
 

  

  

  

  

  

  
 

   ت نبويیمفهوم روا لیبررسی و تحل

 »ه لقی اهللا اجذمیمن تعلم القرآن ثم نس«

  

  *زرنوشه فراهانیحسن 

  **حمید ایماندار

 
 

  چکیده
، همـواره مـورد   حال تابهزمان نزول قرآن از هاي آن،  معناي به خاطر سپردن آیات و سوره حفظ قرآن به

ـ عنایت مسلمانان قرار داشته و از ارزش و جایگاه واالیی برخوردار بوده است.  الفـاظ قـرآن    یفراموش

رود کـه بـر مبنـاي     جا پیش مـی گاه تا به آن. این باور ودش قلمداد میپسند امري نا حفظ آن نیزپس از 

، مستحق قرآن ۀکنند فراموش» ه لَقی اهللاَ أَجذَممن تَعلَّم القُرآنَ ثُم نَسی«نبوي  روایتبرخی روایات نظیر 

دستیابی  براي» توصیف و تحلیل«با روش  ،نویسندگان این مقاله .شود عقوبت در روز قیامت دانسته می

 شناختی، بـه بررسـی   ستفاده از قواعد و معیارهاي حدیثبا اابتدا  ،یادشدهبه مفهومی صحیح از حدیث 

ات شارحان و ید، سپس با نگاهی به نظرنکن د و اشکاالت آن را مطرح مینپرداز سند حدیث می سلسلۀ

پـرده  ه و یا کنایه اسـت،  عی تشبیکه نو مفهوم صحیح آن ازو  ث پرداختهمحدثان، به تحلیل متن حدی

  .دارند برمی
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  مقدمه. 1

کتـابی مقـدس مـورد احتـرام تمـام       عنـوان  به ،، معجزۀ جاوید پیامبر اکرمقرآن کریم

ایـن   و مندنـد  ارتباط با این کتاب آسمانی ع�قه ها، به انس و آنۀ و هم استمسلمانان 

هاي گوناگون از جمله حفظ کامل یا بخشی از آیات الهی در میـان آنـان    ع�قه به شکل

کنند و  کودکان خود را به حفظ قرآن تشویق می ،تجلی یافته است. بسیاري از مسلمانان

عینی حاکی از آن است ورزند. اما مشاهدات  دریغ نمی کوششیگونه  در این راه از هیچ

کنند، پس از مـدت کوتـاهی    آن میکه تعداد قابل توجهی از افرادي که اقدام به حفظ قر

تمرین �زم، محفوظـات خـود را بـه    و ترك  ،تکرارمرور و مداومت نداشتن بر دلیل  به

شـویم کـه    رو مـی  هاز طرفی در متون روایی فریقین با روایاتی روبسپارند.  فراموشی می

قرآن است. حـال سـؤال ایـن    ۀ کنند ها، نوعی هشدار و تهدید براي فراموش آنمضمون 

تر نیست که شخص از همان  آیا عاق�نه ،است که با توجه به معناي ظاهري این روایات

ابتدا، اقدام به حفظ یـا حتـی فراگیـري قـرآن نکنـد کـه مبـادا در صـورت فراموشـی،          

مقالـه بـا بررسـی سـند و مـتن       دگاننویسنمستوجب تهدید مورد نظر روایات گردد؟! 

مفهومی قابـل قبـول از    ۀروایت مورد نظر و تحلیل دیدگاه شارحان حدیث، در پی ارائ

از » کیفر فراموشـی قـرآن  «اي با عنوان  این تحقیق به مقالهۀ در پیشیناین روایت هستند. 

ترجمـه و  به  صرفاًتوان اشاره کرد که  می) 79ـ72، ص1376(آقاي سید کاظم طباطبایی

و سـند حـدیث و نیـز دیـدگاه      بسنده نموده سید مرتضی امالیاز  شرح حدیث مذکور

  . دیگر شارحان حدیث را مورد مطالعه و ارزیابی قرار نداده است

  حدیث در منابع شیعه .2

نـد  ا ، عبارتاند به این حدیث اشاره کردهها  صاحبان آنکه  شیعی هاي باترین کت قدیمی

 م(سـید مرتضـی   امالیو  )231ص ،ق1422()ق406(م سید رضی یإلالمجازات النبو از:

 ىقلَ هیسنَ مثُ رآنَالقُ ملَّعن تَم( که روایت را با متنی یکسان )5ص ،1ج ،م1998()ق436

اللّه سانَبحتعالی  هو هجذَأَ وم (امابوعبیـد قاسـم بـن سـلّ     غریـب الحـدیث  به نقل از  )م

کـه   نقل ابوعبید تا پیامبر اکرمۀ همچنین واسط اند. مرسل ذکر کرده طور به) و ق224

قاسم بن سلّام گرچه از ابوعبید  روشن نیست. وداً چهار یا پنج واسطه باشد نیزباید حد

شیعی بـوده و در کتـب   ، اما غیر)176ص ،5، جم1980 زرکلی،(بزرگان عصر خود بوده



243  

 

 »من تعلم القرآن ثم نسیه لقی اهللا اجذم«بررسی و تحلیل مفهوم روایت نبوي

  نیز نامی از او به میان نیامده است. شیعهرجالی 

 بحـار در  حدیث بدون ذکر سند آورده شده است.در کتب متأخر حدیثی شیعه نیز، 

) 333، ص4ق، ج1404، همـو (مرآة العقـول ) و 267، ص2، جق1403(مجلسی، ا�نوار

) و 263، ص4، جق1408نـوري،  (مسـتدرك الوسـائل  و در  النهایـإل صورت مرسل از  به

سید  امالیصورت مرسل از  ) به43، ص15ق، ج1409(بروجردي، هلشیعجامع احادیث ا

  مرتضی نقل شده است.

  .پذیر نیست یث در منابع شیعی امکانبررسی رجالی حد ،در نتیجه

  حدیث در منابع اهل سنت .3

ی و غیر حدیثی اهل سنت حدیث مورد بحث در بسیاري از منابع متقدم و متأخر حدیث

ها حدیث با ذکر سند آورده شده است. از این میان، به  ن غالب آشود که در  مشاهده می

ها به قرن سوم هجري  قدمت آن کهپردازیم  می از این منابع پنج منبع حدیث در بررسی

  :گردد میپیش از آن برو یا 

عن سعد بن  سی بن فائدیععن  ادید بن ابی زیزینإل عن ییعبدالرزاق عن ابن ع .1

تـا،   ، بـی صـنعانی (».ه لقی اهللا أجذمیلم القرآن ثم نستعمن «قال:  عبادة أن النبی

 )365، ص3ج

عنی ابـن مسـلم حـدثنی    یز ینی أبی ثنا عبدالصمد ثنا عبدالعزحدثنا عبداهللا حدث .2

مت قال: قال رسول اهللا: عن عبادة بن الصا سی بن فائدیععن  ادید بن ابی زیزی

، ابن حنبـل (».امإل أجذمیوم القیهللا ه إلّا لقی ایما من رجل تعلّم القرآن ثم نس ...«

 )323، ص5تا، ج بی

أخبرنی عقوب بن اسحاق الحضرمی یب البزاز ثنا یحدثنا عبداهللا ثنا علی بن شع

ة راً علی الرقإل عن عبـاد یقال و کان أم سییععن اد ید بن ابی زیزیأبوعوانإل عن 

اهللا و هـو  ه لقـی  یو من تعلّم القرآن ثم نس ...«بن الصامت قال: قال رسول اهللا: 

  )328، ص3(همان، ج».أجذم

عن رجل عن  سییععن اد ید بن ابی زیزی د بن عامر عن شعبإل عنیحدثنا سع .3

نساه إلّـا لقـی   یتعلم القرآن ثم یما من رجلٍ «: د بن عبادة أن رسول اهللا قالیسع

 )437، ص2، جق1349، دارمی(».امإل و هو أجذمیوم القیاهللا 
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سی بـن  یععن اد ید بن ابی زیزی س عنیإدر حدثنا محمد بن الع� أخبرنا إبن .4

نسـاه  یقرأ القرآن ثم یما من امرئ «عن سعد بن عبادة قال: قال رسول اهللا:  فائد

 )331، ص1، جق1410 ،سجستانی(».امإل أجذمیوم القیإلّا لقی اهللا عزوجلّ 

عـن رجـل    سی بن فائدیععن  ادید بن ابی زیزیحدثنا مسدد حدثنا خالد عن  .5

 »ه لقی اهللا أجـذم یمن قرأ القرآن ثم نس«قول: یعن سعد بن عبادة سمعت النبی 

 )428، ص2، جق1405حربی، (

هاي بعـد نگاشـته    ایر کتب حدیثی اهل سنت که در قرنبر این پنج کتاب، در س افزون

و یـا  خورد که در واقع از کتب متقدم و با همان طرق  اند نیز، این حدیث به چشم می شده

؛ ابن اثیـر،  131، ص14، جق1387نک: ابن عبدالبر، (.اند کردهحدیث را نقل مرسل  طور به

  )167، ص7، جق1408، ؛ هیثمی169، ص2تا، ج ، بی؛ نووي251، ص1، ج1367

(نک: .جذم به این حدیث اشاره شده استۀ ذیل ریش ،همچنین در برخی کتب لغت

، ق1414، ؛ ابـن منظـور  86ص ،م1960؛ زمخشـري،  439، ص1، جق1404ابن فارس، 

  )87، ص12ج

هـایی بـا    ز نظـر متنـی داراي تفـاوت   شود، ایـن روایـات ا   طور که مشاهده می همان

ند، از جمله در روایات اول، دوم و سوم به تعلّم قرآن و در روایـات چهـارم و   یکدیگر

 حـدیث بیـان  ۀ معناي نسـیان کـه در ادامـ   ۀ پنجم به خواندن قرآن اشاره شده که به قرین

بـر معنـاي حـدیث     قرآن به حفـظ قـرآن،   )آموختن( رسد د�لت تعلّم به نظر می ،شده

  تر باشد. روشن

ي در د�لـت الفـاظ حـدیث ایجـاد     دلیـل اینکـه تغییـر    ها نیز به سایر تفاوتۀ دربار

 بر متن دیگر نیست. ر ترجیح متنیکنند، نیازي ب نمی

  احوال راویان حدیثبررسی  .4

 :هسـتند  ، دو تـن حـدیث شود، راویان اصلی  روایات مشاهده میطور که در سند  همان

احـوال ایـن دو نفـر در    دیگري عیسی بن فائد؛ لذا به بررسـی  یکی یزید بن ابی زیاد و 

  :شود پرداخته میکتب رجال 

  )ق136ـ47(یزید بن ابی زیاد .1ـ4

  این شخص به دو دسته قابل تقسیم است:ۀ شناسان دربار رجال هاي دیدگاه
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 از او بـا تعبیـر   )252، صق1406نسـائی( اند.  وي را صراحتاً تضعیف کردهگروهی 

، »ضـعیف الحـدیث  «) تعابیر 275، ص7، جق1409(کند. جرجانی یاد می »لیس بالقوي«

افـراد   را به نقـل از  »یضعفون حدیثه«و  »لیس بذاك«، »لیس بالقوي«، »� یحتج بحدیثه«

وي را مشهور بـه سـوء   ) 423، ص4تا، ج کند. ذهبی(بی مختلف در تضعیف او ذکر می

و  »إرم بـه «، »� یحتج بـه «، »بالقوي  لیس«کند و از افراد مختلف تعابیر  حفظ معرفی می

 )287، ص11، جق1404(کند. ابن حجـر عسـق�نی   ضعف او نقل میدالّ بر را  »رفاعاً«

  کند. بیان می در تضعیف او را به نقل از برخینیز تعابیر متعددي 

  اند: جز در اواخر عمرش توثیق کرده به ن وي راامقابل، برخی دیگر از رجالیدر 

جـز   کنـد بـه   و جائز الحدیث معرفی مـی ثقإل ) وي را 364، ص2، جق1405العجلی(

 از کتـابش  يدیگر وي در بخش شده است. تفهیم)(اینکه در اواخر عمرش دچار تلقین

تـر و برتـر از او معرفـی     زیاد را ثقهید، یعنی برد بن ابی ) برادر یز244، ص1(همان، ج

  کند. می

 چنـدانی  وي وثاقـت  تـوان دریافـت   این دو گزاره در کنار یکدیگر می از قرار دادن

  .نیستبراي یزید بن ابی زیاد قائل 

جـز زمـان    بـه  کنـد،  یاد می »صدوق«از او با تعبیر  نیز )101، ص3تا، ج ابن حبان(بی

دلیـل کمـک گـرفتن از دیگـران در بـه یـادآوري        فظه شده و بهپیري که دچار سوء حا

شده است. لذا ابـن   احادیثی که قب�ً حفظ بوده، احادیث منکري در میان احادیثش واقع

ـ   چنانچه کسی  گیرد حبان نتیجه می ل عمـرش از او  قبل از ورود او بـه کوفـه و در اوای

وي حـدیثی   صحیح و چنانچه کسی در اواخر عمـر او از  سماع اوحدیث شنیده باشد، 

  .یستصحیح ن شنیده باشد، سماع او

جـز العجلـی و ابـن     بـه  اند دهن وي را تضعیف کرااتفاق رجالینتیجه اینکه قریب به 

. انـد  بر عدم نقل در دوران پیري دانسـته نیز صحت احادیث او را متوقف  ها حبان که آن

اي از  هدوررا در چـه   مورد بحـث وي حدیث  داد که تشخیصتوان  نمیجا که از آنلذا 

   .پذیر نیست حکم به صحت حدیث امکان ، پسحیاتش نقل کرده است

  عیسی بن فائد .2ـ4

صـحابه بـه   ۀ شود، نقل عیسی بن فائد از طبق طور که در سند روایات مشاهده می  همان
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  شکل صورت گرفته است: سه

    حدیث اول و چهارم)(عیسی بن فائد عن سعد بن عبادة الف.

؛ البتـه در  )پـنجم  حـدیث سـوم و  (بن عبـادة  عیسی بن فائد عن رجل عن سعد ب.

ذکر شده که نوعی تصـحیف در  » سعید بن عبادة«، »سعد بن عبادة«جاي  حدیث سوم به

  رود. روایت به شمار میسند 

  حدیث دوم)(عیسی بن فائد عن عبادة بن الصامت ج.

کـه عیسـی    ق)34(م و عبادة بن الصامت ق)15م (در شهرت و توثیق سعد بن عبادة

از صـحابیان   هسـعد بـن عبـاد    کند، تردیدي وجود ندارد؛ زیـرا  ها نقل می بن فائد از آن

، 7تـا، ج  و سید انصار بود(نـک: ابـن سـعد، بـی    ، یکی از دوازده نقیب مشهور پیامبر

؛ خطیـب  283، ص2تـا، ج  ؛ ابـن اثیـر، بـی   149، ص3، جق1393ن، ؛ ابن حبـا 389ص

امـام  ) و عبادة بن الصامت نیز از نخسـتین شـیعیانی بـود کـه بـه      82تا، ص ، بیتبریزي

؛ اردبیلـی،  432، صق1411 ؛ عـاملی، 224، صق1417(نک: حلّـی،  .پیوستند علی

چه در کتب رجال بیان شده، نقل مستقیم عیسی بـن  آناما بر اساس  )431، ص1تا، ج بی

از او سـماع نداشـته و او را درك    زیـرا  ؛رسـد  به نظر نمیصحیح  فائد از سعد بن عبادة

 ، ص8، جق1404؛ ابـن حجـر عسـق�نی،    112، ص2، جق1413(ذهبـی،  .نکرده است

204(  

  )774، ص1، جق1415داند.( نی روایت او از صحابه را مرسل میابن حجر عسق�

چنین در حدیث سوم و پنجم که به نقل از فردي مجهول(عن رجلٍ) از سعد بـن  هم

ت و لذا موجب ضعف در سند حدیث خص مجهول مشخص نیسکند، ش نقل می عبادة

  شود. می

امکان  منتفی بودنو  عالمان رجالبن ابی زیاد توسط  دلیل تضعیف یزید در نتیجه به

همچنـین  و  عن رجلٍ)(مجهولوجود راوي و نیز صحابه نقل مستقیم عیسی بن فائد از 

  .نیست، خالی از اشکال نقل آناز طرق  ، هیچ کدامدر سند حدیثتصحیف 

  بررسی معناي حدیث .5

واژه نیاز به بررسی و توضیح دارد  دوتنها ، یادشدهاز میان الفاظ حدیث  رسد به نظر می

  .. أجذم2 ،. نسیه(ینساه)1: هاست فهم صحیح آنو فهم معناي حدیث نیز متوقف بر 
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  بررسی معناي نسیه(ینساه) .1ـ5

سپس آن را فرامـوش کنـد،    کسی که قرآن را فراگیرد آید، میبر ه از ظاهر حدیثک  چنان

کنـد. امـا در اینکـه مـراد از فراموشـی قـرآن،        صورت اجذم خداوند را م�قـات مـی   هب

ذکر نشده صریح در این حدیث  طور بهدیگر، مطلبی فراموشی لفظ قرآن است و یا چیز 

اي است بر انصـراف   قرینه خود، نسیان،تعبیر  ،دش تر بیان طور که پیش  البته همان .است

  بر فراموشی الفاظ آن.فراموشی قرآن و در نتیجه انصراف ظ آن، تعلّم قرآن بر حفظ الفا

ی مشـابه بـا ایـن    که مفهـوم  یاحادیثبرخی ، از این مسئلهتر شدن  در ادامه براي روشن

  :گیریم میبهره ، دارند حدیث

طریقـی از امـام    ) بـا 12، ص4، جق1413ابن بابویـه،  صدوق(شیخ روایتی که  .1

از امـوري   کند که پیامبر نقل می از امام علی رانشاز پد صادق

وم یـ ه لقی اهللا یمن تعلّم القرآن ثم نس «...نهی فرمودند که از آن جمله این بود: 

نتَه إلی النار إلّـا أن  یإلً تکونُ قریإلٍ منه حیسلط اهللا عزوجلّ بکُلِّ آیامإل مغلو�ً یالق

 ». غفراهللا له...ی

ثـم  «پـس از  » متعمـداً «همین روایت با اندکی تغییر در متن از جمله ذکر قیـد  

همـو،  (صـدوق ال امـالی ) و 282، صق1406همـو،  (ثواب ا�عمـال ، در »نسیه

مـراد از نسـیان،    توان گفت ) ذکر شده است و بر اساس آن می427، ص1376

  است.صورت تعمدي و یا از روي سبک شمردن آیات الهی  فراموشی آیات به

) بـا طریقـی از سـعید بـن     633، ص2، جق1407(کلینـی،  کافیروایتی که در  .2

القـرآن   أقـر یعن الرجل  سألت أبا عبداهللاعرج نقل شده که گفت: عبداهللا 

 .»�« :فقال ؟ه حرجیه فینساه أعلیقرأه ثم ینساه ثم یثم 

) با طریقی از هیثم بن عبید نقل شـده  608، ص2(همان، جکافیروایتی که در  .3

 ه ث�ثـاً یه فرددت علیعن رجلٍ قرأ القرآن ثم نس سألت أبا عبداهللاکه گفت: 

 ».�«قال:  ؟ه حرجیه فیأعل

سـپس آن را   قـرآن را فراگیـرد  خواندن ، چنانچه شخصی اخیر بر اساس دو روایت

، 5ق، ج1419(ابـن کثیـر   ماننـد  مفسـران  برخـی  فراموش کند، حرجـی بـر او نیسـت.   

در نیـز  ) 164، ص7، جق1418(قاسـمی  ) و299، ص16، جق1418(زحیلی )،285ص
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ـ  یراً قـالَ کَـذلک أَتَتْـک آ   یو قَد کُنْت بص  أَعمى  یقالَ رب لم حشَرْتَن«ذیل آیۀ  تَها و یاتُنـا فَنَس

که معناي  حالیکنند که نسیان لفظ قرآن در بیان می )126 و 125طه: (1»وم تُنْسىیکَذلک الْ

 ؛آن فهمیده شود و به مقتضاي آیات عمل شـود، داخـل در وعیـد خـاص آیـه نیسـت      

 به حـدیث  ت نهی اکید وارد شده است و سپسهرچند نسبت به فراموشی آیات در سنّ

  کنند. مورد بحث اشاره می

ن، فراموشی الفـاظ قـرآن از روي   منظور از فراموشی قرآ رسد نتیجه اینکه به نظر می

داخـل   ،آناموشی الفاظ قرآن پس از حفظ لذا صرف فر است. سبک شمردن آیات الهی

  .معناي حدیث نیستدر 

  بررسی معناي اجذم .2ـ5

و در واقـع   مـورد بحـث  مأنوس حـدیث  که لفظ غریب و نا» أجذم« وم واژۀمفهۀ دربار

  مختلفی وجود دارد.ات یشود، نظر این حدیث محسوب میۀ واژکلید

  پردازیم: شناسان می دا به بررسی این واژه از نظر لغتابت

، 1، جق1404ابن فارس، (معناي قطع است. نایی بهمع ي تک ا ریشه  جیم و ذال و میم،

، 12، جق1414ابـن منظـور،   (آن را قطـع کـرد.  یجذمـه جـذماً: یعنـی     جذمه )439ص

کسـی اسـت کـه انگشـتان     األجـذم الیـد،   است، و  قطععت سر معناي . جذم به)87ص

، ق1414؛ اسماعیل بن عباد، 96، ص6، جق1409فراهیدي، (دستانش از بین رفته است.

  ).70، ص7ج

، 1، جق1417؛ زمخشـري،  439، ص1، جق1404 شناسان(ابن فارس، برخی از لغت

  اند. کردهبیان » المقطوع الید«معنی  ه) نیز با ذکر حدیث مورد بحث، أجذم را ب173ص

شارحان اما نظرات  .است» قطع«معنی  به» جذم«ن، ریشۀ شناسا پس بر طبق نظر لغت

تـوان بـه چنـد دسـته      مـی  در حدیث مورد بحـث را  »أجذم«ۀ معناي واژۀ دربارحدیث 

  پردازیم. ها می بررسی و تحلیل هریک از آن تقسیم کرد که در ادامه به

  دست معناي بریده اجذم به .1ـ2ـ5

بیـان  » مقطـوع الیـد  « معنـی  ا بهر» أجذم«عبید قاسم بن سلّام در توضیح این حدیث، ابو 

تَجذَم جذَماً إذا انقطعت و ذهبـت، و إن قطعتَهـا أنـت     جذمت یده«گوید:  کند و می می

ـ     )48، ص3، ج1966(»ذمتُها جذماً فأنا أجـذمها. قلت: ج ه سـپس در تأییـد رأي خـود ب



249  

 

 »من تعلم القرآن ثم نسیه لقی اهللا اجذم«بررسی و تحلیل مفهوم روایت نبوي

ـ اهللا  عتـه لقـی  یمن نکـث ب «کند که فرمود:  میاشاره  مام علیحدیثی از ا امـإل  یوم القی

ت نـدارد،  که اجذم است و دس حالیکس بیعتش را بشکند، روز قیامت درهر(»دیست له یأجذم ل

 نظـر د که مؤیـ جوید  ک میتمسمس همچنین به شعري از متلّ کند.) خداوند را م�قات می

آیا جـز مثـل کسـی    (»بکف له أخري فأصبح أجذماً /و هل کنت إلّا مثل قاطع کفّه«: ستوا

    )دست شده استهستم که دست خویش را با دست دیگرش بریده و در نتیجه بریده

  ند.ا عقیده نیز در این رأي با وي هم شناسان لغتطور که بیان شد، برخی از  همان

، 1ج، 1367ابـن اثیـر(  اینکـه   اما بر این رأي اشـکا�تی وارد شـده اسـت، از جملـه    

در حـدیث منقـول از   «گوید:  می ابوعبید به حدیث امام علی ) در رد استناد251ص

زیرا از بین اعضاي بـدن،   ؛معنایی وجود دارد که در حدیث نسیان قرآن نیست علی

یعـت دسـتش را در دسـت    کننده هنگام ب دهد و بیعت که بیعت را انجام می دست است

  »شود. بیعت گرفته میدست ۀ وسیل دهد و به امام قرار می

بیند، لذا نظـر ابـو    متناسب با گناه فراموشی قرآن نمیابن قتیبه عقوبت قطع دست را 

  بیان خواهیم کرد. آن را مقاله کند که در ادامۀ را بیان میرأیی  ،کند و خود عبید را رد می

رأي است، رأي ابوعبیـد  باره صاحب   ) که خود در این7، ص1، جم1998تضی(سید مر

قطـع،  «گویـد:   کنـد و مـی   ت را بر سبیل عقوبت گرفته، رد مـی دلیل اینکه قطع دس به را

و بندگان صالح خـود را نیـز    شود، زیرا خداوند اعضاي بدن اولیا عقوبت محسوب نمی

شوند، پس قطـع مـ�زم    آفریده می کند و یا اص�ً ناقص الخلقه قطع میسبب امراضی  به

سـبب فراموشـی آن مسـتحق     قرآن بـه ۀ کنند ع�وه بر این اگر فراموش 2عقوبت نیست.

حتمی باشد؛ زیرا عقوبـت  عقوبت گردد، �زم است که حفظ کامل قرآن امري واجب و 

  »که حفظ تمام قرآن واجب نیست. حالیگیرد، در چه واجب نیست تعلق نمیبه ترك آن

  اجذم به معناي بیماري جذام .2ـ2ـ5

طع دست با گنـاه  دلیل عدم تناسب ق را بهطور که گفته شد، ابن قتیبه رأي ابوعبید   همان

یل بیتی است که بـه آن  دل فساد رأي ابوعبید به«گوید:  پذیرد. وي می فراموشی قرآن نمی

بوعبید چه ات و اگر ما حدیث را بر آنکند، چراکه هر اجذمی، اقطع الید نیس استشهاد می

بینیم که عقوبت گناه تناسبی با گناه ندارد، زیرا دست، نقشـی   میبیان داشته حمل کنیم، 

  .»در فراموشی قرآن ندارد و عقوبات خداوند تعالی به تناسب گناهان است
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ـ  تَخَبطُـه  ی يقُوم الَّذیقُومونَ إِلَّا کَما یأْکُلُونَ الرِّبا إل ینَ یالَّذ«ۀ وي در تأیید نظر خود، به آی

 خورند گوید: شکم کسانی که ربا می کند و می استناد می )275/بقرة»(...  الْمسطانُ منَ یالشَّ

افتند، مانند کسی کـه شـیطان او را بـه     خیزند، می میپس چون بر شود، از آن سنگین می

  شدت زده است.

ـ  يلَةَ أُسرِیت لَیرأَ«آورد:  شاهد رأي خویش می عنوان بهرا  نیز این سخن پیامبر  یبِ

نَ یلُ: هؤُإلء خُطَباء أُمتک الَّـذ ی، فَقالَ جبرائ ضِ؛ کُلَّما قُرِضَت وفَتیقَوماً تُقْرَض شفَاههم بِالْمقَارِ

  »...هایفْعلُونَ؛ لأَنَّهم قالوا بِأَفْواههِم، فَعوقبوا فیقُولُونَ ما إل ی

معنـاي مجـذوم اسـت...     بحث) بـه در اینجا(در روایت مورد  اجذم«گوید:  سپس می

که در این صورت ما این نظر را استناد شود  "أنّه یحشَرُ أقطع الید"مگر اینکه به حدیث 

پذیریم. به این خاطر کسی که انگشتان دست او قطع شده و دچـار نقـص جسـمی     می

 جـذم الـی  شـود، و  که اقطع هم به این فرد گفته می چنانشود... هم جذم نامیده می، اشده

و  کنـد  رآن بیماري را از جسم فرد دفع مـی زیرا ق تر است؛ در نشان دادن عقوبت روشن

فراموش کند، س�متی از او دور شود و هنگامی که قرآن را  موجب حفظ س�متی او می

تـر   رسـان  سیبو هیچ بیماري فراگیرتر و آ گیرد فرا می شود و بیماري تمام بدن او را می

   ».باشد از جذام به بدن نمی

ـ    رآن قائـل  بر این اساس ابن قتیبه هیچ اولویتی براي دست در عقوبـت فراموشـی ق

بـر ایـن    دانـد.  ت جذام و شامل تمام اعضـاي بـدن مـی   صور نیست و این عقوبت را به

  ، از جمله:دیدگاه نیز اشکا�تی وارد شده است

بـه  ن ابن قتیبـه را  ) پس از پذیرش رأي ابوعبید، سخ616ـ614ق، 1424ابن انباري(

  کند: سه دلیل رد می

وم یـ عتـه لقـی اهللا   یمن نکـث ب «که فرمود:  استناد به حدیث منقول از علی .1

 .»دیست له یامإل أجذم لیالق

ق عضوي که معصیت را مرتکب شـده، تعلـ   اگر قرار باشد که مجازات فقط به .2

لد و رجم در گیرد، در این صورت زانی نباید به آتش جهنم در آخرت و به ج

که اگر بر پشت او ش�ق زنند، آن غیر از عضوي اسـت  شود، چرادنیا عقوبت 

 ها بسیار است. مرتکب شده... و از این گونه مثالکه معصیت را 
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؛ یعنـی بـا   »امإل بهمـا یوم القیحشر الناس ی«که فرمود:  استناد به سخن پیامبر .3

شوند تا جاودانه در آن بماننـد، چـه در بهشـت و     هایی سالم محشور می جسم

صحت آن معتـرف   این تفسیر ابوعبید است که ابن قتیبه نیز به جهنم...چه در 

شوند، چگونـه   ند که مردم با جسم سالم محشور میدا است. پس کسی که می

کـه   قرآن مجذوم محشور شود، درحـالی ۀ کنند شود که فراموش قائل به این می

 هاست. ترین بیماري جذام از بزرگ

او نیـز قائـل بـه    کـه  ردي است بر رأي ابوعبیـد، چرا ود اما از آنجا که دلیل سوم، خ

انبـاري بـه تأویـل رأي ابوعبیـد     . ابـن  صورت مقطـوع الیـد اسـت    حشر ناسی قرآن به

گوید عرب، حجـت را مجـازاً    و می کند تفسیر می »مقطوع الحجإل«پردازد و آن را به  می

  نامد. دست می

، ق1387(ابن عبـدالبر،  تواند صـحیح باشـد و برخـی    ه مینفس این تأویل هرچند فی

در  آیـد.  نمـی برز سخن ابوعبید چنین مطلبـی  ا 3،اند کرده نیز بدان اشاره )131، ص14ج

  کند. عبید را نیز رد میانباري ع�وه بر رد نظر ابن قتیبه، دیدگاه ابونتیجه سخن ابن 

 ينظر ابن قتیبه را نسبت بـه نظـر ابوعبیـد داراي اشـکا�ت بیشـتر      نیز سید مرتضی

عقوبـت جـز بـر محـل گنـاه واقـع        دلیل اینکه وي گمـان کـرده   بهرأي او را داند و  می

سخن ابن قتیبه ایـن اسـت کـه پشـت زانـی را      ۀ �زم«گوید:  کند و می ، رد میشود نمی

زند بـه   که تهمت می را ختصاص یابد و نیز کسیش�ق نزنند، بلکه عقوبت به فرج او ا

کـرده   و خبري که ابن قتیبه بدان استناد ،کنند مجازات او زبانش و نه سایر اعضاي بدن

بیشـتر از جانـب زبـان رخ     ،دهد، چراکه خطاي کـ�م  است نیز علیه رأي او گواهی می

بر لب واقـع  که بر زبان تعلق بگیرد جاي آن دهد تا از جانب لب، پس چرا عقوبت به می

تـوهم کـرده   ه وي نیز از آنجاسـت کـ   )275(بقره: شده است! و خطاي او در مورد آیه

مـا ضـرورتاً    کـه  درحـالی  ...تخبط رباخوار و سقوط او مربوط به برخاستن دنیوي است

خیزنـد و قیـام    مـی آسانی بر ن بهبینیم که بسیاري از رباخوارا دانیم و می خ�ف آن را می

مربوط به برخاستن  اند چه مفسران ذکر کردهیه براساس آنپس معناي صحیح آ کنند... می

  ) 7ـ5، 1م، ج1998سید مرتضی، (.»باشد یاز قبورشان م

معـروف  «گویـد:   معناي مجذوم باشد، می که اجذم بهچنین در رد اینهمسید مرتضی 
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معنـاي   بهابن قتیبه معناي جذام را مشتق از جذم  معناي مجذوم باشد. نیست که اجذم به

کند هر بیماري که منجر به نقص عضو شـود، جـذام نامیـده     قطع دانسته که ایجاب می

همـان،  (».کسی که این بیماري را دارد، اجذم نامیده شود و هر آبله و قانقاریاشود مانند 

  )7ص

 معناي اصط�حی و اسـم خـاص آن   ،، سید مرتضی از جذامبه نظر نگارندگان مقاله

که این واضح است کـه   حالیدر را اراده کرده است، یعنی فردي که بیماري جذام دارد)(

  گوید. ، جذامی به معناي اسم خاص آن نمیهیچ کس به فردي که آبله دارد

ت فهـم و معنـا   عقوباجذم را بر سبیل  وي حال، نظر ابن قتیبه به این دلیل که به هر

  .کرده، مردود است

  اجذم در مقام تشبیه و کنایه .3ـ2ـ5

 سـید مرتضـی  ن و محدثان ذکر شده اسـت، از جملـه   این وجه از سوي برخی از عالما

قرآن، به نقصان ۀ کنند  را مبالغه در توصیف فرد فراموش» یحشر أجذم«از  مراد پیامبر

شـیبه  ت«گویـد:   اند و در بیانی زیبا مید دان زینت ناشی از دانستن قرآن میاز کمال و فق

ز اعضاي شریف بـدن  چنین فردي به اجذم، تشبیهی نیکو و شگرف است؛ زیرا دست ا

بـه  نهـا بـا آن بسـیاري از منـافع     شود. و ت است که بسیاري از کارها تنها با آن انجام می

آن بوده، سود و منفعتـی   آید. پس کسی که دست ندارد، فاقد کمالِ حاصل از می دست

قرآن ۀ کنند دهد. حالِ فراموش ورد، از دست میآ دست خود به دست میۀ وسیل را که به

خود را از دسـت داده  ۀ یافت پوشیده و پاداش استحقاقاست؛ زیرا او جمال فرو نیز چنین

ها به کسی که یار و یاور  عرب است. آنۀ شد شناختهۀ گونه سخن گفتن، شیو است. این

ف�نـی   ؛»ف�ن بعد ف�ن اَجدع، و قد بقی بعـده أجـذم  «گویند:  خود را از دست داده، می

فرزدق در رثـاي مالـک    پس از او بریده دست مانده است.پس از ف�ن کس بریده بینی است و 

دو ؛ »وأصبح منها معطس العزّ أجدعا /ا وائـلٍ بعد مالکتَضَعضَع طـود« :بن مسمع گوید

  .کوه بلند وائل پس از مالک فروپاشید و با خاك یکسان شد و بر اثر آن بینی عزت بریده شد

هایی در ک�م خود  زبانان گویش همان است که گفتیم. عرب مراد حضرت رسول

هـم ایـن   کس بـدون ف دارنـد. هـر  هایی به معانی مورد نظر  و اشاراتی به اغراض و کنایه

، و از مرز صدد تفسیر سخن و تأویل خطاب آنان برآید، بر خویشتن ستم کردهامور، در
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  )6 و 5، ص1ج همان،(.»خود فراتر رفته است

ن از سوي عالمان و شارحااشکالی لذا و وجهی نیکوست رسد این وجه،  به نظر می

  حدیث بر آن وارد نشده است.

مقطـوع الیـد عـن    «معناي  ) را که اجذم را به431، ص2ق، ج1405حربی(سخن نیز 

  توان بر این وجه حمل کرد و آن را پذیرفت. می بیان کرده،» شیئاًالتناول من خیر اآلخرة 

دانـد و   حـدیث را از بـاب کنایـه مـی    ، معنـاي  عرابیهمچنین خطابی بر طبق نظر ابن ا

الی کـه دسـتش از خیـر و ثـواب خـ      حالید، دررا فراموش کن کسی که قرآن«گوید:  می

  )251، ص1، ج1367ابن اثیر، (».کند است، خداوند را دیدار می

  گیري نتیجه. 6

ثانیـاً   کدام از اسانید و طرق حدیث خالی از ضعف نیسـت.  حاصل سخن آنکه او�ً هیچ

معناي فراموش کردن الفاظ قرآن از روي سبک شمردن، استخفاف و یـا تعمـد    نسیان به

ي مفهومی تشـبیهی و یـا کنـایی و    اجذم دارا ثالثاً است؛ نه صرف فراموشی الفاظ قرآن.

 که امکان دستیابی به آن در صورت عـدم نسـیان  است معناي دوري از خیر و پاداشی  به

   .که م�زم عقوبت است کرد حمللذا نباید آن را بر مفهومی ممکن بود، 

  

  ها نوشت پی

 کـه  طـور  همـان : «فرمایـد  بـودم؟ مـى   بینـا  آنکه با کردى محشور نابینا مرا چرا پروردگارا،: «گوید مى. 1

 ».شوى مى فراموش گونه  همان امروز سپردى، فراموشى به را آن و آمد تو بر ما هاى نشانه

اي در قیامـت بـه    زیرا در این صـورت، محشـور شـدن عـده     ؛تمام است. این استد�ل سید مرتضی نا2

) را نیز نباید بر سبیل عقوبت بدانیم، چون بسیاري از اولیاء الهی نیز در دنیا 126ـ124: حالت کوري(طه

  داند. ها از یاد خدا می که قرآن کور شدن این عده در قیامت را کیفر اعراض آن اند. درحالی کور بوده

القـرآن سـبب   «و در تأیید آن به حـدیث  نیز گفته شده » منقطع السبب« معناي اجذم،که در  چنان. هم3

  )251، ص1، ج1367.(ابن اثیر، استناد شده است» بیداهللا و سبب بأیدیکم، فمن نسیه فقد قطع سببه
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