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 تأملی در برداشت های متفاوت از حدیث نبوی: بعثت الی االحمر و االسود

سعیده دهقان نیری

کتــاب فرهنــگ مأثــورات متــون عرفانی )1380: انتشــارات  کــه در  چکیــده: یکــی از احادیثــی 
کتــاب مرصــاد  کــه بــه نقــل از  ســروش( آمــده، حدیــث »بعثــت الــی االحمــر و االســود« اســت 
العبــاد آمــده و بــه »بــرای ســرخ ]پوســت[ و ســیاه ]پوســت[ برانگیختــه شــده ام« ترجمــه شــده 
کــه در زمــان پیامبــر )ص(، سرخ پوســت چــه  اســت. در ایــن میــان ایــن پرســش مطــرح می شــود 
مصداقــی می توانســته داشــته باشــد؟ آیــا احمــر تنهــا بــه معنــای ســرخ اســت؟ آیــا تنهــا معناهــای 
احمــر/ ابیــض در ایــن حدیــث، سرخ پوســت و سپیدپوســت اســت؟ نویســنده نوشــتار حاضــر 
کــه بــا جســتجو و بررســی ایــن حدیــث در دیگــر متــون بتــوان مفهــوم مناســب تری  معتقــد اســت 
ــه دســت داد. وی در نوشــتار  ــی آمــده، ب ــون عرفان ــورات مت ــه آنچــه در فرهنــگ مأث نســبت ب
پیــش رو، تأملــی در برداشــت های متفــاوت از ایــن حدیــث نبــوی داشــته و معنــای درســت 

حدیــث را »بــه ســوی جــن و انــس مبعــوث شــده ام« می دانــد.

کلیــدواژه: حدیــث نبــوی، مفهــوم حدیــث، جــن، انــس، بعثــت پیامبــر، حدیــث بعثــت الــی 
االحمــر و االســود، معنــای حدیــث.

 Contemplating about Different Interpretations of 
the Prophetic hadith:
 Bi›tha ela al-Ahmar wa al-Aswad 
By: Sa›īde Dehqān Nayyeri

Abstract: One of the hadiths printed in farhang-e 
Ma›thoorāt-e Motoon-e Erfāni (1380: Soroosh 
Publication) is «Bi›tha ela al-ahmar wa al-aswad» 
which is quoted from Mersād ol-Ebād and is trans-
lated into «I›ve become a prophet for the red and 
black (skin)». Now the question is what the mean-
ing of the red skin was at the time of the Prophet 
(Pbuh). Does ahmar only mean red? Do ahmar/ab-
yaz in this hadith just mean red skin and white skin? 
The author of the following paper believes that one 
can find a more appropriate meaning for this hadith 
than the one presented in farhang-e Ma›thoorāt-e 
Motoon-e Erfāni by searching and studying it in 
other sources and texts.

Key words: Prophetic hadith, the meaning of 
hadith, Jinn, human, B›tha, «Bi›tha ela al-ahmar wa 
al-aswad», the meaning of hadith.

 تأّمالت يف التفاسير املختلفة
للحديث النبوّي: »ُبعثُت إىل األمحر واألسود«

سعيدة دهقان نّيري

مــن األحاديــث الــيت وردت يف كتــاب فرهنگ مأثــورات متــون عرفاىن )= 
قامــوس النصــوص العرفانّية املأثورة( الصادر يف العام 1380 الشــميس عن 
انتشــارات ســروش، هو حديث »ُبعثُت إىل األمحر واألسود« نقًا عن كتاب 
مرصاد العباد، وقد فّسره عند ترمجته بأّن املقصود باألمحر واألسود هم ذوي 

البشرة احلمراء والسوداء.

 لألمحــر يف زمان 
ً
وهنــا يثــار التســاؤل عــن ما الــذي ميكن أن يكــون مصداقا

 اهّلل  عليه وآله ؟ فهل يقتصر معىن كلمة )األمحر( عل معىن اللون 
ّ

النيّب صل
األمحر ؟ وهل أّن معىن األمحر واألبيض يف هذا احلديث هو جمّرد ذوي البشرة 

احلمراء أو البيضاء ؟

تعتقد كاتبة املقال احلايل أ ّنه ميكن من خال البحث والتحقيق يف جوانب 
خرى أن نعثر عل جواٍب أنســب من 

ُ
هذا احلديث وما ورد يف النصوص األ

ذلك الذي ورد يف قاموس النصوص العرفانّية املأثورة.

ويف هــذا الســياق تقــوم الكاتبة بالتأّمل يف التفاســير املختلفــة هلذا احلديث 
النبــوّي، لتصــل إىل مــا تعتقــد أ ّنه املعــىن الصحيح له، وهــو أيّن ُبعثُت إىل 

اجلّن واإلنس.

املفــردات األساســّية: احلديث النبوّي، مفهــوم احلديث، اجلّن، اإلنس، بعثة 
النيّب، حديث »ُبعثُت إىل األمحر واألسود«، معىن احلديث.
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فرهنگ مأثورات متون عرفانی در ســال 1380 به همت انتشــارات ســروش برای اولین بار به چاپ رسید. این 
کتاب بعدها در سال 1388 بدون هیچ تغییری در سلسله انتشارات سخن تجدید چاپ شد. این فرهنگ 

ارزشــمند مرجعی اســت سودمند برای دســتیابی به احادیث، اقوال و امثال متون عرفانی فارسی، اما از نقد و 

تکمیل برکنار نیست.

کنــون، دو نقــد و تکمله بر این کتاب نوشــته شــده اســت: یکــی »نکته هایی بر  کتــاب تا  از زمــان چــاپ ایــن 

که در سال 1395 در  گل دره  ترجمه و ضبط عبارات عربی در فرهنگ مأثورات متون عرفانی« از سهیل یاری 

شمارۀ 157 مجلۀ آینه پژوهش به چاپ رسیده است و دیگری »تکمله ای بر فرهنگ مأثورات متون عرفانی و 

که در سال 1396 در شمارۀ 74-75 مجلۀ  روایت های دیگری از سه مأثور آن«، نوشتۀ محمدصادق خاتمی 

گزارش میراث منتشر شده است.

که بــه نقل از کتاب  ي األحَمِر و األســَوِد« اســت1 
َ
کتــاب آمده، حدیث »ُبِعْثُت إل کــه در این  یکــی از احادیثــی 

مرصاد العباد آمده و به »براي سرخ ]پوست[ و سیاه ]پوست[ برانگیخته شده ام« ترجمه شده است.

این حدیث در مرصادالعباد2 از سوی مؤلف یا مصحح ترجمه و شرح نشده است.

در جواهر التفســیر نیز به همین صورت آمده و در تعلیقات به »بر مردمان سرخ پوســت و سیاه پوســت مبعوث 
شده ام« معنا شده است.3

کرده است:  کدکنی در تعلیقات خود بر منطق الطیر4 آن را چنین ترجمه  شفیعی 

بر همگان، سپیدپوست و سیاه پوست، مبعوث شدم.

َحّقَ ِبْالَباِطِل« )آیۀ 42 سورۀ بقره( دو قول 
ْ
ِبُســوا ال

ْ
َتل

َ
در نوبت دوم کشف االســرار و عدةاالبرار5 در تفســیر آیۀ »َو ال

که قول دوم چنین است: آمده 

و گفته اند این خطاب با جهودان اســت قومی که میگفتند این محمد فرســتادۀ حق اســت و راســتگوی، اما 

یم. اهلل تع گفت اول سخن شما حق است و آخر  که بوی ایمان آر بقومی دیگر فرستاده اند نه بما و بر ما نیست 

که خلق اند ـ و لهذا قال صلعم  که او را بهمه خلق فرســتاده اند بهر رنگی  باطل، آن حق باین باطل بیامیزید، 

ُبعثت الي االحمر و االسود و االبیض.

1.  صدری نیا، باقر، فرهنگ مأثورات متون عرفانی، ص ١٧٦.
2.  رازی، نجم الدین، مرصاد العباد، ص ١٤٨ و ٤٢٦.

کاشفی سبزواری، مالحسین، جواهر التفسیر ، ص١٨١ و 868. 3.  واعظ 
4. عطار، فریدالدین محمد بن ابراهیم نیشابوری، منطق الطیر، ص 486.

5. میبدی، ابوالفضل رشیدالدین، کشف االسرار و عدة االبرار ، ج 1، ص 169-168.
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اللــون، إّنمــا األبیــض عندهــم الظاهــر النقــي مــن 

العیوب، فإذا أرادوا األبیض من اللون قالوا: األحمر.

در اینجا دو مطلب بیان شده است: 

١. معادل دیگر األحمر و األسود، جن و انس است که در اینجا عالوه 

بر معادل هاي پیشــین )سرخ پوســت و سیاه پوســت، سپیدپوست و 

سیاه پوست، عجم و عرب( مطرح شده است.

٢. رب ســپید را از رنگ ها نمی شــمارد و منحصرًا ســپید را زمانی به 

کیزه از عیب باشــد. پس هرگاه ســپید را از  کــه ظاهــری پا کار می بــرد 

کند، می گوید احمر. رنگ ها اراده 

مینــی  ِ
ّ
»َکل ذیــل  منطق الطیــر11  تعلیقــات  هــم در  کدکنــی  شــفیعی 

یــا ُحَمیــرا« نوشــته اســت: ُحَمیــراء، تصغیــر حمــراء اســت و عایشــه 

احمــر(   =( ســرخ  را  ســپید  عرب هــا  و  اســت  بــوده  سپیدپوســت 

می خوانده اند.

کامل حدیث  ســیوطی در الدّر المنثور في التفسیر بالمأثور12 صورت 

را آورده است: 

و اخــرج احمــد و ابــن المنــذر عن أبــي ذر رضي اهلل 

عنــه قــال: قــال رســول اهلل صلــي اهلل علیــه و ســلم 

أعطیــت خمســا لم یعطهــن أحد قبلــي بعثت إلي 

األحمــر و األســود و جعلــت لــي األرض مســجدًا و 

طهــورًا و أحلــت لــي الغنائــم و لــم تحــل الحد کان 

قبلــي و نصــرت بالرعــب فیرعب العــدو و هو مني 

مســیرة شهر و قال لي ســل تعطه فاختبات دعوتي 

شفاعة المتي و هي نائلة منکم ان شاء اهلل.

بنابرایــن می بینیــم که هــر بخش از این حدیث در گوشــه ای از متون 

کار رفتــه و در فرهنــگ مأثــورات متــون  عرفانــی بــه  طــور مســتقل بــه 

گانه ای را به خود اختصاص داده است. عرفانی مداخل جدا

کامــل حدیــث و بافت کالم و اشــاره بــه پنج امتیــاز خاص  صــورت 

کــه پیــش از ایشــان به کســی داده نشــده اســت،  بــرای پیامبــر)ص( 

کــه معادل این عبــارت نمی تواند محــدود به عجم و  نشــان می دهد 

عرب و شــمول بعثت ایشــان بر اقــوام مختلف باشــد. در بحاراالنوار 

درباره رسالت پیامبر)ص( آمده است:

»َنِذیــرًا  ــُه  
ُ
َقْول َکاّفــًة  ــاِس  الّنَ ــی 

َ
ِإل ص  َنــا  َنِبّیَ ْرَســلَ 

َ
أ

کدکنی، محمدرضا، منطق الطیر، ص 492.    11. شفیعی 
12. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، ج 3، ص 204.

کتاب صورت دیگري از این حدیث آمده است:  بار دیگر در همین 

کاّفة.6 بعثت الي االحمر و االسود و الي الخلق 

کــه در زمــان پیامبر)ص(  در ایــن میــان ایــن پرســش مطرح می شــود 

سرخ پوست چه مصداقی می توانسته داشته باشد؟ آیا احمر تنها به 

معنای ســرخ است؟ آیا تنها معناهای احمر/ ابیض در این حدیث 

سرخ پوست و سپیدپوست است؟

به نظر می رســد با جســتجو و بررسی این حدیث در دیگر متون بتوان 

مفهوم مناسب تری نسبت به آنچه در فرهنگ مأثورات متون عرفانی 

آمده به دست داد.

در کتــاب صبــح األعشــي فــي صناعة النشــاء به مفهــوم متفاوتی از 

احمر و اسود اشاره شده است: 

م: »ُبعثُت 
ّ
ي اهلل علیه و ســل

ّ
و قــد قیل فــي قوله صل

إلــي األحَمــِر و األســَود«، إّن المــراد باألحمــر: العجم 

بــة البیــاض فیهــم؛ و المــراد باألســود: العــرُب 
َ
لَغل

مرة فیهم.7 لغلبة الّسُ

بنابراین قلقشندی احمر را برابر با عجم و اسود را برابر با عرب دانسته 

است.

در تعلیقــات خــواص  الحیوان به نقــل از النهایة فی غریب الحدیث 

و االثر8 آمده است: 
زمخشری دربارۀ »بعثت إلی األحمر و األسود« گفته 

است آن را گاه به عرب و عجم و گاه به جّن و انس 
کرده اند.9 تعبیر 

عاّلمــه مجلســی نیــز در مرآة العقــول فــي شــرح أخبــار آل الرســول10 از 

کرده است:  النهایة چنین نقل 
و فــي النهایــة فیــه: بعثت إلــي األحمر و األســود أي 

العجــم و العــرب، ألّن الغالــب علــي ألــوان العجم 

الحمــرة و البیــاض، و علــي ألــوان العــرب األدمة و 

الســمرة، و قیل: الجّن و اإلنس، و قیل: أراد باألحمر 

األبیــض مطلقــا فــاّن العرب تقــول امرأة حمــراء أي 

دون  األحمــر  خــّص  کــم  تغلــب  ســئل  و  بیضــاء، 

تقول أبیض من بیاض  األبیــض فقال: ألّن العرب ال

6. همان، ج ٧، ص ٤١٦.
7. قلقشندی، احمد بن عبداهلل، صبح األعشی فی صناعة النشاء، ج ٢، ص 5-4.

8. ابن  اثیر، ج 1، ص 437.
9. تبریزی، محمدتقی، ص 399.
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کی آدمیان اشاره شده است. آتشی جنیان و خا

ی ااَلحَمِر و ااَلســَوِد« 
َ
 بدیــن ترتیب معنای درســت حدیث »ُبِعْثُت ِال

کهن چنین است: به سوی جن و انس مبعوث  به تأئید قرآن و متون 

شده ام.
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و شــنیدن قرآن و ایمان آوردن به ایشــان ســخن به میان آمده اســت. 

که ایــن آیات معنای جــن و انس را  گرفت  بنابرایــن می تــوان نتیجــه 

برای »األحمر و األسود« در حدیث مورد نظر تأیید می کنند.

حال سؤال این است به چه علت »األحمر و األسود« به معنای »جن 

و انس« آمده است؟

در خواص الحیوان ذیل مدخل جّن چنین آمده: 

پیغمبــر  کــه  اســت  اســالم  اهــل  کاّفــه  اجمــاع 

ما)صلوات اهلل علیه( بر جّن و انس مبعوث است 

کــه ُبِعًثــُت إلــی األحمِر َو  و نیــز آن حضــرت فرمــوده 

األســود. چــون عنصر نــار و هوا بر آنهــا غالب، احمر 

ک تیــره بــر اینهــا فایق، اســود  اشــاره بدیشــان و خــا
کنایه از آدمیان.18
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