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داضد يا اينکه بخش از آن موضد دستبرد جاعالن حديث با انگیزههای أيژه قراض

گرفته اس ؟ با توجه بهصراح اعالم پیامبر دض خصوص جعل حرديث از
طرف دضأغ گويان أ نسب دادن به ايشان ،دض اين مقاله به برضس اين دأ صف
پیامبر از ديدگاه اين حديث ،با ضأش تحلیل محترواي أ ترا حردأدی برضسر
سندی م پردازيم أ آنرا با آيا قرآن أ ضأايا محک م زنیم .بهنظر م ضسرد
قسم األ حديث دضس اس اما بخش دأم كه عباضتس از « :فَ َمن لَ َعنتُه ِمن
ٍ ِ
اجعلها لَه َزكا و أ َضحم و » صح نداضد أ با غرض تطهیر اخالقر
أحد من أُ َّمتي فَ َ
َ
برخ صحابه ،به پیامبر نسب داده شده اس .

واژگان کلیدی
پیامبر ،بشر ،غضب أ خشنودی پیامبر ،اخالق ،ابنعرب .
طرح مسئله
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مسیحیان برای حضر مسیح مقام الوه قائل شدند (مائرده 17 ،أ  )72أ
يک از ضاههای غیرمسیحیان برای نقد اين تفکر أ اعتقاد غلط ،بیان أيژگ های

بشری حضر مسیح از كتاب های تاضيخ أ آسمان انجیل أ قرآن اسر

(مائده 17 ،أ 75؛ انجیل مرقس 38 :4 ،أ 12 :11؛ لوقا23 :8 ،؛ متر 17 :21 ،

راضه حضررر عیسر  برره مسرریحیان
أ  .)18برهعنوان نمونرره خداأنرد دضبر ت

اب ال ت ْغلُوا ِفي ِد ِينکُم و ال ت ُقولُوا على ِ ِ
م فرمايد :یَا أ ْهل ال ِْکت ِ
اَ ِِال الَْى ِِماىا
ه
ْ
آمنوا ِب ِ ِ
الْا ِسيح ِعيس ابن مريم رسول ِ ِ
ِ
اَ و ک ِلاته ألْقاها ِِل مريم و ر ِ
ىاَ و
وح منْ ُه ف ُ
ه
ُ ُ ه
ُ ٌ
ُ
ُُ
ْ
ُْ ْ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ىه
لىه واٌ ٌ
ُر ُسله و ال ت ُقولُوا ثالث ٌة امْت ُهوا خ ْير ًا لکُ ْ
ىنَام ُه أ ْک يکُىوک ل ُ
اَ ِ ٌ
ىُ ُس ْ
ىم ِماىا ِ ه ُ

1
ضدی بر تفکر أ باأضهای غلط مسیحیان اس .
ول ٌُ( ...نساء )171 :كه اين آيه ّ

 .1ای اهلكتاب ،دض دين خود غلو أ زياده ضأی نکنید أ دضباضۀ خدا جز حق نگويید .جز اين نیس كه مسریح،
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عیس ابنمريم ،فرستادۀ خدا أ كلمۀ اأس كه آن ضا به مريم القا كرد أ ضأح از طرف اأ بود .پرس بره خردا أ

ِ
ىر ِمى ْکلُکُ ْم( كهر110،،؛ فصرل )6 ،
همچنین ،آيههاي مانند ُ ق ْل ِماىا أمىا بر ٌ

دضباضه پیامبر اكرم بازم داضد .دض مقابرل
مسلمانان ضا از باأضهای غلوآمیز
ت

تنرزل
داده أ دض آن مبالغه كردهاند كه مقام ايشان ضا به پايینترين مقرام بشرری ّ

دادهاند .دضحال كه خداأند دض جایجای قررآن ،أيژگ هرای بسریاض عرال بره
ايشان نسب داده أ پیامبر ضحم ضا دض حد بسیاض عال ستوده اس .
غضب أ ضَا از صفا اله اس كه خداأند آندأ ضا دض جانشرینان خرود،
يعن پیامبر ما أ ديگر پیامبران قراض داده اس أ اين مطلب با آيات كه داسرتان

انبیا ضا بیان كردهاند ،تأيید م شود :و لاا رجع ُموس ِِل ق ْو ِم ِه غ ْضىناک أ ِسى ًا
ىن ُموسى الْغضى ُ ( اعرراف.)154 ،
(اعراف150،؛ طه )86 ،يا و لاا سکت ع ْ

أل آيا غضب پیامبر بهگونهای اس كه بهدنبال آن َرب ،لعن ،اذير أ ...هرم

وک ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اَ
بکنند؟ قرآن صريح وا به مؤمنان م گويد :و ال ت ُسنُّوا الذين ي ْ
ىن ُد ه
ىُ ُعوک م ْ
في ُسنُّوا ِ هاَ ع ُْو ًا ِبغ ْي ِر ِعلْم( انعام ،)108 ،حال آيا پیامبری كه دض باالترين دضجۀ

سب م كند؟! بنرابراين ،اثبرا أ قبرول
ايمان قراض داضد ،مؤمنان أ مسلمانان ضا ّ
أجود اصل غضب أ ضَاي دض پیامبران ،دلیل نم شود كه خشنودی أ غضرب
آنها نیز مانند انسانهای عادی باشد أ از قول آنان گف كرهِ « :إن ََّمرا َأنَرا بَ َشرر
ٌ
َأغضب كما ي ِ
رَ البَشرر» أ برهدنبال آن غضرب ،بره
غضب الب
أأضَ كما يَ َ
شر َ
ُ
َْ ُ َ َ ُ َ ُ
خانواده خود دشنام داده أ آنها ضا لعن ،نفرين أ ...كنند .اين تفکر دض
اصحاب أ
ت
آثاض ديگر علمای اهل سن أ حت دض برخ آثاض شریعیان ضاه يافتره اسر ؛ از
پیامبران اأ ايمان بیاأضيد أ نگويید[« :خداأند] سه تا اس  ».بس كنید كه برای شما بهتر اسر  .فقرط خداأنرد
منزه اس از اينکه برای اأ فرزندی باشد.
معبودی يگانه اس ّ .
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أضطره
اين ديدگاه ،گاه برخ مسلمانان برای دأضیجستن از چنین پرتگاه أ
ت
دضباضه ضسولخدا پرضنگ جلوه
هولناك  ،أيژگ های انسانهای عادی ضا چنان
ت

11

جمله دض مثنوی مالی ضأم  .أی دض شعر معرأف كه مربوط به جنگ عل 
أ عمرأبنعبدأد اس  ،اين دأگانگ غضب أل خدا با غضرب خردا ضا بسریاض
ّ
پرضنگ به تصوير كشیده شده اس (مالی ضأم  ،دفتر األ مثنوی ،بی -3721
)4003؛ دضحال كه بین غضب خداأند أ أل ّ خدا تفاأت نیس  .جالرب اينکره
اين يکسانبودن غضب أل خدا با غضب خداأند دض بندهای بعدی همین شعر،
بسیاض پرضنگ به تصوير كشیده شده اس  .زيربنای ايرن گفترهها أ شرعرها أ...
همین ضأاي هاي اس كه دضصدد نقد أ برضس آن هستیم.
دض اين مجال كوتاه ابتدا مواضدی ضا كه دض فتوحا ابنعرب بهعنوان اصل ترين
سرب
نماينده عرفان نظری اس گزاضش أ نقد م كنیم ،سپس به بحرث لعرن أ
ّ
پرداخته أ با پذيرش أجود اصل غضب أ لعن دض سیره أ أجرود پیرامبر،
اين حديث ضا از نظر محتوا نقد م كنیم .گرچره از نظرر سرندی أ ضجرال هرم
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اشاضهای خواهیم داش  .كاض اصل اين پرژأهش ،نقرد محترواي ايرن حرديث
بهأسیله آيا قرآن أ برخ از احردايث مسرلّم أ قطعر فرريقین بهخصروص
ِ
اهلسن اس  .أ اين كاض اگرچه دض موضد متون أ ضأايا ديگر سابقه داضد أل
دض موضد اين حديث سابق پژأهش مستقل نداضد .بسیاض الزم اس ترا پیررأان
انبیاء با عدم دستبرد دض كلما أ سیرهای كه از آنها نقل شده اس  ،همانگونره
به ايشان اقتدا أ تأس كنند تا موجب گمراه خود أ ديگران نشوند كه خردای
مهربان فرموده :لق ُْ کاک لکُ ْم ِ
فيه ْم ُأ ْسو ٌة ٌسنة (ممتحنه.)6،

حدیث مدنظر در فتوحات مکیۀ ابنعربی
اين حديث دض چهاض موضد از فتوحا ذكر شده أ موضد استناد أ استشرهاد ابرن
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عرب قراض گرفته اس .

 .1موضد األ :ابنعرب دض باب  68از جلد األ فتوحا مکیه ترا حردأدی
ضاجع به غضب خدا بحث أ به آيات استشهاد م كند .سپس بره غضرب انسران
اخالق اله هستند أ قسم كه از طبیع ظاهری بشر نشأ م گیرد أ دض ايرن
قسم اس كه به حديث موضد نظر استشهاد م كند كه پیامبر هم فرمودهاند:
«إنما أنا بشر( ...ابنعربي ،ب تا .)350 ،1 ،كه ،دض بحث از غضب أ ضحمر بره
عنوان دأ أيژگ دض انسان نظر خود ضا دض خصوص اين دأ صف بیان م كنرد:
غضب أ ضحم دض اختیاض انسان نیس  ،انسان بر اساس موقعی هراي كره بره
يک از اين دأ صف متمسک م شود ،دض أاقع دض اختیاضش نسب به هر يرک
از انجام اين صفا مجبوض اس  .اگر انسران بره خداأنرد ايمران داشرته باشرد
خشمش بايد برای خداأند باشد؛ چرا كه غضرب أ ضَراي بررای غیرر خردا
اقتضای طبیع انسان اس  .پیامبر م فرمايند :انما انا بشر ...دض حال كره
ما حال أ اخالق پیامبر ضا م شناسیم كه چگونه اس (همان.)351 – 349 ،
همانگونه كه مشاهده م شود ابنعرب دض اين مروضد غضرب انسران ضا دأ
قسم م كند :قسم مربوط به انسانهاي اس كه مؤدب به اخالق اله هسرتند
أ قسم كه از طبیع ظاهری بشر نشأ م گیرد .بعد م گويد :اگر انسران بره
خداأند ايمان داشته باشد خشمش بايد برای خداأند باشد؛ چررا كره غضرب أ
ضَاي برای غیر خدا اقتضای طبیع انسان اس  .پس نتیجره م گیرريم كره
انسان م تواند خشم أ غضب خود ضا دض ضاه خداأند بهكاض بگیرد أ از اقضائا
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م پردازد أ آنرا دأ قسم م كند :قسم مربوط به انسانهاي اس كه مؤدب به

األیه خودش به سم كماال نفس ناطقه أ نفس قدس اله حرك كنرد .بره
دلیل اينکه ابن عرب دض قسم خشرم طبیعر بره ايرن حرديث اسرتناد م كننرد
م خواهند بگويند كه پیامبر هم دأ حال متفاأ طبیعر أ تخلرق يافتره
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داشتند أ گاه غضب ايشان از طبیع األیه سرچشمه م گرفته اس پس ايرن
غضب به طريق األ از ديگران سهل اس ؛ حال اين سؤال مطرح م شرود كره
آيا پیامبر ما كه اشرف مخلوقا هست هستند أ دض دضجه باالی كمراال
أ به قول عرفا انسان كامل هسرتند ،هنروز دضگیرر نفرس حیروان أ صرفا آن
هستند!
 .2ابنعرب دض جلد دأم ،ذيل مباحث باب  ،73يعن پاسخ به پرسش 113
حکیم ترمذی كه از چیست صفا َملک قدس م پرسد ،به آيات اشاضه م كند
آيه ُ ق ْل ِِماا أما بر ٌر ِم ْکلُکُ ْم( كه110،،؛
كه پیامبر ضا بشر خطاب كردهاند؛ مثل ت

فصل  )46،أ م نويسد:
«از اين نکته م فهمیم كه حکم پیامبر ،حکم انسان اس ؛ [يعن پیامبر همچون
انسررانهررای ديگررر اسرر  ]،مگررر آنچرره خداأنررد اأ ضا برره آنهررا أيررژه
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
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كرده أ اختصاص داده اس كه عباض اس از :قرب الهر  .اأ خرود فرمروده
اس « :انما انا بشر »...خشنودی أ خشم از صفا نفرس حیروان دض انسران
اس أ از صفا نفس ناطقه نیس  .اگر نفس ناطق انسان به صف ضَراي
أ غضب متصر ،مر شرود ،ايرن اتصراف پیرامبر براسراس ايرن نیسر كره
أيژگ نفس ناطقه ضا دض اين كالمش اضاده كرده باشد؛ بلکره چنانكره گفتریم،
باتوجهبه اَافه شدن به نفس حیروان  ،پیرامبر ايرن دأ خصوصری ضا بررای
خويش مطرح م كند .چنانکه دض حیوانا ايرن دأ أيژگر ضا مشراهده مر
كنیم» (همان ،ج 109 ،2أ.)110

دض اين بیان ،ابنعرب بهصراح خشنودی أ خشم ضا از أيژگ هرای نفرس
حیوان پیامبر م شماضد أ م گويد كه اين حالر برا آن چیرزی همگرون
اس كه دض حیوانا هم مشاهده م شود.

 .3ابنعرب دض جلد دأم فتوحا  ،باب  178ضا بره موَروم معرفر مقرام

چهاضم ضا دض أيژگ های محبان قراض م دهد أ دض همین قسرم اسر كره بره
دضباضه صرداي كره گراه از آترش شرنیده
حديث مدنظر استشهاد م كند .اأ
ت
م شود ،م گويد:
« گرراه ايررن امررر دض جسررم طبیعر اس ر أ گرراه دض صرروض جسرردان ،
خود ضا نشان م دهرد؛ ازايرنضأ ،صروض جسردان از يرک معنرای مجررد،
هنگام كه دض اأ ظاهر م شود ،صوض غضب أ ضَا آشرکاض مر شرود؛ آن
چنان كه دض اجسام طبیع  ،مثل آتش اينچنرین اسر  .پیرامبر نیرز از سروی
خويش م فرمايد« :انما انا بشر اغضب  ». ...حت خداأند نیز كه هیچ شریی
مانند اأ أجود نداضد ،خود ضا به ضَا أ غضب توصی ،كرده اس  .دض حرديث
صحیح نیز از قول پیامبران آأضده اس « :خداأند ضأز قیام آنچنان خشم
م كند كه قبل از اين ،چنین خشم نکرده اس أ بعد از اين نیز ،هرگز چنین
خشم نم كند» (همان.)341 ،

 .4ابنعرب دض جلد سوم ،ذيل مباحث باب  346كه بره تجلر خداأنرد دض
ثلث آخر شب م پردازد أ دض ادامه از عناي اله به بنده أ جايگاه كه بررای
اأ دضنظر م گیرد ،صحب م كند .همچنین ،اأ برخ از بخششهای خداأند ضا
به حضر آدم أ حضر داأأد يادآأضی م كند أ م نويسد:
چهره داأأد ضا برین بررادضانش ديرد ،اأ ضا دأسر داشر ؛
«آدم هنگام كه
ت
بنابراين ،شص سال از عمر خويش ضا به اأ داد .داأأد اين عطا ضا پرذيرف ؛
اما حضر آدم بعد از مدت بخشش خود ضا انکاض كرد؛ ازاينضأ ،قلرب داأأد
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محب ّ اختصاص م دهد أ أصلهاي ضا مطرح م كند :أصرل األ ضا دض حرب
حرب طبیعر أ أصرل
حب ضأحان  ،أصل سروم ضا دض
ّ
اله  ،أصل دأم ضا دض ّ
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شکس أ خداأند آن ضا به چیزی جبران كرد كه به حضرر آدم نرداده برود.
خداأند به آدم گف « :من دض زمین جانشین قراض م دهم»؛ اما اسم جانشین ضا
برای اأ مشخص نکرد .أل خداأند خطاب به داأأد گف « :ای داأأد ،ترو ضا
دض زمین خلیفه قراض دادم ».بنابراين ،دض خطاب به آدم جانشین ضا تعیین نکرد؛
أل دض خطاب به داأأد اأ ضا جانشین خود كرد؛ چراكره خداأنرد م دانسر
اين جايگاه أ توجه أيرژه ،باعرث حسراد داأأد بره پردضش حضرر آدم
م شود .چراكه داأأد دضهرحال ،انسان اس كره آنچره دض أی أجرود داضد،
همان اس كه برای انسان موجود اس أ تنهرا پیرامبر آن ضا مر شناسرد كره
م فرمايد« :انما انا بشر .»...اين امر از اموض تأديب خداأند نسرب بره پیرامبر
اسالم اس كه به اأ أح م كند كه بگو همانا من بشری مثل شما هسرتم »...
(همان ،ج.)191 ،3
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
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سخن چهاضم ابنعرب هم پذيرفتن نیس ؛ زيرا انبیای الهر ضا بره صرفات
توصی ،م كند كه افراد عادی بشر به آن متصر ،هسرتند؛ مثرل انکراض أ منرع
بخشش كه اأ م نويسد « :داأأد اين عطا ضا پذيرف ؛ امرا حضرر آدم بعرد از
مدت بخشش خود ضا انکاض كرد» .همچنین ،مثل حساد كه أی م نويسد:
«چراكه خداأند م دانس اين جايگاه أ توجه أيژه ،باعث حساد داأأد به
پدضش حضر آدم م شود».

لعن گروهى از مسلمانان توسط پیامبر اسالم
بهطوض اجمال م توان گف كه لعن دض آيا أ ضأايا پذيرفتره شرده اسر أ
خداأند آن ضا دض قرآن امضا كرده أ افراد أ گرأههاي مثل كافران (بقرره 89 ،أ
 ،)161ظالمان (اعراف44 ،؛ هود )18 ،أ  ...ضا لعن كرده اس أ حت گاه مثل

مباهلرره (آلعمررران )61 ،أ لعرران (نرروض ،)7 ،دسررتوض برره لعررن دضأغگويرران
داده اس  .همچنین ،اثبا شده كه لعنكردن ،چه عام أ چه خاص ،جزء سرن

نقل كردهاند ،پیامبر افرادى ضا نفرين كردهاند؛ برهعنروان نمونره دض صرحیح
مسلم أ سراير كترابهراى حرديث اهلسرن ّ ضأاي هراي آمرده اسر كره
دض آنها پیامبر بزضگواض اسالم افررادى ضا نفررين كردهانرد .آنهرا براب از
احاديث ضا به همین معنا اختصاص دادهاند؛ مانند جلد دأم مسرند احمرد جلرد
دأم ،صحیح مسلم جلد چهاضم أ باب «من لعنه النب ّ » دض كتاب البرر ّ أ الصرله.

برخ از اين لعنهای پیامبر متوجه بزضگان قريش اس ؛ ازاينضأ ،محدثان
اهلسن ّ دض اينگونه ضأاي ها تصررف أ آنهرا ضا بهصروض خاصر توجیره
ال آنها م نويسند:
كردهاند .مث و

دضباضه اجتهاد ضسولخدا اين اس كه پیامبر اسرالم ماننرد
«نگاه ما
ت
ساير انسانهاس أ آنچه ضأاس كه ساير افراد انجام دهند ،بر پیامبر نیز
ضأاس  ،جز دض مواضدى كه مربروط بره ضسرال اسر ؛ چراكره آن حضرر
دضخصوص ضسال

معصوم هسرتند (جراد الحرق علري جراد الحرق،2008 ،

57ر.)58

هرچند ،برخ از اهلسن ّ با بهرهگیرى از اين ضأاي ها دض پ اثبا اجتهاد
برای پیامبربودهاند؛ دضحال كه طرح اين بحث ،اساس وا نادضس أ انحرافر

اس ؛ چراكه پیامبر كه خاتم پیامبران اله اس  ،همیشه از جانب خداأنرد
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انکاضناپذير پیامبر اكرم بوده اس  .دض ضأاي های فراأان كه شیعه أ سرن ّ

ياضی م شدند أ نیازى به اجتهاد أ عمل به ضأى نداشتند .اين موَوم دض جای
خود بیان أ اثبا شده اس أ ما به آن نم پردازيم(بهعنوان مثال ض.ک :اجتهاد
دض مقابل نص ،شرفالدين ،سیدعبدالحسین ،جامعه مدضسین قم).
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حدیث مدنظر در مجامع روایی اهلسنت
حديث سازان بن امیه سخنان دض توجیه أ تأأيل برخر ضأاي هرای مشرهوض
پیامبر س ِر زبانها انداختند؛ از جمله اينکه پیرامبر ،همچرون ديگرران

اشتباه م كند أ گاه به دلیل غلبۀ غضرب ،سرخنان نادضسرت برر زبران جراضی
م سازد .سپس اين سخنان ساختگ آنان ،بهعنوان حديث صحیح از پیرامبر،
به كتابهای معتبر حديث ضاه ياف (عسکری ،1997 ،دضس ششم) .ازايرنضأ،
ما دض اين نوشتاض دضباضۀ دضست يا نادضست ضأاي هاي كره م گوينرد پیغمبرر
خدا ،معاذ ه ّال ،مؤمنان يا مسلمانان ضا ب دلیل نفرين م كردهاند ،به بحث أ تحقیق
م پردازيم .نويسندگان سن ّ كتابهای تسعه (نررهگانه) ،ايرن ضأاي هرا ضا دض
عبردال،
كتابهای خود از ضاأيا ن گوناگون أ اصحاب همچون عايشره ،جابربن
هّ

انسبنمالک أ ابوهريره نقل كردهاند أ حتر بره صرحابیان بزضگرواضی ماننرد
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
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سلمان أ ابوسعید خدضی هم نسب دادهاند .أاقدی (أفرا  )207 :دض المغرازی

1
االأل سرال
سريه زيدبنحاضثه دض
دضَمن بیان
ت
ت
منطقه «عریص» ،دض جمرادى ّ

ششم هجری ،شأن نزأل اين حرديث ضا از محمردبنابرراهیم ،از ذكروان غرالم
عايشه ،چنین نقل م كند كه عايشه گف :
«ضسولخدا اسیری ضا نزد من آأضد .از اأ غافل شدم أ بیرأن ضف  .پیامبر آمد
أ فرمود« :آن اسیر چه كرد؟» گفتم از اأ غافل شدم أ با زنان سرگرم بودم كره
بیرأن ضف  .فرمود« :تو ضا چه م شود ،خدا دست ضا قطع كند ».سپس بیرأن
ضف أ مردم ضا به دنبال اأ فرستاد تا اأ ضا يافتند أ آأضدند .بعد نزد من آمرد أ
ديد كه من دستانم ضا زيرأضأ م كنم .فرمود« :تو ضا چه م شرود ،آيرا ديوانره
 .1العیص :بینها أ بین المدين أضبع لیال أ بینها أ بین ذى المرأ لیل ( .ابنسعد ،ج.)63 :2

شدهای؟» گفتم ،مرا نفرين كردی أ من دستانم ضا برضس مر كنم ،كردام يرک
قطع م شود .پس ضأ به قبله دستانش ضا باال برد أ گف « :خداأندا ،من بشرم

كردم ،آن ضا برای اأ ضحم قراض بده»(أاقدی ،ب تا ،ج)553 ،2

1

اين حديث از عايشه به دأ شکل ديگر هم نقل شده اس  .دض اين نقل ،فقرط
سب
بحث نفرين پیامبر مطرح شده؛ اما دض نقلهای ديگر ،عالأهبر نفرين ،بحث ّ
أ عقوب نیز مطرح شده اس (ابنضاهويه ،1412 ،ج .)275 ،1نقل ديگری نیرز

شماضه  793از قول عايشه بیان شرده اسر « :إنمرا أنرا بشرر
دض همین منبع دض
ت
أغضب أ أعاقب ،فمن غضب علیه أأ عاقبته فأجعله له كفاض أ ضحم » (همران،

ج .)280 :2اما دض نقل بخاضی بحث اذي  ،شتم أ َجلد هم آمده اسر  .بخراضی

شماضه  2136از اب هريره نقل مر كنرد كره
(أفا  )256 :دض تاضيخ الکبیر دض
ت
پیامبر فرمودهاند « :انما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر أ إن اتخرذ عنردک

عهدا لن تخ لفنیه فأيما مؤمن آذيته أأ شتمته أأ جلدته فاجعلها له كفاض أ قرب »
(بخاضی ،ب تا ،ج 109 ،4تا.)110
اما شأن نزأل أ فضای صدأض دأم اين ضأاي ضا مر تروان از ضأاير ابرن
عساكر (أفا  )571 :دض تاضيخ مدين دمشق اأ بهدسر آأضد .اأ از أبر سرعید
خدضی چنین نقل م كند كه:
«نیازمندان عرب پیرامون ضسولخدا گرد آمدند أ اأ ضا چنان دض میان گرفتنرد
كه ناپیدا أ اندأهگینش نمودند .مهاجران بره سرويش شرتافتند أ بررای اأ ضاه
.1هچنین نک :مقريزی (أفا  ،)845 :إمتام األسمام ،ج267 :1؛ بحاض االنواض ،ج ،292: 20پاأضق « ،1غرزأ
بن مصطلق ف المريسیع أ سائر الغزأا أ الحوادث ال غزأ الحديبیه».

اخالق *تحلیل انتقادی غضب و رضایت پیامبر اکرم (صلیاهللعلیهوآلهوسلم) در کتابهای روایی و عرفانی اهل سنت

أ همانند افراد بشر به خشم م آيم ،پس هر مرد يرا زن مرؤمن ضا كره نفررين
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خانه عايشه ضسیدند .برازهم دض تنگنرايش قرراض دادنرد ترا
گشودند تا به دض ت
آستانه دض پريرد أ أاضد خانره
ضدای خويش ضا دض دستان آنها ضها نمود أ بر
ت
شد أ فرمود« :خدايا اينها ضا لعن كن ».عايشه گفر « :يرا ضسرول ه ّال ،ايرن
قوم كه هالک شدند ».فرمود« :نه اينچنین نیسر  ،بره خردا سروگند مرن برا
خدای خود شرط بدأن خالف بسته أ گفتهام كره مرن تنهرا يرک بشررم كره
سب ،لعن أ اذير
همانند ديگر افراد بشر دلتنگ م شوم .پس مسلمان ضا كه ّ
مايه تقرب خود دض قیام قرراض برده»
كردم ،آن ضا برای اأ ضحم  ،مغفر أ
ت ّ
(ابنعساكر ،1415 ،ج.)90 ،4

هیثم (أفا  )807 :دض مجمع الزأائد َمن نقل اين ضأاير از أب الطفیرل
عامربنأاثله ،بحث ضجال أ سندی هم م كند أ سند اين ضأاي ضا بهدلیل بودن
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
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1
حسرن
عبد الوهاببنالضحاک دض آنَ ،عی ،م داند؛ أل طريق ديگرر آن ضا َ

م شماضد كه البته عباض آن اينگونه اس « :اللهم إنما أنا بشر فأيما عبرد مرن
المؤمنین دعو علیه بدعو فاجعلها له زكرا أ ضحمر » (هیثمر  ،1988 ،ج،8
 )267أ به ضأاي احمدبنعیس األشعری دض النوادض نزديک اس أ دض قسم
«حديث مدنظر دض مجامع ضأاي شیعه» خواهد آمد .متق هندی (أفرا )975 :
هم اين ضأاي ضا با عباض های گوناگون از صحیح مسلم نقل مر كنرد كره دض
رب أ اذير دض حال ر غضررب بررر يک ر از
عباض هررای آن لعررنَ ،رررب ،سر ّ
ام  ،اهلبی يا ازأاج ايشران آمرده اسر (متقر هنردی ،1989 ،ج:610 ،3
 8154أ  8160أ .)8166
 .1هیثم أی ضا مترأک م شماضد.

بررسی اجمالی سند روایات
دأ نقل از نقل های عايشه كه ماجرای داستان دعای پیامبر ضا مطرح م كنرد ،از

نظر ابنحجر ،ضجال بزضگ اهلسن  ،ضا نقل كنیم« :ضتبته عند ابنحجر :صدأق
أ ضأايته عن عکرم خاص مضرطرب أ قرد تغیرر برأخر فکران ضبمرا تلقرن»
(موسوع ضأا الحديث ،شماضۀ  .)2624تمام سلسله ضاأيان احاديث سلمان بره
«عمربنقیس الماصر» منته م شود كه قائل به اضجاء أ از مرجیان بوده اسر

أ از مرجیه بعید نیس كه چنرین ضأاي هراي ضا تررأيد دهنرد« .ضتبتره عنرد
ابن حجر :صدأق ضبما أهم أ ضم باإلضجاء .ضتبته عند الرذهب  :ثقر مرجر ء»
عبدال بنعثمان بنخثیم اس كه از سروی
قضیه امطفیله
(همان .)4958 :ضاأی
ت
هّ

برخ ضجالیان اهلسن جرح شده اس  .نسرائ م گويرد« :ابرنخثریم لریس
بالقوى ،منکر الحديث أ كأن عل خلق للحديث ».يحی برنمعرین مر گويرد:
«أحاديثه لیس بالقوي » .ابنجبان م گويد« :كان يخط ء» (همران .)3466 :دض
برضس دضست ضأاي های ابوهريره ،فقط م گويیم كره أی همرواضه مرتهم بره
دضأغ أ جعل حدي ث بوده اس  .چند نفرر از صرحابۀ برزضگ كره اأ ضا مرتهم أ
تکذيب كردهاند ،عباض اند از :عل  ،عمربنخطاب ،عايشه أ عثمان .چنرانكره

ابنقتیبه از نظام نقل م كند « :ذكر أباهريره فقال :أكذبه عمر أ عثمران أ علر أ
عائشه ».ابنقتیبه سپس دض مقام پاسخگوي برم آيرد؛ امرا تکرذيب ابروهريره
توسط عمر ،عثمان ،عل أ عايشه ضا ضد نکرده اس (ابنقتیبه ،ب تا.)41 ،
توجیه روایت توسط علمای اهلسنت
 .1مقريزی دض امتام االسمام لعن پیامبر بدأن سبب ضا جايز دانسته أ م نويسد:
مسیله شانزدهم اينکه پیامبر جايز اس بدأن سبب چیزی ضا لعن كند؛ چرون
«
ت
لعن اأ ضحم اس أ اين كاض از غیر پیامبر بعید اس أ بههمین خاطر ،مسلم
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طريق سماک بنحرب از عکرمه نقل شده اس  .دض برضس اين سند كاف اس
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ال بطنه» ضاجع به معاأيه ،آن ضا فضل أ برترری بررای
با ذكر حديث «ال أشبع ه ّ
معاأيه م شماضد .أ علما گفته اند اين دض موضد مسلمین اس ؛ أگرنه پیامبر بر
كفاض أ منافقین نفرين أ لعرن كررده اسر أ آن بررای آنهرا ضحمر نیسر
(مقريزی ،1999 ،ج 184 ،10تا .)186

 .2ابنعبدالبر (أفا  )463 :دض االستذكاض چند نمونه از لعنهرای پیرامبر ضا
م شماضد أ سپس كیفی لعن حضر ضا با تمسک بره همرین ضأاير مردنظر
دضباضه برخ افراد توَیح م دهد .اأ م گويد كه اين لعنهرا بررای لعنشرونده
ت
دضأد أ ضحم اس (ابنعبدالبر ،2000 ،ج 74 ،2أ .)75
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آيه و مىا أ ْرسىلْنا ِِال
 .3فخر ضازی (متوفای )606 :دض تفسیر خود ذيل ت
ر ٌْا ًة ِللْعال ِاين(انبیاء )107 ،موَوعات ضا مطرح أ نقل م كند كره أقتر بره
ضسولخدا ي كه نهاي حسن خلق ضا داضد ،گفته شد كه به مشركان نفرين كرن،
فرمودند« :من براساس ضحم مبعوث شدهام ،نه براساس عذاب»؛ دضعینحال،
ضازی از حذيفه نقل م كند كه پیامبر فرمودهانرد« :إنمرا أنرا بشرر أغضرب »...
(ضازی ،ب تا ،ج 230 ،22أ .)231
از كالم فخر ضازی اينگونه استنباط م شود كره پیرامبری كره بره مشرركان
نفرين أ لعن نم كنند ،اگر به مؤمنان لعن أ نفرينكرده اند ،اين برای آنان دضأد أ
ضحم اس .
نقد حدیث مورد نظر توسط عالمان شیعه
 .1عالمه عسکری ،باب سوم از كتاب احاديث امالمومنین عايشه ضا تحر ايرن
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عنوان قراض م دهد« :احاديث كه از عايشه أ ديگر صحابه دضباضه سیره ضسرول
خدا ضأاي شده اس » .أ قسم چهاضم از اين بخش ضا ضأايات قراض م دهد كره

اهلسن دض مجامع حديث خود گرد آأضدهاند أ عالمه عسرکری عنروان آنضا
ِ
اينگونه قراض م دهد« :چهاضم :ضأايات كه م گويد :هر كس ضا پیامبر لعن كند،
دأازده ضأاي به همین مضمون نقل م كند كه ضأاي نهم ،حاأی عباض مروضد
نظر ماس أ ضأاي دهم أ يازدهم به عنوان تأيید مضرمون آن اسر  .سرپس
عالمه عسکری دض نقد اين دسته از ضأاي ها م گويد:
«نم دانم چگونه اين ضأايا صحیح اس ؛ دضحال كره خداأنرد دض توصری،
ضسول خود م فرمايد :و ِِمک لعل ُخلُ ع ِظيم(قلم)4 ،؛ بهضاست كه بررای
تو خلق عظیم اس

يا ف ِناا رٌاة ِمن ِ ِ
اَ ِل ْنت ل ُه ْم و لو کُ ْنت ف هظ ًا غ ِلىيَ الْقلْى ِ
ه
ْ
ْ

ِ
ِ
ِ
ىم(...آلعمرران)159 ،؛ برهخراطر
اع ُف ع ْن ُه ْم و ْاست ْغ ْر ل ُه ْ
ال ْم ُّضوا م ْن ٌ ْولک ف ْ

ضحمت كه خداي به تو بخشوده اس با آنها خوشخرو أ مهربران أ اگرر
تندخو أ سخ دل بودی از گِرد تو پراكنده م شدند .أ يا لق ُْ جىاَکُم رسىول
ْ ُ

ٌ

ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ىيم(توبره،
ىيکُ ْم ِبىال ُْا ْْمنين ر َُ ٌ
وٌ رٌ ٌ
يٌ عل ْ
م ْن أ ْم ُسکُ ْم عز ٌيز عل ْيه ما عنتُّ ْم ٌىر ٌ

)128؛ همانا پیامبری از خودتان نزد شما آمد كه ضند شما بر اأ گران اسر أ
سخ به شما دلبسته اس أ با مؤمنان ضئوف أ مهربران اسر چگونره ايرن

ِ
ضأاي ها صحیح باشد؛ دضحال كه خود ضسولخدا فرمودهاند« :إن ّ بُعث ْ ُ
ِ
سن ْاأل َْخ َال ِق»(مالک ،ب ترا ،ج904 ،2؛ احمردبنحنبرل ،ب ترا ،ج،2
ألُتَممَ ُح َ
381؛ حاكم نیشابوضی ،ب تا ،ج)613 ،2؛ مبعوث شدهام تا اخالق نیکو ضا بره
كمال برسانم أ قال أنس« :كان النب  أحسن الناس خلقاو»(بخاضی ،ب ترا،
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ضحم

أ پاكیش افزايد» .أ دض اين باب به حسب سریاق مسرلم دض صرحیحش

ج55 ،4؛ مسررلم ،ب ر تررا ،ج 457 ،1؛ أب ر داأأد ،ب تررا ،ج)246 ،4؛ پیررامبر
خوشاخالقترين مردم بود.
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 . 2مرحوم تستری چندين حديث با اين مضرمون مر آأضد أ اصرل آنضا از
ابوهريره م داند كه بهصوض مرفوم أ برای ضاَ كردن معاأيه أَرع أ جعرل
كرده اس أ سپس به نقد آن م پردازد .مرحوم تستری ادعای اجمرام عالمران
اهلسن بر ا ين مطلب ضا كه پیامبر بر غیرمنافقین هم نفررين أ لعرن كردهانرد أ
استناد آن ها همین حديث جعل اس  ،دضأغ محض نزد عالمان امامیه أ مخرل
به عصم نب ّ م داند .تستری دض ادامه مؤمن عاضف به حق ضسرولخدا أ علرو
شأن ايشان دض تجرد ،تقدس ،نوضانی أ عصمتش ضا عالم م داند .أی م گويد
كه حال پیامبر مخال ،حال بشر عادی دض كاضهای پست اس كه از پلیدیهای
جسمان بشری ناش م شود (تستری ،ب تا.)264 ،
 .3مرحوم شرفالدين هرم جعرل اينگونره ضأاي هرا توسرط ابروهريره أ
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امثال اأ ضا برای دفام از منافقان بنر امیره مر دانرد كره پیرامبر آنهرا ضا لعرن
كردهبودند (شرفالدين ،ب تا.)43 ،
 .4استاد احمدی میانج هم نقد مفصل دض اين زمینه داضند كه برهدلیل اختصراض
ذكر نم شود أ از نکتههای آن دض بخشهاي از مقاله استفاده شده اس .
دلیل جعل اینگونه روایتها
دضمجموم ،چند دلیل كل برای جعل اينگونه ضأاي ها م توان برشمرد:
 .1از بینبردن اعتقاد به عصمت

دضأاقررع ،جرراعالن ايررن ضأاي هررا بررا ايجرراد اعتقررادی نادضسرر برره
ضسررال حضررر أ پررايینآأضدن شررأن أ مقررام ايشرران أ بررا بیرران اينکرره
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ايشان هم مانند ديگر افراد ،مغلوب هوای نفس م شروند ،اعتقراد بره عصرم
ضا از بین م بُردند.

بنابراين ،زمان كه پیامبر اكرم اعمال نادضست انجام أ ب دلیل مؤمنران
سب أ لعن أ شتم م كند ،پس نبايد از حاكمان توقرع عدال
ضا آزاض م دهد يا ّ
شرط عدال برای حاكمان الزم نم شد أ هر خطاكاض أ گناهكاضی م توانسر
بر مسند حکوم تکیه بزند أ دس فرمانرأايان دض فسق ،فجوض ،ظلم أ تعردی
به مردم باز م ماند .بنابراين ،م بینیم كه اين ضأاي ها به شرکلهای گونراگون
ضأاي م شوند أ هیچكس هم مانع نم شود.
اين كاض گذشتگان دض اعتقاد آينردگان اثرر گذاشر أ ازاينضأسر كره دض

السرن َّ َأن َّرهُ َال ينْعَ ِ
رزل
كتابهای كالم چنین جملههاي آمده اس َ « :أ ْجم َ َع َأ ْهرل ن
السل ْ َطان ِبال ْ ِف ْس ِق»؛ اهلسن اتفاق داضند كه خلیفه بهدلیل فسق عرزل نمر شرود
ن
(نوأی شافع 1407 ،ق ،ج ،229 ،12ح  .)3427همین كرالم نیرز از فرقرههای
ديگر اهلسن نقل شده اس ؛ مثل حنبل ها ،شافع ها ،حنف ها أ مرالک هرا:
باقالن مالک (محمد بنعبد الوهاب حنبل  ،الکبائر ،باب الخرأج عن الجماع ؛
بدض الدين زضكش شافع  ،المنثوض في القواعد ،حرف االل ،،اإلكراه؛ ابرن نجریم
حنف  ،األشباه أالنظائر  ،الکتاب الخامس في نظائر األبواب ،باب الوكال ؛ ابروبکر
باقالن مالک  ،التمهید.)181 :
 .2از اعتبارانداختن سخن رسولخدا

بهاين ترتیب كره پرس از أضأد ايرن ضأاي هرا ،سرخن ضسرولخدا دض سرتايش
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أ عصم داش  .ازاينضأ دض آن زمان ،با از میانبردن اعتقاد به عصرم انبیرا،

بعض از اصحاب يا خاندانش يا سخن ايشان دض نکوهش برخ ديگر ،حجی
ال سخنان ايشان به حررفهرای فرردی معمرول
خود ضا از دس م دهد أ عم و
تبديل م شود.
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 .3تأویل نادرست معناى حدیث و روایت

ال ضأايت ضا كه از پیغمبر اسالم دضباضۀ معاأيه بیان شده اس  ،به ستايش
مث و
أى تأأيل أ معن م كنند (مسلم ،الصحیح« ،كتاب البر أ الصل  :باب من لعنره

ال لرذلک كران لره زكرا أ أجرر وا أ
النب  أأ سبه أأ دعا علیه أ لیس هو أه و
ضحم » ،ح  .)4713نوأی ( 631تا 676ق) دض شرح اين حديث م نويسد:

«اما نفرين پیامبر بر معاأيه كه اأ بهدلیل تأخیرش سیر نشرود ،پرس دض آن دأ
جواب اس  :يک اينکه اين س خن بدأن قصد بر زبان جراضی شرده اسر أ
ديگر اينکه آن عقوب تأخیرش اس  .اين دض حال اس كه مسلم ،نويسرندۀ
حديث ،از اين حديث اين ضا فهمیده اس كره معاأيره مسرتحق نفررين نبرود،
بههمیندلیل ،اين حديث ضا دض اين باب آأضده اس أ غیر اأ [مسرلم] آن ضا از
مناقب معاأيه قراض دادهاند؛ چراكه دضحقیقر آن تبرديل بره دعراي بررای اأ
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395

م شود (نوأی1407 ،ق ،ج.)243 ،12

پس از أی ذهب ( 673تا 748ق) دض شرح حال نسائ  ،نويسرندۀ يکر از
كتابهای ستّه ،با صراح بیشتر نوشته اس :
ِ
[من ذهب ] م گويم ،دأض نیس كه همین حديث منقبت [يا فضیلت ] باشرد
براى معاأيه! بهدلیل سخن ضسولخدا« :باض خردايا( » ... ،ذهبر 1413 ،ق،

ج 129 ،14أ  ،130ضقم 67؛ ذهب  ،تذكر الحفاظ ،ب تا ،ج ،698 ،2ضقرم -10
65 / 719؛ ذهب  ،تاضيخ اإلسالم1417 ،ق ،الطبق الحادي أالثالثرون ،أفیرا
سن ثالث أثالثمائ  ،حرف األل ،،ضقم .)117
اگررر دض اينجررا ذهب ر سررخن خررود ضا بررا احتیرراط أ بررا بررهكاضبردن لف ر
«شررايد» آأضده اس ر  ،امررا ابررنكثیررر ( 700تررا 774ق) كرره بعررد از اأ آمررده،
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همین حرديث ضا بره همراه تروجیهش دض تراضيخ خرود آأضده اسر أ نوشرته:
«ب گمان معاأيه از اين نفرين دض دنیا أ آخرتش بهرمند شده اسر (ابرنكثیرر،

1396ق ،ج 127 ، 8أ  .)128امرأزه نیز ،ديدگاه افرادی مانند ابنكثیر ،همچنان

ضا نیز ،از طريق همین ضأاي ها تأأيل به ضحمر أ طهراض كررد (ابرنحجرر
هیتم  ،ب تا.)179 ،
بدينسرران ،اينرران ضأاي هرراي ضا كرره دض نکرروهش قدضتمنرردان از خلفررا أ
فرمانرأايان آمده اس  ،به تعري ،أ سرتايش ايشران تأأيرل أ معنر كردهانرد
(عسکری« ،فصل اجرای دهگونه كتمان أ تحري ،دض سن أ حديث») .اگرچره
به مخدأشبودن سند برخ از اين ضأاي ها اشاضهای كررديم ،مرتن آنهرا ضا از
نظررر قرررآن أ ضأاي هررای صررحیح أ اتفاقشررده بررر آنهررا برضس ر م ر كنیم.
مطمین وا دضخواهیم ياف كره ايرن توجیرههای غیرعلمر  ،نره برا منطرق قررآن
هماهنگ داضد أ نه با ضأاي های ديگر كه همگ بر قرآن كريم منطبق أ برا آن
موافقاند .اين مخالف ضا از چهاض جنبه م توان برضس كرد كه دض مبحث بعدی
بدان خواهیم پرداخ .
بررسی سبّ و لعنهای بیجا
أجهره پرذيرش
اين دسته از ضأاي های بیانشده از چند جنبه نقدبرداض أ بدأن
ت
هستند كه دض تقسیمبندیهای جداگانه بدان م پردازيم .همچنین ،دض هر قسم

اخالق *تحلیل انتقادی غضب و رضایت پیامبر اکرم (صلیاهللعلیهوآلهوسلم) در کتابهای روایی و عرفانی اهل سنت

قو خود باق اس أ تکراض م شود 1.پس از آندأ ابنحجرر هیتمر (909
به ّ
تررا 974ق) پررا ضا فراتررر نهرراد أ لعررن پیررامبر بررر َحکررم أ پسرررش مرررأان

ابوعبردال ذهبر ،
 .1نک :مصطف يونس ضاق  ،الوجیز المفید ف تبیان أسباب أنتائد قتل عثمان برن عفران؛
هّ
شبها أ أباطیل حول معاأي ابنأب سفیان؛ عبدالرحمن محمد سعید دمشرقی  ،شربها أ ضدأد؛ د.عمراد سرید
شربین  ،الطعن ف عدال الصحاب .
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ضد آنها از آيههای قرآن أ ضأاي های اهلسن ّ كره از كتابهرای
برای نقد أ ّ
گانه آن ها استخراج شده أ سند همگ صحیح اس  ،استفاده م كنیم.
نه ت
 .1مخالفت با عصمت پیامبر و دستور به اقتدا و پیروی از ایشان
 .1 .1آیات قرآن

و ما ي ْن ِط ُ ع ِ
ىن الْهىو ( نجرم)3 ،؛ أ ضسرول از ضأى هرواى نفرس سرخن

نم گويد.
ىول ِ ِ
لق ُْ کاک لکُم ِفي رس ِ
اَ ُأ ْسىوة ٌسىن ٌة(احرزاب)21 ،؛ برراى شرما دض
ه
ْ
ُ

ضسولخدا سرمشق خوب هس .
وه و ما مهاکُ ْم ع ْن ُه فىا ْمت ُهوا(حشر)7:؛ آنچه پیامبر بره
ما آتاکُ ُم الر ُسو ُل ف ُخذُ ُ
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شما داد بگیريد أ آنچه از آن نه كرد ،ترک كنید.
ىُوک(يرس)2 ،؛ از كسر كره از شرما
ات ِن ُعوا م ْن ال ي ْسألُکُ ْم أ ْجر ًا و ُه ْم ُم ْهت ُ
مزدى نم خواهد ،پیرأى كنید.
ىذم يىىْ ِمن ِبى ِ ِ
ىآمنوا ِبى ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ىوه
 فى ُ
ىي الى ُ ْ ُ ه
ه
ىاَ و کلااتىىه و اتن ُعى ُ
ىي ْاُُ امى ا
ىاَ و ر ُسىىوله الننى ا
ىىُوک( اعررراف)158 ،؛ پررس برره خرردا أ ضسررول اأ كرره پیغمبررر
ىىم ت ْهت ُ
ل ع لک ُ ْ

دضسناخوانده اس  ،ايمان بیاأضيد كه اأ به خدا أ گفتههاى خدا ايمان داضد أ از
اأ پیرأى كنید تا هداي يابید
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ىور
اَ و ي ْغ ْر لکُ ْ
اَ غ ُ ٌ
ىم ُُمُىوبکُ ْم و ِ ه ُ
ُ ق ْل ِ ْک کُنْتُ ْم تَُنُّوک ِ هاَ فاتن ُعومي يُ َْن ْنکُ ُم ِ ه ُ

ِ
يم(آل عمران)31 ،؛ بگو اگر خدا ضا دأس م داضيد از مرن پیررأى كنیرد
رٌ ٌ

تا خردا شرما ضا دأسر برداضد أ گناهرانتران ضا بیرامرزد أ خردا آمرزنرده أ
28

مهربان اس .

ِ
ىي ِه ْم ٌ ِ يظى ًا
م ْن يُط ِع الر ُسول فق ْ
ىُ أَىا ِ هاَ و م ْ
ىن تىول فاىا أ ْرسىلْنا عل ْ

(نسرراء)80 ،؛ هررركس ضسررول ضا اطاعرر كنررد ،يقینرر وا از خرردا اطاعرر

 .2 .1روایتهای صحیح

عبدال بنعمرأ عاص ،دقیق وا مخال ،ضأاي های يراد
دض اينباضه حديث صحیح
هّ
شده اس أ جای هیچگونه شرک أ شربههای ضا براق نمر گرذاضد .دض برخر

عبدال بنعمرأ عاص به پیامبر گف « :آيا هرچه از
ضأاي ها آمده اس كه
هّ
تو م شنوم ،بنويسم؟» فرمود« :آضی» گف « :آيا دض غضرب أ ضَرا؟» پیرامبر

فرمود« :آضی ،زيرا من دض غضب أ ضَرا جرز حرق سرخن نم گرويم» .البتره
نويسنده بغدادی اين حديث ضا به ضأشها أ با أاژههرای گونراگون نقرل كررده
اس (خطیب بغدادی1974 ،م ،باب ذكرالرأايا عن عبد ه ّال بنعمرأبنالعاص).
أی دض ضأاي ديگر فرموده اس « :آضی ،زيرا شايسرتۀ مرن نیسر كره دض آن

حال[ ،يعن دض خشم أ خشنودی] جز حق سخن بگرويم» (احمرد برنحنبرل،
ب تا ،ج .) 207 ،2دض اين زمینه به بیان حرديث از منرابع شریعه نیرازی نیسر ؛
چراكه ديدگاه شیعه دضباضۀ نب اكرم بسیاض معلوم أ معرأف اس  .شریعیان
براساس آيا قرآن شري ،أ ضأايا معتبر ائمۀ اطهاض أ البته عقل ،ايشان

ضا دض همۀ زمینهها معصوم أ پیرأی از ايشان ضا أاجب م دانند.
 .2مخالفت با اخالق نبوی
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كرده اس .

 .1 .2آیات قرآن

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ىىيکُ ْم
 لق ْ
ىىن أ ْم ُسىىکُ ْم ع ِز ٌ
ىىُ جىىاَکُ ْم ر ُسىىو ٌل م ْ
يٌ عل ْ
يىىز عل ْيىىه مىىا عنىىتُّ ْم ٌىىر ٌ
ِ
ِِ
يم(توبه)128 ،؛ پیامبرى از خودتان بهسوى شما آمده كره
ِبال ُْا ْْمنين ر َُو ٌٌ رٌ ٌ
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ضندبردن شما برايش سخ اس أ به سعاد شما سخ عالقهمند أ نسب به
اهل ايمان مهربان اس .

ِ
ِ
ِ ِ ِ
ىن ٌ ْو ِلىک
ف ِناا ر ٌْاة من ِ هاَ لنْت ل ُه ْم و ل ْو کُنْت ف هظ ًا غليَ الْقلْى ِ المْ ُّضىوا م ْ
ِ
ىم( آل عمران)159 ،؛ ضحم خدا باعث شده اس كره
اع ُف ع ْن ُه ْم و ْاست ْغ ْر ل ُه ْ
ف ْ

با مردم مهربان شوى؛ دضحال كه اگر تند أ سخ دل بودى از اطراف تو پراكنده

م شدند .پس از آنان دضگذض أ براى آنها طلب مغفر كن.

و ِِمىىک لعل ى ُخلُ ى ع ِظىىيم( قل رم)4 ،؛ أ بررهتحقیق كرره تررو داضاى اخررالق

بزضگ هست .

ِ
ِ
ىىْ ِم ِنين(حجرررر)88 ،؛ أ بالهايررر ضا برررراى
ىىج جناٌىىىک لل ُْاى ْ
و ا ْخ ى ْ

مؤمنان بگستران.

ِ
ج جناٌک ِلا ِن اتنعک ِمن ال ُْا ْْ ِم ِنين(شعراء)215 ،؛ أ برالهاير ضا
و ا ْخ ْ
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براى هر كس از مؤمنان كه از تو پیرأى كرده اس  ،بگستران.

ْ ادف ْع ِبال ِتي ِهي أ ٌْس ُن(مؤمنون)96 ،؛ بدى ضا با آنچه بهتر اس دفع كن.

ِ ِ
ىن( فصرل )34 ،؛
ىيَ ُة ْادف ْ
ىع ِبىالتي هىي أ ٌْس ُ
و ال ت ْست ِوم الَْسن ُة و ال الس ا

خصل خوب با خصل بد برابر نیس  .با خصل خوب خصرل برد ضا دفرع
كن ،آنگاه آنکه میان اأ أ تو عداأ هس  ،گوي دأس مهربان اس .
 .2 .2احادیث صحیح

خود ضسول اكرم م فرمايند« :بعث ألتمم حسن األخالق» (مالک ،ب ترا ،ج،2
904؛ احمررد بررنحنبررل ،ب تررا ،ج381 ،2؛ حرراكم نیشررابوضی ،ب تررا ،ج613 ،2؛

اب هريره 1،ب تا ،ح  )8595أ انس بنمالک مر گويرد« :كران النبر  أحسرن
الناس خلقاو» (بخاضی ،ب تا ،ح 5735؛ مسلم ،ب تا ،ح .)1054
« .1إنما بعث ألتمم صالح األخالق»؛ من برای اين مبعوث شدهام كه خوشاخالق ضا تمام كنم.

 .3مخال ت با اخالق مسلااک و فرماکهای من اکرم
 .1 .3آیات قرآن

الىىُ ِار( ضعررد)22،؛ «أ كسرران كرره بررهخرراطر خشررنودى پرأضدگاضشرران
شررکیباي كردنررد  ...أ برردى ضا بررا نیک ر م ر زداينررد ،برررای ايشرران فرجررام

خوش سراى باق اس ».
ُ أ ِ
ولَ يُ ْْت ْوک أ ْجر ُه ْم مرت ْي ِن ِباا صن ُروا و ي ُْر ُؤک ِبالَْسن ِة الس ايَة و ِماا رز ْقنا ُه ْم

يُ ْن ِ ُقوک( قصص)54،؛ «آناناند كه به [پاس] آنکه صبر كردنرد أ [برراى آنکره]

بدى ضا با نیک دفع م كنند أ از آنچه ضأزىشان كردهايم ،انفاق م كنند ،دأ باض
پاداش خواهند ياف ».
ِ
ِ
ِ ِ
ىه ال يَُى ُّ
ىيَ ٌة م ْکلُهىا فا ْ
ىن ع ىا و أ ْصىلح فىأ ْج ُر ُه على ِ هاَ ِم ُ
زاَ س ايَة س ا
و ج ُ
الظ ِ
ىىالاين( شرروضی)40،؛ « أ جررزاى برردى ،ماننررد آن ،برردى اسرر  .پررس

هركه دضگذضد أ نیکوكاضى كند ،پاداش اأ بر خداس  .بهضاست اأ سرتمگران ضا
دأس نم داضد».
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَ
الذين يُنْ ُقوک في السراَ و الضراَ و الْکاظاين الْغ ْيَ و الْعافين عن الناس و ِ ه ُ
يُ َِ ُّ ال ُْا َْ ِسنين( آلعمران)134 ،؛ «[متقین] همانهاي هستند كه دض شرادى أ

پريشان انفاق م كنند أ فرأبرندگان خشم أ عفوكننده از مردماند» (آلعمرران،
.)134
ِ
ِ
ِ
و الذين يجت ِننىوک ک ِ
نىارر ْ ِ
اِثْ ِ
ىروک
ىم و الْ ىواٌَ و ُِِا مىا غضىنُوا ُه ْ
ْ ُ
ىم ي ْغ ُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ىم ُع ْقنى
ىيَة ُأولَى ل ُه ْ
و الذين صن ُروا ْابتغاَ و ْجه ر ابه ْم  ...و ي ُْر ُؤک بالَْسىنة الس ا

(شوضی)37،؛ « أ كسان كه از گناهان برزضگ أ زشرتکاضیهرا خرود ضا برهدأض
م داضند أ چون به خشم م آيند ،دضم گذضند».
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 .2 .3احادیث صحیح

ضأاي ها دض اين زمینه بسیاض زياد اس

أ بهدلیل طوالن شدن كالم از بیان آن

خودداضی م كنیم.
 .4جزا و زشتی سبّ و لعن بیجای مؤمن
 .1 .4همانندی لعن مؤمن با کشتن او

َرحاک ،از
چگونه ممکن اس اين ضأاي ها صحیح باشد؛ دضحال كه از ثاب برن ّ

اصحاب بیع شجره ،ضأاي شده اس كه گف « :ضسولخدا فرمودنرد :كسر كره
مؤمن ضا لعن كند ،مانند آن اس كه اأ ضا كشته باشد» (بخاضی ،ب تا ،كتراب األدب،
باب «من كفر أخاه بغیر تأأيل فهو كما قال» ،ح 5640أ كتاب األدب ،باب «ما ينه
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من السباب أ اللعن» 1،ح  5587أ كتاب األيمان أالنذأض ،باب «من حل ،بمل سوى
مل اإلسالم» ،ح 6161؛ مسلم ،ب تا ،كتاب اإليمان ،باب «غل تحريم قتل اإلنسان

نفسه» ،ح 160؛ داضم  ،ب تا ،كتاب الديا  ،باب «التشديد عل من قترل نفسره» ،ح
2416؛ حنبررل ،حررديث ثاب بنالضررحاک ،ح .)15790همچنررین ،خداأنررد متعررال
م فرمايد« :أ هركه مؤمن ضا از ضأى عمد بهقتل برساند ،مجازاتش جهرنم اسر أ
براى همیشه دض آن م ماند أ خداأند بر اأ غضب أ لعن كند أ عذاب بسیاض برزضگ
برايش مهیا سازد» (نساء( )93 ،عسکری ،1389 ،ج.)178 ،1
 .2 .4برگشت لعن به صاحبش درصورت نیافتن اهلش

ابودضداء م گويد كه ضسولخدا فرمودند:
«همانا بنده هنگام كه چیزی ضا لعن م كند ،آن لعن برهطرف آسرمان براال
م ضأد ،پس دضهاى آسمان به ضأيش بسته م شود .پس به زمین برم گرردد
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« .1من لعن مؤمنا فهو كقتله».

أ به چپ أ ضاس م ضأد .پس آنگاه كه ضاه نم يابرد ،بهسروی كسر كره

ال
دض كتابهای شیعه نیز ضأاي هاي به همین مضمون أاضد شده اسر ؛ مرث و

عل بناب حمزه م گويد از حضر باقر يرا صرادق شرنیدم كره فرمرود:
«همانا لعن هنگام كه از دهان صاحبش خاضج م شود[ ،بین اأ أ كسر كره
لعن شده اس ] مردد م ماند .پس اگر ضاه ياف [بهسوی شخص لعنشده كره
هیچ] أگرنه به صاحبش برم گردد» .أ دض آخر نقل ِحمیررى م گويرد« :پرس
برحذض باشید از اينکه مؤمن ضا لعرن كنیرد كره [لعنر ] برر شرما فررأد آيرد»
(ابنبابويه1406 ،ق270 ،؛ كلین 1407 ،ق ،ح.)2،360
حدیث مدنظر در مجامع روایی شیعه
احمد بنعیس اشعری دض كتاب النوادض دض باب «كفاض االيمران» ايرن حرديث
ضا بیان م كند:
ِ
ِ
ِ
َ
َأ عَ ِن الْعَ َالء عَ ْن َأ ِب َج ْعفَ ٍر قَالَ« :قَالَ َض ُسول ُ ه ّ
الالل َّهُرمَّ إن َّمَرا أنَرا ب َ َشرر ٌ
ِ
ِ ٍ
اجعَلْرهُ
صیتُهُ] َأ دَعَ ْو ُ عَلَیه فَ ْ
َأ ْغ َض ُ
ب َأ َأ ْض ََ فَ َأيمَا م ُ ْؤمن َحرَمْتُهُ َأ أقضیته [ َأ ْق َ
ٍِ
رو ُ لَرهُ َأ َال
كف ََّاض و َأ َطهُوضاو َأ َأيمَا كان [كافر] قَ َّويتُهُ َأ ْأ َحب َ ْوتُهُ َأ ْأ َأ ْع َطیتُهُ َأ ْأ دَعَ ْ
ل ذَِلک عَل َ ِیه عَ َذاباو َأ َأب َ واال»؛ پیامبر فرمودند« :مرن بشرری
اجعَ ْ
يکو ُن لَهَا َأ ْه وال فَ ْ
هستم كه غضب م كنم أ ضاَ م شروم .پرس هرگراه مرؤمن ضا محررأم أ

اخالق *تحلیل انتقادی غضب و رضایت پیامبر اکرم (صلیاهللعلیهوآلهوسلم) در کتابهای روایی و عرفانی اهل سنت

لعنر شررده برم ر گررردد ،اگررر اهلی ّر لعررن ضا داش ر [كرره لعررن م شررود]
أگرنه بهسوی گويندهاش بازم گردد (اب داأأد ،ب تا ،ح .)4259

قضاأ أ نفرين كردم ،آن ضا كفاضه أ طهوض قراض برده أ هرر كرافری كره اأ ضا
تقوي كردم أ به اأ بخشیدم أ اهلی آن ضا نداشر  ،آن ضا عرذاب أ أبرال اأ
قراض بده (اشعری قم  ،170 ،1408 ،شماضۀ .)446
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مجلس ر ايررن حررديث ضا دض بحرراض االنررواض دض برراب هشررتم ،بررا عنرروان
«جوامع احکرام قضرا» از ابرواب «قضرايا أ احکرام» آأضده اسر (مجلسر ،
عالمه مجلس حساسی های براب قضرا
 ،1403ج )290 ،101أ م فهمیم كه
ت
ضا از اين حديث دضک كرده اس  .از همین يک نمونره حرديث كره دض مجرامع
ضأاي شیعه آمده اس  ،م توان تفاأ آن ضا با نقلهای فراأان اهرلسرن برا
عباض های اَاف دضياف .
نتیجه
بهنظر م ضسد كه اين حديث از دأ بخش تشرکیل شرده اسر  :بخرش األ آن
پذيرفتن اس أ با آيا قرآن نیز سازگاض اس  .آنچره ابرنعربر نیرز آأضده،

بخش نخستین آن اس كره بره سراح بشرری پیرامبر اشراضه مر كنرد.
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خلیفه خدا عین غضرب خداأنرد اسر أ برا
دضعینحال ،خشم أ غضب أل ّ أ
ت
خشم أ غضب بشر فرق داضد؛ گرچه دض اصل آن ،مشترک باشد .امرا قسرم دأم
نم تواند مقبول شود؛ چرا كه با آيههای قرآن ناسازگاض اس أ با أيژهگ هرا أ
سیرۀ مسلّم ضسول اكرم همخوان نداضد .سازندگان اين بخش ،هردفهاي

ضا مدنظر داشتهاند:
 .1كاستن از مقام أاالی نبو أ شخصی نب خاتم أ قراضدادن اأ همضدي،
ّ
با مردم عادی؛
 .2نف كردن حجی ّ از كالم ايشان ،همانطوضكه دض ترسیم أالي أ أجوب
ال»؛
اطاع پیامبر يا بیان عیوبشان گفتند« :حسبنا كتاب ه ّ
 .3ب اعتناي به آنچه از ايشان شناخته يا نوشته شده اس  .دض اين صوض  ،اثر أ
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اضزش برای فضائل كه ايشان دضباضۀ عتر أ اهلبیتشان يا دضباضۀ نکوهش برخ
اشخاص أ صحابه أ عیبهای منافقان أ فاسقان بیان كردهاند ،باق نم ماند.

کتابنامه
 .1قرآن كريم.
 .3ابنحجر هیتم  ،ب تا ،الصواعق المحرق عل أهل البدم أ الضالل أ الزندق  ،ب جا.
 .4ابنضاهويه ،اسحاق ،1412 ،مسند ،بهتحقیق دكتوض حسین برد البلوسر  ،چ،1
مدين منوض  :مکتب اإليمان.
 .5ابنعبد البر ،2000 ،االستذكاض ،ترجمۀ سالم محمد عطا أ محمدعل معوض،
چ ،1بیرأ  :داض الکتب العلمی .
 .6ابنعربر  ،638 ،فتوحرا مکیره ،چراه چهراض جلردی ،بیررأ  ،داض إحیراء
التراث العرب .
 .7ابنعساكر ،1415 ،تاضيخ مدين دمشق ،ترجمرۀ علر شریری ،بیررأ  :داض
الفکر للطباع أ النشر أ التوزيع.
عبدالبنمسلم ،ب تا ،تأأيل مختل ،الحرديث ،برهتحقیق اسرماعیل
 .8ابنقتیبه،
هّ
اسعردی ،بیرأ  :داض الکتب العلمی .
 .9ابنكثیر ،1988 ،البداي أ النهاي  ،برهتحقیق علر شریری ،چ ،1بیررأ  :داض
إحیاء التراث العرب .
 .10ابنمنظوض ،1414 ،محمدبنمکرم ،لسان العرب ،چ ،3بیرأ .

 .11أحمدبنعیس األش عری ،احمدبنعیس  ،1408 ،النوادض؛ مدضسر اإلمرام
المهدی ،چ ،1قم :أمیر.

اخالق *تحلیل انتقادی غضب و رضایت پیامبر اکرم (صلیاهللعلیهوآلهوسلم) در کتابهای روایی و عرفانی اهل سنت
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منوض  ،مکتب اإليمان.
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 .14بخاضی ،تاضيخ كبیر  ،چاه زير نظر دكتر محمد عبد المعید خان ،دياض بکرر،
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داض نهض مصر للطباع أ النشر أ التوزيع.
 .18ضازی ،ب تا ،تفسیركبیر ،از مصادض تفسیر سن  ،چ ،3ب جا.
 .19ذهبي( ،)748سیر أعالم النبالء( 1993 - 1413م) ،مؤسس الرسال ،
بیرأ .
 .20شرفالدين ،ب تا ،ابوهريره ،قم :مؤسس أنصاضيان.
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َ .21ررحاک ،1991 ،اآلحرراد أ المثرران  ،باسررم فیصررل أحمررد جرروابر ،
چ ،1داض الدضاي .
 .22طبرسر  ،علر بنحسررن1344 ،ش ،مشرکا األنرواض فر غررض األخبرراض،
چ ،2نج.،
 .23طوس  ،محمدبنالحسن1414 ،ق ،األمال  ،چ ،1قم.
 .24عسکری ،سیدمرتض  ،1997 ،أحاديرث أمالمرؤمنین عائشر  ،چ ،1مجمرع
علم اسالم .
 .25ررررررررررررررررر  ،1387 ،نقش عايشه دضاسالم ،ترجمرۀ محمردجواد
كرم  ،قم :انتشاضا دانشکدۀ اصول دين.
 .26ررررررررررررررررر  ،1388،دأ مکترب دض اسرالم ،ترجمرۀ محمردجواد
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كرم  ،چ ،3قم :دانشکده اصول دين.

 .27ررررررررررررررررر  ،1389 ،نقش ائمره دض احیرای ديرن ،چ ،2تهرران:
انتشاضا عالمه عسکری ،نینوا.
كرم  ،چ ،2قم :دانشکده اصول دين.
 .29كلین  ،محمد بنيعقوب1407 ،ق ،الکاف  ،چ ،4تهران.
 .30كوضان  ،شیخ عل عامل  ،2004 ،أل ،سؤال أ إشکال ،چ ،1داض الهدى.
 .31متق هندی ،1989 ،كنز العمال ،بهَربط أ تفسریر شریخ بکرری حیران ،
بیرأ  :مؤسس الرساله.
 .32مجلس 1403 ،ق ،محمدباقربنمحمد تق  ،بحاض األنواض ،چ ،2بیرأ .
 .33مقريزی ،1999 ،إمتام األسمام ،بهتحقیق أ تعلیق النمیس  ،چ ،1منشوضا
محمد عل بیضون ،بیرأ  :داض الکتب العلمی .
 .34مالی ضأم  ،جاللالدين محمرد بلخر  ،ب ترا ،مثنروی معنروی ،تصرحیح
نیکلسون ،ب تا.
 .35نوأی شافع  ،ب تا ،شرح بر صحیح مسلم ،ب جا.
 .36هیثم  ،1988 ،مجمع الزأائد ،بیرأ  :داضالکتب العلمی .
 .37أاقدی ،ب تا ،المغازی ،ب جا.
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 .28رررررررررررررررر  ،1389 ،نقش ائمه دض احیای دين ،ترجمۀ محمدجواد
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