امامی به خالفِت حضرت امیر را مورد توجه قرار میپغ از ارائه نکاتی، احتجاج عال

خالفهت، خبهِر  هدیر و حهدیِث منزلهت را بهه    وی به هنگاِم تبیین ادلهه عالمهاِن امهامی بهه مسهرله
 نویسد: کشد، و در مقام تقریِر احتجاج عالماِن امامی به خبِر منزلت چنین می پیش می

«. ههارون مهن موسهی َال أنهه ال نبهی بعهدی أنت منی بمنزلة» سخِن پیامبر به علی:
                                                   

 .74-79، صمعانی اَخبار.  7

 .299، صفهرست النجاشی. ر. :  8

 .70، صفهرست الطوسی؛ نیز: 94. ر. : همان، ص 9

 .233، همان، صلنجاشیفهرست ا. ر. :  10

 .811، ص2، جهدایة القاری.  11

 ، همان.تاریخ االسالم.  12
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 گوینهد: منزلهِت ههارون شهناخته شهده اسهت. او شهریک موسهی   عالمهان امهامی مهی
کههه ایههن منزلههت در علههی نیسههت. او بههرادِر  نسههبی  موسههی بههود،   در امههِر نبههوت بههود 

کههه   کهه ایههن منزلههت  نیهز  در علههی نیسههت. و او خلیفهه بههود، پههغ دانسهته مههی  شههود 
شهود،   فقهط  همهین خالفهت   لِت هارون  کهه بهه علهی نسهبت داده مهیمراد از منز
 13است ...

 نگارد:  وی پغ از بیان شیوه استدالل عالمان امامی، انتقادات خود را چنین می
کههه پیههامبر از منزلههت هههارون نسههبت بههه موسههی، خالفههِت پههغ از  اختالفههی نیسههت 

کهه هههارون ؛خهودش را قصههد نکههرده اسهت پههیش از موسههی   زیههرا  اختالفههی نیسههت 
کرده است گهر پیهامبر خالفهِت   وفات  ... و خلیفه پغ از موسی نبوده است. پهغ ا

کرده بود، باید می فرمود: أنهت منهی بمنزلهة    پغ از خود را  از حدیث منزلت اراده 
کهه پیههامبر چنهین نگفتههه اسهت، معلههوم می کههه  یوشهع مهن موسههی. پهغ وقتههی  شهود 

که من تو را خلیفهچنین چیزی را قصد نکرده، بلکه منظو خهود ه ر او تنها این بوده 
کههه در میهان آنههان نیسههتم، قههرار مههی  بهر خههانواده  ؛دهههم  ام در زمههان حیههاتم و هنگههامی 
کههه هههارون خلیفهه  همهان کههه بههرای مناجههات ه گونههه  موسههی بهر قههوِم او بههود، آن هنگههام 

گفته مهیکه  این چه ؛پروردگارش از میان آنان خارج شده بود کهه شهو  به طور قطع  د 
صدور حدیث منزلت در جریان  زوه تبو  و استخالف علی در مدینه بر خانواده 
گر با استخالف علی در  زوه تبهو ، خالفهت او ثابهت  و قوِم پیامبر بوده است... ا

زیهرا پیهامبر در تمهام  هزوات مهردی از  ؛شود، پغ علی در امهر خالفهت شهریک دارد
مسهلمة و  یهر ایشهان را بهه عنهوان  اصحاب خود ماننِد ابهن ام مکتهوم و محمهد بهن

کهه  محهور نقهل حهدیث منزلهت سهعد بهن  داده است.  ضمن ایهن  خلیفه خود قرار 
کهه در مقابهل آن،  ؛ابی وقاص است و ایهن حهدیث، خبهری واحهد اسهت در حهالی 

کهه نشههان مهی دهههد آنهان بههه خالفهت سههزاورترند.   خبهری دربهاره ابههوبکر و عمهر اسههت 
کهه ایهن حهدیث  ؛«بکر و عمر بمنزلة هارون من موسهی أبو»همانا پیامبر فرمود:  چهرا 
ولههی حههدیث مربههوط بههه علههی بههه سههببی خههاص و در جریههانی  ،ابتههدائًا صههادر شههده

کهه ابهوبکر سهزاوارتر از او بهه خالفهت  خاص صهادر شهده اسهت. پهغ واجهب اسهت 
 14باشد. واَّلل أعلم.

                                                   
 .267، ص1، جالجامع َحکام القرآن.  13
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که نشان داده خواهد شد، آسیب آن یهابی و فههم حهدیث ها و موانهع متعهددی در   گونه  راه ارز
کلهی می هها یها   تهوان ایهن آسهیب منزلت سبب شده تا قرطبی از فهم صحیآ آن بازماَند. به طهور 

 موانع را به سه حوزه تقسیم نمود:
یابِی اسانید؛  ی دست  ها  آسیب. 1  یابی به طر  و ارز
 های فهم متن؛  آسیب. 2
 های فهم مقصود.  آسیب. 3

گانه فو ، تفاوت وجه تقریر قرطبهی را  های سه داختن به این آسیبرو، پیش از پر متن پیش
سازد و در انتها رویکهرِد جهدلی او را مبنهی بهر سهزاوارتر بهودِن  از احتجاج عالمان امامی روشن می

 گوید. دیگران به خالفت پاسخ می

ل وجه ز  یتما. 2  یقرطبی سو از شده ارائه ر  یتقر وی امام عالمان استدال
نگاِم تقریِر وجه احتجاج عالمان امامی به خبهِر منزلهت، سهخن خهود را بهه ههیچ قرطبی به ه

کههه او در مقّدمههه  یههک از اصههحاب امامّیههه نسههبت نمی الجههامع دهههد. ایههن امههر در حههالی اسههت 
کهه ههر جها مطلبهی را نقهل می شهرط می َحکام القرآن نمایهد، آن را بهه صهاحبش برگردانهد و  کنهد 

امها بها ایهن حهال، بهه هنگهام بحهث در بهاب حهدیِث منزلههت )در  15گهزارش خهود را مسهتند سهازد؛
نمایهد. جسهت و  همهان صهفحات ابتهدایی جلهد نخسهت(، از روش مهورد تعههد خهود عهدول می

کهه چنهین تقریهری از   جو در آثار اندیشمندان امامِی پیش از او، و حتی پغ از او، نشان می دههد 
رسد قرطبهی چنهین اسهتداللی را از  ه نظر میسابقه ندارد. ب  حدیث منزلت، نزد اصحاب امامیه 

کهرده _که عالمی اسماعیلی مذهب اسهت  _ ( 363ابن حیون مغربی )م جههت  و بی 16اخهذ 
 دهد.  آن را به اصحاب امامیه نسبت می

که در نصوِص اندیشمندان امامی ارائه شده، دسهت کهم یهک فهر    میان تقریر قرطبی و آنچه 
گونه َحکام القرآن الجامع اساسی وجود دارد. صاحِب  گهویی حهدیِث  ای سخن می  به  که  راند 

کثر یههک منزلههت را بههرای حضههرت امیرالمههؤمنین ثابههت مههی کههه   منزلههت، حههدا نمایههد؛ در حههالی 
اندیشهههمندان امهههامی، نهههه تنهههها در قالهههِب بیهههان احادیهههث و اسهههباب صهههدور ایهههن حهههدیث بهههه 

بیهاِن معنهاِی خبهر منزلهت، و نیهز در  انهد، بلکهه صهریحًا در مقهاِم   هایی دیگهر اشهاره داشهته  منزلت
جایگههاِه احتجههاج بههه ایههن حههدیث، بههه نیکههویی بههه تحقهه  جمیههع منههازل هههارونی در حضههرت 

                                                   
 .3، ص1. همان، ج 15

 .97، ص1، جشرح اَخبار.  16
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کرده ، بههه جمیههع منههازل ظههاهری و معههانی اَخبههارانههد. شههیخ صههدو  در  امیرالمههؤمنین اسههتدالل 
 اْلرشهاددر همچنین شهیخ مفیهد  17کند.  اشاره می -زند   که عقل آن را تخصیص نمی -باطنی 

نمایههد و   بههه هنگههاِم ذکههر دالیههل امامههت حضههرت امیرالمههؤمنین، بههه حههدیث منزلههت اشههاره مههی
ههای ههارون نسهبت بهه موسهی،   صریحًا به برخهوردارِی حضهرت امیرالمهؤمنین از جمیهع منزلهت

نیز پغ از نقل حدیث منزلت بهه همهین معنها اشهاره  اْلفصاحهمو در  18آورد.  سخن به میان می
 نویسد:  یکرده و م

این منازل همگی برای هارون نسبت به موسی در زمان حیات او متحق  است و 
کههه  کههه همگههی ایههن منههازل بههرای امیرمؤمنههان متحقهه  باشههد مگههر آنچههه  الزم اسههت 

کرده است. پیامبر بنا   19بر ظاهر لفم استثنا  
نزلهت در فصلی مستقل به صّحِت استدالل حدیث م کنزالفوائد ( نیز در  446کراجکی)م

بههههر خالفههههت حضههههرت پرداختههههه و بههههه روشههههنی از وجههههوِد جمیههههِع منههههازل هههههارونی در حضههههرت 
گفته است:   امیرالمؤمنین سخن 

کههه عههرف آن را  ،جمیههع منههازل هههارون بههرای او ثابههت اسههت مگههر اخههوِت  َنَسههبی  
که  در متن حدیث  استثنا  شده است. تخصیص می  20زند و نبّوت 

ّقه  منهازل متعهّدد در حضهرت امیرالمهؤمنین فصهلی را در سّید بن طاووا نیز با توجهه بهه تح
گشههاید و ذیههل آن  می« موسههی  مههن  فههی بعهض منههازل هههارون»تحههت عنههواِن  سههعد الّسههعودکتهاِب 

 نویسد:  چنین می
أنههت منههی بمنزلههة هههارون مههن موسههی، مشههتمل بههر خصههائص عظیمههی چههون  ...

 21. خالفت است
ای از تحق  جمیع مراتب و منازل ههارونی  گونه عالماِن امامِی مترخر و معاصر نیز هر یک به

افزون بر اصحاِب امامیه، برخی از اندیشمنداِن مخال  نیز  22اند. در حضرت امیر سخن رانده
                                                   

 .75، صمعانی اَخبار.  17

 .9، ص1، جاالرشاد.  18

 .33، صاْلفصاح.  19

 .168، ص2، جکنز الفوائد.  20

 .43، صسعد الّسعود . 21

 . 3، ص11، جعبقات اَنوار. برای نمونه، ر. :  22
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کرده در توضیآ حدیِث منزلهت  نهج البال هاند. برای نمونه شارِح معتزلی  به این نکته تصریآ 
 نویسد:  می

  23.فأثبت لِ جمیُ  مراتب ُاعون عن م سی

لذا جز استثناِی نبهّوت در مهتِن حهدیث، جمیهع منهازِل ههارونی را در حضهرت امیرالمهؤمنین 
کهه قطهِع عقلهی یها عرفهی، یهک منزلهِت خهاص، مثهِل اخهّوِت َنَسهبی را  داننهد، مگهر آن  متحّق  می

کهه حضهرت  که عالوه بر اخهّوِت ایمهانی، بهدوِن تردیهد بهرادرِی خاّصهی  تخصیص بزند. هر چند 
خود و حضرت امیرالمؤمنین معقود فرمودند، در این حدیث مورد توّجه است. زیرا  رسول میان

 یکی از مواضع صدور حدیث منزلت به جریاِن اخوت اختصاص دارد. 
در نتیجههه بههه خههالف اسههالِف اصههحاب امامیههه، قرطبههی بههه جههای بحههث از منههازل هههارون، از 

گونه گفته است؛ آن هم به  گوی  منزلِت هارون سخن  که  کثر ای  ی این حدیث از نظر امامیه حدا
ثِبت تنها یک منزلت هارونی در حضرت امیرالمؤمنین خواهد بهود. بهه عبهارِت دیگهر، در ایهن  م 
حههدیث، اصههحاِب امامیههه اصههل را بههر تحقهه  جمیههع منههازل هههارونی در حضههرت امیرالمههؤمنین 

. قرطبهی از میهاِن سهه اند؛ اما قرطبهی اصهل را بهر اثبهاِت تنهها یهک منزلهت قهرار داده اسهت  دانسته
گهویی  کهه اواًل  کرده، از این جهت منزلهت خالفهت را پذیرفتهه اسهت  که برای هارون یاد  منزلتی 
کههار نیسههت، و ثانیههًا امکههاِن اتصههاف حضههرت امیرالمههؤمنین بههه دو منزلههت  منزلههت چهههارمی در 
که بنها بهر آیهات قهرآن حضهرت ههارون از منهازل متعهدد دیگهری نیهز  دیگر منتفی است؛ در حالی 

نحهوه  24نیز بهره منهد بهوده اسهت.« اصالِح در قوم»و « َشّد ازر»، «شراکت در امر»، «وزارت»چون 
گفتهههار مربهههوط بهههه  اسهههتدالل عالمهههان امهههامی بهههه جمیهههع منهههازل ههههارونی در ایهههن حهههدیث را در 

 شود. های فهم متن ارائه می  آسیب

 ثیحد صدور   مواضع و طرق د،یاسان بهی ابی  دستی ها  بیآس. 3
کیفیت اسانید و مواضِع صهدور حهدیث منزلهت، نهه تنهها ایهن  کمیت و  ناآشنایِی قرطبی با 

کنهد  که نسبت به صهحت آن نیهز سهکوت می -خبر را در نگاه او تا سر حّد یک خبِر واحِد مفرد 
فروکاهیهههده، بلکهههه صهههدور آن را بهههه یهههک جریهههان خهههاص اختصهههاص داده اسهههت. همهههین امهههر  -

فهِم متن حدیِث منزلت برای او پدیهد آورده اسهت. از ایهن جههت های مهمی را در مقام  آسیب
                                                   

 .211، ص13، جشرح نهج البال ه.  23

 .142؛ سوره اعراف، آیه 35؛ سوره فرقان، آیه 32-29. سوره طه، آیه  24
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کیفّیهت اسهانیِد خبهِر منزلهت در تهراث  کّمّیهت اسهانید، و  بحِث دقیه  در بهاِب مواضهِع صهدور، 
 حدیِث عامه ضرورت دارد.

 تبوک انیجر به منزلت ثیحد صدور اختصاص پندار  . 3-1
یهان خهاص، بها توجهه بهه تعهدد و سخن از اختصاص صدور خبر منزلهت بهه یهک واقعهه یها جر

کثرت موارد صدور این حدیث به ههیچ روی قابهل دفهاع نیسهت. اینهک فهرسهتی از صهدور ایهن 
 شود:   حدیث در میراث مکتوب اهل تسنن ارائه می

 25به هنگام والدت امام حسن،. 1
 

  26به هنگام والدت امام حسین،. 2

27در جریان سّد اَبواب،. 3
 

28ت،به هنگاِم عقد اخّو . 4
 

 29 به هنگاِم بیان فضائل امیرالمؤمنین به اّم َسَلَمه،. 5

30به هنگاِم بیان فضائل فرزنداِن حضرِت ابوطالب،. 6
 

31به هنگام نقل فضائل برخی از اصحاب در مسجد،. 7
 

32به هنگام ِاخبار پیامبر از ورود امیرالمؤمنین به نزد خویش به أنغ بن مالک،. 8
 

33ت امیرالمؤمنین به سلمان،به هنگام بیان فضائل حضر. 9
 

34به هنگام بیان فضائل حضرت امیرالمؤمنین به ام سلیم،. 10
 

35در حضور جمعی از اصحاب،. 11
 

                                                   
 .120، صذخائر العقبی ؛344، ص5، جشرف المصطفی؛ 418، صتاریخ الخمیغ. 25

 . همانجا.26

ش تاریخ مدینة ِد . 27  .109، صمناقب الخوارزمی؛ 139، ص42، جمَ

 . 2041، ص4، جالّشریعه؛ 220، ص5، جالمعجم الکبیر؛ 666و  638، ص 2، جفضائل الّصحابة. 28

 .42، ص42، جتاریخ مدینه دمش . 29

 . 18، ص41. همان، ج30

 .497، ص9، جاخبار اصبهان.  31

 .61و60، صمناقب ابن مردویه.  32

 .273، صالعسل المّصفی. 33

 .607، ص11، جکنز العمال.  34

یهههاز الّنضهههره؛ 167، ص42، جتهههاریخ مدینهههه دمشهه ؛ 463، ص7، جتههاریخ بغهههداد. 35 سهههمط الّنجهههوم ؛ 244، ص1، جر
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کوه ثبیر،. 12 36در مناجات بعد از نماز در 
 

37در پاسخ به َصخر بن َحرب،. 13
 

38پغ از فتآ خیبر توسط حضرت امیرالمؤمنین،. 14
 

39ت عمیغ،به هنگام مناجات نزِد أسما  بن. 15
 

  40در  زوه َتبو ،. 16

 41در جریان نزول آیه والیت،. 17

 42در  دیر خم.. 18
گانه فو ، مواضع فراوان دیگهری نیهز از صهدور خبهر منزلهت وجهود دارد   یر از مواضِع هیجده

گزارش شده اسهت. لهذا بهه ههیچ وجهه قهول بهه اختصهاص صهدور ایهن خبهر بهه  که در آثار شیعی 
کیفّیت اسانیِد حدیِث منزلت در مواضِع دیگر جریانی خاص پذیرفتنی نی کمّیت و  ست؛ زیرا 

و علمهی بهرای تههر  آن   تهوان وجههی منطقههی )مواضهِع  یهر از تبههو ( بسهیار مطلهوب اسههت و نمی
کرد.  مواضع دست و پا 

 ثیحد نقل دری کم  ی ارهایمع ثیح از منزلت ثیحد. 3-2
ه میهراث حهدیثی عامهه نشههان حهدیث منزلهت از پهر تکرارتهرین احادیهث نبهوی اسهت. مطالعه

گرامههی اسههالم خبههر منزلههت را بههه طههور مسههتقیم از  می کههه شههمار فراوانههی از اصههحاب رسههول  دهههد 
کرده گزارش   اند. پیامبر 
  نویسد:   ( پغ از ذکر شمار فراوانی از صحابه ناقِل این حدیث، می463ابن عبدالبّر)م

کهرده گروه دیگرى نیز این حدیث را روایهت  که البّته  هها بهه درازا  ه ذکهر اسهامی آنانهد 
 43کشد. می

                                                                                                                        
 . 10، ص2، جالعوالی

 .56، ص1، جشواهد التنزیل.  36

 .418، ص2. همان، ج 37

 .129، صمناقب الخوارزمی؛ 514، ص5، جشرف المصطفی. 38

 .277، صمناقب الخوارزمی.  39

؛ 451، ص1، جسنن ابهن ماجهه؛ 121-120ص  7، ج،صحیآ مسلم؛ 129، ص5، و ج208، ص4، جصحیآ البخاری. 40
 .176-175، ص17، جنفحات اَزهار؛ نیز ر. : 304و  301، ص 5، جسنن الّترمذی

 .230، ص1، جشواهد التنزیل؛ 81، ص4، جالکش  و البیان؛ 485، ص2، جتفسیر الطبرانی. 41

 .231، ص5، جیانوفیات اَع. 42

 .1097، ص3، جاْلستیعاب. 43
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کر)م ، حهدیث منزلهت را از حهدود بیسهت صهحابی تهاریخ مدینهة ِدَمشه  ( در 571ابهن عسها
کتاِب  44کند. ذکر می بیسهت و دو تهن از صهحابه  نگاهی بهه حهدیِث منزلهت،آیت اَّلل میالنی در 

که حدیِث منزلت از طری  آنان در مصادر عاّم  رسول خدا را نام می گزارش شده اسهت.برد   45ه 
که این رقم به طور قطع بیش از ایهن اسهت. فهرسهت ذیهل بخهش  می پژوهش پیشارو نشان دهد 

گزارش  های حدیث منزلت را پوشش داده است: مهمی از 
46حضرت امیرالمؤمنین،. 1

 

  47سعد بن ابی وّقاص،. 2
  48جابر بن عبداَّلل،. 3

 

49عبداَّلل بن عباا،. 4
 

50ابوسعید خدری،. 5
 

51بن ارقم،زید . 6
 

 52ام سلمه،. 7
 

کلثوم بنت فاطمه،. 8 53ام 
 

َمیغ،. 9 54اسما  بنت ع 
 

55عمر بن خطاب،. 10
 

                                                   
 .399-306، ص 1، جتاریخ مدینه دمش . 44

 .22 -21، ص نگاهی به حدیِث منزلت.  45

 .337، ص2، جالمستدر  علی الصحیحین. 46

المسهتدر  علهی ، همهان؛ سهنن ابهن ماجهه، همهان؛ سهنن الترمهذی، همهان؛ صهحیآ مسهلم، همان؛ صحیآ البخاری. 47
فضههههائل ؛ 116، صخصهههائص امیرالمههههؤمنین؛ 170-185، ص1، جاحمههههد؛ مسهههند 108، ص3ج، همههههان، الصهههحیحین

 .74و57، ص2، جمسند الموصلی؛ 596، صالسنة؛ 14و13، صالصحابة للنسائی

 .588، صالسنة؛ 304، ص5، جسنن الترمذی؛ 338، ص3، جمسند احمد. 48

 .330، ص1، جمسند احمد؛ 132، ص3، جالمستدر  علی الصحیحین. 49

 .286، صامالی ابن بشران؛ 378، ص7، جالبدایة و النهایة، همان؛ احمدمسند . 50

 .607، ص7، جفتآ الباری؛ 496، ص7. المصن ، ج51

 ، همان.السنة؛ 320، ص12، جمسند الموصلی. 52

 .5، صمناقب اَسد الغالب.  53

 .123، صامالی ابن سمعون؛ 45، ص5، جالسنن الکبری؛ 369، ص6، جمسند احمد. 54

 399-306، ص 1، جتاریخ مدینه دمش ؛ 452، ص7، جبغدادتاریخ .  55
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56عبداَّلل بن عمر،. 11
 

رة،. 12   57جابر بن َسم 
 

58ابو ایوب،. 13
 

59معاویه،. 14
 

60َبرا  بن عاِزب،. 15
 

61سعید بن زید بن عمرو،. 16
 

62َنبیط بن َشریط،. 17
 

63عمرو بن عاص. 18
 

64بی اوفی،زید بن ا. 19
 

65ابوهریره،. 20
 

66انغ بن مالک،. 21
 

67سلمان فارسی،. 22
 

68فاطمه بنت حمزه،. 23
 

بشی بن َجنادة،. 24 69ح 
 

                                                   
 . 142-139، ص9، جمجمع الزوائد؛ 126، ص2، جالمعجم اَوسط. 56

 ، همان.مجمع الزوائد؛ 247، ص2، جالمعجم الکبیر؛ 289، ص3، جتاریخ بغداد. 57

 ، همان،مجمع الزوائد؛ 184، ص4ج ، المعجم الکبیر. 58

 .312، صبحر الفوائد؛ 675، ص2، جفضائل الصحابه البن حنبل.  59

 .141، صمجمع الزوائد. 60

 ، همان.السنة. 61

 ، همان.تاریخ مدینه دمش .  62

 . 200، صمناقب الخوارزمی. 63

 ، همان.السنه، 541، ص4، جاآلحاد و المثانی؛ 638، ص2، جفضائل الصحابه البن حنبل. 64

 ، همان.تاریخ مدینه دمش .  65

 .132، صامالی، ابن سمعون.  66

 ، همان.العسل المصفی.  67

 .186، ص42، جتاریخ مدینه دمش .  68

فضههائل الصهههحابه ؛ 17، ص4، جالمعجههم الکبیههر؛ 137، ص2، جالمعجههم الصههغیر؛ 311، ص7، جالمعجههم االوسههط.  69
 . 479، ص6، جنعیم البی
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70ابو الطفیل،. 25
 

71ابوذر،. 26
 

72قیغ بن سعد بن عباده،. 27
 

73مالک بن حویرث،. 28
 

74طالب، عقیل بن ابی. 29
 

75عبداَّلل بن جعفر،. 30
 

فیع بن الحارث،. 31 76ن 
 

77بن زید. َمحدوج. 32
 

کرده گههزارش  کههه دانسههته شههد شههمار فراوانههی از اصههحاب پیههامبر، خبههِر منزلههت را  کنههون  انههد و  ا
دههد  صدور ایِن حدیث مواضِع متعددی دارد، این پرسهِش مههم بهیش از پهیش خهود را بهروز می

که: دقیقًا چه عاملی سبب شده تا قرطبی حجِم انبوهی از مستندات روایی را نادیده بگیهرد؟و 
گهههر او بهههه آثهههاری چهههون  ایهههن کهههه ا نگاشهههته احمهههد بهههن   فضهههائل الصهههحابهامهههر در حهههالی اسهههت 

کههرد، بخهِش قابههل تهوجهی از ایههن مسههتندات  رجههوع می تهاریخ مدینههه ِدَمشه  ( یهها 241حنبهل)م
گرفههتو آیهها فحههص در میههراث روایههی و پیگیههری طههر  و مواضههع  جهها در دسههترا او قههرار می یک

یهابی و فهههم یهک حههدیث بههه صهدور یههک خبهر و تشههکیل خهانواده حههدیث ِی ارز ی از مراحهِل ضههرور
گر خوش شمار نمی کتمهاِن عمهدِی  الجهامع َحکهام القهرآنبینانه بنگهریم و صهاحب  آید؟ ا را بهه 

کالمی وی، فهِم یهک حهدیث  فرز انبوهی از مستندات متهم نکنیم، باید بگوییم: پیش های 
کال مهِی مخهال  بهر معنهاِی حهدیث، خهود را از ساده را برای وی دشوار نموده، و او به دلیِل جهزِم 

نیهاز انگاشهته اسهت. بهه عبهارِت دیگهر قطهِع پیشهینِی او مبنهی بهر  تالش علمی در این جههت بی
                                                   

 ، همان.تاریخ مدینه دمش .  70

 ، همان.تنزیلشواهد ال، همان؛ الکش  و البیان، همان؛ تفسیر الطبرانی.  71

 .کتاِب سلیمبه نقل از  309و308، ص1، جینابیع المؤده. 72

 291، ص19، جالمعجم الکبیر؛ 2040، ص4، جالشریعه.  73

 .319، ص37، ججامع االخبار؛ 7، ص38، جتاریخ مدینه دمش ؛ 301، ص7، جتاریخ الکبیر.  74

 .170و  53، ص42، جتاریخ مدینه دمش .  75

 .525، ص4، جاسد الغابه.  76

، معرفهة الصهحابه. البتهه در صهحابی بهودِن او اخهتالف شهده اسهت. ر. : 663، ص2، جفضائل الصحابه البن حنبل.  77
 .2646، ص5ج
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عدم داللت یک خبِر قطعی بر خالفت بالفصهل امیرالمهؤمنین، او را از جسهت و جهوِی اسهانید، 
کرده و اجازه نداده است ت طر ، مواضِع صدور این حدیث بی  -طهرف  یک فضهاِی بی  ا درنیاز 

کند. لذا بهه  متن و مقصود حدیث را پی -نگاری است  نگری و انصاف که شرِط انصاف گیری 
گرفتههار آمههده اسههت. وی در همههین بخههش از تفسههیر خههود، و  خطاهههایی فههاحش در فهههم حههدیث 

کرده استو که ههر  78پیش از حدیث منزلت، حدیِث  دیر را نیز حدیثی واحد تلقی  در حالی 
کنجهی شهافعی)م 79حدیِث یاد شده، به طهور قطهع متواترنهد. دو  ( عهالم ههم 658بهرای نمونهه 

کم نیشههابوری)م بههی قههول تههواتر حههدیث منزلههت را بههه حهها رط  دهههد و    ( نسههبت مههی405عصههر بهها ق 
 نویسد:   می

کم نیشهابوری آن را متهواتر دانسهته  صّحت ایهن حهدیث مهورد اّتفها  اسهت ... و حها
  80است.

که با هدِف درج احادیث متواتر نگاشهته، حهدیِث منزلهت را  ( ن911سیوطی)م کتابی  یز در 
  81در شمار اخباِر متواتر جای داده است.

که افزون بر صحت اسانیِد سایر مواضهع صهدور  مطالعه میراث حدیثِی عامه نشان می دهد 
کههم بیسههت و پههنج تههن از سههی و دو صههحابِی فهرسههت شههده، خبههر  82حههدیث منزلههت، دسههت 

کردهمنزلت را د انهد. لهذا تهواتِر اجمهالِی صهدور حهدیِث منزلهت در  ر  یر از جریهان تبهو  نیهز نقهل 
گزار گر تماِم  که: ا های مربهوط بهه تبهو   ش   یر از جریان تبو ، مستقاًل ثابت است. به این معنا 

ههیچ تردیهدی متهواتر اسهت. ایهن امهر یعنهی صهحت و  را نادیهده بگیهریم، بهاز ههم خبهِر منزلهت بهی
اختصهاص صهدور حهدیِث منزلهت بهه جریهان تبهو ، در فههِم ایهن حهدیِث بسهیار قطعیت عهدم 
 سودمند است.

 ثیحد نقل در ی  فیکی ارهایمع ثیح از منزلت ثیحد. 3-3
گرچه با عنایت به تواتر حدیِث منزلهت، بحهث در بهاب صهّحت آن، جنبهه تشهریفاتی دارد،  ا

خهههههاری)م گهههههر بهههههدانیم افهههههزون بهههههر نقهههههِل ب   ( در 261و مسهههههلم)م ( 256امههههها زیبنهههههده اسهههههت ا
                                                   

 .266، ص1، جالجامع َحکام القرآن.  78

 227، صاالزهار المتناثرة فی احادیث المتواترة؛ 25-28، صاسناد خطبه  دیر. 79

 .283، صکفایة الّطالب.  80

 .281، صالمتواترة ر المتناثرة فی احادیثاالزها.  81

 .31ص تذکرة الخواص،.  82



ش
نق

 
ورها

با
ی 

 وی ابیارز دری کالم
 فهم

 ثیحد

 

 

41 

کم  84الّسهههنن، ( در 279اندیشهههمنداِن قابهههل اعتنهههایی چهههون ترِمهههذی)م 83الّصهههحیَحین، حههها
سهههتدر ، ( در 405نیشهههابوری )م سهههبط بهههن  86 ( در تعلیهههِ  مسهههتدر ،748َذهبهههی)م 85الم 
خبهِر منزلهت  88م( در آثار متعّدِد خهود،1999و آلبانی)م  87تذکرة الخواص ( در 654جوزی)م

 اند. را صحیآ دانسته

 منزلت ثیحد متن فهم موانع و ها  بیآس. 4
آن، سههل    که فهم متن حدیث منزلت با توجه به روشنِی الفاظ و سادگِی ترکیبات به ر م آن

های اثرآفرینی را بهه همهراه داشهته اسهت.   است، اما شتاب در فهم همین عبارت ساده، آسیب
که اشاره شد، قرطبی به جهای بحهث از منهاز  همان ل ههارونی، تنهها منزلتهی واحهد را از ایهن گونه 

کرده است. این آسیب، دسِت  کم دو اشکال جدی را پدید آورده: اواًل سهایر منهازل   حدیث فهم 
کههاربرد نههام یوشهع بههه جههای هههارون  گرفتههه شهده، و از همههین جهها نسههبت بهه عههدم  ههارونی نادیههده 

گرفته است؛ و ثانیهًا بها تصهوِر انحصهار منهازل هها رونی بهه امهِر خالفهت، امکهاِن اعتراضی صورت 
گهر ههر دو آسهیِب مهذکور را متهرثر از  شراکت دیگر خلفها نیهز در ایهن فضهیلت فهراهم آمهده اسهت. ا

کالمههی قرطبههی تلقههی نکنههیم، دسههِت  کالمههی او  باورهههای  کم آسههیِب دوم بههه طههور قطههع بهها مبههانِی 
 مرتبط است. 

کفهایتی نداشهته اسهت؛ چهه همچنین قرطبی در احصای منازل هارونی نیز تالِش مقرون بهه 
کهه در قهرآن و روایهات نبهوی بهه آن تصهریآ شهده  این که از منازل متعدِد هارون نسبت به موسهی 

کههرده، و بههی کههه توضهیآ مسههتدلی بههه میههان آوَرد، تحقهه   آن اسهت، تنههها بههه ذکههر سههه مهورد بسههنده 
کّلههی نادیههده را بههه « شههّد ازر»و « اصههالِح در قههوم»، «شههراکت در امههر»، «وزارت»منههازلی چههون  طههور 
 گرفته است.

                                                   
 .121-120، ص7، جصحیآ مسلم؛ 129، ص5، و ج208، ص4، جصحیآ البخاری.  83

 .641، 640، 638، ص 5ج ،سنن الّترمذی.  84

کم در  85 کهرده اسهت: ا المستدر . حا حادیهِث در سه موضع، و در ذیل سه سند متفهاوت بهه صهّحت ایهن حهدیث اشهاره 
، 3؛ ج132، ص3؛ ج167، ص2، جالمسهههههتدر  علهههههی الّصهههههحیحین مهههههع تعلیههههه  ذهبهههههی. )4652، و 4575، 3294
 (.143ص

را به طور  4652را به شرط مسلم و حدیث سوم به ش  4575، حدیث دوم به ش المستدر . ذهبی نیز در تعلی  خود بر  86
که شیخین در صحیحین آوردهمطل  صحیآ دانسته است. )همان(. این سه حدیث،  یر از روایا  اند.  تی است 

 ، همان.تذکرة الخواص.  87

 .231و 224، ص 8، جصحیآ و ضعی  سنن الترمذی؛ 193و 187، ص1، جصحیآ و ضعی  سنن ابن ماجه.  88



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
هارم

و چ
ت 

بیس
ماره 

، ش
هارم

چ
 

42 42 

گفته شد، به خهالف قرطبهی، اصهحاِب امامّیهه بها اسهتناد بهه حهدیِث منزلهت،  همان که  طور 
جز استثناِی نبّوت در متِن حدیث، جمیع منازِل هارونی را در حضهرت امیرالمهؤمنین متحّقه  

تهوان   لت را مهیدانند. وجه استدالِل اصحاِب امامیه به جمیع منازل هارونی در حدیث منز  می
گونه تقریر نمود: حدیث منزلت از دو عبارت تشکیل شده است. یکهی  انهت منهی بمنزلهة »این 

عبارت اول به طور مطله  و بها اسهم جهنِغ «. اال انه ال نبی بعدی»و دیگری: « هارون من موسی
آن را از « نبهوت»همهراه اسهت و عبهارت دوم  -که مضاِف َعَلم)=هارون( واقهع شهده  -« منزلت»

کههه اسههتثنای بعههد از اطههال ، افههاده عمههوم مههی کههرده اسههت. از آن جههایی  کنههد، حههدیث   اسههتثنا  
منزلت ناظر به تحق  جمیع منازل هارونی در حضرت امیرالمؤمنین به استثنای نبوت اسهت. 

کراجکی نیز در پاسخ به این که چهرا در حهدیث منزلهت فقهط یهک منزلهت ههارونی قصهد  مرحوم 
کالم خود آورده است:  نینشده است، مثال روش  بخشی را در انتهای 
یهد را دیهدم، مگهر عمهرو را. ولهی   آیا نمی گفتهه شهود: ز کهه  کهه صهحیآ نیسهت  بینی 

گههروه را دیههدم، مگههر عمههرو را. گفتههه شههود: آن  کههه  پههغ فسههاِد سههخن   صههحیآ اسههت 
کهه حههدیث منزلهت را بهه اثبههات تنهها یههک منزلهت واحهده محههدود مهی کنههد،   کسهی 

  89شود.  روشن می

 نویسد: در این خصوص می عبقات اَنوار ( نیز در 1306میرحامد حسین هندی)م

پغ عام باشد جمیع منازل را لصّحة   ست بسوى علم  منزلت اسم جنغ مضاف
 =بههه  االسهتثنا . و چههون مرتبهه نبههّوت را اسههتثنا فرمهود، جمیههع منههازل ثابتهه بهههرون

 ر ثابت شد.هارون  براى حضرت امی

نیز از اقامه تنبیه و استدالل بر این موضوع تههی  بیت جای مانده از اهلبر  تراث حدیثی
 فرماید:  نیست. حضرت امیر خود در جهت برخورداری خویش از جمیع منازل هارونی می

ْنَت 
َ
ی  َو َقْوُل َرُسوِل اَّلِل أ اُعوَن   ِمن ِ َُ  ِِ َکداَن َمد  ُم َسی  ِمْن   ِبَمْنِزَل ِة َفَ دْ   ُب  َ دا َغْیَر الن ُ َُ ِة َغْیُر ُبد  َ َ  الن ُ
90. ََلْسَ ْثَناُه َرُسوُل اَّلل

 

گهر  یهر از نبهوت منزلهت دیگهری از منهازل  در واقع حضرت امیر در ایهن عبهارت می فرماینهد: ا
کههه در مههن متحقهه  نبههود، قطعههًا رسههول خههدا آن منزلههت را نیههز مثههِل نبههوت  هههارون وجههود داشههت 

                                                   
 .170، صکنزالفوائد.  89

 .150، ص1، جالحتجاج. ا 90
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که چنین نیست، پ  استثنا  می  غ جمیع مراتب هارون در من ثابت است.فرمود. حال 
بنابراین بر خالف تصور قرطبی، حدیث منزلت هرگز ناظر به یک منزلِت واحده نیست، و از 

 کند. تحق  جمیع منازل هارونی در حضرت امیرالمؤمنین حکایت می

لت فهم موانع و ها  بیآس. 5  منزلت ثیحد مقصود و دال
قرطبهی بهه داللهت حهدیث منزلهت بهر خالفهت حضهرت تهرین انتقهادات   رسهد مههم  به نظر مهی

که پیش تهر بها خهودداری  امیرالمؤمنین برآمده از فهِم ناتمام وی از مقصود این حدیث است. او 
از تشههکیل خههانواده حههدیثی بههه ورطههه پنداشههت صههدور مههوردی ایههن حههدیث در افتههاده بههود، و بهها 

م صهحیآ مهتن حهدیث وامانهده گماِن انحصار موارد صدور این حدیث به جریهان تبهو ، از فهه
تهوجهی  بار با پنداِر اختصاص خالفت آن حضرت به زمان حیهات پیهامبر، و نیهز بها بهی بود، این

بههه سههایر منههازل هههارونی و یکسههان پنداشههتن جایگههاِه حضههرت هههارون و حضههرت یوشههع، در دام 
گرفتههار آمههده اسههت. در ادامههه تنههها بههه دو انتقههاد وی بههه داللههت هههای مهم  آسههیب حههدیث  تههری 

که ناشی از آسیب  شود.  های فهِم این حدیث است، اشاره می  منزلت 
 امبریپ اتیح زمان به نیرالمؤمنیام حضرت خالفت اختصاص پندار  . 5-1

گر چه برآینِد اخبار فریقین، وفهاِت ههارون پهیش از موسهی را اجمهااًل تقویهت می کنهد، امها بهر  ا
کهه برخهی از بزرگهان خالِف ادعای قرطبی این امر در معالِم فریقی ن، بدون اختالف نیست؛ چرا 

( وفاِت هارون پیش از وفاِت موسی، و وصایت بالفصل یوشع 460امامیه چون شیخ طوسی)م
همچنههین شههماِر قابههل تههوجهی از روایههاِت امامیههه ظهههوِر در  91بههن نههون را نههامعلوم خوانههده اسههت.

گر بنا ب 92تحقِ  خالفت هارون پغ از وفات موسی دارد. ر قول مشهور، فرز وفاِت ههارون اما ا
کلی ذیل، خالفت حضرت امیرالمهؤمنین پهغ از پیهامبر  پیش از موسی را بپذیریم، به دو دلیِل 

 قابل اثبات است.
 نیرالمؤمنیام حضرت در خالفت شأن تحقق. 5-1-1
که بی  شهود، شهرنیت حضهرت امیهر بهرای خالفهِت   شک از حدیث منزلت فهمیهده مهی  آنچه 

بهها توجههه بههه شههرنیت هههارون بههرای خالفههت موسههی، تردیههدی در ایههن منزلههت بههرای پیههامبر اسههت. 
مانههد. در واقههع حههدیث منزلههت از تحقههِ    حضههرت امیرالمههؤمنین نسههبت بههه پیههامبر بههاقی نمههی

                                                   
 .226، صاالقتصاد. 91

 .67، صب فی المناقبالثاق؛ 545، صامالی الطوسی؛ 308، صالتوحید. 92
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گههاه   خالفهت حضههرت امیهر در نبههود پیههامبر، بهه طههور مطلهه  سهخن مههی کهه هههر  گویهد؛ بههدین معنهها 
نین حضههور داشههته باشههد، امیرالمههؤمنین جانشههین پیههامبر حضههور نداشههته باشههد، و امیرالمههؤم

ایشان خواهد بود. به عبهارت دیگهر، شهرن و شایسهتگی خالفهت در حضهرت ههارون و حضهرت 
امیرالمؤمنین متحق  است، و این شرن با دو شرط بالفعل خواهد شد. یهک: بها نبهود موسهی یها 

 پیامبر، و دو: با وجود هارون یا علی.

که بخواهد خالفتی داشته باشد. بنا بر فرِز قرطبی، هارون  پغ از موسی زنده نبوده است 
سههالبه بههه انتفههای موضههوع   لههذا اعتههراز قرطبههی نسههبت بههه عههدم خالفههت هههارون پههغ از موسههی

گر هارون پهغ از موسهی زنهده بهود و خلیفهه موسهی نبهود، آنگهاه اعتهراز  است. به فرز محال ا
گفته آشکار اس قرطبی وجه معناداری می گر هارون پغ از موسی زنهده بهود، یافت. اما نا که ا ت 

 قطعًا او خالفت موسی را به عهده داشت. زیرا شرن خالفت در او متحق  بوده است. 
 نویسد: میرحامد حسین در ادامه عبارت قبل چنین می

گر ههارونه و از جمل بعهد   آن منازل صّحت امامت و افتراز طاعت هم هست. ا
کهه در از موسی زنهده مهی حهال حیهات موسهی ایهن مرتبهه داشهت، بعهد از  بهود، زیهرا 

گر این مرتبه ازو زائل می آمهد عهزل او. و عهزل نبهی جهائز  شد، الزم مهی وفات موسی ا
  ...  نیست

نیههز بههها اسههتناد بههه خبهههر منزلههت همهههواره شههرن خالفهههت  بنههابراین حضههرت امیرالمهههؤمنین
که او باشد و پیامبر نباشد، خلیفه  پیامبر است. در جریان  پیامبررا داراست و مادامی 

نیسههتند، و بههدین ترتیههب آن  در مدینههه هسههتند و پیههامبر تبههو  حضههرت امیرالمههؤمنین
حضرت جانشین پیامبرند. با همین تقریر، پغ از وفات پیامبر نیز آن حضرت جانشین پیامبر 

خاتمیههت در ادامههه حهدیِث منزلههت، واضههحًا و دقیقههًا بههه همههین معنهها  خواههد بههود. خههوِد جنههاِب 
کم و ذهبهههههی و ابهههههن ابی  انهههههد. در حهههههدیِث صهههههحیآ السهههههندی تصهههههریآ فرموده بکهههههِر  کهههههه حههههها

کرده   ( به صحت آن807هیثمی)م    چنین آمده است: 93اند، اعتراف 
ُِ ََل َشْنبَ  د ، ِإن َ ََ َبْعدِد  َنِبدی ٌ ُِ َلدْی ن َ

َ
اُعوَن ِمْن ُم َسی ِإَل َ أ َُ  ِِ ی ِبَمْنِزَل ْن َتُکوَن ِمن ِ

َ
َما َتْرَضی أ

َ
ی ِغدأ

َب ِإَل َ َو  َُ ْذ
َ
ْن أ

َ
ْنَت َخِ یَعِ ی أ

َ
 94.أ

                                                   
کم در 93 کرده و ذهبهههی در تعلیقهههه المسهههتدر . حههها المسهههتدر  علهههی انهههد. ) ی بهههر آن، بهههه صهههحت سهههند حهههدیث تصهههریآ 

، 9، جمجمهع الزوائههدنیهز سهند روایهت را صهحیآ دانسهته اسهت. ) مجمهع الزوائهد( هیثمهی در 132، ص3، جالصهحیحن
 (120ص

 ، همان. المستدر  علی الصحیحین؛ 320، ص1، جمسند احمد. 94



ش
نق

 
ورها

با
ی 

 وی ابیارز دری کالم
 فهم

 ثیحد

 

 

45 

گرامی اسالم  فرماید:  می به عبارِت دیگر، پیامبر 
که من نباشم  من هستیو ه و تو باشی، به طور قطع، تو خلیف هرگاه 

گههههزارش 287عاصههههم)م ابی ابن   ( نیههههز همههههین خبههههر را بهههها یههههک تفههههاوت در انتهههههای مههههتن، 
 کرده است: 

ی ِبَمْنزِ  ْنَت ِمن ِ
َ
دَب ِإَل َ َو أ َُ ْذ

َ
ْن أ

َ
ُِ ََل َشْنَبِغدی أ د ا، ِإن َ َک َلْسَت َنِبی ً ن َ

َ
اُعوَن ِمْن ُم َسی، ِإَل َ أ َُ  ِِ ْندَت  َل

َ
أ

ِ ُمْؤِمٍن ِمْن َبْعِد 
ُکل   95.َخِ یَعِ ی ِفی 

 96داند. سند این روایت نیز بنا برتحقی  صحیآ است. آلبانی سند روایت را معتبر می
کم نیشههابوری آن را صههحیآ دانسههته، چنههین آمههده افههزون بههر ایههن، در خبههری  کههه حهها دیگههری 

 است:
ُِ ََل َنِبی َ َبْعِد ؟ ن َ

َ
اُعوَن ِمْن ُم َسی ِإَل َ أ َُ  ِِ ی ِبَمْنِزَل ْن َتُکوَن ِمن ِ

َ
َما َتْرَضی أ

َ
َِ ََل  أ ... َفِإن َ الَْمِدشَند

ْو ِبَک 
َ
ُُ ِإَل َ ِبى أ ْسَناِد  .َتْصُ  ِ

ِْ ُُ ا َلا َحِدشٌث َصِحی ِرَجاُه. َو َُ  97 َلْم ُیخْ
ْو ِبَک »عبارِت 

َ
 ِبی أ

َ
اّل آ  َِ

گویای همین معناست. در نتیجهه، « َفِإّنَ اْلَمِدیَنَة اَل َتْصل  نیز دقیقًا 
گر مواضع صدور حدیث منزلت منحصر به جریان تبو  هم باشد   -کهه قطعهًا نیسهت  -حتی ا

ا از ایههن حههدیث آنقههدر صههریآ و گههردد. ایههن معنهه ای وارد نمی بههازهم بههه داللههت ایههن خبههر خدشههه
کهه عمههرو بهن قههیغ)م ههفیان َثهوری)م146آشهکار اسههت  وایهاِن حههدیث توصههیه  ( بههه ر161 ( و س 

گزارش نکنندو می کهه  همهین وضهوِح در داللهِت حهدیث سهبب می 98کردند خبِر منزلت را  شهد 
گزارش می وقتی سعد بن ابی تعجهب از کرد، مخاطباِن او با دیهده تردیهد و  وقاص خبِر منزلت را 

گهر حههدیِث  99ای؟و پرسهیدند: آیها واقعهًا خههودت ایهن سهخن را از پیهامبر شههنیده او می بهه راسهتی ا
کوتهاه، آن ههم در میهاِن خهانواده رسهول خداسهت،  منزلت صرفًا بیان گر یهک اسهتخالِف سهاده و 
 ها چه معنایی دارد؟  این حساسیت

کت  . 5-1-2 تری مقام امر در شرا   آن هددربردارن و خالفت از باال
کهه بهه اسهتناد حهدیث منزلهت، ایهن منزلهت  شراکت در امر یکی از منازل مهم هارونی است 

                                                   
 .565، ص2، جالسنة. 95

 .337، ص2، جظالل الجنه.  96

 . 367، ص2، جالمستدر  علی الصحیحین. 97

 .146، صمعرفة الثقات. 98

 .166، ص42، جتاریخ مدینه دمش . 99
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که آن  نیز در حضرت امیرالمؤمنین متحق  است. این مقام، مقامی باالتر از خالفت است 
شک با توجه به آیات سوره طه، شهراکت در امهر، منزلتهی  یهر از وزارت و َشهّد ازر   را در بردارد. بی

که سال   در خطبه . حضرت امیرالمؤمنیناست هها پهغ از وفهات پیهامبر آن را ایهراد   قاصعه، 
ههههایی از جملهههه دیهههدار و شهههنیداِر وحهههِی نخسهههتین، دیهههداِر نهههوِر وحهههی و  ویژگهههی فرمهههوده اسهههت، 

کهه ایهن اوصهاف جهز بها مفههوِم شهراکت در امهر  100شهمرد  استشمام ریهآ نبهوت را بهرای خهود برمهی
یهن جایگههاه، یعنههی شهراکت در امههر پیههامبر، در جریهاِن قرائههِت آیههات سههوره قابهل توجیههه نیسههت. ا

کرده است. این کسی جز او، و جز حضرت  برائت بر مشرکان نیز به خوبی ظهور  کاِر پیامبر را  که 
کِت حضهرت امیهر المهؤمنین در امهِر نبهوت   تواند انجام دههد، حکایهت  امیرالمؤمنین نمی گهِر شهرا

ِف تصهوِر احتمهالِی قرطبهی، شهراکت در امهر، التزامهی بها نبهوت بهه حضرت رسول اسهت. بهر خهال
معنای خاص خودش ندارد. زیرا شراکت در امر تبلیِغ وحی بوده است نه در اخذ آن. صاحِب 

گزارش می  کند:  شواهد التنزیل از رسول خدا چنین 
ُهم َ 

دٌد َنبِ  !ال  َ م َ َندا ُمحَ
َ
َلَک، َو أ

َ
ْن َتْشدَ َ  ِلدی َصدْدِع  َو ِإن َ ُم َسی ْبَن ِعْمَراَن َسأ

َ
ُلَک أ

َ
ْسدأ

َ
دَک أ ی ُ
ِِ َقْ ِلی َِ ِب ُ َل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِنی ِلُیْعَق ْمِ   َو َتحْ

َ
َر ِلی أ ِ ِ دی  ُتَیس  ُْ

َ
یرًا ِمدْن أ َعِ دی َ   َو اْجَعْل ِلی َوِز

ِخی
َ
اِلٍب أ َِ ِبى 

َ
ْمِ    ْبَن أ

َ
ُِ ِفی أ ْشِرْک

َ
ْزِع  َو أ

َ
ِِ أ 101. اْشُدْد ِب

 

گهههزارش 427 ( و ثعلبهههی)م360ز حسهههکانی، طبرانهههی)مپهههیش ا  ( نیهههز مشهههابه ایهههن خبهههر را 
 نیز شبیه چنین خبری موجود است.  104و امامی 103در مصادر زیدی 102اند. کرده

تهوان   وجه استدالل به خالفت حضرت امیرالمؤمنین از طریهِ  منزلهِت شهراکت در امهر را مهی
کههه بها وجههوِد شهریِک  در امهر، هههیچ فهرِد دیگهری حهه  بهه دسههت  چنهین تقریهر نمههود: بهدیهی اسهت 

کهه حضههرت امیرالمهؤمنین بهه عنههواِن شهریِک امههر  گهرفتن امهور را نههدارد. بهه عبهارت دیگههر مهادامی 
 پیامبر، در میان امت او باقی است، منصِب خالفت به دیگران نخواهد رسید.

ون ذکر یی  چرا. 5-2  منزلت ثیحد در وشعی یجا به هار
گر پیهامب کهرده بهود، بایهد به زعِم قرطبی ا ر از بیهان ایهن حهدیث، خالفهِت پهغ از خهود را قصهد 

                                                   
 .300، صنهج البال ه. 100

 .56، ص1، جشواهد التنزیل.  101

 ، همان.الکش  و البیان، همان؛ تفسیر الطبرانی. 102

 .248، صراتتفسیر الف. 103

 .296، ص1، جکنز الفوائد. 104
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فرمههود: انههت منههی بمنزلههة یوشههع مههن موسههی؛ زیههرا یوشههع بههن نههون، پههغ از موسههی، خلیفههه آن   مههی
کهه حضهرت رسهول از بیهان حهدیِث منزلهت  حضرت بوده است، نهه ههارون. امها او توجهه نکهرده 

انههد. بههه عبههارِت   المههؤمنین قصههد نکههردهتنههها یههک فضههیلت و یههک منزلههت را بههرای حضههرت امیر
کههه در جریهههان  دیگههر، بحههث صهههرفًا متوجههه موضهههوع خالفههت نیسههت. از همهههین جهههت اسهههت 
 مؤاخهههات، پیهههامبر پهههغ از بیهههان اخهههوت خهههود بههها حضهههرت امیرالمهههؤمنین، حهههدیث منزلهههت را 

یز گذارِی حسنین به فرزنداِن هارون و ن  شوند. همچنین صدور حدیث منزلت در نام  متذکر می
کههاربرِد انحصههاری در موضههوع  در جریههان سههد االبههواب، بیههان کههه حههدیِث منزلههت  گههر آن اسههت 

 خالفت نداردو
که منزلت کهه آن منهازل نهه در   شکی نیست  هایی بهرای ههارون نسهبت بهه موسهی وجهود دارد 

ههای پیشهین   یوشع نسبت به موسی متحق  است، و نهه احتمهااًل در ههیچ فهرِد دیگهری از امهت
، از «اصالِح در قوم»، «َشّد ازر»، «شراکت در امر»، «وزارت»، « اخوت»یامبران قبلی. نسبت به پ

کهه هرگهز یوشهع ایهن منهازل را  105های مذکوِر قرآِنِی هارون نسهبت بهه موسهی اسهت  جمله منزلت
کههه قرطبههی پنداشههته، حههدیِث منزلههت  نسههبت بههه موسههی نداشههته اسههت. لههذا بههر خههالف آنچههه 

که برخی محدود به یک استخالِف سا گونه  کودکان نیست، بلکه آن  کوتاه در میان زنان و  ده و 
کهه برتهر از آن مهدحی »اند،  از اندیشمندان اهل سنت نوشته حدیِث منزلت مفیِد مدحی است 

کرده چنان و آن 106«.وجود ندارد حهدیِث منزلهت بهه  107انهد، که مصادر عامهه از امهام سهجاد نقهل 
کهه در میهان  گویهد؛ چهه ایهن یهع امهت پیهامبر سهخن مینیکویی از افضلیت امیرالمؤمنین بر جم

 بنی اسرائیل پغ از موسی، هارون افضل از همگان بودو 
 افهههزون بهههر منهههازِل مهههذکور، جریهههاِن استضهههعاف حضهههرت ههههارون در زمهههاِن  یهههاِب حضهههرت 
کهههه در برخهههی از روایهههات امامیهههه در ادامهههه   موسهههی نیهههز در اوصهههاف و احهههوال ههههارونی ذکهههر شهههده 

گردیههده اسههت. هههارون در نبههود موسههی خلیفههه مههیحههدیث منزلههت بهه  شههود، و مههردم   دان اشههاره 
گوسهههاله پرسهههتی را پهههی مهههی  گیرنهههد. ههههارون در میهههان قهههوم ضهههعی    فریهههب سهههامری را خهههورده و 

کههههردن مهههی  مهههی  یابهههد. امیرالمهههؤمنین نیهههز بهههه اسههههتناد   ماَنهههد و بهههه ناچهههار مصهههلحت را در صهههبر 
آن حضرت نیز در نبوِد پیامبر، خلیفه امت اوسهت، حدیِث منزلت، هاروِن امت پیامبر است. 

کههه بایههد مههورد   امهها  الههب امههت پیههامبر از اطاعههت وی سههرپیچی مههی گونههه  کننههد. حضههرت آن 
                                                   

 .142؛ سوره اعراف، آیه 35؛ سوره فرقان، آیه 32-29. ر. : سوره طه، آیه 105

 .3، ص7، جز فضائل الصحابه لعبد الغفار. 106

 .146، ص42، جتاریخ مدینه دمش . 107
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گهردد. لهذا خهود آن حضهرت از   شهود و در حهال استضهعاف مهرمور بهه صهبر مهی  حمایت واقع نمی
کرده  اند:  زبان پیامبر چنین نقل 

ِدی ... ن 
َ
ْخَبَرِنی أ

َ
داُعوَن  َو أ َُ  ِِ ُِ ِبَمْنِزَلد ِِ   ُم َسدی  ِمدْن   ِمْند َِ ِمدْن َبْعدِد  َسَیِصدیُ وَن ِبَمْنِزَلد د م َ

ُ
ن َ اْ 

َ
َو أ

ُِ َو اْلِعْجِل َو َمْن َتِبَعِ اُعوَن َو َمْن َتِبَع  108و...  َُ
کههه مههن نسههبت بههه او بههه منزلهه هههارون بههرای موسههی ه رسهول خههدا مههرا بههاخبر سههاخت 

گوساله و پیروان  هارون و پیراون او،ه از من، به مثاب هستم و فرمود: امِت من پغ و 
گروه ح  و باطل خواهند شد)ی آن خواهند شد  .(عنی دو 

کهه بعهد از معاههده بها معاویهه ایهراد فرموده امام مجتبی نیز در خطبهه انهد، بهه همهین نکتهه  ای 
 کنند: تصریآ می

ْم شَ  ُُ اُعوَن َو  َُ ِِیَل  ، َو َو َقْد َتَرَکْت َبُن  ِإْسَرا داِمِ   َ َبُعد ا الس َ ُِ ُم َسی ِفد ِهْم َو ات َ ُِ َخِ یَع ن َ
َ
ْعَ ُموَن أ

ی ِبَمْنِزَلد ْنَت ِمن ِ
َ
ُع ا َرُسوَل اَّلِل َشُقوُل:أ ِبى َو َباَشُع ا َغْیَرُه، َو َقْد َمتِ

َ
ُِ أ م َ

ُ
ِلِه اْ  َُ داُعوَن َقْد َتَرَکْت  َُ  ِِ  

َةو  ُم َسی  ِمْن  ُب  َ  109ِإَل َ الن ُ
کردنهههدبنههی ا کهههه  ؛سهههرائیل ههههارون را تهههر  نمودنهههد و سهههامری را تبعیهههت  در حهههالی 
دانستند هارون خلیفه موسی در میان آنان است. این امهت نیهز، پهدِر مهرا تهر   می

کههه  کههه از رسههول خههدا شههنیده بودنههد  کردنههد در حههالی  نمودنههد و بهها  یههر او بیعههت 
 ی هستی مگر در نبوت. هارون برای موسه فرمود:  ای علیو  تو برای من به منزل می

استضعاِف حضرت امیرالمؤمنین در میان امت پیامبر و مشابهت آن با استضعاِف ههارون 
 ( ادیههههب و 280طیفهههور)م در میهههاِن سهههامری و تابعهههانش شهههواهد تهههاریخِی مطلهههوبی دارد. ابهههن 

گهزارِش  تاریخ وگهوِی أروی دختههر حهارث بههن عبهدالمطلب بهها  فههتگنگهار متقههدِم عامهه در خههالِل 
 نویسد: اویه چنین میمع

پسر عموِی سروِر پیامبران در میان شما، به منزلت ههارون نسهبت بهه موسهی شهد، 
که می َن »گفت:   زمانی  َِ 

ّمَ
 
وِنی  اْلَقْوَم   اْبَن أ وَنِنی  اْسَتْضَعف  ل  وا َیْقت  کاد   111. 110«َو 

ینههب فههّواز)م749)م، ابههن الههوردیپههغ از او ر اهههل  ( از مؤرخههان متههرخر و معاصهه1332 ( و ز
                                                   

 .394، ص2، جارشاد القلوب. 108

 .560، صامالی الطوسی. 109

 . 150. سوره اعراف، آیه 110

 .43، صبال ات النسا . 111
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کرده گوی این دو صحابی را در آثار خود درج  کفت و  لهذا عهالوه بهر خالفهت،  112انهد. سنت نیز، 
از جملهه استضهعاف حضهرت ههارون در  یهاب حضهرت  ،  منازل دیگری نیز از حدیث منزلهت
که بی «  انت منی بمنزلة یوشع من موسی»شک، این منازل با عبارِت  موسی، قصد شده است 

 شد.   مبّین نمی
گانهههه قرطبهههی، شایسههته اسهههت دیهههدگاه جهههدلی او در  ینههک پهههغ از بررسهههی آسههیبا های سهههه 

گردد.  خصوص سزاوارتر بودِن ابوبکر و عمر به امر خالفت نیز مورد بررسی واقع 

  عمر و ابوبکر دری هارون منازل تحقق بری نقد. 6
قرطبهی بها پنداشههِت وحهدت طریه  و صههدور مهوردِی حهدیث منزلههت در خصهوص حضههرت 

گهر  المؤمنین و با بیامیر کوشهیده اسهت تها بگویهد: ا کیفی نقل آن حدیث،  توجهی به معیارهای 
ثِبِت خالفِت حضرت امیر باشهد، پهغ حهدیِث ابهوبکر و عمهر مّنهی  قرار است حدیث منزلت، م 
کی از خالفِت ابوبکر و عمهر اسهت. و بهه جههت صهدوِر ابتهدایی  بمنزلة هارون من موسی نیز حا

ابهههوبکر و عمهههر، آن دو نسهههبت بهههه حضهههرت امیرالمهههؤمنین اولهههی بهههه  حهههدیث منزلهههت در شهههرِن 
کرده -که او یک حدیِث متواتر را  اند. این  خالفت گزارش  با  -اند  که شیخین نیز در صحیحین 

کالمِی وی بهر علهم الحهدیِث  یک خبِر مفرِد مطرود قرین ساخته، شاهدی دیگر بر ترثیر باورهای 
که عهالمی چهون قرطبهی نسهبت بهه رجحهان روایهاِت او است؛ زیرا به هیچ وجه محتمل  نیست 

گاه بوده باشهد.  مشترِ  بخاری و مسلم بر سایِر روایات، آن هم روایاِت ضعیِ  منابِع فروتر، نا آ
 گانهههه ذیهههل، حهههدیِث مهههورد ادعهههای قرطبهههی محهههل   بهههه ههههر روی، بنههها بهههه ههههر یهههک از دالیهههل چههههار

 اعتنا نیست.
 سند در ضعف. 6-1

ز رجاِل سلسله سنِد حدیِث ابوبکر و عمر منهی بمنزلهة ههارون مهن موسهی، کم سه تن ا دسِت 
هَوید ضهعی   به نام شهر بهن ِدحَیهة، علهی بهن حسهن شهاعر و َقَزَعهه بهن س  بهرای نمونهه  113انهد.  های ب 

ههههَوید را أحمههههد بههههن حنبههههل)م  (، مضههههطرب الحههههدیث خوانههههده، یحیههههی بههههن 241َقَزَعههههة بههههن س 
لههیغ بههذا  » ( وی را فههردی 277و ابوحههاِتم)م ( بههه وی نسههبت ضههع  داده، 233َمعههین)م
خاری نیز حاِل او را با همهان عبهارِت « ... و لیغ بالمتین، و ال یحتج به القوى معرفی نموده و ب 

                                                   
 .26، ص1، جالدر المنثور فی طبقات ربات الخدور؛ 162، ص1، جتاریخ ابن الوردی. 112

 .30-28، ص احادیث واژگونه. 113
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کهههرده اسهههت. ابهههو داود)م« لهههیغ بهههذا  القهههوى»  ( نیهههز وی را 303 ( و نسهههائی)م273همهههراه 
کههرده کثیههر الخطههر و   عبههارت ( هههم دربههاره او 354ابههن حبههان)م 114انههد.  ضههعی  قلمههداد  هههاِی 

کار برده است.  115فاحش الوهم را به 
 وضع به اتهام. 6-2

 ( ایهن حهدیث 510افزون بر ضع  سند، روایِت مذکور، متهم به وضع است. ابن جوزی)م
را در ردیهه  احادیههِث موضههوع برشههمرده و علههی بههن حسههن شههاعر را مههتهم بههه وضههع آن دانسههته 

هبهی ز دیهدگاه  ( نیه852ابن حجهر عسهقالنی)م 116است. در خصهوص ایهن حهدیث را چنهین ذَ
کرده است:  کذب»نقل  کهه  117...«. قال الذهبی: هذا  و س غ از زبان ذهبی متذکر شده است 

 118علی بن حسن شاعر متهم به وضع این حدیث است.
 السند حیصح ثیحد با جمع قابل ریغ تعارض. 6-3

که عبارِت  گر ادعا شود  اجمهااًل بها مفهاد « هارون مهن موسهیابوبکر و عمر منی بمنزلة »حتی ا
حههدیِث منزلههت امکههان جمههع دارد و ایههن دو عبههارت معههارز بهها یکههدیگر نیسههتند، در پاسههخ 

کهه در  119گوییم: در مصادر اهل تسنن، حدیثی با سنِد صحیآ  می گهزارش شهده  از ابهن عبهاا 
مرده برشهه  آن، بهههره منههدی از منههازل هههارونی، از اختصاصههات دهگانههه حضههرت امیرالمههؤمنین 

که هیچ یک از اصحاب با آن حضرت در این فضائل دهگانه شریک نیستو  شده، به طوری 
کهههه ایهههن حهههدیِث صهههحیآ تحقههه  منهههازل ههههارونی را منحصهههر بهههه حضهههرت  لهههذا از آن جهههایی 

 ( در 241کنههد. ابههن حنبههل)م دانههد، خبههر مههورد ادعههای قرطبههی را سههاقط می  امیرالمههؤمنین مههی
کم )م 120مسند کرده 121ر المستد ( در 405و حا گهزارش  کهه:  از ابهن عبهاا  ف و ته  بهر »انهد  ا 

کسهی در آن ده خصهلت بها   آنان. از مردی بدگویی می که ده خصلت برای اوست و ههیچ  کنند 
                                                   

 .593، ص23، جتهذیب الکمال. 114

 .377، ص8، جتهذیب التهذیب. 115

 .219، صالعلل المتناهیة.  116

 .23، ص2، جلسان المیزان.  117

 . همان. 118

کم در 119 گهواهی دادهمسهتدر  ال. حها المسهتدر  علهی الصهحیحین مهع انهد ) و ذهبهی در تعلیقهه آن بهه صهحت حهدیث 
 (.143، ص3، جتعلی  ذهبی

 . 230، ص1، جمسند احمد.  120

 ، همان.المستدر  علی الصحیحین مع تعلی  ذهبی. 121
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کنهد. در  س غ ابن عباا در خصلت هفتم به حدیِث منزلهت تصهریآ می« او شریک نیست.
بهه وضهع، در مقهاِم تعهارِز  نتیجه حدیِث مورد ادعای قرطبی، عالوه بر ضع  در سند و اتهام

  یر قابل جمع با یک حدیِث صحیآ است. 
ل   تحقق امتناع. 6-4 ون مناز  عمر و ابوبکر دری هار

کههه از همههان ابتههدای رسههالت موسههی و پههغ از آن، همههواره و بی کسههی اسههت  اسههتثنا   هههارون 
کهه ا کسهی اسهت  خبهاِر فهریقین پشتیبان و مایه شّد ازر و شریک در امر او بوده است. امها ابهوبکر 

کهرده هه آیهه از   صراحتًا شایستگِی انجاِم امور و وظهای  پیهامبر را از او سهلب  انهد. جریهان قرائهِت ن 
کههار بههه عنههوان یکههی از وظههایِ   122آیههات سههوره برائههت، و عههدم شایسههتگی وی بههرای انجههام ایههن 

که وی فاصله فراوانی با منهازل ههارونی از جملهه  کی از آن است  شهراکت در پیامبر به خوبی حا
 امر دارد. 

که از ابتدا و همیشهه یهاور و وزیهر موسهی بوده؛هه کسهی اسهت   همچنین عمر، به عکِغ هارون 
گفتهژ نه های ابتدایی رسالِت پیامبر  که در سال  123ذهبهی تنها همراه پیامبر نبود، بلکه بهه 
گروه مقابل مسلمانان بود. 124ابن حبان  در 

کر (، 261ابن شبه)م   (،230اندیشمندان نامدار عامه چون ابن سعد)م هبیو  ابن عسا ، ذَ
ضمن نقل اخباری به اراده جدی عمر بر قتل رسول خدا و ضرب و شتم خهواهر و شهوهر خهواهر 

کرده خود به که سابقه عهدوات شهدید  125اند.  جرم مسلمان شدنشان، تصریآ  کسی  لذا چنین 
که شریک در امر، وزیهر، و مایهه   با پیامبر و پیروان ایشان را دارد، نمی تواند به منزله هارونی باشد 

شّد ازِر همیشگی موسی بوده اسهت. بهه عبهارِت دیگهر، منهازل ههارونی در ابهوبکر بهه سهبِب عهزل 
 در عمر به سبب عداوت ساب ، اساسًا امکان تحق  ندارد.الح ، و 

 جهینت. 7
تهرین  جزمّیِت پیشینی و قطع بر معناِی مخالِ  حدیِث منزلت، سبب شد تا یکهی از بهزر 

شناِا سده هفتم هجری، به خطاهایی فاحش در ارزیابی و فهم ایهن حهدیث  عالماِن حدیث
                                                   

 .100ه99، ص1، جمسند الموصلی؛ 129، ص5، جالسنن الکبری؛ 3، ص1، جمسند احمد. 122

 ؛ 181ص ،1، جاْلسالم تاریخ. 123

 .86، ص1، جالسیرة النبویة. 124

، الطبقات الکبرى؛ 34، ص44، جتاریخ مدینه دمش ؛ 657، ص2، جتاریخ المدینة؛ 175، ص1، جتاریخ االسالم. 125
 .269–267، ص 3ج
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روری و مقدماِت حیهاتِی شهناخِت یهک حهدیث، اعتنایی به مراحِل ض درافتد. وی افزون بر بی
یهان کوتهاهِی ز آوری از خهود بهروز داد. خهودداری از  در فهِم صحیِآ اسهتدالِل طهرِف مخهال  نیهز 

تشکیِل خانواده حهدیثی و پرهیهز از احصهای مهوارِد صهدور و طهرِ  نقهِل خبهِر منزلهت، دو وجهه از 
گوینده، یعنی ترین وجوِه راه مهم قرائِن متصل و شواهِد منفصهل را بهه طهور  های قرِب به مقصوِد 

کلی برای او مسدود ساخت. همین نکتهه سهبب شهد تها قرطبهی در فههِم الفهاظ و ترکیبهات خبهِر 
منزلههت نیههز بهها آسههیبی جههدی مواجههه شههود. بحههث از یههک منزلههت، بههه جههاِی منههازل متعههدد، و 

، ریشههه در فروکاهیههدن آن بههه یههک اسههتخالِف خفیهه ، و تخصههیص آن بههه زمههاِن حیههات پیههامبر
گههر او  کشه  مواضهع صهدوِر حهدیث و فهههِم دقیهِ  الفهاظ و ترکیبهات حهدیث دارد. ا نهاتوانی او از 

پنداشت، این امکان برای او فراهم بهود تها فههم خهود  خبِر منزلت را منحصر به جریاِن تبو  نمی
هی از داشههتِن دیههدگان خههود بههر انبههو نگاه را از معنههای ایههن حههدیث بهبههود بخشههد. امهها او بهها بسته

های فهههِم ایههن خبههر را از دسههت داد و  تههرین فرصههت مسههتندات حههدیثی و تههاریخی، یکههی از مهم
که با الفاظ و ترکیباتی واضهآ صهادر شهده اسهت، بهه درسهتی فههم  موف  نشد تا عبارتی ساده را 
کهام مانهدن از فههِم مهتِن حهدیث، از درِ  مقصهود آن نیهز وامانهد و بها  کند. به هر روی قرطبی بها نا

پوشههی از تههواتر، شهههرت، صههحت، و مواضههع متعههدِد صههدوِر حههدیِث منزلههت، آن را بهها یههک  مچش
سههان پنداشههت، و در مقههام تعههارز، خبههر  خبههِر واحههِد مفههرِد مطلههِ  ضههعیِ  مطههروِد موضههوع، هم
کههه از قرطبههی در  در بههاب حههدیِث  الجههامع َحکههام القههرآنمنزلههت را مرجههوح تلقههی نمههودو آنچههه 

یههههابی و فهههههم آ آفرینههههِی ناصههههحیآ و  ای صههههریآ در نقش ن رخ داده اسههههت، نمونهههههمنزلههههت و ارز
کالمی در فقه الحدیث است. آسیب    های خطیِر باورهای 

 نامه کتاب
 ش.1387، سید علی حسینی میالنی، قم: الحقای ، احادیث واژگونه _

، احمهد بهن علهی طبرسهی، تحقیه : محّمهدباقر خرسهان، مشههد: اْلحتجاج علی أهل اللجهاج _
  .1403   نشر مرتضی،

کسههروی، بیههروت: دارالکتههب اخبههار اصههبهان _ ، ابههو نعههیم، أحمههد بههن عبههداَّلل. تحقیهه : حسههن 
  .1410العلمیة، 

  .1412، حسن بن محمد الدیلمی، قم: الشری  الرضی، ارشاد القلوب _

کنگهره شهیخ مفیهد، ، محمد بن محمد مفید، تصهحیآ: موسسهه آل البیهتاالرشاد _ ، قهم: 
1413.  
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کمههال فههی احادیههث المتههواترة المتنههاثرةاالزهههار  _ ، عبههد الههرحمن بههن أبههی بکههر سههیوطی، تحقیهه : 
  .1416الحوت، بیروت: دارالفکر، 

  ، بیهروت: دارالجیهل،  ، یوس  بن عبداَّلل اندلسی، تحقیه : علهی محمهد بجهاویاْلستیعاب _
1412.  

  .1409، ابن االثیر، بیروت: دارالفکر،  أسد الغابة فی معرفة الصحابه _
کنگره شیخ مفید، ، محاْلفصاح _   .1413مد بن محمد مفید، قم: 
  .1400، محمد بن حسن طوسی، تهران: منشورات مکتبة جامع چهلستون، االقتصاد _

  .1423  ، ابن سمعون، بیروت: دار البشائر االسالمیة، االمالی _

  .1418  ، عبدالملک بن محمد ابن بشران، ریاز: دارالوطن، االمالی _

 .  1414  دارالثقافة،   ، قم: طوسی، تحقی : مؤسسة البعثة، محمد بن حسن االمالی _
  .1411  ، ریاز: دارالرایة، عاصم، تحقی : باسم فیصل ، ابن ابیاآلحاد و المثانی _

مزیدی، بیروت: دارالکتب   تحقی : احمد فریدکالباذی،  محمد بن أبی َسحا ، بحر الفوائد _
  .1420  العلمیة،

کثیرالبدایة و النهایة _   .1407، بیروت: دار الفکر، ، ابن 
 تا. ، ابن طیفور، قم: الشری  الرضی، بیبال ات النسا  _

، بیهههروت:  ، محمهههد بهههن احمهههد ذهبهههی، تحقیههه : عمهههر عبدالسهههالم التهههدمریتهههاریخ اْلسهههالم _
  .1407  دارالکتاب العربی،

 تا. ، حسین بن محمد بکری، بیروت: دارالصادر، بیتاریخ الخمیغ _

،  ن اسهههههماعیل بخهههههاری، تحقیههههه : النهههههدوی، السهههههید هاشهههههم، محمهههههد بهههههالتهههههاریخ الکبیهههههر _
    تا. بیروت:دارالفکر، بی

  .1399نا،  ، جّده:بی ، ابن شبه، تحقی : فهیم محمد شلتوتتاریخ المدینة _

  .1417  ، خطیب البغدادی، بیروت: دارالکتب العلمیة،تاریخ بغداد _
کر، بیروت: دارالفکر، تاریخ مدینة دمش  _   .1415، ابن عسا
  .1417، عمر بن مظفر بن وردی، بیروت: دارالکتب العلمیة، ریخالتا _

  .1418، سبط ابن الجوزی، قم: الشری  الرضی، تذکرة الخواص _

 م.2008  ، سلیمان بن أحمد طبرانی، اردن: دار الکتاب الثقافی،تفسیر القرآن العظیم _
کاظم، تهران: وزارة اْلرشاد اْلسالالتفسیر _ کوفی، تحقی : محّمد    .1410  ، می، فرات 
  .1398، محمد بن علی بن بابویه، قم: جامعه مدرسین، التوحید _
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  .1404  ، ابن حجر احمد بن علی عسقالنی. بیروت: دارالفکر،تهذیب التهذیب _

  .1406، یوس  مزی، بیروت: موسسة الرسالة، تهذیب الکمال _

  . 1419، ابن حمزه. تصحیآ: نبیل علوان، قم: انصاریان، الثاقب فی المناقب _
  .1423  ، عبد الرحمن بن أبی بکر سیوطی،جامع االخبار _
، الریهاز: دار  ، محمد بن احمد قرطبی، تحقی : هشام سمیر البخاریالجامع َحکام القرآن _

  .1423عالم الکتب، 

کویهت:  ، احمد بهن شهعیب نسهائی، تحقیه : احمهد میهرین البلوشهیخصائص امیرالمؤمنین _  ،
  .1406  مکتبة المعال،

  ، زینب بنت علی فهّواز، مصهر: مطبعهة الکبهری االمیریهة،در المنثور فی طبقات ربات الخدورال _
1312.  

، أحمهههد بهههن عبهههد اَّلل الطبهههری، القهههاهرة: دارالکتهههب ذخهههائر العقبهههی فهههی مناقهههب ذوى القربهههی _
  .1356المصریة، 

 تا.  بی  ، احمد بن عبد اَّلل طبری، بیروت: دارالکتب العلمیة،ریاز الّنضره _
 تا. بی  : دار الذخائر، بن طاووا، قم  ، علی بن موسیالسعود للنفوا منضود سعد _
  .1419بیروت: دارالکتب العلمیة، عصامی،  عبدالملک بن حسین، سمط الّنجوم العوالی _

، بیهههروت: المکتهههب  عاصهههم، تحقیههه : ناصهههرالدین االلبهههانی ، احمهههد بهههن عمهههرو بهههن ابیالسهههنة _
  .1400  االسالمی،

  .1411  حمد بن شعیب نسائی، بیروت: دارالکتب العلمیة،، االسنن الکبری _
 تا. ، ابن ماجه، تحقی : محمد فواد عبدالباقی، بیروت: دارالفکر، بیالسنن _
  .1395  ، محمد بن عیسی ترمذی، مصر: مطبعة مصطفی البابی الحلبی،السنن _

ة _   .1417  ، ، محّمد بن حبان، بیروت: الکتب الثقافیهالّسیرة الّنبویّ

  .1406  ، دمش : دارالنشر، ، عبد الحی عکری، تحقی : عبدالقادر اَرنؤوطرات الذهبشذ _

، قهم:  ، ابهن حیهون، نعمهان بهن محمهد. تحقیه : حسهینی جاللهی، محمهد حسهینشرح اَخبار _
  . 1419  جامعه مدرسین،

 .  1404  ، الحدید، تحقی : محّمد ابراهیم، قم: مکتبة المرعشی ابی ، ابن شرح نهج البال ه _
  .1424  ، عبدالملک بن محمد خرکوشی، مکه: دارالبشائر االسالمیة،شرف المصطفی _

یههاز: دارالههوطن،  ، محمههد بههن حسههین اجههری، تحقیهه : عبههد اَّلل بههن عمههرالشههریعه _   دمیجههی، ر
1420.  
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  .1411  تهران: مجمع الثقافة االسالمیة،حسکانی،  عبیداَّلل بن عبداَّلل، شواهد التنزیل _

  .1401محمد بن اسماعیل بخاری، بیروت: دارالفکر، ، صحیآ البخاری _
، بیههروت: دار  ، مسههلم بههن حجههاج نیشههابوری، تحقیهه : محمههد فههواد عبههدالباقیصههحیآ مسههلم _

 تا. احیا  التراث العربی، بی

 تا. نا، بی ، محمد ناصر الدین البانی، بیصحیآ و ضعی  سنن ابن ماجه _
 تا. نا، بی بانی، بی، محمد ناصر الدین الصحیآ و ضعی  سنن الترمذی _
 م.1968  ، بیروت: دار صادر، ، محمد بن سعد، تحقی : احسان عبااالطبقات الکبری _

  . 1413  البانی، بیروت: المکتب االسالمیة، محمد ناصر الدین، ظالل الجنه _
کنتهههوری، تحقیههه :  المرضهههاعبقهههات االنهههوار _ بروجهههردی، قهههم: بروجهههردی،   ، میرحامهههد حسهههین 

1404.  
محمههودی، قههم: مجمههع   ، احمههد بههن محمههد عاصههمی، تصههحیآ: محمههدباقریالعسههل المصههف _

 تا. احیا  الثقافة االسالمیة، بی

، بیروت: دارالکتهب  ، عبدالرحمن بن علی بن جوزی، تحقی : خلیل المیغالعلل المتناهیة _
  .1403  العلمیة،

  .1379، ابن حجر احمد بن علی عسقالنی، بیروت: دارالمعرفة، فتآ الباری _

  .1405  بیروت: دارالکتب العلمیة،  ، احمد بن شعیب نسائی،ل الصحابةفضائ _

عهزازی، الریهاز: دار   ، ابو نعیم احمد بن عبداَّلل. تحقیه : عهادل بهن یوسه فضائل الصحابه _
  . 1419  الوطن،

، بیههروت:  تحقیهه : وصههی اَّلل محمههد عبههاا، احمههد بههن محمههد بههن حنبههل، فضههائل الصههحابه _
  .1403  موسسة الرسالة،

،  ، محمهد حسهن عبهد الغفهار، الکتهاب مهرقم آلیها: المکتبهة الشهاملة الحدیثهةفضائل الصحابه _
 دروا الصوتیة، موقع الشبکة االسالمیة.

 ش.1365، احمد بن علی نجاشی، قم: مؤسسة الّنشر االسالمی، الفهرست _
: مکتبههة المحقهه   ، محمههد بههن حسههن طوسههی، تحقیهه : عبههدالعزیز طباطبههایی، قههمالفهرسههت _

 .  1420  ، اطبائیالطب

، بیهههروت:  ، ابهههن االثیهههر، علهههی بهههن محّمهههد، تحقیههه : عبدالسهههالم تهههدمریالکامهههل فهههی التهههاریخ _
  .1417  دارالکتاب العربی،

، بیهروت: دار احیها  التهراث  ، الثعلبی، أحمد بن محمد. تحقی : ابن عاشهورالکش  و البیان _
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  .1422العربی، 
کنجی، تهراکفایة الّطالب _  تا. ، بین: دار احیا  تراث اهل البیت، محمد بن یوس  

 م.1989الدین هندی، بیروت: موسسة الرسالة،  ، علی بن حسامکنز العمال _

کراجکی، تصحیآ: نعمة، عبداَّللکنزالفوائد _   .1410، قم: دارالذخائر،  ، محمد بن علی 
  .1390  ، ابن حجر احمد بن علی عسقالنی. بیروت: اَعلمی،لسان المیزان _
کال _  ش.1390، علی راد، تهران: سخن، می امامیه در تفسیر قرآنمبانی 

 . 1412بکر هیثمی، بیروت: دار الفکر،  ، علی بن ابیمجمع الزوائد _
کم، نیشابوری، تحقیه : المستدر  علی الصحیحین مع تعلی  ذهبی _ ، محمد بن عبداَّلل حا

  .1411  ، بیروت: دارالکتب العلمیة، مصطفی عبدالقادر

  ، دمش : دارالمرمون للتهراث، ی أحمد بن علی. تحقی : سلیم أسد، الحسین، ابو یعلالمسند _
1404.  

  .1404  ، دمش : دارالمرمون، ، احمد بن علی موصلی، تحقی : حسین سلیم اسدالمسند _

 تا. ، احمد بن محمد بن حنبل، قاهره: موسسه قرطبة، بیالمسند _
کمهال  ، عبداَّلل بن محمد بن ابیالمصن  _   ، الریهاز: مکتبهة الرشهد، یوسه شیبه، تحقیه : 

1409.  

کبهرمعانی اَخبار _  فهاری، قهم: دفتهر انتشهارات   ، محمهد بهن علهی بهن بابویهه، تصهحیآ: علهی ا
  .1403اسالمی، 

تحقی : طار  الحسینی، القاهرة: دارالحرمین، ، سلیمان بن أحمد طبرانی، المعجم االوسط _
1415 . 

، بیهههروت:  تحقیههه : محّمهههد شهههکور محمهههود، سهههلیمان بهههن أحمهههد طبرانهههی، المعجهههم الصهههغیر _
  .1405  المکتب اْلسالمی،

، القاهرة:کتبهة  ، سلیمان بن أحمد طبرانهی، تحقیه : حمهدی َبهن عبدالمجیهدالمعجم الکبیر _
 تا. بی تیمیة، َبن
بسهههتوی، مدینهههه: مکتبهههة   ، احمهههد ابههن عبهههداَّلل عجلهههی، تحقیههه : عبههدالعظیممعرفههة الثقهههات _

  .1405، 5الدار،ط

  ، الریهاز: دارالهوطن، تحقیه : عهادل بهن یوسه ، ابو نعهیم أحمهد بهن عبهداَّلل، حابهمعرفة الص _
1419  

، قهم:  ، حمد بهن موسهی بهن مردویهه، تحقیه : عبهد الهرزا  محمهد حسهین حهرز الهدینالمناقب _
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  .1424  دارالحدیث.
 تا. ، موف  بن احمد خوارزمی، قم: موسسة النشر االسالمی، بیالمناقب _

گفته _  ش.1393: نشر معارف، قمموحدی،  محمد علی، اد خطبه  دیرهایی از اسن نا
 . 1423  قم: نشر آال ،سید علی حسینی میالنی، ، نفحات االزهار _

 ش.1387قم: الحقای ، ، سید علی حسینی میالنی، نگاهی به حدیِث منزلت _

  . 1414، قم: هجرت،  ، سید محمد رضی، تحقی : صبحی صالآنهج البال ه _

 ش.1364مد بن محمد بن خلکان، قم: منشورات الشری  الرضی، ، احوفیات اَعیان _

 تا. بی  المدینة المنورة: مکتبة طیبة،  ، عبدالفتاح بن عجمی مرصفی،هدایة القاری _

 تا.  ، سلیمان بن ابراهیم قندوزی، تحقی : علی حسینی، قم: داراالسوة، بیینابیع المودة _
کالمی در فهم و تفسیر آی فرز پیش» _ ، اندیشه نوین دینهی، علی نصیری، «ات قرآنها و مبانی 

 .5و  4، شماره 1385بهار و تابستان 
کتهاب ، محمهدفام و دیگهران، «تحلیل تحول آرا  تفسیری مفسران با تکیه بر مولفه ایدئولوژی» _

 .16، ش96، بهار و تابستانقیم
یهابی سهند و مهتن حهدیث» _ کالمی بهر ارز ، مجلهه بیگی ، علهی حسهن«رهیافتی بر ترثیر باورهای 

 .2، ش95، پاییز و زمستان 49، سالهای قرآن و حدیث پژوهش




