
   
  
  
  
  
  

      
 1386   بهار 94 شماره مجله مشكوه    

  

 فهرست 
  

 4................................................................................................................. امكان فهم قرآن
 22................................................................................. االمرين در آيات قرآن و روايات امر بين

 38.................................................................................. تجلى علم و حكمت الهى در متن قرآن
 55........................................................................ بررسى رابطه يهود با پيامبرصلى اهللا عليه وآله
 67....................................................................... فتوحات پس از رحلت پيامبرصلى اهللا عليه وآله

 88............................................................................................. مناظرات امام رضاعليه السالم
 105....................................................................................برگزيدگى مجله مشكوة و سفر هند

 
 
 
 
  
  
  
اين تقارن و تفاوت . المولود همزمان بود       نوروز امسال با پايان ماه سوگوارى صفر و شروع ماه شادى ربيع1 

هاى آفريدگار متعال است، كه به صورت غم و شادى، تلخى و شيرينى، شكست و پيروزى در دوران  يكى از سنت
هاى خداى مهربان است، تا آدميان در حزن اميد به سرور و  شود، و از نعمت كشورها آشكار مىها و  حيات انسان

اين واقعيت . شادى داشته باشند، و در شكست به اميد پيروزى و غلبه بر سختى از كوشش و تالش باز نايستند
ايم، و آخرين آن  بودههاى گوناگون دارد، كه همه شاهد آن  خوشبختانه در دوران جمهورى اسالمى ما نمونه

 حاصل شد، و 1385اى است كه مراحلى از آن در سال  يابى به انرژى هسته ها در دست ها و پيروزى موفقيت

 ١



  
، كه در پيام نوروزى رهبر »اتحاد ملّى و انسجام اسالمى« است به سال 1386نامگذارى سال :     يادآورى ديگر  2 

ها كه هر كدام به عنايتى خاص با نگاهى  اين نامگذارى. اى دامت بركاته اعالم شد آگاه آيت اللَّه خامنه هوشيار و دل
گيرد، سنجيده و حساب شده و روشنگر ضرورتى است  ويژه به اوضاع داخلى كشور و سياست جهانى صورت مى

 .دوست بايد به كار بندند كه دولتمردان و بلكه همه مردم مسلمانِ ميهن
ها چنان پخته و سنجيده است كه پشتوانه آن آيات قرآن مجيد است كه مفاد آنها بر زبان رهبر دورانديش   اين پيام

، 103/  سوره آل عمران 1*** »صِموا بِحبلِ اللَّهِ جميعا والَ تَفَرَّقُواواعتَ«شود؛ مانند آيه شريفه  كشور جارى مى
چنگ زنيد و پراكنده ]  قرآن، اسالم و هرگونه وسيله وحدت[و همگى به ريسمان خدا : ترجمه بخش اول آيه

 سوره 2*** »يكُم و اتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُرْحمونَاِنَّما الْمؤْمِنُونَ اِخْوةٌ فَاَصلِحوا بينَ اَخَو«، يا آيه معروف . ***نشويد
بين دو برادر خود را صلح و آشتى دهيد و ]  در صورت اختالف[، مؤمنان برادر يكديگرند، پس 10/ حجرات 

ن، كنيم و در شرح آ شنويم و بازگو مى اما ما اهل قلم مى. ***. تقواى الهى پيشه كنيد كه مشمول رحمت او شويد
زنيم، كه تا حدى الزم است، ولى اين  كنيم، يا تابلو كرده در معابر پايتخت مى ها را پر مى اوراق روزنامه و ماهنامه

آيد كه دعوت به اتحاد و وحدت و همبستگى و مانند اين تعليمات اجتماعى اسالم براى شنيدن  پرسش به ميان مى
 آنها؟و بازگو كردن است يا به كار بستن و عملى كردن 

اتحاد ملّى و انسجام «اى است، اما واضح است كه پيام   درست است كه هر كردار و رفتارى معلول انديشه يا عقيده
 بديهى است كه جاى استثنا و تأمل و بحث -  از نظر اجتماعى و سياسى -قدر  بعد عملى دارد، و گرنه آن» اسالمى

 .طلب و بس ندارد، و عمل كردن و اجرا مى
ة اميدوار است در درجه اول دولتمردان مسلمان و مؤمن به قرآن، و بعد همه شهروندان، و بيشتر اهل دين و  مشكو

هاى عملى را نشان دهند، و  دانش، موجبات اتحاد و اسباب اتفاق را در نظر داشته باشند، و براى تحقق آن راه
افكن براى رضاى خدا و پيروى از فرمان رهبر  فنمايى مسائل اختال ها از بزرگ ويژه روزنامه هاى گروهى به رسانه

پرهيز كنند، و مصلحت عمومى كشور را بر منافع گروهى و حزبى ترجيح دهند، تا وفاق و اتفاق مورد نظر حاصل 
 .شود

 ارديبهشت 11نشدنى نيمه شب        مطلب ديگرى كه يادآورى آن در آغاز مشكوة مناسب است حادثه فراموش3 
اى خطير در تاريخ   ارديبهشت را بر امت مسلمان و انقالبى شب سياه كرد و خاطره12كه روز  است 1358سال 

روزى كه در نيمه شب آن، مغز متفكر انقالب دانشمند حكيم، استاد روشنگر امت . انقالب اسالمى بر جا گذاشت

 ٢



كنم، ولى خوانندگان را  اى نقل نمى ايند، پس از آنها نمونه اهل مطالعه كمابيش با آثار چاپ شده استاد مطهرى آشن
 يادنامه علّامه امينى، مجموعه مقاالت تحقيقى، به 1*** »در يادنامه علّامه امينى «1352اى كه در سال  به مقاله

 ، مقاله1352اهتمام دكتر سيد جعفر شهيدى، محمد رضا حكيمى، به سرمايه شركت سهامى انتشار، ارديبهشت 
موضوع مقاله وحدت مسلمين است و تأثيرى كه كتاب گرانقدر الغدير در . دهم چاپ شده توجه مى. *** دهم
استاد محقّق بعد از نقل آراى مختلفى كه در باب امكان يا عدم امكان وحدت فرق اسالمى هست، و . باره داشته اين

نقش مثبت الغدير در وحدت اسالمى «: كند مىگيرى  نقل شواهدى از مجلدات مختلف الغدير در پايان چنين نتيجه
كند كه گرايشِ در حدود صد ميليون  كند و ثابت مى از اين نظر است كه اوالً منطق مستدلّ شيعه را روشن مى

هاى سياسى يا نژادى و غيره نبوده است،   مولود جريان-اى   برخالف تبليغات زهرآگين عده-مسلمان به تشيع 
اى از اتهامات  كند كه پاره ثانياً ثابت مى. كى به قرآن و سنت موجب اين گرايش شده استبلكه يك منطق قوى مت

كه شيعه به جاى حج به زيارت  از قبيل اين... به شيعه كه سبب فاصله گرفتن مسلمانان ديگر از شيعه شده است
 و دروغ است، ثالثاً شخص اساس كند و در ازدواج موقّت چنان، به كلى بى رود، يا در نماز چنين مى ائمه مى

القدرترين شخصيت بزرگ اسالمى است و  ترين و مجهول عليه السالم را كه مظلوم شخيص اميرالمؤمنين على
 ».كند تواند مقتداى عموم مسلمين واقع شود، و همچنين ذُريه اطهارش را به جهان اسالم معرفى مى مى

هايى  و نمونه» غرض مسلمان غير شيعه از الغدير همين است  بىبرداشت بسيارى از دانشمندان«افزايد كه   سپس مى
 .يادش زنده و راهش پر رونده باد. كند نقل مى

      مدير مسؤول

 ٣



  
  

   امكان فهم قرآن
  

 . *** استاديار گروه قرآن و حديث دانشگاه تربيت مدرس1***  محمد على مهدوى راد

كترى علوم قرآن و حديث دانشكده اصول الدين قم و عضو  دانشجوى دوره د2***  سيد مصطفى احمدزاده
 . ***هيأت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى

  
   چكيده

نويسنده سعى كرده . زايى كه امروزه درباره قرآن مطرح است، امكان فهم قرآن است  يكى از موضوعات چالش
در .  با نگاه برون دينى و درون دينى پاسخ دهد-؟  آيا قرآن براى انسان قابل فهم است-است به سؤال اصلى مقاله 

نويسنده . هاى دينى مورد بررسى قرار گرفته است انداز معنادارى گزاره قسمت نخست، امكان فهم قرآن از چشم
هاى قرآنى را به واسطه عدم تحقيق پذيرى تجربى،  پس از ذكر نقدهاى متعدد بر نظريه پوزيتيويسم، كه گزاره

هاى فهم قرآن دانسته كه آن هم محدودترين روش در ميان ديگر  ند، روش تجربى را تنها يكى از روشدا معنا مى بى
رو با استفاده از متون دينى  در قسمت دوم، امكان فهم قرآن از سه زاويه حداقلى، حداكثرى و ميانه. هاست روش

عليهم السالم  آن كريم، روايات ائمه معصومينرو با استناد به داليل عقلى، آيات قر نقد و بررسى شده و ديدگاه ميانه
 .و داليل تاريخى، تأييد شده است

  
  
  

   مقدمه
. ترين مبادى دانش انسان، وحى است كه در سعادت و شقاوت انسان نقش كليدى دارد ترين و كامل  يكى از مهم

براى ابالغ به مردم و راهنمايى يك سلسله حقايق و معارف از طرف خداوند به پيامبران » تفهيم«اگر وحى را به 
ويژه ظرفيت آنان و هدف وحى، وحى نه از سوى  هاى گوناگون پيامبران به تعريف كنيم، به واسطه ويژگى» آنان

، انواع گوناگونى پيدا )پيامبران در مرحله نخست و مردم در مرحله نهايى(، بلكه از سوى قابل )خداوند(فاعل 
 :كند مى

و ما كَانَ لِبشَرٍ «:  با واسطه و از پس حجاب، وحى با واسطه و از طريق فرشته پيك وحى وحى بدون واسطه، وحى
وحى يا از ]از راه [؛ و هيچ بشرى را نرسد كه خدا با او سخن گويد جز )51/ شورى (» اَنْ يكَلِّمه اللَّه اِالَّ وحيا

 .كار آرى اوست بلند مرتبه سنجيده. خواهد وحى نمايداى بفرستد و به اذن او هر چه ب فراسوى حجابى، يا فرستاده

 ٤



؛ ما آن را قرآنى عربى )3/ زخرف (» اِنَّا جعلْنَاه قُرْ انًا عرَبِيا لَعلَّكُم تَعقِلُونَ«:  لفظى-  وحى معنوى و وحى معنوى 
؛ كتابى است كه )1/ هود (» نْ لَدنْ حكيمٍ خَبيرٍكِتَاب اُحكِمت  اياتُه ثُم فُصِّلَت مِ«. قرار داديم، باشد كه بينديشيد

 .آيات آن استحكام يافته، سپس از جانب حكيمى آگاه، به روشنى بيان شده است
با [نى ؛ و قرآ)106/ اسراء (»  مكْثٍ و نَزَّلْنَاه تَنْزيالً و قُرْ انًا فَرَقْنَاه لِتَقْرَاَه علَى النَّاسِ على«: اى و جهانى  وحى منطقه

 .نازل كرديم تا آن را به آرامى بر مردم بخوانى، و آن را به تدريج نازل كرديم] بر تو[بخش بخش ]عظمت را 
ترديد، ما اين قرآن را به تدريج  ؛ بى)9/ حجر (» اِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ و اِنَّا لَه لَحافِظُونَ«:  وحى مقطعى و جاويدان

الَ ياْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بينِ يديهِ و الَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزيلٌ * و اِنَّه لَكِتَاب عزيزٌ «.  نگهبان آن خواهيم بودنازل كرديم، و قطعاً
از پيش روى آن و از پشت سرش . ؛ و به راستى كه آن كتابى ارجمند است)42 و 41/ فصلّت (» مِنْ حكيمٍ حميدٍ

 .اى است از حكيمى ستوده] نامه [وحى. آيد باطل به سويش نمى
اِنَّك لَتُلَقَّى الْقُرْ انَ مِنْ «:  از سوى ديگر، وحى را از خداوند تا پيامبران و از پيامبران تا مردم مراتب و منازلى است

 امام چنان كه در روايتى از. دارى و حقا تو قرآن را از سوى حكيمى دانا دريافت مى) 6/ نمل (» لَدنْ حكيمٍ عليمٍ
. على العبارة و االشارة و اللطائف و الحقائق: كتاب اللَّه عزّوجلّ على اربعة اشياء«: عليه السالم آمده است حسين

 شيخ صدوق، جامع االخبار، 3*** »فالعبارة للعوام و االشارة للخواص و اللطائف لالولياء و الحقائق لالنبياء
؛ كتاب خداى عزّوجلّ داراى . ***49 و 48ق، ص 1382، تصحيح حسن المصطفى، تهران، مركز نشر الكتاب

عبارت ظاهر براى عوام است و اشارت براى خواص و . عبارتِ ظاهر و اشاره و لطايف و حقايق: چهار چيز است
 .لطايف براى اوليا و حقايق براى انبيا

ه در انواع عرضى آن، رساندن توان هدف از نزول قرآن را چه در مراتب طولى و چ  با توجه به نكات ياد شده، مى
روشن است كه تأمين نشدن اين هدف در هر مرحله، با حكمت خداوند در . پيام خداوند به مردم تعريف كرد

توان گفت كه اين هدف در  عليه السالم و نزول قرآن كريم ناسازگار است؛ بنابراين مى مورد فرستادن پيامبر اعظم
 .اى تأمين شده است هر مرحله و مرتبه

تواند پاسخگوى سؤاالت گوناگون در حوزه فهم قرآن باشد، الزم  جا كه استدالل ياد شده، به صورت كلى مى  از آن
اندازهاى مختلفى مورد بررسى دقيق و موشكافانه قرار  است براى پاسخ به سؤاالت جزئى، بحث از زوايا و چشم

 .گيرد
سان قابل فهم است؟ به دنبال اين سؤال، سؤاالت ديگرى  سؤال اصلى اين پژوهش اين است كه آيا قرآن براى ان

اى نيازمند است؟ آيا فهم همه مراتب قرآن براى انسان  آيا انسان براى فهم قرآن به واسطه: شود نيز مطرح مى
 پذير است يا برخى مراتب؟ آيا انسان توانايى فهم همه آيات را دارد يا تنها بعضى آيات براى انسان قابل فهم امكان

پذير است؟ آيا  عليهم السالم امكان است؟ آيا فهم انسان از قرآن قطعى است يا ظنى؟ آيا فهم قرآن بدون معصوم

 ٥



 به نحو موجبه جزئيه است كه در مقابل سلب كلى و پنداشت  مراد ما از امكان فهم، عجالتاً امكان عقلى فهم قرآن
 .استحاله عقلى فهم قرار دارد

 در اين نوشتار سعى خواهيم كرد به سؤال اصلى با نگاه برون دينى و درون دينى پاسخ دهيم و در حد توان و 
 .ها درباره ديگر سؤاالت اشاره كنيم زمان و به تناسب نيز به برخى از پاسخ

  
  دينى مكان فهم قرآن از نگاه برون ا-1 

بنابراين بر . پذير نيست  در روزگار ما، پاسخ به همه سؤاالت و شبهات دينى تنها با نگاه درون دينى امكان
دينى به موشكافى مسائل مختلف دينى بپردازند تا  پژوهشگران دينى است كه با استفاده از ابزار برون دينى و درون

رو، بحث را با  از اين. هاى شايسته عرضه كنند ح فهم مخاطبان دينى و غير دينى خود، پاسخبتوانند به فراخور سط
 .گيريم  پى مى-كند  دينى استفاده نمى هاى درون  نگاهى كه بر اثبات نظريه خود از گزاره- دينى  نگاه برون

شناسى و معناشناسى در   معرفتهاى كمابيش نو فلسفى، به ويژه فلسفه تحليلى، فلسفه زبان، هرمنوتيك  ظهور نحله
هاى زبان دين، و در پى آن، بر زبان متون مقدس بر جاى نهاده و مفسران و  مغرب زمين، تأثير شگرفى بر انگاره

 .هايى در باب فهم قرآن كريم و زبان آن مواجه ساخته است محققان اسالمى را نيز با چالش
هاى علمى و فلسفى، از سوى دانشمندان غربى به صورت  زايى كه تحت تأثير جريان  يكى از موضوعات چالش

غير مستقيم و از سوى برخى از دانشمندان اسالمى به صورت مستقيم، مورد بازكاوى قرار گرفت؛ فهم متون دينى 
و از جمله قرآن بود، كه طبيعتاً نخستين بحث آن نيز به امكان فهم متون دينى و به دنبال آن، امكان فهم قرآن 

جا تنها به آنچه با سؤال  داشت؟ اين بحث از چند زاويه مورد نقد و بررسى قرار گرفته است، كه در ايناختصاص 
 .كنيم اصلى ما ارتباط دارد، يعنى امكان يا عدم امكان فهم قرآن، اكتفا مى

  
 انداز  امكان فهم قرآن از چشم

  هاى دينى  معنادارى گزاره
 درباره امكان فهم متون دينى به صورت عام و امكان فهم قرآن به صورت هايى كه امروزه ترين بحث  يكى از مهم

 1*** هاست هاى قرآنى و امكان معنايابى براى آن هاى دينى و گزاره خاص مطرح است، معنادارى گزاره
Alston, Religious language, in paul Edwards ed, The 

Encyclopedia of philosophy, u.s.a. 7691, 7/861 . .*** ،به عبارت ديگر
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 قرآنى، نه معنا به لحاظ هستى شناختى و نه معنا به هاى در معنادارى گزاره» معنا« بديهى است كه منظور ما از 
 .شناختى است، بلكه معنا به لحاظ معنا شناختى است لحاظ روان

در فرهنگ . دارد» معنا«هاى قرآنى، ارتباط تنگاتنگى با تعريف  معنايى گزاره  روشن است كه موضوع معنادارى يا بى
كه مفرداتش معنادار  يكى اين: است كه دو شرط داشته باشدما و در فرهنگ سنتى غربى، جمله هنگامى معنادار 

 .كه از ساختار نحوى زبان عدول نكرده باشد باشند و ديگر اين
توان به گونه معنادارى درباره خدا، اوصاف و افعال او سخن   فيلسوفان دين سنتى همواره اطمينان داشتند كه مى

هايى درباره خدا، هيچ گاه در قرون وسطى مطرح نشد،   گزارهمعنايى براى همين پرسش از معنادارى يا بى. گفت
 درباه - كه مفاهيم رايج را در بر دارد - توان با زبان عادى  تنها پرسش مطرح تا آن زمان، اين بود كه چگونه مى

 موجودى فراطبيعى، نامحسوس و به كلى ديگر، سخن گفت؟

در . ر اصل معنادارى اين نوع از سخن گفتن ترديد نداشت در فرهنگ مدرن غرب، تا اوائل قرن بيستم نيز كسى د
اوائل قرن بيستم بود كه گروهى از فيلسوفان پوزيتيويست اين اطمينان را مورد ترديد جدى قرار دادند و معنادارى 

 :هاى منطقى، تنها دو دسته عبارت معنا دارند بر اساس نظريه پوزيتيويست. هاى دينى را به چالش كشاندند گزاره
پذير يا تأييدپذير و  ها از طريق تجربه اثبات  قوانين و نظريات علمى حاكى از جهان خارج كه صدق و كذب آن-1 

 .پذيرست يا ابطال
 ,Ayer 1*** هاى منطقى و رياضى نيستند گويى هاى تحليلى كه چيزى جز همان  گزاره-2 

Language, Truth and logic, London, 6491, p. 9 .*** .ن پايه، بر همي
ها را فاقد معنا  اى گزاره ها، پاره پذيرى تجربى براى معنادارى گزاره هاى منطقى، با توجه به لزوم تحقيق پوزيتيويست
معنا  هاى فلسفى و اخالقى به دليل عدم قابليت اثبات تجربى، بى هاى دينى را همچون گزاره آنان گزاره. تلقى كردند

 .. ***Ibid, p. 511 2*** شمردند مى
معنايند و  پذيرى تجربى ندارند، پس بى هاى قرآنى قابليت تحقيق گزاره) برخى از( بر اساس اين شبهه، چون 

 .معنا باشد، ديگر سخن از امكان فهم يا عدم فهم قرآن بيهوده است هاى قرآنى بى هنگامى كه گزاره
پذيرى، دو  قرآنى بر اساس معيار تحقيقهاى   در مواجهه با بحث معنادارى زبان دينى و از جمله معنادارى گزاره

 :رهيافت كلى وجود دارد
 پذيرى تجربى،  پذيرفتن اصل معيار و مبناى تحقيق-1 

 . مناقشه در اصل مبنا و نقد-2 
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 :شود  رهيافت اول خود بر دو دسته تقسيم مى
 دانند؛ معنا مى پذيرى، زبان دينى را بى  كسانى كه بر مبناى اصل تحقيق-1 

هاى دينى مانند  اى نشان دهند كه گزاره اند به گونه پذيرى، سعى كرده ى كه به رغم پذيرش مبناى تحقق كسان-2 
 :شود اين رهيافت نيز به دو شاخه تقسيم مى. پذير تجربى بوده و معنادار هستند هاى علمى تحقيق گزاره

 پذيرند؛ ها در ظرف عالم مادى تحقيق  كسانى كه معتقدند اين گزاره-1 

 .پذيرند ها در جهانى ديگر يعنى در حيات پس از مرگ تحقيق  كسانى كه معتقدند اين گزاره-2 
پذيرى به عنوان تنها معيار كافى معنادارى   اما بهترين رهيافت، اين است كه به نقد و بررسى اصل معيار تحقيق

نخست اين كه بر نظريه . ، نشان دهيمپرداخته، نارسايى و نادرستى آن را به عنوان شرط الزم و كافى براى معنادارى
به عنوان . ها پاسخ دقيقى بدهند اند به آن مذكور، اشكاالت گوناگونى وارد شده است كه طرفداران آن نتوانسته

معنادار است » اى كه قابل تحقيق تجربى نيست، معنادار نيست جمله«اند كه آيا خود جمله  نمونه، برخى مطرح كرده
دار است كه قابل تحقيق تجربى باشد، در صورتى كه اين  س اين نظريه، هنگامى اين جمله معنىمعنا؟ بر اسا يا بى

 3*** معنا است جمله قابل تحقيق تجربى نيست و چون قابل تحقيق تجربى نيست، پس خود اين جمله هم بى
؛ ابوالفضل 240- 233، ص 4، ج 1379مصطفى ملكيان، تاريخ فلسفه غرب، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 

. 93-85، ص 1383ساجدى، زبان دين و قرآن، قم، مركز انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 
.*** 

كه آيا راهى  طور نمونه اين به. اند به اين سؤاالت مخالفان خود پاسخ دهند ها نتوانسته  از سوى ديگر، پوزيتيويست
د؟ و آيا اين اصل چيزى بيش از يك قرارداد و پيشنهاد را بيان براى اثبات يا ابطال تجربى اين اصل وجود دار

تا معناى . اند كه صدق و كذب فرع معنادارى است كند؟ مبناى اين قرارداد و پيشنهاد كدام است؟ نيز برخى گفته مى
 كرد و توان آغاز اى را چه با كمك منطق و چه با تجربه نمى اى احراز نشود، تحقيق صدق و كذب هيچ قضيه گزاره

تأييد يا (هايى از اين نوع  هاى متافيزيكى مورد داورى كه گزاره و از اين. يا از صدق و كذب آن آگاه و مطمئن شد
 بهاءالدين خرمشاهى، پوزيتيويسم منطقى، 1*** ها معنى دارند شود كه اين گزاره اند، معلوم مى واقع شده) تكذيب

از سوى ديگر، اين نظريه توان اثبات كليت و . ***. 27 ص ،1378تهران، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، 
هاى تئوريك  ويژه در حوزه ترم ضرورت حاكم در قوانين علمى را ندارد و نه تنها دين و اخالق، بلكه علم را به

 .كند معنا مى بى
. وت استكه هدف علم كه كشف قوانين طبيعت است با هدف دين كه كشف رمز و راز هستى است، متفا  دوم اين

اند و  هاى دين نيز از يكديگر متفاوت هاى علم و روش كننده روش است؛ بنابراين روش جا كه هدف، تعيين از آن
ها به لحاظ نوع روش، عموم و خصوص من وجه است و به لحاظ گستره روش، عموم و خصوص مطلق  ميان آن
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 :آيد  از اين مطلب، سه نكته به دست مى
هاست نه  گون است؛ پس سخن از روش ها گونه  در علم و دين روش واحدى وجود ندارد، بلكه روش- الف 
 .روش
هاى علمى خاص علم  اند و برخى از روش هاى علمى به لحاظ نوع، ميان علم و دين مشترك  برخى از روش- ب 

 .است و در حوزه دين كاربرد ندارند و بالعكس
 .گيرند و نه تمام آن را و بالعكس هاى علمى به لحاظ گستره، برخى از قلمرو دين را دربر مى  برخى از روش- ج 
پذيرى تجربى، در حوزه علم يگانه روش قابل استفاده نيست، بلكه در  شود كه روش تحقيق براين روشن مى بنا

اند كه  به همين دليل است كه برخى از مخالفان پوزيتيويسم گفته. شود هاى ديگر نيز استفاده مى حوزه علم از روش
پذيرى استقراء همواره  با توجه به آسيب.  استعلم حقيقى و ضرورى علم برهانى. علوم طبيعى جنبه احتمالى دارند

 عبد اللَّه نصرى، فلسفه تحليلى، تقريرات 3*** اين سؤال مطرح است كه در قواعد كلىِ علمى چه بايد كرد؟
كه  نيز اين. *** 74، ص 1379استاد دكتر مهدى حائرى يزدى، تهران، مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، 

، ترجمه سعيد »زبان دين« ويليام آلستون، 4*** گيرد ى، تمام قلمرو علم را دربر نمىپذيرى تجرب روش تحقيق
هنگامى كه دايره اين روش در حوزه علم اين گونه باشد . ***. 38، ص 8نژاد، حوزه و دانشگاه، ش  عدالت

دين را دربر تواند تمام قلمرو  تر است، با اين وضعيت چگونه مى روشن است كه در حوزه دين به مراتب تنگ
 گيرد؟

هاى قرآنى نيست؛ زيرا  پذيرى تجربى تنها مالك معنادارى گزاره گيريم كه تحقيق  با توجه به مطالب باال نتيجه مى
. ها شود كه يكى از آن روش هاى گوناگون استفاده مى تنها روشِ مطالعات دينى نيست و در مطالعات دينى از روش

شود، به منظور بررسى معنادارى  نوان يك روش در مطالعات قرآنى استفاده مىتجربى است و هنگامى كه از آن به ع
هاى قرآنى؛ زيرا تنها راه اثبات معنادارى  هاى قرآنى است و نه به معناى بررسى معنادارى همه گزاره برخى از گزاره

قد بر پوزيتيويسم را ترين ن به همين دليل است كه برخى مهم. پذيرى تجربى نيست هاى قرآنى، تحقيق همه گزاره
هاى  اند كه افزون بر روش تجربى، فالسفه دين اعتبار منطقى يا عقاليى براى روش اند و گفته نقد مبنايى دانسته

 عبدالحسين خسروپناه، كالم 5*** اند روش عقلى، شهودى، نقلى و تاريخى برشمرده: ديگر كشف و معرفت مانند
كه در حوزه دين نيز از . *** 336، ص 1381رهنگ حوزه علميه قم، هاى ف جديد، قم، مركز مطالعات و پژوهش

 .شود ها استفاده مى اين روش
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آنان در مفردات، . ها است و نه مفردات ها معتقدند كه معيار مذكور، درباه معنادارى جمله  پوزيتيويست
شوند، دچار مشكل ديگرى ها و مفردات قائل  اگر چنين تفكيكى ميان جمله. دانند پذيرى را معيار نمى تجربه

خدا «چون مفرد هستند، معنا دارند؛ اما جمله » موجود«و » خدا«خواهند شد و آن اين است كه بر اين اساس، كلمه 
چنين كسانى . دانيم معناى موجود را هم مى. دانيم ، معنادار نيست؛ يعنى ما معناى خدا را مى»موجود است

هايى را كه  دانيم؛ و اگر نه بايد معنادارى عبارت  نسبت ميان اين دو را نمىتوانند بگويند معناى وجود يا سلب نمى
، اما دربردارنده نسبتى نيز هستند، از بحث ....جمله كامل نيستند، مانند صفت و موصوف، مضاف و مضاف اليه و

 6*** استاين مطلب، نشانه تناقضى آشكار در كالم آنان . كنند خود خارج كنند؛ در حالى كه چنين نمى
ها براى معنادارى جمالت ذكر  معيارى كه پوزيتيويست. ***. 92ابوالفضل ساجدى، زبان دين و قرآن، ص 

گونه  شود؛ زيرا در اين گيرد و شامل جمالت سؤالى، امرى و تعجبى نمى اند، تنها جمالت خبرى را دربر مى كرده
گونه  پذيرى داراى هيچ دار بودن برپايه قابليت اثباتجمالت، مسئله صدق و كذب وجود ندارد؛ در نتيجه معيار معنا

رسد آنچه واقعاً وجود دارد به هيچ وجه معيار معنادار بودن نيست، بلكه معيار  به نظر مى. كاربردى نخواهد بود
، »زبان دين« آلستون، 1*** قابليت به كار گرفته شدن يك جمله براى انجام نوع خاصى از كنش غير كالمى است

 . ***.120ص 

براى مثال، . پذيرند هاى قرآنى در حال حاضر تحقيق  نيز اين نكته را بيفزاييم كه برخى معتقدند بعضى از گزاره
اى است كه معجزات فراوانى شاهد تجربى  ، گزاره»حضرت محمدصلى اهللا عليه وآله فرستاده خداوند است«گزاره 

اى است كه خداوند با صراحت، ديگران را در برابر   قضيه،»قرآن كتاب خداست«گزاره . نبوت و رسالت وى هستند
آثار روانى، . طلبى فراخوانده تا حقانيت نزول قرآن از طرف خدا براى مردم را اثبات كند آن به تحدى و مبارزه

نماز، روزه، دعا، ذكر، اخالص، توكل، : جسمى، فردى و اجتماعى كه در قرآن و روايات براى احكام اسالم، مانند
 ساجدى، زبان دين و 2*** يبت، تهمت، عدم رعايت حقوق ديگران و غيره ذكر شده است، قابل تجربه هستندغ

هاى علمى در قرآن آمده است كه بالفعل  هاى فراوانى از آموزه از طرف ديگر نمونه. ***. 238قرآن، ص 
/ حجر (، لقاح گياهان )89 / نحل(ها و زمين  ، حركت كوه)41- 38/ يس (حركت خورشيد : پذيرند؛ مانند تحقيق

رسند،  پذيرند و در عالم قيامت به تحقيق و اثبات مى و برخى نيز بالقوه تحقيق). 36/ يس (، زوجيت گياهان )22
 على زمانى، زبان دين، قم، مركز انتشارات دفتر 3*** هاى قرآنى بر اساس اين مالك معنادارند بنابراين تمام گزاره
 . ***.150- 141 ص ،1375تبليغات اسالمى، 

  
  دينى  امكان فهم قرآن از نگاه درون-2 
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دينى در پيوستارى قرار گرفته است كه در يك سوى آن، عدم امكان فهم همه  انداز درون  امكان فهم قرآن از چشم
 ها از حوصله اين گزيده رو، بررسى همه ديدگاه از اين. قرآن جاى گرفته و در ديگر سو، امكان فهم همه قرآن

 .پردازيم جا تنها به بررسى سه ديدگاه شاخص درباره امكان فهم قرآن مى بنابراين در اين. خارج است
  
   ديدگاه حداقلى- 1-2 

طور كلى در عدم امكان فهم  شود، اما پيروان آن به  اين ديدگاه هر چند خود به تفسيرهاى گوناگونى تقسيم مى
شمردند و مردم را از طرح هر سؤالى  بحث و تدبر در قرآن را ناروا مىبرخى از آنان هرگونه . اند قرآن همداستان

اينان كه به نام اهل . داشتند و به اين ترتيب راه را بر هر گونه فهمى از قرآن بسته بودند درباره قرآن بر حذر مى
يث بود و به ها حنابله قرار داشتند، معلوماتشان در حد نقل و روايت احاد حديث معروف بودند و در رأس آن

 .شدت از اجتهاد و استنباط از قرآن گريزان بودند
ق، ج 1412 طبرى، جامع البيان فى تأويل القرآن، بيروت، دارالكتب العلمية، 4***  در بين تابعين، سعيد بن مسيب

عبيده ، . ***4، ص 1، ج ]بى تا[؛ طوسى، التبيان فى تفسير القرآن، بيروت، دار احياءالتراث العربى، 62، ص 1
 7*** و نافع. *** 66-63، ص 1 همان، ج 6*** ، شعبى. ***62، ص 1 تفسير الطبرى، ج 5*** سلمانى

عمده دليل آنان نيز اين است كه تفسير گواهى بر مراد . اند شمار آمده در اين جرگه به. *** 62، ص 1همان، ج 
 همان، 8*** رو مرتكب فعل حرام شويم ينفهميم خدا اراده نكرده باشد و از ا خداست و ممكن است آنچه ما مى

نتيجه اين حزم و احتياط از تابعين، محروميت از درك معارف قرآن بود و به قول . ***. 67 و 66، ص 1ج 
 شاطبى، 9*** اند كرده دانيم آنان قرآن را تفسير مى شاطبى، صحابه به اين احتياط سزاوارترند با آن كه مى

 . ***.165، ص 1، ج ]بى تا[ بيروت، دارالمعرفة، الموافقات فى اصول الشريعة،

هر چه خداوند خودش را در قرآن وصف كرد نبايد تفسير كرد و :  سفيان بن عيينه از فقهاى اهل سنت گفته است
 .هاست ها و سكوت درباره آن گونه آيات، تالوت آن تفسير اين. اش بحث نمود درباره

اَلرَّحمنُ علَى الْعرْشِ «شخصى از مالك درباره آيه : اند رگانه عامه نوشته درباره مالك بن انس يكى از فقهاى چها
؛ خداى رحمان كه بر عرش استيال يافته است، سؤال كرد، وى آن چنان خشمناك شد كه هرگز )5/ طه (»  استَوى

از چند لحظه اش نشست، جمع حاضر همه سرها را پايين افكندند، پس  چنان ديده نشده بود، عرق بر چهره آن
كيفيت نامعقول، و استواى خداوند بر عرش معلوم و اعتقاد به آن واجب و سؤال هم : مالك سر برداشت و گفت

ترسم گمراه باشى،  نمايى مى هايى مى تو كه چنين پرسش: كننده گفت گاه خطاب به پرسش مالك آن. بدعت است
 شبلى 01*** ه از احمد بن حنبل نيز نقل شده استعين همين جمل. سپس فرمان داد او را از جلسه خارج كردند

 . ***.12 و 11، ص 1328نعمانى، تاريخ علم الكالم، ترجمه سيد محمد فخر داعى، تهران، رنگين، 
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 برخى ديگر، با استناد به روايات نهى از تفسير به رأى معتقدند كه هر چه را پيامبر خداصلى اهللا عليه وآله از تفسير 
رو تفسير موقوف بر سماع است و راهى ديگر براى درك  اند، تنها به تعليم جبرئيل بوده است؛ از اين دهقرآن بيان كر

، ]بى تا[ راغب اصفهانى، مقدمه التفسير، پيشاور، اشاعت اسالم كتب خانه، 1*** مراد خدا از قرآن وجود ندارد
يكى از ادله . ***. 33، ص 1، ج 1405عربى، ؛ قرطبى، الجامع الحكام القرآن، بيروت، دار احيا التراث ال187ص 

كدامين آسمان بر من : اين گروه، سخن ابوبكر است كه چون درباره تفسير سخنى از كالم خدا از او پرسيدند، گفت
سايه افكند و كدامين زمين مرا دربر گيرد و كجا روم، چه كنم اگر در مورد كتاب خدا سخنى با رأى خود 

 . ***.6، ص 1، ج 1409فسير القرآن العظيم، بيروت، دارالمعرفة،  ابن كثير، ت2*** گويم

صلى اهللا عليه وآله به سخنان صحابه و تابعين نيز   برخى ديگر دايره تفسير موقوف بر سماع را افزون بر پيامبر اكرم
: كند ازگو مىراغب اصفهانى به اين طيف در بين اهل سنت اشاره كرده، انديشه آنان را چنين ب. اند گسترش داده

براى هيچ كس تفسير قرآن روا نيست، هر چند دانشمندى اديب و آگاه به علومى مانند فقه، نحو و آثار باشد و تنها 
اند و نيز تابعينى كه از آنان  اى كه شاهد نزول بوده در تفسير بايد به روايات پيامبر خداصلى اهللا عليه وآله و صحابه

 . ***.186غب اصفهانى، مقدمه التفسير، ص  را3*** اند، اكتفا شود گرفته

صلى اهللا عليه وآله معتقدند كه دستيابى به فهم   گروه ديگرى با استناد به برخى از آيات قرآن و روايات پيامبر اكرم
 هر -هاى عادى  رو، فهم قرآن براى انسان از اين. پذير نيست قرآن براى هر انسانى، بدون واسطه انسان كامل امكان

صلى اهللا عليه وآله و روايات   تنها از رهگذر روايات پيامبر اكرم-  مقدمات الزم براى تفسير قرآن را دارا باشند چند
عليهم السالم ميسور است و هر روش ديگرى، مصداق بارز تفسير به رأى است كه از سوى پيامبر  ائمه معصوم

ه در ميان شيعيان ظهور و بروز يافته، در ميان برخى از اين تفكر ك. صلى اهللا عليه وآله، شديداً نهى شده است اكرم
اند و تنها  صلى اهللا عليه وآله اند كه مخاطبان اصلى قرآن، ائمه معصوم آنان بر اين عقيده. اخباريون به اوج خود رسيد

توانند  معصومان مىاى مطرح ساخته كه تنها  هاى خود را به گونه ويژه آنان توانايى فهم قرآن را دارند؛ زيرا قرآن پيام
آن ار درك كنند بنابراين راه فهم قرآن بر ديگران بسته است و آنان براى فهم قرآن بايد به روايات ائمه 

اى روايتى نرسيده بود، بايد توقف كرد و از هرگونه اظهار  عليهم السالم مراجعه كنند و اگر از آنان درباره آيه معصوم
رى نمود؛ چرا كه تفسير قرآن بر پايه عقل، علم و هر نقلى غير از آنان، عين نظرى در مورد معناى آن آيه خوددا

، حرّ عاملى، 92، ص 1424 استرابادى، الفوائد المدنية، قم، مؤسسة النشر االسالمى، 4*** تفسير به رأى است
ائل الشيعة، قم، ؛ همو، وس169، ص ]بى تا[الفوائد الطوسية، تصحيح سيد مهدى الجوردى، قم، المطبعة العلمية، 

 . ***.194، ص 27، ج 1412مؤسسة آل البيت الحياء التراث العربى، 

به . كنند  توجه به اين نكته ضرور است كه اخباريون هم حجيت ظواهر قرآن و هم اصل ظهور قرآن را نفى مى
 اصل ظهور -كنند و هم موضوع قضيه   را رد مى-  ظواهر قرآن حجت است -ديگر سخن، آنان هم محمول قضيه 
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ما دليل قطعى در دست نداريم تا به ما اجازه : نويسد  محمد امين استرابادى از بزرگان اخبارى درباه فهم قرآن مى
 استرابادى، الفوائد 6***  نظرى را از كتاب خدا استنباط و به آن تمسك كنيمدهد مستقل از عترت، احكام

 . ***.128المدنية، ص 

محمد امين استرابادى، شيخ حر عاملى و شيخ محمد حسين كركى و :  روشن است كه اخباريان افراطى مانند
للَّه جزايرى؛ در آثار خود با استناد به عالمه بحرانى، مال محسن فيض كاشانى و سيد نعمت ا: اخباريان ميانه مانند

اند و در برابر  عليهم السالم براى دفاع از نظريه خود داليلى را مطرح ساخته آيات قرآن كريم و روايات ائمه معصوم
، . ***82- 27 محسنى، نقدير بر اخباريگرى، ص 7*** اند آنان نيز اصوليان به بررسى و پاسخ آن داليل پرداخته

جا تنها به ذكر سخنى از استاد مطهرى اكتفا  ها اشاره خواهيم كرد و در اين اه سوم به برخى از پاسخكه در ديدگ
 :كنيم مى
اى حديثى بود، آن آيه را ذكر  شايد تعجب كنيد اگر بدانيد در بعضى از تفاسير اخباريون، هر جا ذيل آيه...  «
كردند، اين طور كه گويى اصالً آن آيه از قرآن  ىكردند و اگر حديثى وجود نداشت از ذكر آيه خوددارى م مى

اى كه كتاب آسمانى خود، آن هم كتابى مانند  و پيداست جامعه. اين عمل يك نوع ظلم و جفا بر قرآن بود. نيست
 8*** قرآن را به اين شكل طرد كند و آن را به دست فراموشى بسپارد، هرگز در مسير قرآن حركت نخواهد كرد

 . ***.24، ص 1، ج 1375آشنايى با قرآن، قم، انتشارات صدرا، مرتضى مطهرى، 

   ديدگاه حداكثرى- 2-2 
 در اين ديدگاه، برخالف ديدگاه پيشين، فهم همه قرآن براى انسان، ممكن است و قرآن به تنهايى براى هدايت 

عتقاد نداشتن به واسطه در فهم ا. ها جدا سازد آنچه سبب گرديده تا اين ديدگاه را از ديگر ديدگاه. انسان كافى است
مندى از هدايت قرآن به تبيين و تفسير از طريق سنت  طرفداران اين نظريه بر اين باورند كه براى بهره. قرآن است

كه انگيزه و هدف عمر از  اين. گردد  باز مى- خليفه دوم -خاستگاه اين نظريه به زمان خالفت عمر . نيازى نيست
نويسان و محدثان،  روزگار چه بود، از حوصله اين گزيده خارج است؛ اما در ميان تاريخطرح اين ديدگاه در آن 

 هنگامى كه پيامبر 1*** »حسبنا كتاب اللَّه«مشهور است كه او نخستين كسى است كه اين ديدگاه را با شعار 
را بنويسند، عمر عبارت صلى اهللا عليه وآله در واپسين لحظات عمر، قلم و دوات طلبيدند تا وصيت خويش  اكرم

اين سياست در زمان خالفت عمر شدت يافت، به طورى كه نه تنها از . را بر زبان جارى ساخت» حسبنا كتاب اللَّه«
كرد، بلكه از هرگونه تفسيرى درباره آيات قرآن  ويژه روايات تفسيرى شديداً نهى مى نقل و انتشار هرگونه روايتى به

، 2، ج 1417رى، القرآن الكريم و روايات المدرستين، بيروت، شركة التوحيد للنشر، عالمه عسك. كرد جلوگيرى مى
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صلى اهللا عليه وآله را مبين و مفسر قرآن  ا هم با آيات قرآن كه پيامبر اكرم بطالن اين نظريه، بديهى است؛ زير
، و اين قرآن را به سوى تو فرود )44/ نحل (» و اَ نْزَلْنَا اِلَيك الذِّكْرَ لِتُبيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ اِلَيهِم... «: كند تعريف مى

و هم با روايات رسول خداصلى اهللا .  نازل شده است توضيح دهىآورديم، تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان
 . مبنى بر تمسك به قرآن و عترت در كنار هم، منافات دارد-  حديث ثقلين - عليه وآله 

  
 رو  ديدگاه ميانه- 3-2 

مه  اين ديدگاه، كه ديدگاه بيشتر دانشمندان مسلمان است، بر خالف دو ديدگاه گذشته، نه به عدم امكان فهم ه
پذيرد؛ بلكه ديدگاهى  قرآن براى انسان قائل است و نه امكان فهم همه قرآن را در همه ابعادش براى انسان مى

؛ ابن كثير، تفسير 17، ص 1؛ طوسى، التبيان، ج 64، ص 1 تفسير الطبرى، ج 3*** است ميان دو ديدگاه پيشين
طرفداران اين نظريه معتقدند كه . ***. 6 ص ،1، ج 1409القرآن العظيم، تصحيح يوسف مرعشلى، دارالمعرفة، 

پذير است، اما با اين توضيح كه قرآن به لحاظ مراتب ظاهرى و باطنى، داراى درجاتى  فهم قرآن براى انسان امكان
بنابراين، فهم قرآن را مراتبى است كه در . طلبد هاى خاص خود را مى اى، شرايط و ويژگى است كه فهم هر درجه

بر اساس اين ديدگاه هر . گيرد و در قله آن انسان كامل و قرآن ناطق درجه آن انسان عامى جاى مىترين  پايين
 .مند گردد تواند از قرآن بهره هايش و به اندازه فهمش مى شخصى به فراخور شرايط و شايستگى

هاى كامل  هگذر انسانويژه فهم عميق باطن قرآن، تنها از ر  روشن است كه دستيابى به فهم دقيق ظاهر قرآن و به
تر از مراتب مذكور، بدون  اند، ميسور است؛ اما اين مطلب، با دستيابى به فهم قرآن در سطوح پايين كه قرآن ناطق

از طرف ديگر، فهم مراتب پايين قرآن نيز براى همگان يكسان نيست؛ زيرا گاه سخن از . انسان كامل، منافاتى ندارد
پذير  وى و مفاهيم بسيط قرآن است كه كم و بيش براى آشنايان به زبان عربى امكانفهم قرآن در حد درك معانى لغ

شك به كسب مقدمات و  است؛ اما گاه سخن از معانى ژرف و دقايق شگرف و معارف بلند قرآنى است كه بى
 .آيد شرايطى نياز دارد كه از عهده هر كسى برنمى

. عارف قرآن در گرو تفسير روشمند اين كتاب آسمانى است بنابراين، شناخت صحيح و فهم جامع مفاهيم و م
چنين فهمى هنگامى ميسر است كه از يك سو مفسر قرآن از شرايط الزم براى تفسير برخوردار باشد و از سوى 
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 .كنيم ها را ياد مى ترين آن اند كه در ادامه مهم  اينان براى نظريه خود داليلى را ذكر كرده
  

  فهم قرآن دليل عقل امكان 
 به اقتضاى برهان حكمت، فلسفه ارسال رسل و انزال كتب، رفع نقصان معرفت بشر و فراهم نمودن زمينه -1 

قرآن نيز كه آخرين متن نازل از سوى خداوند است براى تكميل بعد معرفتى انسان و هدايت . استكمال انسان است
ها فاقد توان  براين، اگر اين متن قابل فهم نباشد يا انسانبنا. به كمال و سعادت انسانى آحاد بشر فرود آمده است

اما همه موحدان، ساحت خدا . فهم آن باشند، مستلزم نقض غرض شده، حكمت الهى و نزول قرآن لغو خواهد بود
مد  مح2*** پذير است گيريم كه كالم هدايت الهى فهم رو نتيجه مى دانند؛ از اين را مبرا و منزه از فعل بيهوده مى

شناسى فهم قرآن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى،  باقر سعيدى روشن، تحليل زبان قرآن و روش
 . ***.401، ص 1383

خوانيم يا هنگامى كه از ترجمه يا تفسير آن استفاده  گشاييم و آن را مى  هنگامى كه قرآن را در برابر خود مى-2 
چنين نيست كه هنگام مطالعه قرآن، هيچ معنايى به ذهن .  با قرآن گشوده استكنيم، راه تفهيم و تفاهيم ميان ما مى

فهمد، كامالً  يابد با آنچه شخص ديگرى از قرآن مى يا اين كه آنچه يك شخص از قرآن درمى. ما منتقل نگردد
رى بر امكان فهم اى از آن، خود دليل آشكا اى به قرآن و برگرفتن نكته بنابراين، هر مراجعه. مغايرت داشته باشد

 .قرآن است
  

   داليل نقلى امكان فهم قرآن
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   داليل قرآنى-  الف 
 :پردازيم ها مى ترين آن  آيات متعددى از قرآن كريم به امكان فهم قرآن داللت دارند، كه به بررسى مهم

ده است كه گاه آهنگ ها را به تدبر، تفكر و تعقل در آيات قرآن فرا خوان  قرآن كريم در آيات متعددى، انسان-1 
» اَفَالَ يتَدبرُونَ الْقُرْ انَ ولَو كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فيهِ اخْتِالَفًا كَثيرًا«: مانند. آيه تشويقى و گاه تهديدى است

و . يافتند ف بسيارى مىانديشند؟ اگر از جانب غير خدا بود قطعاً در آن اختال قرآن نمى]  معانى[؛ آيا در )82/ نساء (
هايشان  بر دل] مگر[انديشند؟ يا  ؛ آيا به آيات قرآن نمى)24/ محمد (»  قُلُوبٍ اَقْفَالُها اَفَالَ يتَدبرُونَ الْقُرْ انَ اَم على«يا 
؛ اين )29/ ص (»  و لِيتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبابِكِتَاب اَ نْزَلْنَاه اِلَيك مبارك لِيدبرُوا  اياتِهِ«هايى نهاده شده است؟ و يا  قفل

 .آيات آن بينديشند، و خردمندان پند گيرند]  باره[ايم تا در كتابى مبارك است كه آن را به سوى تو نازل كرده
ل ها قابل فهم است؛ زيرا اگر قاب كه قرآن براى انسان نخست اين. آيد  از مجموع اين آيات چند نكته به دست مى

چگونه ممكن است قرآن براى انسان قابل فهم نباشد و از . داد فهم نبود، خداوند خود دستور به تعقل و تدبر نمى
كه دايره  طرف ديگر خداوند با علم به اين ضعف، به انسان دستور دهد كه در آيات قرآن به تفكر بپردازد؟ دوم اين

گيرد؛ زيرا خداوند در ادامه  م جزئيات قرآن را نيز در برمىشود، بلكه فه اين فهم به فهم كليات قرآن محدود نمى
دستور به تدبر در قرآن، نتيجه اين تدبر را نيز ذكر كرده و فرموده است اگر در قرآن تدبر كنيد، در اثر اين تفكر 

رآن شويد كه آيات گوناگون آن با يكديگر اختالفى ندارند و كشف اين نكته شما را به الهى بودن ق متوجه مى
 .سازد رهنمون مى

همه اين تصريحات، .  در آيات ديگرى بر روشن بودن قرآن براى همه مردم و ساده بودن قرآن تأكيد شده است-2 
براى مردم ]قرآن [؛ اين )138/ آل عمران (» هذَا بيانٌ لِلنَّاسِ«: مؤيد آن است كه قرآن براى همه مردم قابل فهم است

و حكمت ساده بودن قرآن نيز . ؛ و اين كتاب كه روشنگر هر چيزى است)89/ نحل (» ءٍ  شَى  كُلِتِبيانًا لِ«. بيانى است
؛ و قطعاً قرآن را براى پند آوزى )17/ قمر (» و لَقَد يسرْنَا الْقُرْ انَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِنْ مدكِرٍ«: بر اساس نص صريح قرآن

 .ست؟ پندآموزى آن است كه بدون فهم قرآن متصور نيستاى ه ايم، پس آيا پندگيرنده آسان كرده
كند، هنگامى كه فحواى آن  ها ذكر مى  قرآن در آيات متعددى به صراحت هدف از نزول قرآن را هدايت همه انسان

اه قُرْ انًا عرَبِيا لَعلَّكُم اِنَّا اَ نْزَلْنَ«؛ به زبان عربى روشن، )195/ شعراء (»  مبينٍ   بِلِسانٍ عرَبِىٍ«: آيات را به آياتى مانند
گردد كه اين  بيفزاييم، روشن مى. ؛ ما آن را قرآنى عربى نازل كرديم، باشد كه بينديشيد)2/ يوسف (» تَعقِلُونَ

شود كه ابزار انتقال آن نيز همگانى باشد، از طرف ديگر زبان يكى از ابزارهايى است  هدايت هنگامى همگانى مى
به همين دليل است كه قرآن پيوسته بر عربىِ مبين بودنِ زبان قرآن و . به خوبى از عهده اين انتقال برآيدتواند  كه مى

نيز در آيات ديگرى قرآن خود را سخن رسا براى عموم مردم معرفى . كند در نتيجه قابل فهم شدنِ خود تأكيد مى
تا به وسيله [ابالغى براى عموم مردم است ]  قرآن[؛ اين )52/ براهيم ا(» هذَا بالَغٌ لِلنَّاسِ و لِينْذَروا بِهِ«: كرده است
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كننده، روشنگر، جداكننده و نور مبين براى مردم، در تمام نيازهايشان باشد،  چگونه ممكن است قرآن هدايت...  «
 عالمه طباطبايى، الميزان، 1*** »وابسته باشد؟ولى آنان را در برآوردن اين نيازها كفايت نكند و به امرى ديگر 

 . ***.11، ص 1، ج ]بى تا[قم، منشورات جماعة المدرسين فى الحوزة العلمية قم المقدسة، 

اَم يقُولُونَ افْتَريه قُلْ «: ها را به تحدى و هماوردطلبى فرا خوانده است  دسته ديگرى از آيات قرآن همه انسان-3 
گويند آن را به دروغ  ؛ يا مى)38/ يونس (»  مِثْلِهِ و ادعوا منِ استَطَعتُم مِنْ دونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُم صادِقينَفَاْتُوا بِسورةٍ

. توانيد، فرا خوانيد اى مانند آن بياوريد، و هر كه را جز خدا مى گوييد، سوره ساخته است؟ بگو اگر راست مى
حتى در حد يك سوره، چه به لحاظ ساختار و چينش كلمات و عبارات و چه به بديهى است كه آوردنِ مانند قرآن 

لحاظ محتوا و مفاهيم، بسته به اين است كه قرآن به لحاظ الفاظ و معانى براى انسان قابل فهم باشد، در غير اين 
 .صورت تحدى خداوند لغو خواهد بود كه با حكمت خداوند ناسازگار است

  
   داليل روايى- ب 
عليهم السالم درباره فهم قرآن نقل شده است، كه  صلى اهللا عليه وآله و ائمه معصوم وايات متعددى از پيامبر اكرم ر

 :پردازيم ها مى ترين آن در ادامه به بررسى مهم
پيامبر . اند عليهم السالم، پيروان خود را به استفاده از قرآن ترغيب كرده  در برخى از روايات، ائمه معصوم-1 
 :اند صلى اهللا عليه وآله در اين زمينه فرموده رماك
، ص 2، ج 1365 كلينى، الكافى، تهران، دارالكتب االسالمية، 2*** »القرآن ذو وجوه فاحملوا على احسن الوجوه «

 .؛ قرآن داراى وجوه گوناگونى است، پس آن را به بهترين وجه حمل كنيد. ***600
صلى اهللا عليه وآله پيروان خود را به حمل قرآن به  ، پس چگونه پيامبر اكرم اگر قرآن براى انسان قابل فهم نيست

 :فرمايد دهد؟ آن حضرت در روايت ديگرى مى بهترين وجه دستور مى
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؛ آن گاه كه . ***599، ص 2 همان، ج 3*** »...فاذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن «
 .هاى شب تار، به قرآن دست آويزيد  مانند پارهها بر شما هجوم آورد، فتنه

صلى اهللا عليه وآله براى همه قابل فهم است كه ايشان دستور  شود كه قرآن از ديد پيامبر اكرم  پس روشن مى
ها، فرع بر فهم  مندى از آن در فتنه ها به آن مراجعه كنيد؛ زيرا مراجعه به قرآن و بهره دهند در هنگام هجوم فتنه مى
 همان؛ مجلسى، 4*** پذير نباشد، سخن گفتن از شيوه برداشت از قرآن بيهوده است ن است و تا فهم امكانقرآ

؛ محمد رضا حكيمى و ديگران، الحياة، ترجمه احمد آرام، 19، ص 92، ج 1403بحاراالنوار، بيروت، مؤسسة الوفا، 
 . ***.300- 100، ص 2، ج 1384قم، انتشارات دليل ما، 

هاى گوناگون استفاده از قرآن را  عليهم السالم، به ياران خود، شيوه  از روايات ديگر، ائمه معصوم در برخى-2 
صلى اهللا عليه  پيامبر اكرم. اند با توجه به اين اصول به فهم و تفسير قرآن بپردازند اند و از آنان خواسته آموزش داده

حالل و : ائبه فرائضه و حدوده، فانّ القرآن نزل على خمسة وجوهتعلّموا القرآن و تعلّموا غرائبه و غر«: فرايد وآله مى
فاعملوا بالحالل و دعوا الحرام و اعملوا بالمحكم و دعوا المتشابه و اعتبروا . حرام و محكم و متشابه و امثال

المية،  محمد جواد محمودى، ترتيب امالى الصدوق و المفيد و الطوسى، قم، مؤسسة المعارف االس5*** »باالمثال
؛ علم قرآن را بياموزيد و غرائب آن را فرا گيريد، غرائب آن، احكام واجب و حدود . ***360، ص 8، ج 1421

پس به حالل عمل كنيد و . حالل و حرام و محكم و مشابه و امثال: آن است؛ چه قرآن بر پنج وجه نازل شده است
 .رها كنيد و از امثال عبرت بگيريدحرام را فرو گذاريد، محكم را به كار بنديد و متشابه را 

طور كلى و نشان دادن راه استفاده از قرآن  هاى گوناگون قرآن به  اين بيان نبوى، ميزانى است براى فهميدن بخش
البالغه  عليه السالم در نهج امير مؤمنان على. است به صورتى درست و خداپسند كه فرع بر فهم قرآن است

 :فرمايد مى
البالغه، ترجمه دكتر سيد جعفر شهيدى، تهران،   نهج1*** »... ببعض و يشهد بعضه على بعضينطق بعض...  «

؛ بعض آن بعض ديگر را تفسير كند، و . ***132، خطبه 1368سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى، 
 .اى بر پاره ديگر گواهى دهد پاره

 :فرمايد  و در خطبه ديگرى نيز مى
» ؛ بعض قرآن گواه بعض ديگر است. ***18 همان، خطبه 2*** »...ق بعضه بعضاًانّ الكتاب يصد. 

اند تا راه و روش برداشت از قرآن  عليه السالم اين سخنان را براى پيروان خود فرموده  روشن است كه امير مؤمنان
 است به فهم درست از قرآن هاى ديگر كه در روايات به آن اشاره شده را فرا گيرند و با استفاده از اين شوه و شيوه

عليه السالم با ارائه طريق، نخست فهم  بنابراين اميرالمؤمنين. دست يابند و امكان فهم نيز مقدمه فهم درست است
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عليكم بالقرآن، فما وجدتم آية نجابها من كان قبلكم فاعملوا به و ما وجدتموه هلك من كان قبلكم  «
، 1411 تفسير العياشى، تصحيح سيد هاشم رسول محالتى، بيروت، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، 3*** »فاجتنبوه

كسى كه پيش از شما بوده و به عمل به آن اى را يافتيد كه  ؛ بر شما باد به قرآن؛ پس چون آيه. ***16، ص 1ج 
 .اى را سبب هالك گذشتگان يافتيد، از آن بپرهيزيد نجات يافته است، به آن عمل كنيد و چون آيه

 عمل كردن به هر آيه و پرهيز از تحذيرات هر آيه، مستلزم فهم آن آيه است و فهم هر آيه نيز مستلزم امكان فهم 
 :فرمايد  على بن موسى الرضاعليه السالم نيز مىامام. آن آيه براى مخاطب است

 شيخ صدوق، عيون اخبارالرضاعليه السالم، قم، 4*** »من رد متشابه القرآن الى محكمه هدى الى صراط مستقيم «
؛ هر كس آيات متشابه قرآن را با آيات محكم قرآن تفسير . ***261، ص 1، ج 1378منشورات الشريف الرضى، 

 .ت قدم نهاده استكند، در راه راس
 اين روايت نيز مانند ديگر روايات، فهم قرآن را براى انسان ممكن دانسته است؛ زيرا به مرحله بعد از امكان فهم، 

. كند  را بيان مى- تفسير آيات متشابه با كمك آيات محكم -يعنى فهم قرآن اشاره دارد و يكى از اصول فهم قرآن 
 اصول و قواعد فهم قرآن ذكر شده، امكان فهم قرآن، مفروض گرفته شده است؛ طور كلى هر روايتى كه در آن، به

پذير باشد، در غير اين صورت سخن از اين  زيرا به كارگيرى قواعد فهم قرآن هنگامى معنا دارد كه فهم قرآن امكان
 .اصول لغو خواهد بود

ن ميزان و معيار صحت و سقم روايات ياد عليهم السالم، از قرآن به عنوا  در برخى از روايات، ائمه معصوم-3 
هندى، كنزالعمال، تصحيح صفوة السقا، بيروت، مؤسسة :  بنگريد به5*** اين روايات در آثار اهل سنت. اند كرده

 6*** و شيعه. *** 146، ص 1، ج ]بى تا[؛ دارمى، السنن، بيروت، دارالفكر، 179، ص 1، ج 1405الرسالة، 
به . *** 23، ص 2؛ شيخ صدوق، عيون اخبارالرضاعليه السالم، ج 69، ص 1ى، ج كلينى، الكاف: بنگريد به
 :صلى اهللا عليه وآله فرمود پيامبر اكرم. هاى گوناگونى آمده است صورت

*** »انّ على كلّ حق حقيقة و على كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب اللَّه فخذوا به و ما خالف كتاب اللَّه فدعوه «
. ؛ براى هر حقى نمودار درستى است و بر فراز هر صوابى پرتو درخشانى. ***19، ص 1شى، ج  تفسير العيا7

 .»آنچه با كتاب خدا موافق است بدان عمل كنيد و آنچه مخالف كتاب خداست آن را وانهيد
ر دو عليه السالم در مورد مالك انتخاب دو روايت ناهمگون كه هر دو مشهور و ه  عمر بن حنظله از امام صادق

 :توسط راويان موثق نقل شده باشند، سؤال كرد و آن حضرت فرمود
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ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و  «
نت ؛ بيان و حكم هر روايت كه با حكم قرآن و س. ***68، ص 1 كلينى، الكافى، ج 8*** »السنّة و وافق العامة

شود و آن  صلى اهللا عليه وآله موافق است و با مكتب دروماندگان از اهل بيت، ناهمگون است، گزيده مى پيامبر اكرم
 .شود ديگرى كه مخالف قرآن و سنت و هماهنگ با عامه است، وا نهاده مى

عليهم السالم،  عصومپذير است؛ زيرا چگونه ممكن است ائمه م  بر اساس اين روايات، فهم قرآن براى انسان امكان
ياران خود را به استفاده از قرآن به عنوان مالك رد يا پذيرش رواياتِ خود توصيه كنند، در حالى كه فهم قرآن 

هاى عادى، قبيح است، چه رسد به  براى آنان امكان نداشته باشد؟ بديهى است كه تكليف ما ال يطاق نزد انسان
پذير است، به آنان دستور  ا توجه به اين نكته كه فهم قرآن براى مردم امكانكه ايشان ب نتيجه اين. هاى كامل انسان
كه اين روايات نه تنها فهم  افزون بر اين. اند كه از قرآن به عنوان معيار صحت و سقم روايات استفاده كنند داده

ات با قرآن، مستلزم فهمِ شوند؛ زيرا سنجش رواي گيرند، بلكه فهم همه قرآن را شامل مى برخى از آيات را دربر مى
رود كه در نگاه  همه قرآن و درك روح كلى قرآن است، چون معيار بودنِ قرآن، بيشتر براى رواياتى به كار مى

ظاهرى با قرآن مخالفتى ندارند؛ اما پس از تأمل و غور در آيات گوناگون قرآن و تطبيق دادن آن روايات با روح 
جاست كه اهميت نقش كليدى قرآن  اين. گردد فت آن روايات با قرآن آشكار مىكلى تعاليم و معارف قرآنى، مخال
كنند و هم  بنابراين، روايات مذكور هم امكان فهم قرآن را اثبات مى. گردد تر مى در رد يا پذيرش روايات روشن

مفسرون فى ثوبه  محمد هادى معرفت، التفسير و ال1*** دهند دايره امكان فهم قرآن را به همه قرآن گسترش مى
 . ***.98- 85، ص 1، ج 1425القشيب، مشهد، دانشگاه علوم اسالمى رضوى، 

  
   داليل تاريخى امكان فهم قرآن- ج 

خوريم كه اثبات  هاى برمى گذرانيم، به گزارش  هنگامى كه سير فراز و فرود تاريخ قرآن را از پيش چشم مى
در ادامه تنها به دو نكته اشاره . ها قابل فهم بوده است ى همه انسانكنند قرآن، از آغاز نزول تا عصر حاضر، برا مى
 :كنيم مى

صلى اهللا عليه   مطالعه تاريخ بعثت و نشر دعوت اسالم به خوبى نشاندهنده اين واقعيت است كه پيامبر اكرم-1 
و فرزانگى اخالقى فرا وآله با خواندن قرآن و رساندن آن به گوش مردم روزگار جاهليت، آنان را به آيين توحيد 

  هاى در پرتو فهم قرآن و تأثر از تالوت آن، انسان. خواند
اين حقيقت چنان آشكار بود كه . ورزى نمودند  مشرك به اسالم گرويدند و بر شعائر و آداب آن، تا بذل جان پاى

ومسلمانان، پيش از آن كه برخى ن. داشتند دشمنان سرسخت پيامبر، رهروان و مسافران را از استماع قرآن برحذر مى
:  بنگريد2*** گرويدند اى از آيات قرآن، دلبرده آن شده، به اسالم مى محضر پيامبر را دريافته باشند، با شنيدن پاره
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اند و  نگريسته، آن را تالوت و تفسير كرده  از عصر نزول قرآن كريم تا به امروز همواره مسلمانان به قرآن مى-2 
هر . پذير است يا نه اند كه آيا قرآن فهم ورزيده نمىهاى علمى از قرآن، عمل كرده، هرگزترديد  بر اساس آموخته

هاى علمى  چند كه پرواپيشگان مسلمان پيوسته از تحميل رأى خويش بر قرآن و تفسير به رأى و فقدان صالحيت
نگارش هزاران مجلد تفسير از . اند ياروحى خويش در دستيابى به معارف واال و ژرفاهاى مكتون آن در هراس بوده

 3*** اند دانسته گون مسلمان، گواه اين حقيقت است كه دستيابى به معانى قرآن را امرى ممكن مىفرق گونا
هنگامى كه بر آن، تأليف، تصنيف، . ***. 404شناسى فهم آن، ص  سعيدى روشن، تحليل زبان قرآن و روش

يابيم كه مسلمانان و   در مىتلخيص، تحشيه، تدريس، تحقيق، تبليغ، ترجمه، چاپ و نشر قرآن را بيفزاييم، به يقين
حتى غير مسلمانان، بر پايه فهم خود از قرآن از آغاز وحى تا دوران معاصر، از هيچ تالشى در راستاى تفسير و 

ترين داليل امكان فهم قرآن است كه به هيچ روى  اند و اين خود يكى از مهم تبيين معارف قرآنى فروگذار نكرده
 .قابل انكار نيست

  
گ  نتيجه  يرى

دينى ثابت  در قسمت برون. دينى مورد بررسى قرار داديم دينى و درون  قابل فهم بودن قرآن را از دو زاويه برون
دينى، نيز به طرح سه ديدگاه اصلى  در قسمت درون. اند هاى قرآنى معنادارند و در نتيجه قابل فهم كرديم كه گزاره

هاى عادى  گاه حداقلى كه بر محور عدم امكان فهم قرآن براى انسانبا توجه به داليل عقلى و نقلى، ديد. پرداختيم
استوار بود و ديدگاه حداكثرى كه بر پايه امكان فهم همه قرآن بدون واسطه براى انسان استوار بود، با اشكاالت 

هايش  يستگىرو كه قائل است هر انسانى به فراخور شرايط و شا رو گرديدند و در نتيجه ديدگاه ميانه متعددى روبه
بر اساس اين ديدگاه، فهم قرآن را مراتبى . تواند قرآن را بفهمد، مورد تأييد قرار گرفت و به اندازه ظرفيتش مى

بنابراين، برخى از مراتب قرآن . ترين درجه آن انسان عامى قرار دارد و در قله آن، انسان كامل است كه در پايين
 .هاى كامل اختصاص دارد همه مراتب فهمِ آن، تنها به انسانها قابل فهم است، اما  براى همه انسان
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  االمرين در آيات قرآن و روايات امر بين 
  

   ايوب اكرمى
 )عضو هيأت علمى دانشگاه فردوسى مشهد (
  
  
  

   چكيده
 و االمرين در آيات قرآن ومتون روايات در ضمن يك سلسله از عناوين و اصطالحات خاص  مسئله امر بين

 .متفاوتى طرح شده است
شود كه نوعى ناسازگارى و  چنين تصور مى) آيه و روايت(هاى متن   در نگاه نخست، و بنا به داللت ظاهرى واژه

ها به عقيده جبر دست يافت، همان گونه كه  توان از تعداد كثيرى از آن ها وجود دارد به تبع آن، مى تعارض ميان آن
ها سكوت نمود  شود درباره برخى از آن كه تصور مى اند و يا اين ض و عزل قابل تطبيقبرخى به ظاهر بر نظريه تفوي

 .ها داد و حكم به تشابه آن
 نويسنده كوشيده است نه به تفصيل كه به اجمال، آيات قرآن و سپس روايات مسئله را در يك منظومه مرتبط و 

دوم با ارجاع موارد ياد شده به اصول موضوعه، و اصل گونه و قابل مقايسه طرح نمايد و در قدم  بندى رياضى دسته
نظارت آيات و روايات بر يكديگر در قالب عام و خاص و اطالق و تغييد يا اجمال و تبيين و مقام بيان و سياق، 

هاى  مندى بهره برده، به داللت جامع ميان گروه نمايد، از چنين قاعده روش بندى آيات قرآن را تحصيل مى كه دسته
 .االمرين دست يابد تلف آيات قرآن و نيز روايات يعنى نظريه قويم و متين امر بينمخ

  
   طرح مسئله

ها، عناوين و  ها، مسئله االمرين در ضمن يك سلسله از واژه  ميراث علمى و كالمى شيعه در مسئله امر بين
خصوص منابع شيعه حاوى  مى بهها در قرآن و روايت اسال اصطالحات متعددى فراهم آمده است كه هر يك از آن

 .تعداد قابل توجهى سند و متن است
هاى  فرض  از ديرباز، شارحان قرآن، محدثان و متكلمان به اقتضاى سليقه و با نوعى تحليل مناسب با مبادى و پيش

 .اند هاى مذكور در متن پرداخته و دستاوردهاى متفاوتى را پيش رو نهاده خود به واكاوى و تحليل داده
ها را مالك ترديد در  هاى نواشعرى به گروهى از آيات قرآن استناد نموده و آن چنان كه گرايش  اشاعره قديم هم

اند، مفوضه نيز در تحليل نظريه  حسن و قبح عقلى و عدل الهى و ترويج و توجيه نظريه جبر يا كسب شمرده
 .اند اعتزال به چنين روشى دست يازيده
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اند و در  ترى در استفاده از آيات قرآن و حديث برگزيده اند، روش سنتى مى خاص محدثين كه خود صاحب دائ
 .اند هاى عقلى و كالمى بهره نبرده فهم قرآن و روايات چندان از نگره

ها را جزء متشابهات   برخى نيز در ابواب خاصى مانند روايات باب بداء يا طينت، بنا را بر سكوت گذاشته، و آن
 .اند را به خداوند احاله نمودهدانسته و علم آن 

بندى مشخصى از آيات قرآن و روايات ارائه نداده و فقط در مواردى از آيات قرآن بهره   بسيارى از متقدمين دسته
 مانند مرحوم عالمه محمد تقى جعفرى در آثار 1*** اند ترى پيش رو نهاده اند و برخى ديگر تقسيم كامل جسته

 . ***.ارخود، از جمله جبر و اختي

ترى ارائه  ياب شيوه بسيط و آسان. ***  مانند كتاب انسان و سرنوشت2***  شهيد مطهرى در برخى آثار خود
. *** هاى اصول فلسفه و روش رئاليسم  مانند كتاب عدل الهى و پاورقى3*** اند، و ليكن در آثار بعدى نموده
حدود زيادى مغفول مانده است، مالحظه آيات قرآن و آنچه تاكنون تا . اند ترى را طرح نموده هاى دقيق بررسى

 .روايات در يك منظومه مرتبط و قابل انسجام است
 اين پژوهشى بر آن است كه ضمن ارائه تصويرى اجمالى، آيات قرآن و روايات را با طرح قواعد و اصولى در يك 

ها  ى گونه آيات از داللت ظاهرى آنمنظومه مترتب و ناظر بر يكديگر طرح نموده، و با نشان دادن ترتب رياض
 .االمرين است حكم نمايد ها كه نظريه امر بين عبور كرده و به داللت منسجم و جامع ميان آن

  
 ها هاى آيات قرآن و داللت آن  گروه

دهند،  ها نسبت مى  آياتى كه در موارد فراوان كارهاى اختيارى آدميان را به صورتى روشن و متقن به خود آن-1 
 :مانند

 ).38/ مدثر (» كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبت رهينَةٌ «
» تبا اكْتَسا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا اِالَّ ونَفْس اللَّه كَلِّف286/ بقره (» الَ ي.( 
 ).10- 8/ شمس (»  منْ دسيهاو قَد خَاب* قَد اَفْلَح منْ زكّيها *  فَاَلْهمها فُجورها و تَقْويها  «
ها عالوه بر خودِ فعل نتايج  و مشتقات آن... هايى مانند كسب، عمل، سعى، جزاء، مشيت و  آياتى كه با واژه-2 

باشد كه با تعميم و مالحظه مشابهت   آيه مى200اين گروه بالغ بر حدود . دهند ها را نيز به انسان نسبت مى آن
 :شود از اين را شامل مىبرخى لغات مواردى بيش 

» كُمقُلُوب تبا كَسبِم ؤَاخِذُكُملكِنْ ي225/ بقره (» و( 
 )41/ روم (» ظَهرَ الْفَساد فِى الْبرِّ و الْبحرِ بِما كَسبت اَيدِى النَّاسِ «
 )29/ كهف (» الِمينَ نَارا اَحاطَ بِهِم سرَادِقُهافَمنْ شَاء فَلْيؤْمِنْ و منْ شَاء فَلْيكْفُرْ اِنَّا اَعتَدنَا لِلظَّ «
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 « )17/ غافر (»  كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبت اَلْيوم تُجزى
 « )202/ بقره (» اُولئِك لَهم نَصيب مِما كَسبوا

 )88/ كهف (»  و اَما منْ  امنَ و عمِلَ صالِحا فَلَه جزَاء الْحسنى «
 »مِلَتا عكُلُّ نَفْسٍ م تفِّيو 70/ زمر (» و( 

كنيم كه آيات دو گروه ذكر شده، هم به لحاظ نفس عمل و هم به لحاظ نتايجى كه اعمال آدمى به بار   مالحظه مى
 البته در .كنند اند و هر نوع ترديد در واقعيت اراده آزاد و اختيار انسان را نفى مى آورند، به انسان نسبت داده شده مى

برخى از موارد فوق دخالت و نظارت خداوند نيز يادآورى شده است كه معنى خاص خود را داراست؛ مانند آيه 
 .وجود مراتب در فاعليت الهى است  كهف كه در مقام اشاره به29

اند؛   فراوانكنند كه در آيات قرآن هاى ناروا و ظلم را از پروردگار سلب مى  گروه ديگر آياتى هستند كه نسبت-3 
 :براى نمونه

 « )9/ ، روم 40/ ، عنكبوت 70/ توبه (» فَما كَانَ اللَّه لِيظْلِمهم ولكِنْ كَانُوا اَ نْفُسهم يظْلِمونَ
» مهوا اَنْفُسمٍ ظَلَمرْثَ قَوح تابا صِرٌّ اَصثَلِ ريحٍ فيه117/ آل عمران (» كَم( 

 « )117/ هود (»  بِظُلْمٍ و اَهلُها مصلِحونَ يهلِك الْقُرىو ما كَانَ ربك لِ
ها را دربر دارند، نوعاً  هاى هم معناى آن و مشتقات آن  قابل توجه آن كه بسيارى از آياتى كه واژه ظلم و واژه

اب صرفاً صورى و توان گفت كه اين انتس دهند و نمى هاى مشابه را به انسان و اعمال او نسبت مى ها و پديده ستم
. هاى گوناگون صورت پذيرفته است مجازى است؛ زيرا هم آميخته با تأكيد است و هم به صورت مكرر و در قالب

ها، در عين حال در  فراوانى اين آيات ضمن گستردگى و تنوع و گوناگونى مصاديق مسئله نتايج ترتب بر آن
 .اند خصوص نفى جبر و تفويض داراى وجه اشتراك

االمرين بوده، داللت روشنى بر آن دارند؛ مانند آياتى كه فعل  يات ديگرى هستند كه نص در نظريه امر بين آ-4 
دهند و تحليلى جز امر  اى ديگر همان فعل يا مشابه آن را به مخلوقات نسبت مى معينى را به خداوند و در مرتبه

 :تابند؛ مانند االمرين را برنمى بين
» قُلُوب تقَس ةًثُموقَس اَشَد ةِ اَواركَاص لْحِج فَهِى دِ ذلِكعمِنْ ب 74/ بقره (» كُم( 
 .اند كه قساوت را به عامل انسانى نسبت داده) 43/ انعام (» ولكِنْ قَست قُلُوبهم وزينَ لَهم الشَّيطَانُ «

 « )13/ مائده (» لُوبهم قَاسِيةًفَبِما نَقْضِهِم ميثَاقَهم لَعنَّاهم وجعلْنَا قُ
كه قساوت در اين دو آيه به خداوند و علل ) 46/ اسراء (»  قُلُوبِهِم اَكِنَّةً اَنْ يفْقَهوه و فى  اذَانِهِم وقْرًا وجعلْنَا على «

 .الغير نسبت داده شده است ديگر با لحاظ متكلم مع
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انند سلب نعمت، رنج و گرفتارى، پيروزى و شكست در برخى حوادث و  البته غير از عنوان قساوت، عناوينى م
وقايع زندگى، در يك سطح به انسان و در سطح ديگر به خداوند ربط داده شده است كه در يكى به اعتبار توحيد 

 .خصوص در سطح علت انسانى است افعالى و در گروه ديگر به اعتبار علل و اسباب به
طور مختص به علم و اراده بارى  هاى هستى و نيز افعال انسانى را به حوادث و پديده بخشى از آيات قرآن -5 

ها را به علل و اسباب  ها به علم الهى آن دهند و برخى ديگر به صورت مشترك، ضمن انتساب آن تعالى نسبت مى
 :دانند؛ مانند خاص خودشان در نظام طولى مرتبط مى

 )60/ انعام (»  اَجلٌ مسمى لنَّهارِ ثُم يبعثُكُم فيهِ لِيقْضىويعلَم ما جرَحتُم بِاص  «
 )108 و 107/ نحل (»  قُلُوبِهِم و سمعِهِم اُولئِك الَّذينَ طَبع اللَّه على* ذلِك بِاَنَّهم استَحبوا الْحيوةَ الدنْيا علَى الْاخِرَةِ  «
 )45/ فرقان (» ك كَيف مد الظِّلَّ و لَو شَاء لَجعلَه ساكِنًا ثُم جعلْنَا الشَّمس علَيهِ دليالً ربِّ اَلَم تَرَ اِلى «
» مهاءووا اَهعاتَّب ى* وده مهادا زوتَدالَّذينَ اهمى-اُول* واَع و مهمفَاَص اللَّه منَهالَّذينَ لَع ا ئِكصاَب مهد، (» رمحم

 )23 و 17، 14
كنيم كه در آيات مذكور مواردى مانند دوستى دنيا و وابستگى به آن، به عامل انسانى و در نقطه مقابل،   مشاهده مى

طور كه در آيه بعد حركت ابرها به جعل الهى،  كورى چشم و گوش و دل به خداوند نسبت داده شده است، همان
انتساب به جعل الهى، به علل طولى آن هم نسبت داده شده است و در آيه بعد تبعيت ولى دليل بودن آفتاب، ضمن 

هاى نفسانى و به موازات آن پذيرش هدايت و انتخاب آن و زيادت و كمال آن به عامل انسانى و در  از خواهش
مفاد مشابه اين مطلب و . نقطه مقابل لعن الهى و كورى و نيز هدايت و ضاللت به خداوند نسبت يافته است

القاعده در اين موارد بايد آنها را به اقتضاى شأن نزول، سياق آيه،  دهد كه على بسيارى از آيات قرآن نشان مى
خصوصيت موضوع، مقام بيان و ارتباط مفهومى با آيات ديگر، مورد مداقه قرار داد، از جمله بايد عام و خاص و 

ها را بدون ارتباط با آيات ديگر بر ظاهر  توان آن وشن ساخت و نمىها را ر آن... مطلق و مقيد و مجمل و مبين و
 :براى نمونه نسبت دو گروه آيات ذيل با يكديگر قابل تأمل است. خودشان حمل نمود

» اِنْ مِنْ شَى لُومٍ وعرٍ ماِالَّ بِقَد ا نُنَزِّلُهم و نَا خَزَائِنُه21/ حجر (» ءٍ اِالَّ عِنْد( 
 « )49/ قمر (» ءٍ خَلَقْنَاه بِقَدرٍ لَّ شَىاِنَّا كُ

 « )59/ انعام (» ...وعِنْده مفَاتِح الْغَيبِ الَ يعلَمها اِالَّ هو ويعلَم ما فِى الْبرِّ والْبحرِ
 )22/ يد حد(» ...ما اَصاب مِنْ مصيبةٍ فِى الْاَرضِ و الَ فى اَ نْفُسِكُم اِالَّ فِى كِتَابٍ «
» رِ مِنْ شَىلْ لَنَا مِنَ الْاَمقُولُونَ هللَّهِ ي رَ كُلَّه154/ آل عمران (» ...  ءٍ قُلْ اِنَّ الْاَم( 
ها در يك سطح با علم و اراده و تقدير الهى را منتفى   آياتى كه با تقسيم به ظاهر دوگانه امكان ارتباط آن-6 

 :اند، مانند دانسته
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» لْ يونَقُلْ هلَمعالَّذينَ الَ ي ونَ ولَمتَوِى الَّذينَ يع9/ زمر (» س( 
» الطَّيِّبتَوِى الْخَبيثُ وس100/ مائده (» قُلْ الَ ي( 

 « )39 و 38/ نجم (»  و اَنْ لَيس لِلْاِنْسانِ اِالَّ ما سعى*  اَالَّ تَزِر وازِرةٌ وِزر اُخْرى
نحل (» فَكَفَرَت بِاَنْعمِ اللَّهِ فَاَذَاقَها اللَّه لِباس الْجوعِ و الْخَوفِ... ياْتيها رِزقُها رغَدا... قَرْيةً كَانَت  امِنَةًضَرَب اللَّه مثَالً  «
 /112( 
 )11/ رعد (»  يغَيِّرُوا ما بِاَنْفُسِهِم اِنَّ اللَّه الَ يغَيِّرُ ما بِقَومٍ حتّى «

ه آيه چهارم و پنجم از جهت احتواى مفهوم دو بعدى يعنى انتساب ايمان و كفر به عامل انسانى و نيز ك  ضمن آن
گيرند، ولى به لحاظ اشتراك در يك مفهوم  قرار مى) چهارم(انتساب نعمت و نقمت به پروردگار در گروه ديگر 

 .گيرند ديگر در اين گروه جاى مى
نمايند   اراده و مشيت و عناوين مشابه كه معنى اراده و مشيت را افاده مى گروه خاصى از آيات قرآن با عنوان-7 

 .شوندكه خود انواعى دارند رابطه حق تعالى با موجودات را متذكر مى
اند؛  آياتى كه نتيجه اراده آدمى را مصداق اراده حق تعالى شمرده و به نوعى تطبيق و يگانگى توجه داده:  نخست

 :مانند
» نْ كَانَ يم نْ نُريدلِم ا نَشَاءا مفيه لْنَا لَهجاجِلَةَ عالْع عى* ريدس الْاخِرَةَ و ادنْ اَرم ا  وه*  لَه ا نُمِده- كُل ؤُلَاءِ-ؤُلَاءِ و «
 )20- 18/ اسراء (

ده حق و تحقق آن را آياتى كه بدون تطبيق و اشاره به ارتباط خاصى بين اراده انسان و اراده بارى تعالى، ارا:  دوم
 :اند؛ مانند يادآورى نموده و بر آن تأكيد ورزيده

 « )17/ احزاب (» قُلْ منْ ذَا الَّذى يعصِمكُم مِنَ اللَّهِ اِنْ اَراد بِكُم سوءا اَو اَراد بِكُم رحمةً
 « )11/ فتح (» را اَو اَراد بِكُم نَفْعاقُلْ فَمنْ يملِك لَكُم مِنَ اللَّهِ شَيًْا اِنْ اَراد بِكُم ضَ

» كُمغْوِياَنْ ي ريدي اِنْ كَانَ اللَّه لَكُم حاَنْ اَنْص تدحى اِنْ اَرنُص كُمنْفَعالَ ي34/ هود (» و( 
ورد اشاره در تقسيم كنند؛ مانند دو آيه م آياتى كه اراده الهى را در نتيجه و به تبع نوع اراده آدمى معرفى مى:  سوم

 :تر آن آيه و به معنى عام» ...و ضَرب اللَّه مثَالً قَرْية«و آيه » اِن اللَّه لَا يغُيرُ ما بِقَومٍ«: قبل، يعنى آيه
» وهجو دوتَسو وهجو ضيتَب موي ... ذَابةِ اللَّهِ * فَذُوقُوا الْعمحفَفى ر *ي ا اللَّهمالَمينَوا لِلْعظُلْم آل عمران (» ريد /

106-108( 
 بديهى است نفى ظلم در آيه به تبع تفرقه و اختالف اختيارى و خوشبختى و شقاوت اختيارى آمده است كه در 

 .اين چند آيه به روشنى عنوان شده است
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كند كه اگر زن و شوهرى  به روشنى بيان مى) 35/ نسا(» ااِنْ يريدا اِصالَحا يوفِّقِ اللَّه بينَهم« و با نوعى تعميم، آيه 
توفيق الهى منوط به اراده . كند ها سازگارى ايجاد مى اراده اصالح و سازش باهم داشته باشند خداى تعالى ميان آن

 .االمرين است آنان است كه البته اراده تشريعى خداوند مترتب بر اراده تكوينى است و ناظر بر امر بين
 كاوش مفاهيم موجود در اقسام آيات اين گروه، مانند نسبت تعجيل و اضالل و يا اراده سوء و اغواء و اراده  با

يابيم كه  ها درمى ضرر به خداوند، در كنار اراده نصيحت و اراده خير و نفع و رحمت و هدايت و مقايسه آن
توان به عكس  كه نمى ها دانست، چنان خ آنتوان قسم دوم از اين گروه را حاكم بر دو قسم ديگر و يا ناس نمى

داورى كرد، بلكه براى تسالم آيات گروه به اعتبار سياق آيات و مقام بيان بايد اراده انسان و نوع افعال او را در 
گونه كه اراده بارى تعالى را بايد در ارتباط با مقدمات و علل انسانى و  ارتباط با اراده الهى تحليل نمود، همان

شوند  وجو كرد، يعنى مقدمات و علل طبيعى و انسانى مجارى نازله تحقق اراده الهى محسوب مى ى آن جستطبيع
آيات زير نيز مشابه . توان هر يك را در سطحى متفاوت با سطح ديگرى ارزيابى نمود در اين صورت است كه مى

 .مفاهيمى را كه در سه گروه اخير ياد شده، دربر دارند
» الَّذينَ جلَنَاوبس منَّهدِيوا فينَا لَنَهد69/ عنكبوت (» اه( 
 )15/ اسراء (» و ما كُنَّا معذِّبينَ...  فَاِنَّما يهتَدى لِنَفْسِهِ و منْ ضَلَّ فَاِنَّما يضِلُّ علَيها منِ اهتَدى «
 )29/ انسان (»  ربِّهِ سبيالً اِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمنْ شَاء اتَّخَذَ اِلى «

طور  اند، به خوانى اراده الهى با ظرفيت و توانايى و سطح انتظار انسان وارد شده  همچنين آياتى كه با مضمون هم
 :نمايند؛ مانند خاصى معناى مورد اشاره را اثبات مى

 )185/ بقره (» يريد اللَّه بِكُم الْيسرَ والَ يريد بِكُم الْعسرَ «
شوند كه تأكيد  طور مستقل يادآورى نموده و اراده الهى را در كنار آن متذكر نمى آياتى كه اراده آدمى را به و نيز 
 :شود ترى بر اراده آزاد انسان تلقى مى فزون

»  رَهرًا يةٍ خَيلْ مِثْقَالَ ذَرمعنْ يفَم *رَها يةٍ شَرلْ مِثْقَالَ ذَرمعنْ يم 8 و 7/ زلزال (» و( 
 )38/ مدثر (» كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبت رهينَةٌ «
 )11/ نور (»  امرِئٍ مِنْهم ما اكْتَسب مِنَ الْاِثْمِ  لِكُلِ «

 برخى آيات قرآن نيز با لحن ويژه و مؤكدى ترديدهاى ناشى از دوگانگى سطوح حيات طبيعى و انسانى را نفى 
اشاره ) علت الهى و علت انسانى(و عامل و دو سطح از علل و اسباب كرده و در مواضع مختلف به دخالت د

ها را در سطح ديگرى به خداوند نسبت  دارند، مانند آيات زير كه در حال نسبت دادن افعال به بندگان صريحاً آن
 :دهند مى
» منَهينَا بمنُ قَسنَح بِّكر تمحونَ رقْسِمي م32/ زخرف (» اَه( 

 ٢٧



» ممىور لكِنَّ اللَّهو تيماِذْ ر تيم17/ انفال (»  ا ر( 
 )65 و 64/ واقعه (» لَو نَشَاء لَجعلْنَاه حطَاما فَظَلْتُم تَفَكَّهونَ* ءاَ نْتُم تَزْرعونَه اَم نَحنُ الزَّارِعونَ  «

ها را به لحاظ معناى متن ناظر بر آيات مقابل يا  ان آنتو اند نمى  و چون اين آيات نوعاً در مقام بيان توحيد افعالى
 .ها دانست ناسخ آن

طور عام اراده قطعى خداوند در آفرينش و وقوع حوادث و افعال  ها را در كنار آياتى كه به  حال اگر همه اين گروه
اى نخواهيم داشت  م، چارهدهند قرار دهي ها را به اراده و مشيت عام الهى نسبت مى را نام برده و مصاديق جزئى آن

كه چندگانگى ظاهرى آيات قرآن را به سطوح متفاوت و چندگانه انتساب حوادث و افعال به علل طولى از  جز آن
ها و مواد هر آيه و مقام بيان و نيز  علت مباشر گرفته تا سبب اول تفسير كنيم و هر گروه را با لحاظ نمودن واژه

 .يمسياق به سطح ويژه خود ارجاع ده
 :اند؛ از جمله هايى هم معنى، ناظر به موضوع بحث هستند فراوان  آيات عام قرآن كه با واژه اراده و مشيت و يا واژه

 « )82/ يس (» اِنَّما اَمرُه اِذَا اَراد شَيًْا اَنْ يقُولَ لَه كُنْ فَيكُونُ
» ا اِالَّ ملَا نَفْع ا ولِنَفْسى ضَر لِكقُلْ لَا اَماللَّه 49/ يونس (» ا شَاء( 
 )24 و 23/ كهف (» اِلَّا اَنْ يشَاء اللَّه* ءٍ اِنّى فَاعِلٌ ذلِك غَدا  ىoو الَ تَقُولَنَّ لِشَا «
 )31/ رعد (» اَنْ لَو يشَاء اللَّه لَهدى النَّاس جميعا «

. اند ن شده، ناظر، مفسر و مبين اين آيات عامهاى ديگر آيات قرآن كه تاكنون عنوا رسد كه گروه  به نظر مى
خصوص اين عموميت از آن جهت موضوعى دارد كه در آيات مذكور نوعاً مصاديق خاصى از سطوح علل و  به

 .معاليل موجود ذكر نشده است، در حالى كه در آيات ناظر مصاديق و موارد متعددى يادآورى گرديده است
 .توان به اقسام ديگرى نيز دست يافت تر مى آورى كامل رسى و جمعكنيم كه در يك بر  يادآورى مى

  
   مفاد جامع آيات قرآن

توان با معيار واحد يا چند معيار نامتجانس و غير  آيد نمى  در تحقيق موارد و معانى كه از آيات قرآن به دست مى
اً توجه به مقام توحيد افعالى و منعطف مانند نظر صرف به منشأ عمل انسان و مقدمات فعل اختيارى و يا صرف

فاعليت مطلقه و يا صرف مسئله تنزيه و توحيد صفاتى و يا منحصراً حسن و قبح عقلى و عدل و حكمت و يا 
ها را تفسير نمود، بلكه بايد همه عناصر  به همه اين آيات نظر كرده و آن... صحت تكليف و يا فقر وجودى اشياء و

گونه آيات الهى را به فهم درآورد و به معيارهاى اساسى   يك منظومه مترتب و رياضىياد شده را منظور نموده و در
ها نسبت به هم، اطالق و تقييد، خصوصيت مورد و  مانند محكم و متشابه بودن برخى آيات، اجمال و تفصيل آن

پرتو آن، تعيين خصوص صدر و ذيل آيات و شأن نزول و سياق و مقام بيان و جهاتى ديگر توجه كرد، تا در  به
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هاى جدول متناوبى  نمايند و لغاتى را كه دربر دارند، مانند خانه  از اين نظر آيات قرآن و موضوعاتى را كه بازگو مى
 .باشد هاى ديگر مى  خانههستند كه كوچكى و بزرگى اعداد هر خانه كامالً مرتبط با كوچكى و بزرگى اعداد

 بايد توجه كرد كه بخش وسيعى از آيات قرآن، ناظر به تكاليف بندگان و امر و نهى و وعد و وعيد و بيان حدود و 
گونه كه برخى ديگر در مقام تبيين حكمت آفرينش و نيز تعظيم رسوالن و تالش مربيان  اند، همان حقوق اجتماعى

ها نه تنها با  اين. كنند هايى را يادآورى مى ها هستند و بر همين مبنا سنت  آنگذارى نسبت به و معلمان و ارزش
 .اختيار منافاتى ندارند كه خود شاهدى روشن بر آن هستند

اند كه بر اساس نظام  هاى انسانى، اجتماعى و حتى اعتقادى  از سويى، آياتى ديگر ناظر به تعليل حوادث و پديده
از طرفى آياتى نيز ناظر به رابطه بارى تعالى با موجودات و . ها يادآورى شده است نعليت، تأثير علل طولى در آ

تبيين مقام افاذه و اذن و اراده عام الهى هستند و نيز بخشى بر فقر وجودى اشياء و انسان تكيه دارند كه اين گونه 
 .آيات هيچ نظرى به كارهاى اختيارى انسان و نفى آن ندارند

ها و قوايى كه در انسان تعبيه شده و بر اعمال و نتايج اعمال او  دى از آيات قرآن بر انواع اراده در عين حال تعدا
نمايند و گاهى به شكل منفرد و نيز به صورت مشترك به علل طولى خود و يا به علت الهى و مشيت  تأكيد مى

ت كه به جهت دخالت مشيت بارى ها به علت الهى نه براى اين اس شوند كه مربوط شدن آن بارى نسبت داده مى
تعالى، افعال انسان جبرى باشند، بلكه اين آيات ضمن تبيين توحيد افعالى و فقر وجودى اشياء، همواره شواهدى 
بر عليت آورده و در برخى موارد همراه با آن، وجه تعلم و متربى بودن انسان و مثالً تضرع و بازگشت آدمى متذكر 

 .اند شده و و منظور داشته
 آيات ناظر به مشيت الهى نسبت به هدايت و ضاللت نيز هيچ يك مبين جبرى بودن آن دو نيست، بلكه ظهور و 
فعليت گمراهى يا رستگارى، بالبداهة به سبب وسائلى است كه انجام گرفته و چون تمهيد و وسيله بودن آن وسائل 

در برخى آيات مشيت الهى متعاقب نوع خصوص كه  فعل خداوند بوده به خداوند نسبت داده شده است، به
االمرين  انتخاب انسان از حق و در نقطه مقابل هوى و هوس آورده شده است كه شاهدى بر مدعا يعنى امر بين

 .است
 حاصل آن كه آيات قرآن ضرورتاً در محيط چنان مجموعه مرتبط كه فهم هر يك وابسته به فهم ديگرى است قرار 

جامع . دهند  كه ضمن تحفظ بر محكمات، مناسب با روح و كل قرآن است به دست مىاى را گيرند و نتيجه مى
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  االمرين  روايات امر بين

اند كه هر يك  اى از عناوين متفاوت گرد آمده االمرين در متون روايى در مجموعه  بايد دانست كه احاديث امر بين
گر چه استفاده از اين روايات در تحليل مسئله . اند ايى شيعه حاوى تعدادى از رواياتاز آن عناوين در منابع رو

جبر و اختيار از ديرباز مورد عنايت بوده، ليكن آنچه تا حدود زيادى مغفول مانده است مالحظه روايات همه اين 
 .هاست ابواب در يك منظومه مرتبط و مقايسه آن

ها در  لتوحيد اصول كافى رواياتى را در هشت باب آورده است كه همه آندر كتاب ا) ره(طور مثال كلينى  به
ها و اژه بدأ ذكر  وى در باب البداء شانزده حديث آورده كه در برخى از آن. اند موضوع جبر و اختيار قابل توجه

قدر، اذن، كتاب مشيت، اراده، قضا و (در باب ال يكون الشى اال بسبعة . شده و در بعضى ديگر مفهوم آن آمده است
دو حديث، در باب مشيت و اراده شش حديث، در باب ابتالء و اختبار دو حديث، در باب سعادت و ) و اجل

سه حديث، در باب جبر و قدر و امر ) جريان آن در عمل انسان(شقاوت سه حديث، در باب خير و شر 
 .االمرين چهارده حديث و در باب استطاعت چهار حديث آورده است بين

بيش از . *** 259-225، ص 5  محمد باقر مجلسى، بحاراالنوار، ج1*** در بحاراالنوار) ره( عالمه مجلسى
ها ماده  شصت روايت را كه با مضامين متفاوت به مسئله طينت اختصاص دارند گرد آورده است كه برخى از آن

 .طينت و در برخى ديگر معنى آن وارد شده است
مواردى ) ره( امالى خود، شش مورد از احاديث طينت را درج نموده و نيز شيخ مفيددر) ره( همچنين شيخ طوسى

 .ها همان اخبار بحاراالنوارند از افبار طينت را در اثر ارزشمند خود امالى گرد آورده است كه تعدادى از آن
رين روايات طينت ت ها اصلى  افزون بر اين، مرحوم شيخ صدوق در علل الشرايع چهار روايت را كه يكى از آن

 .است آورده است
 . ديگرى حديثى است كه ابن ماجه در سنن خود آورده است كه مفهوم طينت در آن آمده است

 قابل توجه است كه كلينى در كافى، اولين باب از كتاب ايمان و كفر، هفت حديث و ابواب پس از آن به عنوان 
 باب فطرة الخلق على التوحيد پنج حديث و باب كون باب آخر منه تعدادى حديث و نيز باب ذر و ميثاق و

المؤمن فى صلب الكافر دو حديث و باب پس از آن خلق المؤمن يك حديث آورده است و در جلد اول باب 
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هاى خاص احاديث  توان به اعتبار معيارهاى ياد شده در بخش آيات قرآن و برخى ويژگى  احاديث موجود را مى
تر به  هاى انحرافى و همچنين نگاه جزئى ها و جريان مانند توجه به اعتبار حديث، جهت صدور، وجود بدعت

 .هاى مورد بحث تقسيم نمود مسئله
 كه ناظر به بيان كلى قضا و قدر الهى و ارتباط آن با علم و اراده و قدرت و عدل و حكمت و احاديثى:  نخست

 :ديگر صفات پرودگارند؛ مانند
قد سمى آثاركم و علم . فان اللَّه سبحانه لم يخلقكم عبثاً و لم يترككم سدى و لم يدعكم فى جهالة و ال عمى «

 .». ***86به البالغه، خط  نهج2*** اعمالك و كتب آجالكم
 3*** اما بعد فان االمر ينزل من السماء الى االرض كقطرات المطر الى كل نفس بما قسم لها من زيادة او نقصان «

 . ***.23همان، خطبه 

 محمد ممدى 4*** »اذا كان يوم القيامة و جمع اللَّه الخالئق سئلهم عما عهد اليهم و لم يسئلهم عما قضى عليهم «
 . ***.16758زان الحكمة، ماده قضى رى شهرى، مي

ها به عدل الهى و حكمت و علم او و تدبير متقن در   ارجاع و استناد قضاى الهى و فعليت حوادث و پديده
احاديث باب، اشاره به اين حقيقت است كه عدل و حكمت و تدبير، منشأ انتزاع ذاتى و عقلى دارند كه قضاى الهى 

تأكيد بر حكمت و تدبير و علم و عدل به اين معنى است كه لوازم و اسباب هر . گيردد ها محقق مى بر اساس آن
دانيمن انسان كه حلقه اساسى اين نظام متقن است بايد  شود و مى اى در يك نظام علّى و حكيمانه تقويم مى حادثه

ن و بر اساس عدل وجود شود ارتباطى حكيمانه و متق ها بار مى بين اعمال و مقدمات اعمال وى و نتايجى كه بر آن
هاى ديگر است و قضاى الهى كه  از اين قَدر علمى كه همان حدود هر پديده و نسبت آن با پديده. داشته باشد

 .مرحله نهايى اثر هر پديده است بايد با ارجاع به عدل و حكمت فهميده شود
 و علم الهى به افعال و نيز قطعى شدن  قابل تأمل آن كه آنچه در حديث تسميه آمده و عناوينى مانند تسميه آثار

ارجاع شده است، نمونه روشنى از اين اصل مسلم است، ) الم يخلقكم عبثاً(آجال به موضوع حكمت الهى 
سان قطرات باران و تعبير زياده و نقصان، راهنماى خوبى به دخالت علل و  گونه كه تعبير نزول امر الهى به همان

 .ها است ناسباب مؤثر در زياده و نقصا
ها بسته است و نفى پرسش از قضاى الهى در حديث بعد   سؤال خداوند از مردم درباره عهد و پيمانى كه با آن
آنچه به نظام تكوين مربوط است و قضاى حتمى است از . اشاره به دو سطح قضاى حتمى و غير حتمى است

 به آن دارد، مربوط به مسئوليت آدمى است كه شود، اما بخش قابل سؤال كه حديث اشاره لطيفى انسان پرسش نمى
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عليه  از امام صادق) 117/ بقره (»  اَمرًا فَاِنَّما يقُولُ لَه كُنْ فَيكُونُ و اِذَا قَضى«:  در حديث ديگرى ضمن آيه شريفه
 مجلسى، 1*** »ان اللَّه اذا اراد شيئاً قدره فاذا قدره قضاه و اذا قضاه امضاه«: السالم چنين آمده است كه فرمود

 . ***.131، ص 5بحاراالنوار، ج 

 نسبت اين حديث با روايت سؤال از عهد و پيمان نسبت عام و خاص است؛ زيرا سؤال از عهد و پيمان يكى از 
 .موارد تقديرات بارى تعالى و امضاى قضاى پروردگار است

 :مرين هستنداال خصوص ناظر به تبيين اختيار و نص در امر بين احاديثى كه به:  دوم
اند اصطالح امر  عليهم السالم به ما رسيده ها كه از طريق اهل بيت خصوص آن  بخش قابل توجهى از روايات به

آيد  نكته مهم آن است كه چنان كه از متن اين روايات برمى. اند االمرين را عنوان نموده و بر آن تأكيد ورزيده بين
 از زمان پيامبرصلى اهللا عليه وآله و عصر صحابه مطرح بوده است، ليكن از االمرين از صدر اسالم و انديشه امر بين

عليهم السالم درباره  هاى بعد اختالف آراء در اين قلمرو به اوج خود رسيد عقيده اهل بيت آن جهت كه در سده
زهاى كالم در قرون بعد اين انديشه مر. اختيار و جبر موضوعيت بيشترى يافت و به يك امر فراگير تبديل شد

البته برخى . ها را به خود معطوف نمود شيعى را درنورديد و توجه بسيارى متكلمان مسلمان و اهل سنت و غير آن
هايشان پيداست، در فهم و تحقيق اين نظريه، توفيق چندانى نداشته و تحليل  كه از نوشته از عالمان اهل سنت چنان
 :كنيم از اين احاديث توجه مىحال به برخى . اند درستى از آن ارائه نكرده

يقول اللَّه عز و جل ما من اهل قربة و ال اهل بيت وال رجل ببادية كانوا على «:  رسول خداصلى اهللا عليه وآله فرمود
ما اكرهت من معصيتى ثم تحولوا عنها الى ما احببت من طاعتى اال تحولت لهم عما يكرهون من عذابى الى ما 

 . ***.كنزالعمال: حمدى رى شهرى، ميزان الحكمه ماده قضى، به نقل از م2*** »يحبون من رحمتى

طور كلى دخالت علل و اراده انسانى در همه سطوح   دو حديث ديگر را ابن ماجه در سنن خود آورده است كه به
 :اند قدر و قضاى مربوط به انسان را تصديق نموده

العمر اال البرّ و ال يردالقدر اال الدعاء و ان الرجل ليحرم الرزق ال يزيد فى «:  رسول خداصلى اهللا عليه وآله فرمود
 . ***.91 و 90؛ مقدمة باب االيمان، ح 35، ص 1 ابن ماجه قزوينى، سنن، ج 3*** »بخطيئة يعملها

العمل فيما جف به القلم و جرت به المقادير ام فى امر مستقبل؟ : صلى اهللا عليه وآله  قال قلت يا رسول اللَّه
 . ***. همان4*** »بل فيما جف به القلم و جرت به المقادير و كلّ ميسر لما خلق له«: صلى اهللا عليه وآله قال
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 روشن است توسعه دخالت علت انسانى در موضوعاتى كه حتى قلم تقدير الهى در آن جارى شده است حاكى از 
 .تر مسئله بداء است  در سطحى عالىاالمرين و مسئله مورد ادعا و تعبير ديگرى از اختيار و امر بين

عليه  االمرين به ما رسيده است نوشته امام هادى ابوالحسن الثالث ترين رواياتى كه در زمينه امر بين  از با ارزش
:  بنگريد به5*** اند اى از خود به يادگار گذاشته اند و اثر جاودانه را نگاشته السالم است كه در پاسخ مردم اهواز آن

 . ***.عليه السالم نى، تحف العقول، باب كلمات االمام الهادىالحرّا

 حديث ديگرى هم از امام ابوالحسن الرضاعليه السالم وارد شده است كه مشكل انتساب امور به پروردگار و 
 11، ص 5بحاراالنوار، ج :  بنگريد به1*** طور دقيق طرح و مرتفع ساخته است تعارض آن با اختيار انسان را به

 ... ***.و

عليهم السالم به ما رسيده است كه در منابع اسالمى از جمله  گونه كه روايات ديگرى نيز از امامان معصوم  همان
بحاراالنوار عالمه مجلسى جلد ده مضبوط است؛ از جمله حديث سؤال عباية ابن ربعى از امام على بن ابى 

تر مسئله به موضوع رابطه افعال  فت خاص و طرح دقيقباشد كه با ظرا عليه السالم در مورد استطاعت مى طالب
 . ***.، باب القضاء والقدر75-71، ص 5 همان، ج 2*** آدمى با خداوند پرداخته است

ها مورد تأكيد قرار گرفته  االمرين در آن يابيم كه اجزاى مختلف امر بين  با تأمل در مفاد احاديث ياد شده درمى
ل آدمى در آنچه كه قلم قدر الهى در آن جريان يافته و نيز اشاره به دخالت عللى يادآورى دخالت و نقش عم. است

مانند صحت در آفرينش، تسهيل مسير، وجود زاد و توشه، امهال و ايجاد انگيزه عمل و همچنين تأكيد بر برخى 
 اشاره به طرد معيت نمودهاى مشيت الهى مانند امر و نهى و معاونت و يا ممانعت خداوند در كار خوب و بد و نيز

االمرين را تقريب  در مالكيت و نفى مالكيت و استطاعت بدون اراده الهى در حديث آخر، بدون هيچ تأويلى امر بين
 :هاى انسانى در مشيت الهى تصريح دارند اند كه به تأثير اراده هاى زير نيز از همين قبيل نمونه. نمايد و تفهيم مى
البالغه،   نهج3*** »فلما راى اللَّه صدقنا انزل بعدونا الكبت و انزل علينا النصر«: رمايدف عليه السالم مى  امام على

 . ***.56خطبه 

هو عشرة اوجه فمنه قضاء فراغ و قضاء عهد و قضاء اعالم و قضاء «:  همچنين آن حضرت در تبيين قضاء فرمود
 4*** »ء فصل و قضاء خلق و قضاء الموتفعل و قضاء ايجاب و قضاء كتاب و قضاء اتمام و قضاء حكم و قضا

مقصود از قضاء فراغ آيه : توضيح آن كه. شهرى، ميزان الحكمة ماده قضى ؛ محمدى رى5مجلسى، بحاراالنوار، ج 
 انفال، و قضاء ايجاب آيه 42 حجر، و قضاء فعل آيه 66 اسراء، و قضاء اعالم آيه 23 بقره، و قضاء عهد آيه  200
 غافر، و قضاء 20 قصص، و قضاء حكم و فصل آيه 28 مريم، و قضاء اتمام آيه 21اب آيه  يوسف، و قضاء كت41

 . ***.باشد  سبأ مى14 فصلت، و قضاء موت آيه 12خلق آيه 

 ٣٣



سازد كه   تصويرى كه امام طبق مفاد آيات قرآن از صور گوناگون قضاى الهى ارائه نموده است روشن مى
صرفاً يك سرى واژه بدون وجود خارجى نيستند، بلكه امورى عينى و ... م واصطالحاتى مانند فراغ و عهد و اعال

به تعبير ديگر، اراده و حضور . اند گيرى قضاء الهى هايى از دخالت علل گوناگون و سطوح مختلف شكل نمونه
ه و دائمى و قضاء بارى تعالى اَشكال مختلف و متعددى دارد كه به تناسب گوناگونى علل و اسباب تقويم شد

باشد و فراغ و عهد و ابالغ و ايجاب و فصل  و استطاعت انسان مى) فعل(ها عمل  فعليت يافته است كه از جمله آن
 .باشند اند كه در نسبت با حوادث هستى از جمله انسان مى سطوح ديگرى از قضاى الهى... و

هر يك به نوعى بر دخالت و نظارت اند،   حاصل آن كه اين نوع شواهد و مستندات كه در متون حديثى ما فراوان
هاى انسانى، ظهور و يا  علت الهى و نيز دخالت علل موجود در نظام سببى و مسببى از جمله اشكال مختلف اراده

صراحت دارند و جاى هيچ ترديدى را در نفى جبر و تفويض و صور ديگر عقيده درباره استطاعت آدمى باقى 
 .المرين را برنمى تابندا گذارند و تحليلى جز امر بين نمى

عليه السالم كه در هنگام بازگشت از صفين در پاسخ به سؤالى در همين زمينه ايراد   حديث مشهور از امام على
 كلينى، كافى، كتاب التوحيد، باب الجبر والقدر و 5*** نمودند، به تفصيل اجزاى مسئله را تحليل نموده است

 نيز پاسخ امام سجادعليه السالم به نامه حسن بن ابى الحسن بصرى از جمله و. ***. 119، ص 1 االمرين االمر بين
، ان اللَّه ال يطاع 16، باب القضاء والقدر، ح 5 مجلسى، بحاراالنوار، ج 6*** اند احاديث قابل توجه در اين موضوع

 جمله در سنن ابن ماجه، در متون حديثى اهل سنت از. ***. باكراه و ال يعصى بغلبة و ال يهمل العباد فى الهلكة
جلد اول مقدمه كتاب باب دهم، هفده حديث آورده شده و نيز در صحيح مسلم، كتاب االيمان باب اول، سه 

. هايى در متن آورده شده كه با نوعى بر مضامين ياد شده داللت دارند هاى مختلف با اندك تفاوت حديث به نقل
ها قابل استنتاج است مربوط به موضوع شقاوت و سعادت و  مرين از آناال برخى از احاديث ديگر كه نظريه امر بين

هاى ديگر مانند انتساب حسنه و سيئه به انسان و خداوند و نيز  يا طينت و يا مسئله بدأ هستند و برخى به مناسبت
ث اند كه بح روايات باب استطاعت و همچنين مسئله صفات خداوند و ابواب مشابه به موضوع بحث پرداخته

 .طلبد ها فرصت مستقلى مى درباره آن
ها بدانيم به اين معنى كه  وجود ظروف خير و شر در ذات انسان ها را ناظر به  اما در مورد روايات طينت اگر آن

و اين تمايالت از سرشت و . كنند هايى كه دارند و نه جبراً به خير يا شر تمايل پيدا مى ها با توجه به گرايش انسان
خصوص كه در برخى روايات تصريح شده است كه مؤمن از صلب كافر و كافر از صلب  طينت هاست بهآميختگى 

 .شود مؤمن خارج مى
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 در اين صورت خوبى و بدى، ايمان و كفر امرى ذاتى و منسوب به جبلت و خلقت نخواهند بود، بلكه در اين 
بدين ترتيب روايات طينت . علت تامه آنوجود مقتضيات خوب و بد در آدمى است و نه  رويكرد طينت ناظر به

 .كنايه از اختالف استعدادهاى افراد در قبول هدايت الهى است
 1*** داند االمرين منطبق مى  عالمه طباطبايى با انتخاب چنين روشى در تحقيق مسئله آن را با نظريه قويم امر بين

ايشان در همين . »ا مسلِمينِ لَك و مِنْ ذُرِّيتِنĤَ اُمةً مسلِمةً لَكربنَا و اجعلْنَ«، ذيل تفسير آيه 291، ص 1الميزان، ج 
ان االشياء و هى بين بدئها و عودها تجرى على ما يستدعيه بدئها و يحكم به حظها من السعادة و : نويسد بخش مى

 . ***.الشقاء والخير و الشرّ

  هاى نظريه مطلوب  ويژگى
هايى چند كه اجزاى نظريه  توان به ويژگى هاى آيات قرآن و احاديث فراهم آمد، مى از گروه از مجموع مطالبى كه 

 :اند اشاره نمود مطلوب
ها به دست  هاى انسانى در حوادث و نتايجى كه از آن هايى از جمله تأثير اراده  نخست آن كه تأثير علل و زمينه-1 

اى ياد شده از آيات قرآن و روايات در مقام تذكار هدف خلقت ه رو كه گروه آيد قطعى و مسلّم است و از اين مى
ها و اعمال انسان هستند  با ريشه) چه خوب و چه بد(و غرض حيات و يا تكليف و حدود و يا تطبيق نتايج 

هاى  ها را تخصيص زده و يا استثناء كرد، بلكه اين گروه از آيات و روايات خود مخصص گروه توان آن نمى
 .ديگرند

 ديگر آن كه گروهى از آيات و روايات متوجه تعيين مصاديق و بيان موارد اراده الهى و چگونگى تحقق علم -2 
استطاعت و . اند كه با نتيجه مورد اشاره سازگارند؛ زيرا يكى از مصاديق بارز، بلكه مصداق اخص اراده الهى الهى

 .عبوديت اختيارى انسان است
ت فراوانى در مقام بيان اصولى بنيادين مانند توحيد افعالى و علم بارى تعالى و  ديگر آن كه آيات و روايا-3 

اند، شامل همه مصاديق تأثير و  اند و به لحاظ مرتبه مقدم رو كه كلى و عام از اين. خالقيت و اراده عام او هستند
ى در سطوح مختلف مخلوقات، ها مانند دخالت علل طول ها، مصاديق آن رو كه در كنار آن فاعليت هستند و از اين

 .اند االمرين قابل جمع و بلكه متالزم اند، با نظريه امر بين از جمله انسان شمارش شده
خورد و مثالً قضاى الهى و اراده او ناقض اراده آدمى و يا  ها تداخلى به چشم مى  اگر در ظاهر بعضى از نسبت-4 

هايى مانند ارجاع به امور  بايست از روش رسد، مى  نظر مىاصل عليت عمومى و عاملى در مقابل ساير عوامل به
ها را تحليل نمود؛ زيرا  ها نوعاً وجود دارد آن هايى كه در خود متن، ذيل و صدر آن محكم، و يا شواهد و راهنمايى

 .كه سنت علمى چنين اقتضايى دارد
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هايى كه  صلى اهللا عليه وآله از گروه اسالم مواردى از قبيل نفى صريح قضاى جبرى و اظهار برائت پيامبر گرامى -5 
، بحث 32، ص 4 جعفر سبحانى، الملل و النحل، ج 2*** دهند خطاها و معاصى خود را به قضاى الهى استناد مى

 ابن ماجه، سنن، ج 3*** و نيز برائت وى از مباحث بيهوده درباره قدر. *** قدرية، به نقل از الصراط المستقيم
و ذكر مصاديقى از قدر مانند استشفاء و تأثير دعا و در كنار آن توجه به علل . *** 85ح ، مقدمة، 33، ص 1

طبيعى مانند اعتناء بر سنت طبيعى در سالمت تن و بدن، ضمن نفى صور مختلف جبر و تفويض، عقيده امر 
 .نمايند االمرين را تنظير و اثبات مى بين

ها و در ايجاد فعل  ون و استطاعت انسان در استفاده از آنوجود مقدمات گوناگ  تصريح برخى روايات به-6 
 .اند اختيارى، تقرير ديگرى از اين نظريه

مند و  اعتنايى به فهم نظام ها و بى هاى تاريك، ناشى از خلط مبحث  بايد اذعان نمود كه بسيارى از شبهات و نقطه
هاى طبيعى و علل انسانى با سطح  ال به فاعلباشد كه سطح استناد حوادث و افع مرتبط آيات قرآن و روايات مى

اى كه در حوزه مشيت الهى تقدير شده، مانند  دخالت اراده. ها به خداوند تفكيك و تصوير نشده است استناد آن
همه به اراده عام حق است، ولى ... اصل وجود انسان، تهيه مقدمات، اراده هدايت و تمهيد عوامل پيرامونى و

 در حوزه فاعليت انسان تقدير شده، مانند شناخت و بهره بردن از آن مقدمات، و به دنبال آن اى كه دخالت اراده
از همين روست كه . عمل درست و يا غلط وابسته به اراده انسان است كه در طول اولى و ليكن در دو سطح است

حت تأثير اراده الهى خنثى و هيچ يك از آيات قرآن و احاديث، اراده آدمى و عمل ناشى از آن و نتايج آن را ت
 .نتيجه معرفى نكرده است بى

  
  
  

     منابع و مĤخذ

  
رو برخى از منابع گر چه مستقيم در متن نيامده ولى در مجموع  نامه مؤلف است، از اين  مقاله حاضر بخشى از پايان

 .ها مراجعه شده است به آن
  
 .ق1394بيروت، مؤسسه االعلمى للمطبوعات، : چاپ پنجم ابن شعبه الحرانى، حسن بن على، تحف العقول، -1 
 . ابن ماجه، محمد بن يزيد القزوينى، سنن، بيروت، دارالفكر، بدون تاريخ و نوبت چاپ-2 
 . بخارى، محمد بن اسماعيل، صحيح، بيروت، دارالجليل، بدون تاريخ-3 
شى نجفى، شهاب الدين احقاق الحق، انتشارات قاضى حسينى سيد نور اللَّه، با حواشى مرع) شوشترى( تسترى -4 

 .اللَّه مرعشى، قم، بدون تاريخ كتابخانه آيت
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 . بدون مشخصات- شرح المواقف - السيد الشريف -  الجرجانى -5 
 .1379 جعفرى، محمد تقى عالمه، جبر و اختيار، تهران، مؤسسه تدوين و نشر آثار عالمه جعفرى، -6 
 .1375نشر كرامت، :  ، وجدان، چاپ دوم-  -7 
 حلى، جمال الدين حسن بن يوسف عالمه، كشف المراد فى شرح تجريد االعتقاد، بيروت، مؤسسه االعلمى -8 

 .ق1399للمطبوعات، چاپ اول، 
 .ق1386 الخورى الشرتونى، سعيد اقرب الموارد، -9 
 .»ديگربدون مشخصات « خوئى، ابوالقاسم، اجود التقريرات، نشر چاپخانه مهر قم، -10 
 راغب االصفهانى، حسين بن محمد، المفردات فى غريب القرآن، تهران، المكتبة المرتضويه الحياء آثار -11 

 .المرتضويه، بدون تاريخ
 .ق1412دارالهجرة، قم، : البالغه، تحقيق صبحى صالح، چاپ پنجم  رضى شريف، ابوالحسن محمد، نهج-12 
:  الكتاب و السنة و العقل، با نقرير حسن محمد مكى عاملى، چاپ چهارم سبحانى، جعفر، االلهيات على هدى-13 

 .ق1413قم، نشر مركز العالمى للدراسات االسالميه، 
 .1371، نشر مركز مديرت حوزه علميه قم، : ، الملل والنحل، چاپ دوم- -14 
 .ق1402فة،  شهرستانى ابوالفتح، محمد بن عبدالكريم، الملل والنحل، بيروت، دارالمعر-15 
 . صدوق، محمد بن على بابويه، توحيد، قم، مؤسسه نشر اسالمى، بدون تاريخ و نوبت چاپ-16 
 .ق1391مؤسسه االعلمى للمطبوعات، :  طباطبايى، محمد حسين عالمه، الميزان، چاپ دوم-17 
 .ق1379 فضل بن حسن، مجمع البيان، بيروت، دار احياء التراث العربى، - طبرسى ابو على -18 
 .ش1365تهران، انتشارات مرتضوى، :  طريحى فخر الدين، مجمع البحرين، چاپ دوم-19 
 .ق1388 كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، تهران، منشورات مكتبة االسالمية، -20 
 .ق1403بيروت، مؤسسه الوفاء، :  مجلسى، محمد باقر، بحاراالنوار، چاپ دوم-21 
 .1375د، ميزان الحكمة، دار الحديث قم، شهرى، محم  محمدى رى-22 
بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى، :  مرواريد، حسنعلى، تنبيهات حول المبدأ والمعاد، چاپ دوم-23 

 .ق1418
 . مرتضى عالمه، عدل الهى، چاپخانه سپهر تهران، چاپ دوم، بدون تاريخ- مطهرى -24 
طلب و اراده، ترجمه و شرح سيد احمد فهرى، تهران، مركز انتشارات ، )امام( موسوى خمينى، روح اللَّه -25 

 .1362علمى و فرهنگى، 
 . هاشم معروف الحسنى، الشيعة بين االشاعرة و المعتزله، بدون مشخصات-26 
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  تجلى علم و حكمت الهى در متن قرآن 
   از منظر علّامه طباطبايى

  
   امير رضا اشرفى

  سه امام خمينى عضو هيأت علمى مؤس
  
  

   چكيده
تواند راه ما را براى فهم و تفسير دقيق آن متن و دستيابى به مبانى تفسير   بازشناسى يك متن از زواياى گوناگون مى

يكى از ابعاد، . توان از ابعاد گوناگون مورد مطالعه و مداقه قرار داد متن قرآن را مى. صحيح آن هموارتر سازد
نويسنده اين مقاله، تأثير علم و حكمت . داف پديدآورنده آن و تأثير آن بر متن قرآن استشناسايى اوصاف و اه

در باور عالمه طباطبايى .  مورد مالحظه قرار داده است-  با تكيه بر تفسير الميزان -الهى را در استوارى متن قرآن 
دورى قرآن از تسامح و «ه در علم و حكمت الهى تأثير اساسى بر متن آن داشته است و اين دو صفت به ويژ

ها بايد  اين ويژگى. تجلى نموده است» دقت و ظرافت بيانات قرآنى«و » دورى قرآن از اختالف و تناقض«، »تساهل
 .به عنوان مبانى تفسير قرآن براى درك صحيح مقاصد آن مورد توجه كافى قرار بگيرد

  
  
  

متنى كه از يك گوينده . ر يا نوشتار او امرى انكارناپذير استهاى گوينده يك متن در گفتا  تأثير اوصاف و ويژگى
دانا و حكيم با هدف و مقصودى صادر شده است با متنى كه در وراى آن هدف و مقصود قابل ذكرى نبوده است 

تر مراد و مقصود گوينده يك متن و مداليل كالم او بايد  رو براى درك بهتر و دقيق كامالً متفاوت است؛ از اين
 .هاى پديدآورنده آن متن و نيز اهداف پديدآوردن آن متن را شناخت وصاف و ويژگىا

 بازشناسى تأثير اوصاف الهى در يك متن قرآن هم از طريق عقل و داليل برون متنى و هم از طريق نقل و داليل 
اى  ذيل آياتى كه به گونهدر اين مقال سعى بر اين است با ارائه و تحليل تفسير عالمه . پذير است درون متنى امكان

كند، نقش و تأثير شناخت اوصاف و  تأثير علم و حكمت و اهداف پديدآورنده قرآن را در سخنان او بيان مى
 براى 1*** اى از مبانى تفسير قرآن دست يابيم اهداف الهى را در متن قرآن نمايان سازيم و از اين راه به دسته
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   علم الهى و دورى از تسامح و تساهل

 خداوند از نظر عالمه طباطبايى.  يكى از آثار نفوذ علم الهى در متن قرآن، دورى آن از تسامح و تساهل است
حكيم در بيان مقاصد خود همان روش عام بشرى را اختيار كرده است؛ اما در همان حال كالم او با كالم انسان از 
جهاتى متفاوت است؛ از جمله اين كه سخن آدمى ترجمان انديشه و بازتاب درك او از واقعيات خارجى است؛ 

انگارانه است؛ اما كالم خداى متعال كه از يك  يز و سهلآم هاى علمى، چه بسا تسامح اين گفتار به دليل محدوديت
 به عنوان ابزارى براى انتقال -هاى زبانى  سو احاطه كامل به واقعيت هستى دارد و از سوى ديگر به تمام قالب

 :فرمايند ايشان در اين زمينه مى.  آگاه است، كامالً به دور از تسامح و تساهل است-درست و دقيق يك انديشه 
كارگيرى الفاظ و تركيب  قرآن كريم در ابالغ پيام رساى خود روش نوظهورى اختيار نكرده و راه جديدى در به« 

جمالت و وضع كلمات به ازاى معانى ابداع نكرده است، بلكه به همان روش عادى مشى كرده است؛ اما كالم او با 
 گفتار خود - چه بليغ باشيم و چه نباشيم - بشرى كالم بشر در امر ديگرى تفاوت دارد و آن اين كه ما گويندگان

سازيم و درك ما نسبت به معانى به ميزان فهمى است كه از حيات  را بر پايه درك خود از معانى استوار مى
كار چنين . ايم؛ همان حيات اجتماعى كه ناشى از فطرت اجتماعى انسانى ما است اجتماعى خود بدان دست يافته

شود، باب تساهل و تسامح به روى ذهن ما  ست و همين كه پاى قياس به ميان كشيده مىدركى قياس كردن ا
بريم و  مى» همه«ببريم، بر روى » غالب افراد«ها حكمى را كه بايد بر روى  گردد، در نتيجه در سنجش گشوده مى

؛ اين ويژگى كالم انسان است ...كنيم ملحق مى» معدوم«را به » فرد نادر«. گيريم مى» دائم«را به جاى » غالب اوقات«
است؛ اما كالم خداوند سبحان از اين نقيصه پالوده است؛ زيرا ]  از واقعيات خارجى[كه مبتنى بر ميزان علم او 

» و ما هو بِاص لْهزْلِ* اِنَّه لَقَولٌ فَصلٌ «: فرمايد احاطه كامل به واقعيات هستى دارد؛ چنان كه خود در اين باره مى
 محمد حسين 1*** »آميز نيست ؛ اين كالمى است جداكننده حق از باطل و گفتارى هزل)14-13): 86(رق طا(

 . ***.381، ص 5ق، ج 1393طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، چاپ سوم، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، 

. ايى در تفسير آيات قرآن استفرض مبن  يكى از انتقادهاى عالمه به برخى از مفسران، توجه نكردن به اين پيش
ياءيها الَّذينَ  امنُوا منْ يرْتَد مِنْكُم عنْ دينِهِ فَسوف ياْتِى اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونَه « سوره مائده 54عالمه ذيل آيه 

 :فرمايد مى» ...فى سبيلِ اللَّهِ والَ يخَافُونَ لَومةَ لَائِمٍاَذِلَّةٍ علَى الْمؤْمِنينَ اَعِزَّةٍ علَى الْكَافِرينَ يجاهِدونَ 
دارد و ) كننده اى گمراه فتنه(اى به ملحمه  اند كه اين آيه اشاره بسيارى از مفسران هر چند متوجه اين مطلب شده «

اند و آن چنان كه بايد و  انگارى كرده اند؛ اما در تفسير مفردات اين آيه سهل درباره مصداق آن بحثى طوالنى كرده
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و الَ تَرْكَنُوا اِلَى « ايشان در جاى ديگرى از الميزان، ضمن بحثى انتقادى با صاحب المنار درباره شمول آيه شريفه 
النَّار كُمسوا فَتَمفرمايد ن مى؛ نسبت به مصاديق به ظاهر جزئى از ركون بر ظالما)113): 11(هود (» الَّذينَ ظَلَم: 

سخن خود را نقض كرده است؛ زيرا اعتراف ]  درباره شمول اين آيه نسبت به برخى مصاديق آن[صاحب المنار  «
 مانند مصاحبت و مجالست با ستمكاران، زيارت ايشان، -كرده است كه برخى امور مذكور در سخن زمخشرى 

به ستمكاران است، ولى ) ميل اندك(ز مصاديق ركون  ا-ها و رضايت به كارهاى ايشان  با آن) مداهنه وسازشكارى
شمول آيه را نسبت به اين مصاديق نفى كرده است؛ در حالى كه هرگونه نافرمانى الهى امرى عظيم است و نبايد 

مشكل اين است كه اكثر مفسران عادتشان اين شده است كه از نسبت دادن برخى . كوچك شمرده شود
 . ***56، ص 11 همان، ج 3*** ».ند تعالى ابايى ندارندها به بيان خداو انگارى سهل

 عالمه بار ديگر در سخن با صاحبان تفسير بيضاوى و المنار درباره برداشت تفسيرى اين دو از تأويل رؤياى 
 :فرمايد پادشاه مصر توسط حضرت يوسف مى

 سوره 47اند؛ اگر در تعابير آيه  پيمودهبه نظر من ايشان در تفسير آياتِ رؤيا و تأويل آن راه تساهل و تسامح را  «
با اندكى تصرف و  (192-191، ص 11 همان،، ج 4*** »....رسيم يوسف تدبر و تأمل كنيم، به نتيجه ديگرى مى

 ). ***تحليل كالم عالمه

فَذَروه فى سنْبلِهِ اِالَّ قَالَ تَزْرعونَ سبع سِنينَ داَبا فَما حصدتُم « توضيح آن كه صاحب تفسير بيضاوى آيه شريفه 
عليه السالم درباره پايان  را خبرى از آينده و بشارتى از جانب يوسف) 47): 12(يوسف (» قَليالً مِما تَاْكُلُونَ

آميز است؛ به عقيده وى، اگر  انگارانه و مسامحه عالمه معتقد است كه چنين تفسيرى سهل. خشكسالى دانسته است
هاى فراوانى پس از خشكسالى بدهد، حق كالم اين بود  خواست خبرى درباره سال سالم مىعليه ال حضرت يوسف
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 اَحقُّ اَنْ يتَّبع اَمنْ الَ يهِدى اِلَّا   اَفَمنْ يهدى اِلَى الْحقِ« سوره يونس 35 نمونه ديگر تأكيد عالمه بر اين مبنا ذيل آيه 
هادى الى «رسد كه  مه پس از اين كه با استفاده از قرينه مقابله به اين نكته مىعال. نمايان است»  اَنْ يهدى

اين است كه خودِ » مهتدى بنفسه« مراد از 2*** »مهتدى بنفسه«بايد . ***  راهنماى به سوى حق1*** »الحق
ست هدايت كرده شخص مستقيماً از جانب خدا هدايت شده باشد؛ نه اين كه ديگرى او را از طريق عادى به راه را

 :فرمايد باشد، مى. *** باشد
شك ظاهر آيه شريفه بر آن داللت دارد و اين بهترين شاهد است بر اين كه اين  اى است كه بى اين مطلب نكته «

باشد؛ زيرا ايشان به هر  سازند، نمى هاى رايج اهل عرف كه كالم خود را بر آن مبتنى مى كالم از قبيل مجازگويى
گويند؛ هر چند خود به آن اعتقاد  مى» هادى به حقّ«حقى را بر زبان آورد و به حق دعوت نمايد، كسى كه كلمه 

نداشته باشد و به حق عمل نكند و يا اين كه به حق عمل نمايد؛ اما به آن متعهد نباشد و خواه خود به حق رهنمون 
 . ***58 ، ص10 الميزان، ج 3*** ».شده باشد يا ديگرى او را هدايت كرده باشد

 سوره بقره نيز از كسانى كه بدون دقت كافى در تعابير آيات مرتبط با شفاعت به تفسير اين 47 عالمه ذيل آيه 
 .اند، انتقاد كرده است آيات پرداخته

و «و ) 28): 21(انبياء (»  و الَ يشْفَعونَ اِالَّ لِمنِ ارتَضى«:  توضيح اين كه برخى مفسران با وجود آيات روشنى مانند
نْ اَذِنَ لَهاِالَّ لِم هةُ عِنْدالشَّفَاع 34(سبأ (» الَ تَنْفَع :(23 ( اِالَّ بِاِذْنِهِ«و هعِنْد شْفَعنْ ذَا الَّذى يم «) بقره)كه در ) 255): 2

 ٤١



 :فرمايد  عالمه طباطبايى در پاسخ به چنين برداشتى از آيات قرآن مى
كه در آن مصدر مضاف به كار ) 3: يونس(» الّا من بعد اذنه«و ) 255: بقره(» الّا باذنه«داللت قول خداوند متعال در  «

اند كه  ل انكار نيست؛ همچنين اين كه گفتهرفته است، بر وقوع شفاعت براى كسى كه با اساليب كالم آشنا باشد، قاب
است، به هيچ وجه قابل ) خواست و مشيت(به معناى واحد » الّا لمن ارتضى«و » الّا باذنه«اذن و ارتضاء در عبارت 

فَاعةَ اِالَّ و الَ يملِك الَّذينَ يدعونَ مِنْ دونِهِ الشَّ«پذيرش نيست؛ بر فرض اذن و ارتضاء به معناى مشيت باشد، آيا در 
جا هم  توان چنين چيزى را به زبان آورد؛ آيا در اين نيز مى) 86): 43(زخرف (»  و هم يعلَمونَ  منْ شَهِد بِاص لْحقِ

انگارى در مواجهه با آيات قرآن است؛ چنين سخنى حتى درباره  استثناى مشيت است؛ اين گونه سخن گفتن سهل
- 167، ص 1 الميزان، ج 1*** »!ترين كالم  نيست؛ چه رسد به كالمى بليغ و بليغكالمى كوچه بازارى نيز روا

168*** . 

 در موارد ديگرى نيز عالمه با تذكر اين مبنا و انتقاد از تسامحات تفسيرى برخى مفسران به بيان دقيق تفسير آيات 
، 389، ص 5الميزان، ج : نگريد به براى نمونه ب2*** ها نيست شريفه قرآن پرداخته است كه مجالى براى ذكر آن

 . ***.154، ص 15 و ج 236 و 167، ص 12ج 

  
   علم الهى و دورى از اختالف و تناقض

هاى گوينده در اثر مرور  شود كه انديشه گويى در سخن يك گوينده معموالً از آن جا پيدا مى  اختالف و تناقض
و درباره مطلبى تغيير نمايد؛ يا اين كه گوينده رأى و سخن زمان و تغيير احوال به نقص يا كمال ميل كند و نظر ا

؛ اين گونه تلون در گفتار همه ناشى از ...پيشين خود را فراموش كند و سخنى متفاوت بر زبان جارى سازد
پذير و دانشى متأثر از مرور و توالى ايام است؛ اما قرآن، سخن خداوند دانا و حكيمى است كه  شخصيتى تحول

 ٤٢



دارد؛ اين  تر و استوارتر گام برمى دبير و انديشه محكمكند و در عرصه صنعت و ت انسان به مرور زمان رشد مى «
شوند، مانند نويسندگى، شعر و سخنورى نيز به  سير در امورى كه پيوستگى خاصى دارند و با يك رشته مرتبط مى

يعنى زمانى كه به بلوغ خود در آن رشته [خوبى مشهود است؛ شعر متأخر يك شاعر يا آخرين سخنان يك سخنور 
شعر و سخن متأخر او بهتر و ]عادتاً [هاى نخست او در يك سطح نيست؛ بلكه  ها و گفته با سروده ]رسيده است

. شود ها مى ها در اثر تحول ايام موجب ظهور و بروز اختالفاتى در اعمال آن تحول شخصيت انسان. تر است سخته
، 5 الميزان، ج 3*** ».ر جارى استپذي ها و ساير موجوداتِ ناقص و تحول اين قانون كلى در مورد تمام انسان

 . ***19ص 

اما . ها آميخته با نقص است  اين حال تمام موجوداتى است كه نقصى در مرتبه وجودى خود دارند و كماالت آن
قرآن كريم سخن متكلم حكيمى است كه تمام كماالت يكجا براى او مهياست و گذر ايام هيچ تغيير و تحولى در 

مثالش نشأت گرفته است، هرگز دچار آفت  علم نامتناهى او نيز كه از ذات بى. كند اد نمىاوصاف نيكوى او ايج
رو با اين كه قرآن كريم در طول مدتى نسبتاً طوالنى فرود آمده است، هيچ يك  گردد؛ از اين زوال و فراموشى نمى

عالمه در اين باره . از شؤونش دچار نشيب و فراز نشده و هيچ اختالف و تناقضى در آن روى نداده است
 :فرمايد مى
يابد كه قرآن كتابى است كه در تمام شؤون مرتبط  هر جست و جوگرى در قرآن تدبر نمايد اين حقيقت را درمى «

هاى عام انسانى، قوانين فردى و اجتماعىِ حاكم بر نوع  با انسانيت از جمله مبدأ و معاد و آفرينش و ايجاد، فضيلت
 وارد شده است و با اين كه قرآن در طول بيست و سه سال در -ادن امرى خرد يا كالن  بدون وانه-ها  انسان

حاالت گوناگون، در شب و روز، سفر و حضر، جنگ و صلح، سختى و آسايش نازل شده است، هرگز در بالغت 
ردى آن هاى بلند و قوانين اجتماعى و ف العاده و اعجاز آن تغييرى رخ نداده و معارف عالى و حكمت خارق

دستخوش نوسان و تغيير نگشته است، بلكه آنچه در آخر بيست و سه سال نازل شده به آنچه در آغاز نازل شده 
اند  انعطاف و توجه دارد؛ همه احكام و قوانين آن چونان شاخ و برگى هستند كه از تنه و ريشه توحيد نشأت گرفته

ه زندگى اجتماعى بشر در قالب احكام و قوانينى و بر عكس توحيد ناب و خالصش چون تفصيل يابد، در صحن
و هر انسان انديشمندى كه در قرآن تدبر كند بر ... اين شأن و شيوه قرآن است. شود مبتنى بر توحيد نمودار مى

كند كه صاحب اين كالم كسى نيست كه گذشت ايام و تحول  اساس شعور زنده و عقل فطرى خود چنين حكم مى
 . ***20، ص 5 الميزان، ج 4*** ».الم در او كارگر افتد، بلكه او خداى واحد قهار استهاى ع و تكامل پديده

  

 ٤٣



   شبهه تعارض برخى آيات و پاسخ قرآن
همين احاطه علمى موجب شده است كه در متن واقع ميان . ناپذير است  علم و احاطه الهى به حقايق هستى زوال

اين اصل مسلّم و قطعى ميان . يك از آيات ديگرى را نفى ننمايدآيات الهى هماهنگى كامل برقرار باشد و هيچ 
اى اختالف  كنندگان قرآن ميان برخى آيات گونه تمام آيات قرآن حاكم است؛ اما ممكن است از منظر برخى تالوت

 چنين تعارضى چگونه قابل حل است؟. و تعارض به چشم بيايد

دهد؛ اين پاسخ متضمن راه حل تعارض بدوى و ظاهرى و   پاسخ مىاى از قرآن به اين پرسش  عالمه با تكيه بر آيه
 :ارائه روشى كلى براى تفسير قرآن و دستيابى به مراد خداوند است

اين مطلب را ) 82): 4(نساء (» اَفَالَ يتَدبرُونَ الْقُرْ انَ ولَو كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فيهِ اخْتِالَفًا كَثيرًا«آيه شريفه  «
سازد كه شبهاتى نسبت به قرآن وجود دارد و اوهامى مبنى بر وجود اختالف در قرآن به ذهن خطور  خاطر نشان مى

اما قرآن خود راه حل اختالف و تعارض ... كند؛ اختالفى كه ناشى از تنافى مضمون برخى آيات با يكديگر است مى
دارد كه با برخى  قرآن خود اين نكته را صراحتاً بيان مى. است» قرآنتدبر در «را معين نموده است و آن ]  بدوى[

توان مسئله تعارض ظاهرى آيات ديگر را حل نمود و به اين وسيله، شبهه پديد آمده را از اذهان  آيات قرآن مى
زدود؛ لذا كسى كه در جست و جوى كشف مراد و مقصود خداوند است، بايد از برخى آيات براى فهم آيات 

 1*** ».اى را با آيه ديگر به سخن درآورد يگر مدد بگيرد و برخى آيات را شاهد بر آيات ديگر قرار دهد و آيهد
 . ***167، ص 7الميزان، ج 

  
  اى از رفع تعارض بر پايه  نمونه

   اصل سازگارى درونى آيات
فشرده است و بر اين اساس تصريح نموده و بر آن پاى » سازگارى درونى آيات« مرحوم عالمه بر اصل مبناى 

وى ذيل برخى آياتى كه در نگاه اول . درصدد رفع تعارض ظاهرى و بدوى برخى از آيات قرآن برآمده است
 :فرمايد ها به نظر برسد، مى ممكن است نوعى اختالف و تعارض در ظاهر آن

»  فَمِنَ اللَّهِ وما اَصابك مِنْ سيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكما اَصابك مِنْ حسنَةٍ«نبايد تصور كرد كه خداوند وقتى اين آيه شريفه  «
؛ هر خوبى كه به تو برسد از جانب خداست و هر بدى از جانب خود تو است؛ به پيامبرصلى اهللا )79): 4(نساء (

و ) 62): 39(زمر (» ...ءٍ  شَى  اَللَّه خَالِقُ كُلِ«عليه وآله وحى كرده است حقيقت هويدا و روشنى را كه در دو آيه 
»نَ كُلَّ شَىساَلَّذى اَح و همه چيز را مخلوق خود و به خودى خود خوب -بيان كرده ) 7): 32(سجده (» ...ءٍ خَلَقَه 

تصريح كرده ]  به اين اصل مسلّم عقلى و قرآنى[ فراموش كرده است؛ زيرا خداوند در آيات ديگر -و نيكو شمرده 

 ٤٤



 سوره سجده بر اين 7 چيز معرفى كرده است و آيه  سوره زمر خداوند را آفريدگار همه62 توضيح آن كه آيه 
شود كه  حقيقت تصريح كرده است كه خداوند همه چيز را نيكو آفريده است؛ حاصل انضمام اين دو آيه چنين مى

خوب و نيكوست؛ بنابراين نبايد اثرى از شر و بدى در عالم مشاهده شود؛ ) هاى الهى آفريده(هاى عالم  همه پديده
 سوره نساء هم بر وجود خوبى و هم بر وجود بدى تصريح كرده است و هر خوبى 79 است كه آيه اين در حالى

ما اَصابك مِنْ حسنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وما «: داند رسد از جانب خدا و هر بدى را از جانبِ خود او مى را كه به انسان مى
يِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكمِنْ س كاباين است كه چگونه اين آيات قابل جمع است؟ عالمه با تكيه بر خود حال پرسش . »اَص

 :دهد قرآن پاسخ مى
اى را از  اند، هر آفريده حل تنافى ظاهرى اين آيات اين است كه چنان كه دو آيه سوره زمر، و سجده تصريح كرده «

برخى امور كه در متن واقع جانب خدا و نيكو بدانيم، ولى در همان حال به اين حقيقت توجه داشته باشيم كه 
بنده به دليل آن كه خالف ]  بينِ كوتاه[خير و نيكوست، در نظرِ ] نسبت به اهداف متعالى آفرينش در جايگاه خود[

دليل به  كند؛ در هر صورت خداوند برتر از آن است كه بى مقصود و مطلوب اوست، بد و نامطلوب جلوه مى
رسد، به سبب اعمال اختيارى  نامطلوب و ناخوشايندى كه به بندگان مىاى شر و ضرر برساند، بلكه امر  بنده

، 5 الميزان، ج 3*** »]. خالصه اين كه بد بودن اين امور نسبى و اضافى است[نادرست و معاصى ايشان است؛ 
 . ***14ص 

تكيه بر تدبر دقيق و عالمه در اين موارد با . شود هاى ديگرى نيز از اين دست در تفسير الميزان مشاهده مى  نمونه
ها براى  رسد و رفع تنافى از آن ها نوعى تنافى به نظر مى جانبه در آيات قرآن، آياتى را كه ميان مضمون آن همه

پسند تفسير نموده  اى دقيق و با ارائه راه حلى مقبول و عرف بسيارى از مفسران دشوار افتاده است، به گونه
ه الجمع عالمه در باب تنافى ظاهرى آياتى كه سخن گفتن در روز قيامت توان به وج  براى نمونه مى1*** است

، ص 11الميزان، ج : بنگريد به. كنند با آياتى كه حاكى از سخن گفتن در روز قيامت است، اشاره نمود را نفى مى
15.*** . 

   علم الهى و دقت و ظرافت بيان
ها و معانى دقيق و  هستى از يك سو و علم او به همه واژهپايان الهى و احاطه او بر تمام واقعيات جهان   علم بى

هاى او با مقاصدش از سوى ديگر  ها و نيز احاطه بر تمام اساليب كالم و مطابقت تام عبارات و گزاره ظريف آن
ترين مرتبه فصاحت و بالغت قرار  موجب شده سخن الهى كامالً دقيق و وافى به مقصود الهى باشد و در عالى

 ٤٥



توانيم از  تر تحليل كنيم، مى  اگر بخواهيم دقت و ظرافت بيان را با تكيه بر سخنان عالمه طباطبايى به عناوين جزئى
 :نام ببريمعناوين ذيل 

 ها به تناسب اهداف و مقاصد  آوردن هر امر جزئى يا كلى يا گذر از آن-  الف 

  دخالت خصوصيات هر واژه در مقصود خداوند- ب 

  دليل در عبارات قرآن  نفى تكرار بى- ج 
   زايد نبودن هيچ يك از حروف قرآن- د 
  دليل پردازى بى  پرهيز از تفنن در تعابير و عبارت- ه 

  
  

  آوردن امور جزئى يا كلى يا گذر-  الف 

 ها به تناسب اهداف و مقاصد  از آن

گذرد و از ذكر بسيارى از جزئيات عمداً   قرآن كريم گاهى از يك داستان طوالنى به اشاره در يك يا چند سطر مى
ره مباركه يس با آورد؛ مثالً در سو هاى اصلى يك داستان را به زبان نمى كند؛ گاهى نام شخصيت صرف نظر مى
گويد كه يك تنه در  سخن مى. ***  مقصود مؤمن آل فرعون است3*** آميز از مجاهدى نستوه لحنى ستايش

دهد، ولى  ايستد و آياتى چند را به ذكر سخنان وى اختصاص مى مقابل سيل باورهاى نادرست قوم خويش مى
دى و پايمردىِ اصحاب كهف در راه عقيده را به رخ جوانمر. كند هرگز به نام و زمان و مكان زندگى او اشاره نمى

كند؛ اما درباره تعداد اين جوانمردان، هويتشان و حتى  ها عيان مى كشد و جزئياتى از داستان پر رمز و راز آن مى
؛ از ديدگاه عالمه طباطبايى تمام قيود و ...آورد و زمان و مكان و وقوع ماجراى ايشان سخنى به ميان نمى

 مطرح شده در يك داستان و حكايت قرآنى در ايفاى مقاصد الهى نقش دارد و تأكيد بر يك مطلب يا خصوصياتِ
 :فرمايد عالمه در سخنى مرتبط با اين نكته مى. دليل نيست حكمت و بى گذشتن از مطلب ديگر بى

آيد؛  به حساب نمىانتقال از سخنى به سخن ديگر به دليل عنايت بر مقصودى خاص در قرآن كريم، امرى نادر  «
قرآن كتاب قصه نيست تا ناتمام گذاشتن داستان عيبى براى آن باشد؛ بلكه قرآن كتاب هدايت، راهنمايى و ] زيرا[

و با اهداف خاص هدايتى آن تناسب دارد [حكمت است؛ قرآن از هر داستان آنچه را براى او اهميت دارد 
 . ***271، ص 8 الميزان، ج 4*** ».آورد مى]

ترين امتيازات  است و اگر يكى از برجسته» دقايق و ظرايف قرآنى«ير الميزان خود مشحون از توجه به  تفس
نگرى عالمه در آيات قرآن معرفى نماييم، سخنى به  سنجى و ژرف تفسيرى عالمه بر ساير مفسران را ريزبينى، نكته

 ٤٦



 ولكِنْ لِيطْمئِنَّ قَلْبى قَالَ فَخُذْ اَربعةً مِنَ الطَّيرِ   قَالَ اَو لَم تُؤْمِنْ قَالَ بلى  اَرِنى كَيف تُحيِى الْموتى  واِذْ قَالَ اِبرهيم ربِ «
): 2(بقره (» زْءا ثُم ادعهنَّ ياْتينَك سعيا واعلَم اَنَّ اللَّه عزيزٌ حكيم جبلٍ مِنْهنَّ ج   كُلِ فَصرْهنَّ اِلَيك ثُم اجعلْ على

: فرمود» كنى؟ پروردگارا، به من نشان ده چگونه مردگان را زنده مى«: آن گاه كه ابراهيم گفت]  ياد كن[؛ و )260
ها را پيش  پس، چهار پرنده برگير؛ و آن«: رمودف» .چرا، ولى تا دلم آرامش يابد«: گفت» اى؟ مگر ايمان نياورده«

ها را فرا خوان، شتابان به سوى تو  ها را قرار ده؛ آن گاه آن اى از آن خود، ريز ريز گردان؛ سپس بر هر كوهى پاره
 .آيند، و بدان كه خداوند توانا و حكيم است مى

ها را قطعه  سته است كه چهار پرنده بگيرد، آنعليه السالم از او خوا  اين كه چرا خداوند در پاسخ حضرت ابراهيم
قطعه نمايد، قطعات را با هم بياميزد، هر جزء از آن قطعات را بر كوهى بنهد و ظرايف ديگرى كه در تعابير اين 

مرحوم عالمه ذيل اين آيه . برانگيز و تابع حكمت و مقاصدى خاص است خيز، دقت قصه نهفته است، همه تأمل
 :فرمايد شريفه مى

؛ چهار پرنده برگير، پاسخى به پرسش »فَخُذْ اَربعةً مِنَ الطَّيرِ«: اين كه خداوند در اين آيه شريفه فرموده است «
حضرت ابراهيم است و روشن است كه پاسخ بايد متناسب با پرسش باشد و بالغت و حكمت گوينده مانع از اين 

اى همسو با غرض و مقصود او مترتب نباشد؛ به  آن فايدهاست كه سخن او مشتمل بر لغو و زيادتى باشد كه بر 
 اين واژه در ترجمه 1*** ويژه در قرآن كه بهترين سخنى است كه بهترين گوينده بر بهترين شنونده و نگهدارنده

 القا نموده است؛ اين قصه به همين سادگى كه در نظر اول) صلى اهللا عليه وآله پيامبر اعظم. *** (آمده است» واع«
شد و  اى بدون ترتيبى خاص تمام مى آيد، نيست كه اگر چنين بود داستان، با زنده كردن هر مرده به چشم مى

چنان . آمد و بيش از آن، آوردن هر قيد و خصوصيتى لغو و بيهوده بود؛ در حالى كه چنين نيست مقصود فراهم مى
رسد، لحاظ شده است كه  نگاه الزم به نظر مىشود در اين داستان خصوصياتى بيش از آنچه در يك  كه مشاهده مى

 :فهرستى از برخى عناصر مهم آن به اين قرار است
 ! بازيگران اصلى صحنه به فرمان خداوند بايد پرنده باشند-1 
 ! تعداد پرندگان بايد چهار عدد باشد-2 
اجزائشان با يكديگر مخلوط عليه السالم كشته و قطعه قطعه  گردند و   پرندگان بايد به دست حضرت ابراهيم-3 

 !شود

 ٤٧



 ! هر قطعه از اجزاى پرندگان بايد در جايى دور از يكديگر مانند قله كوهى قرار بگيرد-4 
عليه السالم صورت بگيرد و همه پرندگان به دعوت او زنده شوند و نزد   امر احيا بايد به دست حضرت ابراهيم-5 

 .او گرد آيند
ها به نوبه خود در ايفاى معناى  در داستان ذكر نشده است و قطعاً هر يك از آندليل و حكمت   اين خصوصيات بى

در حكمت ذكر هر يك از اين خصوصيات وجوهى ]انديش  سنج و ژرف نكته[مقصود نقشى ويژه دارند؛ مفسرانِ 
ها بايد مرتبط با سؤال  به هر صورت اين ويژگى. آور است اند كه براى هر پژوهشگرى شگفت ذكر كرده

 . ***375-374، ص 2 الميزان، ج 2*** ».باشد

ها و ارتباط آن   مرحوم عالمه پس از ذكر اين نكته به تفصيل و با دقت فراوان به بيان ارتباط هر يك از اين ويژگى
عليه السالم پرداخته و نكات و ظرايف بسيارى را ذيل اين آيه شريفه بيان نموده است كه  با پرسش حضرت ابراهيم

 :ها بدين قرار است  آنبرخى از
   خصوصيات پرسش حضرت ابراهيم

  و نكات مندرج در آنها

بوده است؛ به » احياى الهى«به صيغه مخاطب به اين لحاظ است كه مورد سؤال، مشاهده » تُحيى« كاربرد لفظ -1 
يدى داشته خواسته فعل الهى را مشاهده كند؛ نه اين كه در قدرت الهى ترد عبارت ديگر حضرت ابراهيم مى

؛ تكيه بر عزت و حكمت الهى به جاى قدرت او در انتهاى همين آيه . ***367، ص 2 الميزان، ج 3*** است
 . ***.368، ص 2 همان، ج 4*** نيز مؤيد همين نكته است

در سؤال حضرت ابراهيم با عنايت صورت گرفته است؛ زيرا آنچه بيشتر » مردگان: موتى« استفاده از لفظ 
 .كند نمايد اين است كه خداوند چگونه مردگان را با پراكندگى و آميختگى اجزائشان زنده مى يز مىانگ شگفت

  
   خصوصيات پاسخ الهى

عليه السالم است؛ برخى   پاسخ الهى و جزئيات تعابير مرتبط با آن در قرآن دقيقاً متناسب با پرسش حضرت ابراهيم
 :از اين جزئيات بدين قرار است

عليه السالم مشاهده كيفيت فعل الهى بوده است؛ خداوند حضرت  ا كه درخواست حضرت ابراهيم از آن ج-1 
اين كه به . عليه السالم را مجراى فعلِ احياء قرار داده است، تا حضرت اين امر را بالعيان مشاهده نمايد ابراهيم

او صورت گرفته، مؤيد اين مطلب عليه السالم و به دعوت  گزارش قرآن، احياى پرندگان به دست حضرت ابراهيم
 .است

 ٤٨



 اين نوع استبعاد طبق فرمايش عالمه با 5*** عليه السالم  استبعاد احياى مردگان از طرف حضرت ابراهيم-2 
 با عنايت به - . *** آيد عليه السالم به دست مى در پرسش حضرت ابراهيم» الموتى«توجه به جمع بودن لفظ 

شود؛ لذا انتخاب   با تعداد پرندگان در صحنه نمايش الهى برطرف مى-ها  جزاى آنتعداد و پراكندگى و آميختگى ا
 6*** دليل نبوده است، بلكه دقيقاً متناسب با خود مورد سؤال است چهار پرنده و گزارش آن در قرآن اتفاقى و بى

 . ***.377- 375، ص 2الميزان، ج : بنگريد به

  
   نكات ديگر داستان
 :اى به گزارش آن داشته است، بدين قرار است يف ديگر داستان كه قرآن حكيم عنايت ويژه برخى دقايق و ظرا

ها  عليه السالم گرفته شوند و با حضرت انس بگيرند، تا حضرت آن  پرندگان بايد به دست حضرت ابراهيم-  الف 
***  ترديد يا انكار باقى نمانداى براى ها و زنده شدن همان پرندگان، رخنه را به خوبى بشناسد و با فرا خواندن آن

 . ***.376، ص 2الميزان، ج : آيد به دست مى» ثم ادعهنّ«و » فصرهنّ«، »خذ« اين مطلب از عنايت به لفظ 1

ها با يكديگر آميخته شود و هر قطعه بر سر كوهى قرار بگيرد، تا   پرندگان بايد قطعه قطعه شوند و قطعات آن- ب 
 . ***.جا  همان2*** ها مرتفع شود دگان پس از پراكندگى و آميختگى اجزاى آناستبعادِ جمع شدن اجزاى مر

با اين كه مخاطب ظاهرى در اين دعوت اجزاى متالشى و پراكنده پرندگان است، نشان » ادعهنّ« تعبير -  ج 
راهيم جمع ها به دعوت اب دهد كه مخاطب واقعى روح پرندگان بوده است و اجزاى بدن پرندگان به تبع روح آن مى

 . ***.جا  همان3*** و به يكديگر ملحق شدند

پذير  ها با وضوح بيشترى امكان  گذاشتن هر يك از اجزاء بر يك كوه به اين جهت است كه مشاهده حركت آن-  د 
باشد و ضمناً همين مطلب شاهد بر اين است كه اين قضيه پس از مهاجرت حضرت ابراهيم از بابل به سوريه 

 . ***.جا  همان4*** ست؛ زيرا در بابل كوهى وجود نداردصورت گرفته ا

 259توان در آيه   و نمونه ديگر توجه به دقايق و ظرايف قرآنى را كه مورد عنايت عالمه قرار گرفته است، مى
 :سوره بقره مشاهده نمود؛ داستان چنين است

 يحيى هذِهِ اللَّه بعد موتِها فَاَماتَه اللَّه مِائَةَ عامٍ ثُم بعثَه  رُوشِها قَالَ اَنّى ع  قَرْيةٍ وهِى خَاوِيةٌ على اَو كَاص لَّذى مرَّ على «
  نَّه وانْظُرْ اِلى طَعامِك وشَرَابِك لَم يتَس قَالَ كَم لَبِثْت قَالَ لَبِثْت يوما اَو بعض يومٍ قَالَ بلْ لَبِثْت مِائَةَ عامٍ فَاص نْظُرْ اِلى

    كُلِ حِمارِك ولِنَجعلَك  ايةً لِلنَّاسِ وانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيف نُنْشِزُها ثُم نَكْسوها لَحما فَلَما تَبينَ لَه قَالَ اَعلَم اَنَّ اللَّه على
ءٍ قَديرٌ شَى«. 

هاى تفسيرى  فهرستى از برخى استفاده.  شريفه به آسانى گذر نكرده است عالمه از هيچ واژه و عبارتى در اين آيه
 :عالمه بدين قرار است

 ٤٩



 .براى نشان دادن تعداد شواهد است» كاف«و » او«؛ حرف عطف »أو كَالَّذِى «-1 
 .؛ در حال گذر از اين آبادى بوده و اين آبادى مقصد اصلى او نبوده است»مرَّ علَى قَرْيةٍ «-2 
هاى اهل آن  دهد كه پيامبر شاهد پراكندگى استخوان ؛ چنين سؤالى نشان مى»أنَّى يحيِى هذِهِ اللَّه بعد موتِها «-3 

اند؛ زيرا اگر اين سؤال با ديدن گورستان  قريه بر زمين بوده است و اهل آن قريه با باليى همگانى طعمه مرگ شده
 با اشاره ضمير -آمد و در اين صورت نام بردن از قريه  ى از آن به ميان مىآن قريه پديد آمده باشد، الزم بود ذكر

 . ***.363، ص 2 الميزان، ج 5***  دليلى نداشت-منفصل هذه 

دهد كه شخص مذكور سفرى طوالنى در   همراه داشتن آذوقه و مركب؛ همراه داشتن مركب و آذوقه نشان مى-4 
 . ***.جا  همان6*** پيش داشته است

. جا  همان7***  مكالمه خدا با او؛ شخص مذكور به دليل ارتباط وحيانى با خداوند، منصب نبوت داشته است-5 
.*** 

دهد كه اين شخص با وحى الهى مأنوس بوده و   شيوه آغاز سخن با او؛ شيوه آغاز سخن خدا با او نشان مى-6 
 . ***.جا  همان8*** اين ارتباط اولين ارتباط خدا با او و آغاز نبوت او نبوده است

دهد كه زمان خواب و بيدارى او دو وقت متفاوت از  ؛ ترديد شخص مذكور نشان مى»لَبِثْت يوماً أو بعض يومٍ «-7 
روز بوده است و قطعاً ميراندن او در ابتداى روز و زنده كردن او در آخر روز بوده است؛ زيرا اگر برعكس ابن بود، 

 . ***.364، ص 2 همان، ج 9*** گفت يك روز درنگ كردم  مىدر پاسخ بدون ترديد

؛ با اين كه خداوند مركب شخص مذكور را نيز ميرانده است؛ اما به دليل رعايت ادب »فأماتَه اللَّه مِئَةَ عامٍ «-8 
ر تمام آيات اى است كه د قاعده) رعايت ادب در گفتار(ميراندن او را با حمارش در ذكر همراه نكرده است و اين 

 . ***.جا  همان01*** شود قرآنى به خوبى مشاهده مى

 9-» ارِكانظُرْ إلَى حِمنَّه وتَسي لَم شَرَابِك و امِك؛ اين كه خداوند غذاى عزير را يكصد سال در كنار »فَانظُرْ إلَى طَع
ده است؛ يكى استبعاد وى از اين كه گويى به دو سؤال عزير بو مركب پوسيده او سالم نگاه داشته است براى پاسخ

چگونه ممكن است وى صد سال مرده باشد، اما پس از زنده شدن هيچ تغييرى در بدن خود احساس نكند و 
ديگرى پاسخ به سؤال اصلى در اين باره كه خداوند چگونه مردگان را پس از پوسيدگى و پراكندگى 

 . ***.362، ص 2 همان، ج 1*** كند هايشان زنده مى استخوان

ها و  دهد كه اعجاز الهى در زنده كردن عزير مشتمل بر عبرت ؛ واو عطف نشان مى»ولِنَجعلَك آيةً لِلنَّاسِ «-10 
 . ***.365-364، ص 2 همان، ج 2*** ها آيه و نشانه مذكور است هاى متعددى است كه يكى از آن حكمت

» اكنون دانستم: اآلنَ علمت«به جاى » دانم مى: اَعلَم«؛ تعبير »ءٍ قَدِيرٌ  اللَّه على كُلِّ شَىفَلَما تَبينَ لَه قَالَ أعلَم أنَّ «-11 
اسرائيل به كار  كه در ماجراى بقره بنى» اكنون حق آشكار گشت: اآلنَ حصحص الحق« نظير تعبير 3*** و مانند آن

 ٥٠



  
  دخالت ويژگى هر واژه در مقصود- ب 

رحمه اهللا دقت و ظرافت بيانات قرآنى تنها به ساختارهاى كالن آن مانند انتخاب يك جمله   از نگاه عالمه طباطبايى
؛ از اين رو توجه به تفاوت كند اى ايفا مى شود، بلكه هر واژه نيز در جايگاه خود نقش ويژه يا عبارت تام ختم نمى

و تبيين ). *** الفروق اللغوية( به تعبير عربى 5*** هاى هم افق هاى به ظاهر مترادف، بيان تفاوت واژه ميان واژه
اى از واژگان به ظاهر  گوشه. اى دارد جايگاه خاص هر واژه در بيان مقاصد خداوند در تفسير عالمه جايگاه ويژه

هاى آن در الميزان اشاره كرده و با دقت در خصوصيات معنايى آن به تفسير آيه و  وتمترادف كه عالمه به تفا
 :عبارت مشتمل بر آن پرداخته است، بدين قرار است

. 217، ص 10 همان، ج 7*** ؛ اراده و مشيت. ***216، ص 10 الميزان، ج 6***  تفاوت ميان اغواء و اضالل
؛ طهارت و نظافت و نزاهت و . ***48، ص 2 و ج 180-179، ص 5 همان، ج 8*** ؛ اتمام و اكمال***

 11*** ؛ غيث و مطر. ***جا  همان01*** ؛ قذارت و رجس. ***209، ص 2 همان، ج 9*** قداست
، 7 همان، ج 31*** ؛ حرام و بسل. ***79، ص 14 همان، ج 21*** ؛ سلم و امن. ***57، ص 18همان، ج 

هاى مرتبط با ادراكات مانند ظن،  ؛ واژه. ***343، ص 11ج  همان، 41*** ؛ خشيت و خوف. ***142ص 
حسبان، شعور، ذكر، عرفان، فهم و فقه، درايت، يقين، فكر، رأى، زعم، حظ، حكمت، خبره، شهادت و مانند 

 .ها نمونه ديگر و ده. *** 249-247، ص 2 همان، ج 51*** آن
  دليل در عبارات قرآن  نفى تكرار بى- ج 

توان آن را با  ز اين گذشت، از نظر عالمه هر واژه در عبارات قرآن جايگاه ويژه خود را دارد و نمى چنان كه پيش ا
تر اين كه حتى از يك واژه يا جمله در دو عبارت با فاصله كوتاه نيز معنايى  واژه ديگر جايگزين ساخت؛ نكته دقيق

اى افزون بر مورد  وم مفيد معنايى تازه و نكتهكامالً يكسان و يكنواخت اراده نشده است؛ بلكه واژه يا عبارت د
 سوره حشر دو بار به كار رفته است؛ ولى هر 18است كه در آيه » اتقوا اللَّه«سابق است؛ نمونه اين مطلب، جمله 

» اتقوا اللَّه«به عقيده عالمه طباطبايى تعبير . يك ناظر به معنايى خاص است و تكرارى به لحاظ معنا در كار نيست
تفسير ) پرهيز از محرمات(بخش نخست اين آيه، امر به تقواى الهى است كه در روايت به ورع از محارم اللَّه در 

، ناظر به اين معنا است كه »ولْتَنْظُرْ نَفْس ما قَدمت لِغَدٍ«در انتهاى اين آيه، پس از عبارت » اتقوا اللَّه«شده است؛ اما 

 ٥١



  
   زايد نبودن هيچ يك از حروف قرآن- د 

ن است؛ در حالى كه برخى مفسران  جلوه ديگر از دقت و ظرافت بيانات قرآنى زايد نبودن هيچ يك از حروف قرآ
اند و با پذيرش اين مبنا، حد اكثر فايده اين قبيل واژگان را تأكيد  به راحتى برخى واژگان قرآن را زايد دانسته

در » ال«اند، مرحوم عالمه بر زايد نبودن حروف قرآن تأكيد دارد و به كار رفتن حروف به ظاهر زايدى مانند  دانسته
را ) 12): 7(اعراف (»  ما منَعك اَالَّ تَسجد اِذْ اَمرْتُك قَالَ اَنَا خَيرٌ مِنْه خَلَقْتَنى مِنْ نَارٍ وخَلَقْتَه مِنْ طينٍقَالَ«آيه شريفه 

 .داند به دليل خاصى مى
است؛ ) واداشت و خواند(» حملك و دعاك«در اين آيه شريفه متضمن معنايى نظير » منَعك« به عقيده عالمه واژه 

چه چيزى مانع تو شد و تو را واداشت كه سجده : شود چنين مى اين] با در نظر گرفتن واژه ال[بنابراين معناى آيه 
 . ***.24، ص 8 الميزان، ج 2*** نكنى؟

  
   پرهيز از تفنن در تعبيرات قرآن-  ه  

براى مثال طبق اين اصل، .  استهاى دقت و ظرافت بيانات قرآنى پرهيز از تفنن در عبارات  يكى ديگر از جلوه
تعابيرى كه در قرآن براى اهل هدايت و سعادت يا اهل ضالل و شقاوت بيان شده است، هريك كاشف از حيقيقت 

فرسايى رايج ميان نويسندگان  پردازى و قلم گونه تعابير را بر عبارت خاصى درباره ايشان است و هرگز نبايد اين
 كار پاكان را قياس -كو چو خود پنداشت صاحب دلق را / خنده آمد خلق را  از قياسش 3*** بشرى قياس كرد

 :به گفتار عالمه در اين باب توجه نماييد. ***. گر چه باشد در نوشتن شير، شير/ از خود مگير 
مبادا اوصافى را كه خداوند سبحان در كتابش براى بندگان سعادتمندش و يا اهل شقاوت برشمرده؛ از قبيل  «
و » ضالين«، »غاوين«، »خاسرين«، »فاسقين«، »ظالمين«و يا » مطهرين«و » صالحين«، »مخبتين«، »مخلصين«، »بينمقر«

پردازى و تزيين كالم  و يا صرفاً براى عبارت. *** »المبتذلة« ترجمه واژه 4*** پا افتاده امثال آن را اوصافى پيش
بينى؛   خداى تعالى پريشان گشته، همه را به يك شكل مىبپندارى كه اگر چنين كنى قريحه و دركت در فهم كالم

 ٥٢



  
  ترين وجوه ادبى  كاربستِ شامخ

اى شاذ است كه در متون   مراد قاعده6*** اى پايه  قرآن در بيان مقاصد خود به هيچ قاعده ادبى سست و دون
ترين قواعد ادبى با چنگ نزده است، بلكه از خشت خشتِ استوار. *** فصيح و شامخ ادبى جايگاهى ندارد

كتاب . دارد اعجاز خود چنان بناى شامخى ساخته است كه هر آشناى به فن بيان را به شگفتى و خضوع وامى
مثال قرآن و خضوع او را در  شريف الميزان مشحون از عباراتى است كه شگفتى عالمه از فصاحت و بالغت بى

كنيم و در پى آن  تنها به سه نمونه از اين عبارات اشاره مىجا  دهد؛ در اين برابر عظمت اين كتاب الهى نشان مى
 فَاِنْ طَلَّقَها فَلَا 7***  سوره بقره230عالمه طباطبايى ذيل آيه . نماييم تأثير مبناى فوق را در تفسير الميزان بيان مى

جنَاح علَيهِمĤ اَنْ يتَرَاجعĤ اِنْ ظَنĤَّ اَنْ يقيما حدود اللَّهِ وتِلْك  تَنْكِح زوجا غَيرَه فَاِنْ طَلَّقَها فَلَا  تَحِلُّ لَه مِنْ بعد حتّى
 :فرمايد مى. *** »حدود اللَّهِ يبيِّنُها لِقَومٍ يعلَمونَ

و فى اآلية من عجيب اإليجاز ما يبهت العقل، فإن الكالم على قصره مشتمل على أربعة عشر ضميرا مع اختالف  «
. 235، ص 2 الميزان، ج 8*** »راجعها و اختالطها من غير أن يوجب تعقيدا فى الكالم، و ال إغالقا فى الفهمم

كند؛ زيرا كالم خداوند با وجود كوتاهى تعبير، مشتمل بر چهارده  انگيز آيه عقل را مبهوت مى ؛ ايجاز شگفت***
 اين امر موجب پيچيدگى كالم و دشوارى فهم آن ضمير با مراجع مختلف و آميخته به يكديگر است؛ بدون اين كه

 .گردد
 قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ تُؤْتِى الْملْك منْ تَشĤَء وتَنْزِع الْملْك مِمنْ 9***  سوره آل عمران27 و 26 همچنين در آيه 

تُولِج الَّيلَ فِى النَّهارِ وتُولِج النَّهار فِى * ءٍ قَديرٌ   شَى   كُلِ  اِنَّك علىتَشĤَء وتُعِزُّ منْ تَشĤَء وتُذِلُّ منْ تَشĤَء بِيدِك الْخَيرُ
با اشاره به مناسبت *** »  وتَرْزقُ منْ تَشĤَء بِغَيرِ حِسابٍ  الَّيلِ وتُخْرِج الْحى مِنَ الْميِّتِ وتُخْرِج الْميِّت مِنَ الْحىِ

 :فرمايد  مىلطيف آيات آن
و قد وضع فى كل من اآليتين أربعة أنحاء من التصرف بنحو التقابل فوضع فى األولى إيتاء الملك و نزعه و  «

بحذائهما فى الثانية إيالج الليل فى النهار و عكسه، و وضع األعزاز و اإلذالل و بحذائهما إخراج الحى من الميت و 

 ٥٣



 و قيلَ يĤ اَرض ابلَعى مĤءكِ و يا سمĤء اَقْلِعى وغيض الْمĤء و قُضِى الْاَمرُ و 2***  سوره هود44 همچنين ذيل آيه 
 :فرمايد مى. *** » وقيلَ بعدا لِلْقَومِ الظَّالِمينَ  دِىِاستَوت علَى الْجو

ففى اآلية الكريمة اجتماع عجيب من أسباب اإليجاز و توافق لطيف فيما بينها كما أن اآلية واقفة على موقف  «
و .  فى بالغتهاعجيب من بالغة القرآن المعجزة يبهر العقول و يدهش األلباب و إن كانت اآليات القرآنية كلها معجزة

 و - قد اهتم بأمرها رجال البالغة و علماء البيان فغاصوا لجى بحرها و أخرجوا مااستطاعوا نيله من لئاليها، و ما هو 
؛ در آيه كريمه، . ***232، ص 10 الميزان، ج 3*** » إال كغرفة من بحر أو حصاة من بر- قد اعترفوا بذلك 

خورد، چنان كه آيه شريفه در جايگاه اعجاب آورى از  ن آن به چشم مىاجتماع اسباب ايجاز و توافقى لطيف ميا
كند، گو اين كه همه قرآن بالغتى  بالغت معجزه آساى قرآنى قرار دارد، بالغتى كه عقل را حيران و مدهوش مى

ولى خصوص اين آيه شريفه آن قدر بليغ و مشتمل بر نكاتى ادبى است كه رجال ادب و . آسا دارد معجزه
هاى اين بحر عميق غواصى نموده، به قدر توان خود  اند و در آب اى نموده صصان بالغت درباره آن اهتمام ويژهمتخ

اند در مثَل، چونان كفى  اند كه آنچه بدان دست يازيده اند، اما خود اعتراف كرده مرواريدهاى غلتان استخراج نموده
 .اى از صحراست از دريا يا سنگريزه
المه از به كارگيرى وجوه ادبى سست و ضعيف براى كشف مقاصد خداوند به شدت پرهيز نموده  بر اين اساس ع

و از مبناى فوق به عنوان معيارى براى رد برخى وجوه ادبى مطرح شده در ساير تفاسير استفاده كرده است؛ براى 
 :فرمايد  سوره مائده با اشاره به برخى وجوه ضعيف ادبى مى6نمونه ذيل آيه 

 . ***222، ص 5 همان، ج 4*** ».تابد بع سليم، حمل كالمى بليغ را بر چنين وجهى ضعيف برنمىط «

فَاص غْسِلُوا وجوهكُم واَيدِيكُم اِلَى الْمرَافِقِ وامسحوا بِرُءوسِكُم واَرجلَكُم اِلَى ... « توضيح آن كه در آيه شريفه 
به عقيده عالمه در صورت . به دو حالت جر و نصب قرائت شده است» أرجلَكُم«، واژه )6): 5(مائده (» ...الْكَعبينِ 

. باشد و در صورت نصب اين واژه عطف بر موضع برؤوسكم است مى» بِرُؤُوسِكُم«قرائت جر، اين واژه عطف بر 
هو خطأ فأن االتّباع على ما  «:فرمايد شمارد و مى دانند، مردود مى وى قول كسانى كه قرائت جر را بنا بر اتّباع مى
چنين تركيبى نادرست است؛ زيرا اتباع وجهى ضعيف است كه » ...ذكروه لغة رديئة ال يحمل عليها كالم اللَّه تعالى

 .شود؛ به ويژه اين كه بين تابع و متبوع فاصله افتاده است كالم خداوند متعال بر آن حمل نمى

 ٥٤



ه بالغت كالم خداوند سبحان، وجوه ادبى نامتناسب با آن را، كه از سوى  عالمه در جاى جاى الميزان با اشاره ب
 :دهد هايى از آن را نشان مى عبارات ذيل نمونه. برخى مفسران ذيل آيات قرآن مطرح شده است، رد كرده است

ل را قيد براى ايمان اند و قلي گفته» فَالَ يؤْمِنُونَ اِالَّ قَليالً« سوره نساء 46اما آنچه برخى مفسران ذيل آيه  «
و كامل و ناقص در درجات و ) قرار پابرجا و بى(باشد؛ زيرا ايمان به مستقر و مستودع  ، قابل اعتنا نمى...اند شمرده

وصف نشده است، خصوصاً در مانند قرآن ) زيادى(و كثرت ) كمى(مراتب مختلف وصف شده است؛ اما به قلت 
در آيه ياد شده حال است؛ بنابراين تقدير آيه چنين » قليل«ه عقيده عالمه  ب5*** ».ترين كالم است كريم كه بليغ

 . ***366، ص 4الميزان، ج » .آورند؛ مگر در حالى كه تعدادشان كم است آنان ايمان نمى«: شود مى

  
حتى توان يك عبارت از قرآن را بر وجهى ضعيف از نظر ادبى تركيب نمود،   از نظر عالمه افزون بر اين كه نمى

» أنّ«توان به وجهى شاذ و ضعيف حمل نمود؛ براى نمونه ايشان در پاسخ به كسانى كه  يك واژه از قرآن را نيز نمى
 :فرمايد اند، مى گرفته» لعلّ«به معناى » وما يشْعِرُكُم اَ نَّها اِذَا جاءت الَ يؤْمِنُونَ« سوره انعام 109را در بخشى از آيه 

اين معناى شاذى است كه مثل كالم ! است» لعلّ«به معناى » أنَّها إذَا جاءت«در قول خداوند » أنّ«گويند  برخى مى «
. 319، ص 7 الميزان، ج 1*** ».شود؛ هر چند چنين معنايى در لغت ثابت شده باشد خداوند بر آن حمل نمى

*** 

 .گذريم ها مى  براى رعايت اختصار از آنشود كه هاى فراوان ديگرى نيز از اين دست در الميزان يافت مى  نمونه
  
  
  
  
  
  

   بررسى رابطه يهود با پيامبرصلى اهللا عليه وآله
 االسرار  از نگاه تفسير كشف

  
  

   على سرگلزائى
  عضو هيأت علمى دانشكده الهيات مشهد

  
  

   چكيده

 ٥٥



رو بودند و در سير تحوالت، ابتدا   اديان روبه در صدر اسالم، در مدينه، مسلمانان با پيروان دين يهود بيشتر از ساير
 .ها حاكم شد دوستى و سپس كشمكش ميان آن

صلى اهللا عليه وآله و  ها، ريشه در اشارات تورات اصيل به پيامبر اعظم  از نگاه كشف االسرار، علل آن حب و بغض
 .طلبى رؤسا و دانشمندان يهود دارد منفعت

صلى اهللا   اين تفسير درباره عقايد و عملكرد يهود در برابر پيامبر گرامى اسالمهاى  اين نوشتار به بررسى ديدگاه
 .پردازد عليه وآله مى

  
  

  درآمد

ها و عقايد در قرآن كريم مورد توجه قرار گرفته و بيشتر به آن دسته از اديان و عقايد پرداخته شده كه   موضوع دين
 .اند ها بيشتر مواجه بوده ه وآله با آندر جريان ترويج اسالم، رسول خداصلى اهللا علي

 ميبدى از جمله كسانى است كه درباره عقايد و عملكرد پيروان اديان، حوادث تاريخى و شأن نزول آيات مربوط 
سازتر از ساير اديان  ها دين يهود است كه در مدينه حادثه يكى از آن. ها در تفسير كشف االسرار قلم زده است به آن
 .بود

  
  رت يهود به مدينه مهاج

 مذهب اصلى شبه جزيره عربستان شرك بود و دين ابراهيمى يهود از جايگاه اصلى خود، فلسطين، به اين شبه 
اشارات تورات : هاى گوناگونى نقل شده است درباره علت مهاجرت يهود به اين سرزمين ديدگاه. جزيره وارد شد

و . ***. 19-12، آيات 25 تورات، سفر پيدايش، باب 1*** تبه اعراب، حاكى از روابط ديرينه اين دو قوم اس
او براى سركوب . در بابل دانست» بخت نَصر«ترين موج مهاجرت يهود را به عربستان بايد در زمان حكومت  قديم
در پى اين جنگ، قبايلى از يهود به اطراف فلسطين پراكنده شدند و . هاى يهودى به فلسطين لشكركشى كرد دولت

موج شديد ديگر . رخى به عربستان آمدند و هزاران نفر از اشراف و متنفذان يهودى به اسارت به بابل برده شدندب
در اين واقعه، معبد اورشليم . المقدس توسط دولت رم اتفاق افتاد مهاجرت، در قرن اول ميالدى پس از تصرف بيت

وجود   را به- آوارگى بزرگ يهود - اسپوراى يهود تخريب گرديد و شمار زيادى از يهوديان قتل عام شدند و دي
 .ها مجبور شدند به گوشه و كنار جهان روانه گردند آورد و آن

ها، موجبات ورود اقوام يهودى را به مدينه فراهم آورد؛ از   عالوه بر عوامل نظامى، علل ديگرى نيز در طى قرن
 را به خود جلب كرده بود و از سويى ازدياد جمعيت موقعيت ويژه اقتصادى مدينه است كه يهوديان: ها جمله آن

 .در سرزمين فلسطين و ظهور بحران جمعيت و اقتصاد، باعث مهاجرت اجبارى يهود به ممالك ديگر شد

 ٥٦



ها قبل از ظهور اسالم در  جا بودند كه قرن اند كه يهوديان شبه جزيره عربستان، از اعراب بومى آن  همچنين گفته
هاى عربى داشتند و به  ها نام آن. يان، به آيين يهود روى آورده، در شمار يهوديان درآمده بودنداثر تعامل با يهود

؛ 64 حسن ابراهيم حسن، تاريخ سياسى اسالم، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ص 1*** گفتند زبان عربى سخن مى
؛ جان ناس، تاريخ جامع اديان، 29عفيف عبدالفتاح طباره، چهره يهود در قرآن، ترجمه سيد مهدى آيت اللهى، ص 

قريظه و  نضير، بنى قينقاع، بنى در صدر اسالم قبايل يهودى معروف بنى. ***. 554ترجمه على اصغر حكمت، ص 
*** ها تقريباً با تعداد اعراب مدينه برابر شده بود تعداد آن. اهالى مناطق خيبر در مدينه و اطراف آن پراكنده بودند

 . ***.443، ص 4 تمدن، ج  ويل دورانت، تاريخ2

صلى  رسول اكرم» نعت و صفت«كه   تفسير كشف االسرار به هيچ يك از علل مذكور نظر نداشته و با اعتقاد به اين
ها از ظهور  اهللا عليه وآله در تورات موجود نزد يهوديان صدر اسالم ذكر شده، علت مهاجرت يهود را آگاهى آن

ديدگاهى را ) 117/ بقره (» و تَرَكَهم فى ظُلُماتٍ الَ يبصِرُونَ«داند و در تفسير آيه  پيامبر آخرالزمان در عربستان مى
صلى اهللا عليه وآله باشند، به عربستان  كه اولين گروندگان به رسول اكرم كند كه برابر آن، يهوديان براى اين بيان مى

ار و عدة االبرار، به سعى و اهتمام على اصغر  ابوالفضل رشيد الدين ميبدى، كشف االسر3*** اند مهاجرت كرده
 . ***.85، ص 1حكمت، ج 

 ميبدى به عوامل تاريخى، اقتصادى و اجتماعى اشاره نكرده و فقط نظر خاصى را كه بر ايمان به ذكر نام رسول 
دهد و با  ح مىصلى اهللا عليه وآله توسط انبياء گذشته استوار است، شر اكرم در تورات و مژده ظهور پيامبر گرامى

 .پردازد ها مى صلى اهللا عليه وآله را نپذيرفتند به نكوهش آن كه يهوديان پيروى رسول اكرم توجه به اين
  

  پيامبرصلى اهللا عليه وآله و يهود

شكنى  پيمان بستن و پيمان. ها و مجادالت مسلمانان و يهود اختصاص دارد  بخشى از تاريخ صدر اسالم به درگيرى
ها و آزارها و  ساز با قبايل يهودى مدينه و طعنه ها و چهار جنگ سرنوشت هاى آن ثى كردن توطئهيهود و خن

اين تفسير به تفصيل به برخى از اين وقايع كه به اثبات يا انكار . هاى زيادى را به دنبال داشت ها بحث تحريكات آن
 .شود، پرداخته است صلى اهللا عليه وآله مربوط مى حقانيت رسول اكرم

  
   مژده ظهور پيامبرصلى اهللا عليه وآله

اميد به ظهور او را براى نجات از . اسرائيل در مصر شروع شد در ديانت يهود از زمان اقامت بنى» مسيحا« اعتقاد به 
عليه السالم  هنگامى كه موسى. پروراندند جا بدان مبتال بودند در دل مى دردهاى اجتماعى كه قوم يهود در آن

درنگ رهبرى او را براى نجات پذيرفتند و پس از استقرار در فلسطين، در پى حمالت دشمنان، چشم  بىبرخاست، 
در تاريخ يهود برخى از پادشاهان . به ظهور منجيانى از بين داوران دوختند تا بتوانند آرامش را به جامعه بازگردانند
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 اعتقاد يهود به ظهور پيامبر آخرالزمان را كه تفسير كشف االسرار بر آن تأكيد دارد و بنا بر عقايد اسالمى در توراتِ 
ان توان بخشى از معتقدات يهود درباره منجى دانست، با اين بيان كه پيامبر آخرالزم تحريف نشده ريشه دارد، مى
 طبق عقايد -اند و يا در آينده  نمايد، ولى ساير منجيانى كه در بين يهود ظهور كرده دستورات جديدى تشريع مى

 برخواهند خاست، بر احكام موسوى پايبند هستند و وظيفه نجات يهود از سلطه بيگانگان و ايجاد -امروزى يهود 
 .هده خواهند داشتاسرائيل برع اى پر از رفاه و آسايش را براى بنى جامعه

نعت و «: ترين مباحث مربوط به يهود نزد ميبدى است صلى اهللا عليه وآله، يكى از مهم  مژده ظهور پيامبر اعظم
ايشان در تورات موجود نزد يهوديان مدينه ذكر شده بود تا يهوديان بتوانند افتخار گرويدن به ايشان را » صفت

ان يعبدوه و ال يشركوا به شيئاً و ان يؤمنو بمحمد «بندد  وديان پيمان مىبراى اين منظور خداوند با يه. كسب كنند
خداوند بر اين پيمان ناظر است، ولى . »صلعم و يخبروا بنعته و صفته و يؤمنوا بجميع االنبياءعليهم السالم

 1***  شدندصلى اهللا عليه وآله اسرائيل وفاى به عهد نكردند و از تعهد سر باز زدند و منكر رسول اكرم بنى
 . ***.120، ص 1ميبدى، كشف االسرار و عدة االبرار، ج 

آمده ) 15/ مائده (» يا اَهلَ الْكِتَابِ قَد جاءكُم رسولُنَا يبيِّنُ لَكُم كَثيرًا مِما كُنْتُم تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ« در تفسير آيه 
نعت و «، »رجم«ا اهل كتاب آمد تا آنچه را كه مربوط به آيات فرمايد كه پيامبر ما براى شم است كه خداوند مى

 . ***.69، ص 3 همان، ج 2*** محمدصلى اهللا عليه وآله در تورات و انجيل است، آشكار كند» صفت

مراد از كتاب، تورات و ) 19/ آل عمران (» وما اخْتَلَف الَّذينَ اُوتُوا الْكِتَاب اِالَّ مِنْ بعدِ ما جاءهم الْعِلْم« در آيه 
از اين جهت بر ايشان نام علم نهاده شده كه صفات وى . مقصود از علم، طبق قولى، محمدصلى اهللا عليه وآله است

 . ***.53، ص 2 همان، ج 3*** قبل از بعثت براى يهوديان معلوم بود
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خداوند : فرمايد بدين شرح بيان مى. ان استصلى اهللا عليه وآله نيز مطالبى از تورات را كه در تأييد ايش  رسول اكرم
ها به  وجوه تسميه آن. »محمد«و در قرآن » احمد«و در انجيل » الماحى«ناميد و در زبور » يحيد«او را در تورات 

كند، خدا به وسيله  صلى اهللا عليه وآله يكايك امت را از آتش دور مى كه رسول اكرم ترتيب عبارت است از اين
ها  كنند و ايشان در بين كليه اهل آسمان كند، همه امم وى را مدح مى  شبه جزيره عربستان را محو مىهاى ايشان بت

 . ***.74، ص 3 همان، ج 4*** گيرند و زمين مورد ستايش قرار مى

صلى اهللا عليه وآله در تورات موجود نزد يهوديان مدينه، صريح و واضح بود، به طورى كه   صفات رسول اكرم
؛ 288، ص 1 همان، ج 5*** عليها السالم و خليفه دوم آن صفات را شخصاً در آن خوانده بودند يجهحضرت خد

 . ***.240، ص 9ج 

صلى اهللا عليه وآله در بين   برخى از وقايع تاريخى و اقوال بزرگان يهود، گوياى رواج انديشه ظهور پيامبر اكرم
اند لقب پادشاهان يمن   دو بار در قرآن كريم ذكر شده و گفته اين كلمه6*** تُبع آخر: يهوديان صدر اسالم است

اين كتاب رواياتى را نقل . شخصيت تبع در كشف االسرار را آنچه در قاموس قرآن آمده متفاوت است. است
شود كه او  احتمال داده مى. كند كه حاكى از آن است كه تبع مسلمان بود و مسلمانان از توهين به او منع شدند مى
يكى از حاكمان يمن كه مجوسى مذهب بود، قصد تخريب ). *** قرشى، ذيل واژه تبع(كى از پيامبران است ي

به وى گفتند كه مدينه » اسد«و » كعب«قريظه به نام  ها دو حِبر از احبار بنى در اثناى درگيرى. مدينه را داشت
 ميبدى، كشف االسرار 7*** پيروز نخواهى شدبنابراين بر اهل اين شهر . هجرتگاه و مهبط پيامبر آخرالزمان است

 . ***.107، ص 9و عدة االبرار، ج 

گفته شده كه يهوديان به كافران مكّه ) 101/ بقره (» لَما جاءهم رسولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مصدِّقٌ لِما معهم« در تفسير آيه 
گفتند كه وقت آن  و همچنين مى» مكة و يصدق بما فى كتابناقد اَظلَّكم زمان نبى الحرم الذى يخرج ب«: گفتند مى

 همان، ج 8*** ترسانيم برانگيخته شود دهنده ما كه همواره دشمنان خود را از وى مى است كه پيامبر مكى و يارى
 . ***.302، ص 1

ها رها شوند و حتى  اى آنكرد تا از رنج و آزاره  يهود از پيامبر مورد انتظار، گاهى پيروزى بر مخالفان را آرزو مى
ها، با منجيانى كه در گذشته ظهور كرده و معيشت و رفاه  در اين صورت، پيامبر مورد نظر آن. ها سلطه يابند بر آن

گاهى ظهور او براى رهايى از لعنت خدا بود، با اين بيان كه ايمان به . آن قوم را فراهم آورده بودند، تفاوت نداشت
ها منتظر  توان گفت كه آن در اين صورت مى. شود  ايمان سبب لعنت خدا و گمراهى مىوى باعث هدايت، و عدم

صلى اهللا عليه وآله،  اى صاحب شريعت بودند تا به آن بگروند، اما پس از ظهور آن حضرت ظهور منجى
 .هاى مذموم يهود مانع گرايش آنان به ايشان شد خصلت
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   تورات
 .به تورات موجود و تورات مورد نظر ميبدى پرداخته شودجا الزم است به اختصار   در اين

» عهد عتيق«به تعبير يهود يا . *** »تَنَخ«هاى فرهنگ يهود، ذيل واژه   حييم شختر و ديگران، واژه9*** »تَنَخ «
 01*** تورات، كتب انبياء و اسفار مقدس: شود  كتاب است و به سه قسمت تقسيم مى39نزد مسيحيان، داراى 

به مجموعه پنج كتاب كوچك كه در آغاز عهد عتيق . ***. »كتاب مقدس« قاموس كتاب مقدس، ذيل واژه هاكس،
 بهاءالدين 11*** شود شود و در فرهنگ اسالمى، گاهى از آن، كل عهد، عتيق اراده مى قرار دارد تورات گفته مى

 . ***.806پژوهى، ص  خرمشاهى، قرآن

، . ***19، ترجمه بهزاد سالكى، )بررسى تاريخى(يدور اپستاين، يهوديت  ايز21*** »تعليم« تورات به معانى 
 قوام الدين 41*** ، ارشاد و هدايت. ***584هاى فرهنگ يهود،   حييم، واژه31*** »قانون و شريعت«

باشد و داراى اسفار پيدايش، خروج،  مى. *** 815، ص 1پژوهى، ج  ، دانشنامه قرآن و قرآن»تورات«خرمشاهى، 
هاى فرهنگ   حييم، واژه1*** يان، اعداد و تثنيه است و از نگاه يهود يكى از اصول يهوديت، ايمان به آن استالو

 . ***.»تورا«يهود، ذيل واژه 

م .عليه السالم و در قرن پنجم ق اند كه نزديك به هزار سال بعد از موسى  درباره تاريخ تدوين تورات موجود گفته
 . ***.38 جالل الدين آشتيانى، تحقيقى در دين يهود، ص 2*** به نگارش درآمده است

بسيار كند صورت گرفته و در قرن اول ميالدى به شكل ) انبياء و اسفار مقدس( تاريخ تنظيم ساير كتب عهد عتيق 
 . ***.23-21اللَّه دبير،   بوكاى، تورات، انجيل، قرآن و علم، ترجمه ذبيح3*** نهايى درآمده است

. اسرائيل نقل كرده بسيار متفاوت با عهد عتيق موجود است  االسرار درباره تورات و كتب انبياء بنى آنچه را كشف
است، به اين مفهوم كه تورات همه روشنايى و » روشن كردن، بودن و نمودن«به معنى » توريه«گويد واژه  وى مى

 4*** ترديد خود را پنهان نكرده» لمواللَّه اع«سبب نور دل و هدايت است؛ گر چه مفسر كشف االسرار با ذكر 
، ص 3 همان، ج 5*** تورات داراى هفت سبع است. ***. 7، ص 2ميبدى، كشف االسرار و عدة االبرابر، ج 

باشد و هر جزء آن تا آن  آيد و بسيار پر حجم و به اندازه هفتاد شتروار مى و يكباره از آسمان فرود مى. *** 745
اسرائيل قادر نشده  توان آن را در كمتر از يك سال خواند و هيچ كس از بنى نمىحد مفصل و طوالنى است كه 

. عليهم السالم موسى، يوشع بن نون، عزير و عيسى: اند از است كه تمام تورات را بخواند؛ مگر چهار نفر كه عبارت
، ص 2 همان، ج 6*** گويند كه قرآن در بيان توحيد، اثبات نبوت و ذكر برخى از شرايع، موافق تورات است مى
وكَتَبنَا لَه فِى «در مقايسه حجم تورات نسبت به قرآن قولى را نقل كرده است كه طبق آن، تفصيل آيه . ***. 6

به عبارت ديگر آنچه . ، در تورات، هزار آيه است)145/ اعراف (» ءٍ  شَى  ءٍ موعِظَةً وتَفْصيالً لِكُلِ  شَى  االَْلْواحِ مِنْ كُلِ
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در . تواند از ابهامات موجود در باره اصل و محتواى تورات مورد نظر قرآن كريم بكاهد  مجموعه اين مطالب نمى
اختصار، درباره تورات گفته شده كه هدايت و نور است و احكام خداوند در آن بيان شده و قرآن به اشاره و به 
 بنگريد 8*** كنند و نام و صفات پيامبرصلى اهللا عليه وآله و امت وى در آن ذكر شده است انبياء به آن حكم مى

 . ***.6/ ؛ صف 29/ ؛ فتح 156/ ؛ اعراف 46 و 44 و 43/ ؛ مائده 111/ توبه : به

اى كه كشف االسرار معرفى كرده و از تورات صدر اسالم كه نزد يهوديان مدينه   اكنون از تورات پر حجم و افسانه
صلى اهللا عليه وآله در آن به وضوح مشهود بود و قرآن كريم بدان اشاره داشته، نشانى در  بود و صفات رسول اكرم

 .ت مذكور را دارا نيستدست نيست و تورات موجود هم كه در دسترس است، خصوصيا
  

   محمدصلى اهللا عليه وآله در تورات
درباره شأن نزول . صلى اهللا عليه وآله در آن است  يكى از اشارات قرآن كريم به تورات درباره وجود نام پيامبر اكرم

انى باعث من ولد اسمعيل نبياً اسمه «از قول عبد اللَّه سالم عبارت ) 130/ بقره (» و منْ يرْغَب عنْ مِلَّةِ اِبرهيم«آيه 
از اين عبارت . ***. 364، ص 1 ميبدى، كشف االسرار و عدة االبرار، ج 9*** از تورات نقل شده» احمد
 .عليه السالم ذكر شده است در تورات موسى» احمد«اى از مفسران واژه  آيد كه از نظر عده برمى

آمده است كه كعب احبار از راهبى پرسيد ) 174/ بقره (» ما اَ نْزَلَ اللَّه مِنَ الْكِتَابِاِنَّ الَّذينَ يكْتُمونَ « در تفسير آيه 
آن راهب تعدادى آيه را بيان . دارند كدام است هايى را كه در تورات وجود دارد، ولى يهود آن را مخفى مى كه آيه

مبشِّرًا بِرَسولٍ ياْتى مِنْ بعدِى اسمه «و ) 144/ آل عمران (» وما محمد اِالَّ رسولٌ«ها آيات  كند كه از جمله آن مى
دم6/ صف (» اَح ( و»الِكُمدٍ مِنْ رِجا اَحاَب دمحا كَانَ مم «) 567، ص 1 همان، ج 01*** است) 40/ احزاب .
.*** 

 وآله مواجه شدند از ايشان پرسيدند كه آيا صلى اهللا عليه  در داستانى، دو حِبر از احبار شام، وقتى كه با رسول اكرم
ها آشنا شده  اين پرسش گوياى اين است كه آن دو نفر از طريق تورات با اين نام. تو هستى» احمد«و يا » محمد«

 . ***.50، ص 2 همان، ج 11*** بودند

 . ***.74، ص 3 همان، ج 21*** است» يحيد« همچنين گفته شده كه نام پيامبر در تورات 

ها را  توان آن كند و بدون تأمل و تحقيق و تفكر مى ها در تورات حكايت مى  مطالب ياد شده از وضوح آن نام
 .دريافت
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وجود آن در انجيل شاره دارد  داند، قرآن كريم به را در تورات مى» احمد« برخالف رأى كشف االسرار كه ذكر نام 
را كه گفته شده » فارقليط«اند و  هاى موجود پرداخته  انجيلوجوى آن نام در و مفسران و محققان مسلمان به جست

 .اند باشد مورد بحث قرار داده مى» احمد«است به مفهوم 
ها  عليه السالم در عهد عتيق موجود، به تفحص آن واژه وجود بعضى از معارف موسى  همچنين برخى با اعتقاد به

گذارى از ميان پاهايش جدا   سلطنت از يهودا و شريعتعصاى«اند كه در عبارت  در اين كتاب پرداخته و گفته
كه مقصود مؤلف و مترجم   براى اين1*** ها پيرو او خواهند شد نخواهد شد تا وقتى كه شيلوه بيايد كه همه امت

. كتاب محمدصلى اهللا عليه وآله در تورات و انجيل بهتر درك شود، ترجمه آن آيه از كتاب مذكور نقل شد
عصا از يهودا دور نخواهد شد و نه فرمانفرمايى از ميان پاهاى «: ه در كتاب مقدس فارسى چنين استاماترجمه آي

، 2 عهد عتيق، حجى نبى، ج 2*** شيلوه«، واژه ». ***»ها خواهند بود وى تا شيلوه بيايد و او را اطاعت امت
» . ***19مه فضل اللَّه نيك آيين، ص ؛ عبداالحد داوود، محمدصلى اهللا عليه وآله در تورات و انجيل، ترج7ص 

اى  در تمام نسخ مختلف عهد عتيق به همان صورت اصلى حفظ شده و معادلى براى آن آورده نشد؛ اما در نسخه
در اين صورت، عبارت فوق به . ترجمه شده است» كه همه چيز بدو تعلق دارد» آن كس«به » شيلوه«سريانى 

از يهودا جدا نخواهد ) گذارى عصاى سلطنت و شريعت(انروايى و پيامبرى خصلت فرم«: شود صورت زير معنى مى
و اين اشاره پيامبرصلى اهللا عليه وآله » ها از اوست شد مگر در آن زمان كه صاحب آن بيايد كه اطاعت همه امت

 . ***.54-52 عبداالحد داوود، محمدصلى اهللا عليه وآله در تورات و انجيل، ص 3*** دارد

در هنگام اسارت يهود در بابل : بردارى شده است  حجى نبى براى اثبات نام پيامبر در آن به شرح زير بهره از كتاب
المقدس دور افتاده بودند، حجى  اسرائيل كه از شكوه و جالل سرزمين مقدس خود در بيت و براى تكميل آالم بنى

 :دهد ئيل مىاسرا نبى با عبارات زير مژده ظهور فردى آرامبخش را به بنى
ها خواهد آمد و من  كه تمامى ملل و طوايف را تكان خواهم داد و حِمده همه ملت: فرمايد خداوندِ لشكرها مى «

خداوند . فرمايد كه نقره از آنِ من و طال از آنِ من است خداوند لشكرها مى. اين خانه را مملو از جالل خواهم كرد
ترى خواهد داشت و خداوند  ز خانه اولين من جالل و عزت عظيمتفرمايد كه خانه آخرين من ا لشكرها مى
 در كتاب مقدس فارسى بدين صورت آمده 4*** فرمايد كه در اين مكان به شما شالوم خواهم بخشيد لشكرها مى

 :است
مد ها خواهد آ ها ار متزلزل خواهم ساخت و فضيلت جميع امت و تمامى امت: ... گويد يهوه صبايوت چنين مى    «

نقره از آنِ من و طال : گويد يهوه صبايوت مى. گويد كه اين خانه را از جالل پر خواهم ساخت و يهوه صبايوت مى
تر خواهد بود و در اين  جالل آخر اين خانه از جالل نخستينش عظيم: گويد يهوه صبايوت مى. از آنِ من است

در عبارات . *** 9-7، ص 2يق، حجى نبى، ج  عهد عت5*** حِمده. ». ***»مكان سالمتى را خواهم بخشيد
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ها با اين  گونه بحث در صدر اسالم اين. ها از دستاوردهاى علمى امروز است هاى لغوى و تحليل گونه بحث  اين
توانند  ارى از بحث و جدل نيستند و فقط افراد متخصص از آن مىها نيز ع گذشته از آن، اين. سنجى نبود همه نكته
 .بهره برند

در تورات . صلى اهللا عليه وآله روشن نيست  در هر حال، در تورات و عهد عتيق كنونى، صفات و نام رسول اكرم
با سواد معمولى با اى كه به معنى و مفهوم آن دو باشد، به طورى كه هر انسان  يا كلمه» فارقليط«يا » احمد«موجود 

 .صلى اهللا عليه وآله بينديشد، وجود ندارد ديدن آن به رسول اكرم
  

 صلى اهللا عليه وآله توسط يهود  انكار پيامبر اكرم

ها به امضا رسيد كه بر اساس  اى بين آن ها ميان مسلمانان و يهوديان، عهدنامه ها و درگيرى  قبل از بروز كشمكش
خوانده شدند و هر يك دين خود را » واحده«ديانى كه آن را پذيرفته بودند، يك امت مفاد آن، مسلمانان و يهو

كنند بجنگند و بين مسلمين و يهود بايد نصيحت حكمفرما  داشتند و هر دو بايد با كسانى كه به مدينه حمله مى
اما به تدريج *. . **155، ص )دفتر دوم تا سال چهلم هجرى( رسول جعفريان، تاريخ سياسى اسالم 1*** باشد

ساز بين اين دو به وقوع پيوست  اين مصالحه و همكارى تبديل به خصومت شد و چهار جنگ بزرگ و سرنوشت
 و 408، 364، 296 محمد ابراهيم آيتى، تاريخ پيامبر اسالم، ص 2*** و منجر به شكست و رانده شدن يهود شد

500.*** . 

يهوديان عقايد اسالمى و سلطه . هاى عقيدتى و احكام عملى بود ت اختالفات يهود و مسلمانان، ناشى از تفاو
 .هاى مختلف به مبارزه پرداختند توانستند تحمل كنند و به روش مسلمانان را نمى
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دهد كه با كتمان  ها را به سيرت و خُلق بد علماى يهود و يهوديان نسبت مى  صاحب كشف االسرار علت كشمكش
از مطالب كشف . كردند يه وآله كه در تورات ثبت است، دشمنى خود را اظهار مىنام حضرت پيامبرصلى اهللا عل

شود كه يهوديان به رغم تأكيد زياد تورات بر ظهور پيامبرصلى اهللا عليه وآله و ارائه  گونه برداشت مى االسرار اين
» نعت و صفت«تند و تصويرى روشن از صفات ايشان، نبوتشان را منكر شدند و به تحريف و تبديل تورات پرداخ

يك بار گروهى از . كردند گاهى د رمواجهه با مسلمانان منافقانه رفتار مى. پيامبرصلى اهللا عليه وآله را پنهان كردند
كنيم و به مسلمانان نيز  يهود نزد پيامبرصلى اهللا عليه وآله آمدند و گفتند كه از نبوت شما آگاهيم و تصديق مى

 ميبدى، كشف 3*** ورزيدند و از اين نفاق شادمان بودند ن حال در دل كفر مىگفتند، ولى در هما چنين مى
 4*** گفتند شنيديم و در دل منكر بودند به عبارت ديگر به زبان مى. ***. 375، ص 2االسرار و عدة االبرار، ج 

 . ***.277، ص 1؛ همان، ج 93/ بقره : بنگريد به

مالك . يهود خواستند كه به پيمان خدا درباره پذيرش نبوتش، وفادار بماندصلى اهللا عليه وآله از   روزى رسول اكرم
اَو كُلَّما «و سبب نزول آيه » واللَّه ما عهد الينا فى محمد عهد و ال ميثاق«: بن الضيف يهودى منكر پيمان شد و گفت

مفَريقٌ مِنْه ذَها نَبدهوا عداه292، ص 1 همان، ج 5*** شد) 100/ بقره (» ع.*** . 

 :توان برشمرد شد، به شرح زير مى  عواملى را كه سبب انكار و عصيان يهود مى
دانشمندان يهود براى كتمان حقايق تورات درباره پيامبرصلى اهللا عليه وآله از بزرگان قوم رشوه .  رشوه-1 

ست و در تورات هم نام وى ذكر نشده گرفتند تا به عامه مردم بقبوالنند كه محمدصلى اهللا عليه وآله پيامبر ني مى
صلى اهللا عليه وآله آگاه، ولى آن  ها كعب اشرف و حيى اخطب بودند كه از حقانيت رسول اكرم از جمله آن. است

و گاهى حاكمان و علماى يهود از عوام و . *** 171، ص 2؛ ج 703، ص 1 همان، ج 6*** كردند را مخفى مى
 7*** ها، صفات پيامبرصلى اهللا عليه وآله را پنهان كنند ند تا بر وفق مراد آنگرفت لوحان خويش رشوه مى ساده

 . ***.119، ص 3همان، ج 

. با ظهور پيامبرصلى اهللا عليه وآله، حاكمان يهود جايگاه اجتماعى خود را از دست دادند. طلبى حاكمان  رياست-2 
چون .  منكر نشدند، بلكه روش تدريجى را در پيش گرفتندها از روى تدبير، يكباره پيامبرصلى اهللا عليه وآله را آن

دادند و پس از ظهور كه مقام خود را در  قبل از ظهور پيامبرصلى اهللا عليه وآله، بعثت ايشان را به عوام قوم خبر مى
ن است بهتر آ. خطر ديدند منكر ايشان شدند و انديشيدند كه اگر به يكباره، ايشان را دروغگو بدانيم، متهم شويم

ها ابتدا ايمان  به همين دليل آن. كه ابتدا او را راستگوى بپنداريم و در فرصت ديگر او را دروغگو معرفى كنيم
. 163، ص 2 همان، ج 8*** آوردند و در موقع ديگر منكر حقانيت ايشان شدند و كفر خود را اظهار كردند

.*** 
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 همان، ج 9*** صلى اهللا عليه وآله بود ئل روشن نبى اكرماين امر مانع ديدن معجزات و دال.  كوردلى يهوديان-3 
 . ***295، ص 4

دهد كه در پاسخ به سؤاالتش راستگو  روزى خليفه دوم يهوديان را به تورات سوگند مى.  دشمنى با جبريل-4 
دهند و  پرسد كه آيا محمدصلى اهللا عليه وآله رسول حق است؟ يهوديان پاسخ مثبت مى وى از ايشان مى. باشند
 در عهد 01*** گويند هيچ شكى در صدق رسالت او نداريم، اما علت دشمنى را در اين دانستند كه جبريل مى

. آموزد شود و تعبير رؤيا را به او مى اى است كه به سان مردى بر دانيال نبى ظاهر مى عتيق كنونى، جبريل فرشته
دوست محمدصلى اهللا ). *** 22، ص 9همان، ج (بخشد  و به او فطانت و فهم مى) 16، ص 8كتاب دانيال، ج (

ها صواعق رسانيد و به جنگ و دشمنى با پدران ما  پدران ما را عذاب داد و به آن. عليه وآله و دشمن ماست
 .پرداخت

رت نيز تبيين شده، به اين صو) 97/ بقره (» قُلْ منْ كَانَ عدوا لِجِبريلَ« علت اين دشمنى را كه در تفسير آيه 
آورد و از ذات خويش و بر وفق  اند كه از آن سبب يهود دشمن جبريل هستند كه او وحى را با حفظ امانت مى گفته

پيامبرصلى اهللا عليه وآله نيز وحى . توانند به اهداف خود برسند كند و يهوديان نمى مراد خويش و يهود صادر نمى
از اين رو دشمنى با جبريل، مخالفت با پيامبرصلى اهللا عليه وآله را نيز . فرمايد را كه برابر ميل يهود نيست، ابالغ مى

 . ***.289، ص 1 ميبدى، كشف االسرار و عدة االبرار، ج 1*** در پى دارد

ى و اِنْ هم اِلَّا و مِنْهم اُمِّيونَ الَ يعلَمونَ الْكِتَاب اِلَّا اَمانِ«: گروهى از يهوديان توان خواندن و نوشتن نداشتند.  جهل-5 
بنابراين . صلى اهللا عليه وآله محروم بودند و از خواندن تورات و درك حقايق درباره رسول اكرم) 78/ بقره (» يظُنُّونَ

پرداختند،  و گروهى ديگر فقط به قرائت كتاب مى. شنيدند مطالب تورات را از بزرگان خود كه مغرض بودند، مى
عليه السالم  اين دو گروه براى رستگارى، با ظن و گمان به تصديق موسى. اطالع بودند آن بىولى از معنى و احكام 

، ص 1 ميبدى، كشف االسرار و عدة االبرار، ج 2*** پرداختند و تورات و تكذيب محمدصلى اهللا عليه وآله مى
244.*** . 

گفته ) 19/ آل عمران (» تَاب اِالَّ مِنْ بعدِ ما جاءهم الْعِلْموما اخْتَلَف الَّذينَ اُوتُوا الْكِ«در تفسير آيه .  حسادت-6 
آيد و چون آمد،  شده است كه تا محمدصلى اهللا عليه وآله نيامده بود، يهوديان بر يك قول بودند كه او به حق مى

؛ يعنى اين »بغياً بينهم«: قومى گفتند كه استوار است، قومى گفتند كه نيست، آن كه خداوند فرمود: دو گروه شدند
حسد آن است كه در دل است، چون بگفت و كرد آيد، بغى . اختالف كه افتاد، به حسدى بود كه در ميان ايشان بود

 . ***.53، ص 2 همان، ج 3*** است

است كه اين آيه در ، از قول ابن عباس آمده )180/ آل عمران (» والَ يحسبنَّ الَّذينَ يبخَلُونَ«در تفسير آيه .  بخل-7 
معنى بخل در اين . كردند ها صفت و نعت نبوت پيامبرصلى اهللا عليه وآله را پنهان مى شأن احبار يهود است؛ زيرا آن
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   سخن پايانى

عالمان و حاكمان .  كشف االسرار، بر اساس روايات، به روابط بين پيروان دو دين يهود و اسالم نظر انداخته است
ها بيشتر  اگر چه اختالفات اساسى در مكتب يهود و اسالم نمايان بود، ولى آن. ها شدند يهود سبب بروز كشمكش

 .زدند ود به آتش كينه دامن مىبه سبب از دست دادن موقعيت و جايگاه اجتماعى و منافع خ
گويد كه در تورات موجود نزد يهوديان مدينه، صفات پيامبرصلى اهللا عليه وآله به روشنى و به دور از   ميبدى مى

توانند با  اين برخالف تورات امروزى است ك فقط محققان مى. اى، مكتوب بود ابهام و قابل درك براى هر خواننده
 .باشد  از پيامبرصلى اهللا عليه وآله بيابند كه قابل مناقشه مىبحث و جدل، نشانى مختصر
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تهران، : ، چاپ چهارم...، عصر ايمان، بخش اول، ترجمه ابوطالب صارمى و4 دورانت، ويل، تاريخ تمدن، ج -11 
 .1373شركت انتشارات علمى و فرهنگى، 

بخشى در اديان، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى وابسته به وزارت فرهنگ  نجات راشد محصل، -12 
 .1369و آموزش عالى، 

 .1977هاى فرهنگ يهود، ترجمه انجمن جوامع يهودى،  ، واژه... شختر، حييم و-13 
 .تا آرا، بى جهانالهى، انتشارات   طباره، عفيف عبدالفتاح، چهره يهود در قرآن، ترجمه سيد مهدى آيت-14 
 .1987:  كتاب مقدس، انجمن كتاب مقدس، ايران، چاپ دوم-15 
 كرينستون، جوليوس، انتظار مسيحا در آيين يهود، ترجمه حسين توفيقى، قم، مركز مطالعات و تحقيقات -16 

 .1377اديان و مذاهب، 
: و اهتمام على اصغر حكمت، چاپ پنجم ميبدى، ابوالفضل رشيدالدين، كشف االسرار و عدة االبرار، به سعى -17 

 .1371تهران، انتشارات اميركبير، 
تهران، انتشارات و آموزش انقالب :  ناس، جان، تاريخ جامع اديان، ترجمه على اصغر حكمت، چاپ چهارم-18 

 .1370اسالمى، 
 .1377 هاكس، قاموس كتاب مقدس، تهران، انتشارات اساطير، -19 
  

  يامبرصلى اهللا عليه وآلهفتوحات پس از رحلت پ 
 ها و پيامدها  زمينه

  
   على حسن بيگى

   عضو هيأت علمى دانشگاه اراك
  

   چكيده
تر از فتوحات لشكر اسالم نباشد؛ چرا كه  اى مهم صلى اهللا عليه وآله حادثه  چه بسا پس از جريان بعثت پيامبر اكرم

در كتب تاريخى، اصل حادثه ياد گرديده، ولى . نموداين جريان، حيات مادى و معنوى مسلمانان را دگرگون 
ها و  اين نوشتار بيشتر در صدد تبيين زمينه. تر از آن به پيامدهاى آن پرداخته نشده است ها و مهم چندان به زمينه
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 :شويم  در آغاز چند نكته را به عنوان مقدمه يادآور مى
هايى است كه در زمان خلفاى راشدين رخ داده و به   نخست اين كه مقصود ما از فتوحات در اين نوشتار جنگ

 .ان امويان و عباسيان پرداخته نشده استلذا در اين نوشته به فتوحات زم. فتح ايران، روم و آفريقا انجاميده است
اول اين كه آيا اين فتوحات به نفع ملل مغلوب بوده و : توان نگريست  ديگر اين كه به فتوحات از دو زاويه مى

چه ) اعراب= مسلمانان (براى آنان چه نتايجى به دنبال داشته است؟ دوم اين كه اين فتوحات براى فاتحان 
  انگيزه آنان چه بوده است؟پيامدهايى داشته و اصالً

از اين رو ما درصدد گزارش تاريخى فتوحات نيستيم، بلكه . پردازيم  در اين نوشتار ما به بخش دوم اين بحث مى
 .ها، پيامدها و نتايج اين حادثه خواهيم پرداخت بيشتر به تبيين انگيزه

  
  انگيزه فاتحان:  الف

توان مطرح  د آنان ابراز شده، برخى ديگر را با توجه به شرايط آن دوره مىهاى فاتحان از زبان خو  برخى از انگيزه
 :كرد

  
  دستى نمودن  پيش-1 

اش نبردِ خونين مؤته است كه در آن سه نفر از   توجه به سابقه درگيرى ميان مسلمانان و روميان كه نمونه
به شهادت رسيدند و نيز برخورد ) ه بن رواحهجعفر بن ابى طالب، زيد بن حارثه و عبد اللَّ(فرماندهان سپاه اسالم 

خشن و غير عقاليى پادشاه ايران در برابر دعوت پيامبرصلى اهللا عليه وآله، حكومت مدينه را به اين نتيجه رساند 
 .كه اين دو امپراتورى دير يا زود به رويارويى با مسلمانان خواهند پرداخت

به اين نتيجه رسانده است كه فتوحات مسلمانان جنبه پيشگيرى و  شايد نكته ياد شده بعضى از دانشمندان را 
 :گويد محمد عبده در اين باره مى. دفاعى داشته است

هاى صحابه پيغمبرصلى اهللا عليه وآله براى اين بود كه از دعوت حق حمايت و از غلبه ظالمان بر مسلمانان  جنگ «
، به نقل از جهاد در اسالم، 215، ص 2 المنار، ج 1*** »مايندجلوگيرى كنند، نه براى اين كه به ديگران تجاوز ن

 . ***.32- 31ص 

  
   گسترش آيين اسالم-2 
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 :نويسد  بالذرى مى
زمانى كه ابوبكر از سركوبى مرتدان آسوده گشت، تصميم گرفت كه سپاهيان را به سوى شام بفرستد، لذا  «

 فتوح 2*** »د و حجاز نوشت و آنان را به جهاد فرا خواندهايى به اهالى مكه، طائف يمن و جميع اعراب نج نامه
 . ***.ك / 251، همچنين ص 115البلدان، ص 

ايم به جهاد با كسانى كه  ما مأمور شده: مغيرة بن شعبه در حضور رستم، فرمانده سپاه ايرانيان در قادسيه گفت «
صلى اهللا عليه  نه و ايمان به پيامبر اسالمكنيم به پرستش خداى يگا مخالف دين ما هستند، ما شما را دعوت مى

 . ***.257 همان، ص 1*** »وآله

 : ربعى بن عامر تميمى در پاسخ رستم كه از انگيزه لشكركشى اعراب پرسيد، سه نكته را گوشزد كرد
 .ها از بندگى انسان و راهيابى به سوى عبادت خدا  نجات انسان-1 «
 .آسايش آن رهايى آنان از سختى دنيا به سوى -2 
 . ***.520، ص 3 تاريخ طبرى، ج 2*** »ها از ستم اديان به سوى عدل اسالم  نجات و رهايى انسان-3 

  
  مندى از غنائم  بهره-3 

نگريد كه چگونه غلّات  آيا نمى: گفت خالد بن وليد در جمع سپاهيان خود به هنگام لشكركشى به سوى سواد مى «
قرار گرفته است؟ به خدا سوگند اگر جهاد در راه خدا و دعوت مردم به سوى اين سرزمين چون كوه بر روى هم 

او بر ما واجب نبود و چيزى جز معاش زندگى بر ما الزم نبود باز رأى درست اين بود كه با مردم اين ديار 
 . ***.354، ص 3 تاريخ طبرى، ج 3*** »تريم بجنگيم؛ چرا كه نسبت به آن اولى

هاى جوشان و رودهاى خروشان، و كشت و زرع و  چگونه ما اين چشمه«: گفت  وليد مى در جاى ديگر خالد بن
 . ***.98 فتوح الشام، ص 4*** »ها را ترك كنيم و به سرزمين خشك حجاز برگرديم ها و طالها و نقره تاكستان

 :نويسد  بالذرى مى
نگ كردند تا آن جا كه خود عمر عمر از مردم خواست كه به سمت سرزمين عراق روانه شوند، ولى مردم در «
در اين جا بود كه قومى از قبيله اَزد آمده، درخواست كردند به جنگ با روميان روند، ولى . خواست حركت كند مى

 فتوح 5*** كرد عمر از آنان خواست كه به سوى عراق رهسپار شوند و او آنان را به غنائم كسرى ترغيب مى
 . ***.253البلدان، ص 

او با عمر گفت و گو كرده، حضور خود و قومش . فرماندهان سپاه اسالمى جرير بن عبد اللَّه بجلى استيكى از  «
كند مشروط به اين كه يك چهارم از غنيمت از آنِ او و قومش باشد و عمر  را در فتح عراق اعالن مى

 . ***. همان6*** »پذيرد مى
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  نشينان  سرگرم نمودن باديه-4 
رفت  كوبى مرتدان عرب، ناچار بود نيروى عظيمى را كه هر لحظه احتمال شورش مجدد آنان مى ابوبكر پس از سر

 .به كارى كه عالقه و تخصص آن را داشتند مشغول كند
  
  ها به خارج از مدينه  معطوف كردن نگاه-5 

 راه انداختن فتوحات رو به رو بود؛ از اين اى از صحابه روبه هاى جدى عده  ابتدا حكومت خليفه اول با مخالفت
توانست اختالفات داخلى را كاهش داده، وحدت را در درون جامعه مدينه استمرار بخشد و مسلمانان را در  مى

 .برابر دشمن خارجى در صف واحد قرار دهد
  

   پيامدها و نتايج- ب 
ط به پيامدها و نتايج اشاره و در اين جا فق.  فتوحات براى مسلمانان پيامدها و نتايج مثبت و منفى به دنبال داشت

. شود؛ چرا كه يك پيامد ممكن است به نظر كسى منفى و از نظر ديگرى مثبت باشد ها خوددارى مى از تفكيك آن
 .افزون بر اين، عدم تفكيك فايده ديگرى هم دارد و آن تحميل نكردن نظر خود به خوانندگان است

  
   بهبود وضعيت اقتصادى-1 

 ) اقتصادىتحول در اوضاع (
ولى با شروع فتوحات و . كردند  قبل از فتوحات، عموم مسلمانان از نظر اقتصادى زندگى سختى را سپرى مى

در فتح حلوال آن قدر غنيمت «: نويسد طور مثال دينورى درباره غنائم حلوال مى  به7*** سرازير شدن انبوه غنائم
اسراى زيادى نصيب مسلمانان شد، به طورى كه عمر . ودندبه دست آوردند كه هرگز مثل آن را به دست نياورده ب

 .129االخبار الطوال، ص » .برم به تو از اسراى حلوال خدايا پناه مى: گفت مى
قدر غنائم و اموال در فتح قادسيه به دست آمد كه نه قبل از  آن«: نويسد     همچنين طبرى در مورد غنائم قادسيه مى

، زندگانى آنان دچار يك . ***ك / 439؛ فتوح البلدان، ص 565، ص 3طبرى، ج » .آن چنين بود و نه بعد از آن
 .نوع تحول عظيم گشت

  
  گيرى طبقه اشراف  شكل-2 

مندى از غنائم سرشار و تقسيم آن بر اساس سوابق دينى شخص و قبيله او، شاهد   جامعه مسلمانان پس از بهره
من كسى را كه در جنگ عليه پيامبرصلى اهللا عليه وآله : گفت دوم مىاى به نام اشراف شد؛ خليفه  گيرى طبقه شكل
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 :كنيم  در اين جا ما به بخشى از ثروت مسلمانانِ صاحب نام اشاره مى
در محله كناسه به نام دارالطلحتين ) 323سال (اى ساخت كه هم اكنون  او در كوفه خانه.  اللَّه طلحة بن عبيد

 . ***.690، ص 1 مروج الذهب، ج 2*** معروف است و از امالك عراق روزانه هزار دينار درآمد داشت

 است و اموالش هنگام درآمد طلحه از سرزمين عراق بين چهارصد يا پانصد هزار درهم بوده«: نويسد  بالذرى مى
؛ الطبقات 125-124، ص 10 انساب االشراف، ج 3*** »زد ده ميليون و دويست هزار دينار مى مرگ سر به
 . ***.199، ص 2الكبرى، ج 

 4*** موجودى زبير پس از مرگ پنجاه هزار دينار بود و هزار اسب و هزار غالم و كنيز داشت.  زبير بن عوام
 :نويسد بالذرى مى. ***. 610، ص 1مروج الذهب، ج 

 انساب 5*** » از اموال زبير كه بين ورثه تقسيم شد عبارت بود از سى و پنج ميليون و دويست هزار درهم23 «
 . ***.117-116، ص 2؛ الطبقات الكبرى، ج 426، ص 9االشراف، ج 

د رأس اسب به جاى او وقتى از دنيا رفت از خود هزار شتر، سه هزار گوسفند و ص.  عبدالرحمان بن عوف
، از جمله ارثيه او طالهايى . ***690، ص 1؛ مروج الذهب، ج 136، ص 2 الطبقات الكبرى، ج 6*** گذاشت

او چهار همسر داشت كه به هر يك . نمودند تاول زد بود كه با تبر تقسيم شد و دست كسانى كه آنها را تقسيم مى
 . ***.136 ، ص2 الطبقات الكبرى، ج 7***  هزار درهم رسيد80

 مروج 8*** ها ساخت اى مرتفع و وسيع بنا كرد و باالى آن بالكن وى در عقيق خانه.  سعد بن ابى وقاص
همچنين او زمانى كه از دنيا رفت از خود دويست و پنجاه هزار درهم به جاى . ***. 690، ص 1الذهب، ج 

 . ***.145، ص 2 الطبقات الكبرى، ج 9*** گذاشت

  
  هاى قدرت ظهور باند-3 

 تقسيم غنائم بر اساس قبيله فرد و سوابق دينى، سبب پيدايش افرادى در جامعه گرديد كه با تكيه بر اشرافيت 
و مادى، خود را شايسته ورود به عرصه قدرت ديده، همچنين اشخاص را به سوى ) سوابق دينى و جهادى(معنوى 

 .خود جلب نمودند
ام كه راه خود را از ديگران جدا ساخته و جلسات خصوصى  شنيده: گفت خليفه دوم به جمعى از قريشيان مى «

 من اصول الفكر السياسي اإلسالمي، 01*** »گويند فالنى از ياران فالنى است ايد، تا بدان حد كه مى تشكيل داده
 . ***.80هاى تفكر سياسى در قلمرو تشيع و تسنن، ص   به نقل از زمينه350ص 
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من به او گفتم اين گونه آه كشيدن نشانه شدت ناراحتى . عمر آهى كشيد: گويد باس مى در گزارش ديگرى ابن ع
جا  در اين. همين طور است، من در اين فكرم كه بعد از خود حكومت را به دست چه كسى بسپارم: او گفت. است

را نام ) ى وقاصعليه السالم، عثمان، ابن عوف، طلحه، زبير و سعد اب على(ابن عباس اعضاى شوراى شش نفره 
 . ***.51، ص 12البالغه ابن ابي الحديد، ج   شرح نهج11*** برد مى

 سخن عمر در ميان قريشيان و نام بردن ابن عباس از اعضاى شوراى شش نفره همگى گوياى به صحنه آمدن 
عنوان خليفه گيرى محورهاى قدرت احتماالً عمر را از تعيين شخصى خاص به  البته شكل. باشد باندهاى قدرت مى

بازداشت و او براى حل مشكل، كسانى را كه در ميان مردم نفوذ داشتند، به عنوان اعضاى شورا معرفى و تعيين 
 .كرد

  
  محبوبيت و قدسيت يافتن خلفا-4 

هاى شگرف به لحاظ وسعت قلمرو و مدت زمان از يك سو و تقسيم غنائم سرشار از سوى ديگر خلفا را   پيروزى
 :نويسد بالذرى مى.  نهايت محبوبيت رساندنزد مردم به

در حالى آنان را ترك كردم كه همگى از : او گفت. عمر از حال مردمان پرسيد. خالد بن عرفطه بر عمر وارد شد «
كسى نبود كه وارد قادسيه شده باشد جز اين كه براى او . خواستند از عمر آنان بكاهد و بر عمر تو بيفزايد خدا مى

 . ***.439 فتوح البلدان، ص 21*** »هزار و پانصد به عنوان عطا مقرّر شده بوددو هزار يا 

 :نويسد  ابن ابى الحديد مى
ديد  اى نمى گرفت هيچ صدمه اگر عثمان همان روش عمر و ابوبكر را در پيش مى: گفت ابوجعفر نقيب البصره مى «

داد و يا يكى از نمازهاى پنج گانه را  المقدس تغيير مى شد؛ هر چند كه قبله را از كعبه به بيت و مخالفتى با او نمى
گاه كه بدان  هاى دنيوى بود و تا آن كرد؛ زيرا هم و غم مردم مصروف به دنيا و اموال و خواسته از مردم ساقط مى

 ***»رو شدند به هيجان درآمدند و آشوب به راه انداختند دسترسى داشتند ساكت بودند و چون با فقدان آن روبه
 . ***.90- 89، ص 12البالغه، ج   شرح نهج1

خصوص خليفه اول و دوم يك نوع مرجعيت دينى پيدا كرده،  كند كه خلفا به جا ادامه پيدا مى  اين محبوبيت تا آن
پديد » عدالت صحابه«شود و كم كم زمينه نظريه مهم  رفتار آنان همچون سنت پيامبرصلى اهللا عليه وآله تلقى مى

 .آيد مى
بندى كه اگر خليفه شدى  اى على با خدا عهد و پيمان مى: عليه السالم گفت لرحمان بن عوف به امام على عبدا

، ص 4 تاريخ طبرى، ج 2*** مطابق كتاب خدا، سيره پيامبرصلى اهللا عليه وآله و سيره عمر و ابوبكر رفتار نمايى
238.*** . 
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عليه السالم بر كتاب خدا و سنت رسول  امام على در گزارش ديگرى آمده كه ربيعة بن شداد راضى نشد با 
عليه السالم به او  گاه امام آن. كنم با تو بر سنت ابوبكر و عمر بيعت مى: صلى اهللا عليه وآله بيعت كند، ولى گفت اكرم

 :فرمود
اگر ابو بكر و عمر ! ؛ واى بر تو»ء ويلك لو انّ ابابكر و عمر عمال بغير كتاب اللَّه و سنّة رسوله لم يكونا على شي «

 3*** صلى اهللا عليه وآله عمل كرده باشند مسلمان نيستند و دين ندارند بر خالف كتاب خدا و سنت رسول اكرم
 . ***.108عليه السالم، ص   به نقل از تحليلى از زندگانى سياسى امام حسن203، ص 12بهج الصباغه، ج 

و ألتبعنّ سيرة عمر و «: ن زبير در باالى منبر كوفه چنين گفت همچنين عبد اللَّه بن مطيع والى كوفه از طرف اب
. 383، ص 6 اسباب االشراف، ج 4*** كنم ؛ من در امر حكومت، از روش و سيره عمر و عثمان پيروى مى»عثمان
.*** 

  
  وابستگى زندگى مردم به عطايا-5 

گذراندند، ولى با سرازير  مى...  تجارت و قبل از فتوحات، مسلمانان زندگى خود را از طريق كشاورزى، دامدارى،
بگير حكومت شدند و زندگى آنان به  شدن سيل غنائم و تدوين ديوان از طرف خليفه دوم، عمالً مردم حقوق

گرچه اين حادثه تا حدودى فكر مسلمانان را از دغدغه معيشت آسوده . شدت به مقرّرى حكومت وابسته گرديد
ارى بود در دست حكومتها و آنان از سياست ارعاب و تطميع در مورد مردم كرد، ولى همين امر اهرم فش مى

عليه السالم در كربال از لشكر ابن سعد پرسيد كه چرا كمر به قتل  كردند؛ براى مثال زمانى كه امام حسين استفاده مى
ترجمة ( الطبقات الكبرى 5*** ؛ از ندادن مقرّرى و عطا بر خود ترسيديم»خفنا طرح العطا«: اند پاسخ دادند او بسته

) تفتيش عقائد درباره حادث و قديم بودن قرآن(يا در دوره محنت . ***. 69، ص )عليه السالم االمام الحسين
زمانى كه به عفان بن مسلم گفته شد كه اعتقاد به خلق قرآن را اعالم نمايد او امتناع كرد و براى تحت فشار قرار 

. 82، ص 3 ميزان االعتدال، ج 6*** ات ديگر پرداخت نخواهد شد ؛ مقرَّرى»يحبس عطاؤك«: دادن او گفته شد
.*** 

  
   آشنايى با دو تمدن ايران-6 

  و روم و تأثيرپذيرى از آن دو

جا   ايران و روم به لحاظ سابقه تمدن و فرهنگ، تأثيرات بسزايى بر زندگانى و نگرش مسلمانان داشتند كه در اين
 :شود ره مىها اشا به بعضى از آن
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وليد بن هشام . خليفه دوم در تدوين ديوان با مسلمانان مشورت كرد: نويسيد بالذرى مى:  تدوين ديوان- الف 
تو نيز ديوان . اند اند و سپاهى تشكيل داده جا ديدم ك پادشاهان ديوانى تدوين نموده آيم، در آن من از شام مى: گفت

 . ***.437 فتوح البلدان، ص 7*** هاد او را پذيرفترا تدوين كن و سپاهى تشكيل ده؛ عمر پيشن

به حسب قرب و بعد (خليفه دوم دستور داد در تقسيم غنائم سابقه و ترتيب قبيله :  پذيرفتن زندگى طبقاتى- ب 
اى استحكام  بندى قبيله رعايت شود و اين اقدام خليفه سبب شد تا در ميان اعراب طبقه) به پيامبرصلى اهللا عليه وآله

اين سخن كه مقدسى از عمر نقل كرده . بندى بر كسان ديگر ترجيح يابند يابد و برخى قبايل به استناد همين طبقه
. 86، به نقل از تاريخ خلفا، ص 18 اَحسن التقاسيم، ص 8*** »عدالت را از كسرى ياد گرفته است«: كه گفت

 . ***. همان9*** كند ى ايران بوده تقويت مىاى وى تحت تأثير نظام طبقات ، اين احتمال را كه تا اندازه***

مسلمانان قبل از آشنايى با ايرانيان از داشتن حمام عمومى و دستشويى در :  ساختن حمام عمومى و دستشويى-  ج 
اگر با تاريخ صدر اسالم و احاديث ابواب : نويسد يكى از نويسندگان در اين باره مى. منازل خود محروم بودند

دانيم كه در زمان رسول خداصلى اهللا عليه وآله در منطقه مدينه و مكه نه مستراحى بود و نه  شيم، مىطهارت آشنا با
. شدند رفتند يا كنار ديوار، يا پشت درختى پنهان مى ها مى حمام و وسايل بهداشتى، لذا براى بول كردن به پشت بام

رفتند، ولى بعد از آن كه با تمدن بالد مفتوحه  ك مىها و نخلستانهاى مترو ها و خرابه نيز براى قضاى حاجت به دره
مانند ايران و شام و مصر آشنا شدند، در گوشه منزل يا پشت بام خانه چهار ديوارى كوتاهى برپا كردند كه آن را 

 . ***.22- 20 علل الحديث، ص 1*** كنيف ناميدند

ن با تمدن اين دو امپراتورى، روى آوردن بعضى يكى ديگر از آثار آشنايى مسلمانا: طلبى  رفاه- تجمل گرايى - د 
 .آاليش بود از سردمداران و فرماندهان مسلمان به زندگى تجملى و فاصله گرفتن از زندگى ساده و بى

عمر بن خطاب، محمد بن . سعد ابى وقاص درى زينت يافته از چوب بر قصر خويش قرار داد: نويسد  بالذرى مى
فه وارد شد و آن در را سوزاند و سعد را در مساجد كوفه گرداند، ولى درباره او جز او به كو. مسلمه را فرستاد

 . ***.277 فتوح البلدان، ص 2*** خوبى چيزى نگفتند

ابوموسى مردم . اهالى ايذج و ساير اكراد پس از سه سال خالفت عثمان كافر شده، تمرد كردند«: نويسد  ابن اثير مى
او سپاهيان را تجهيز و روانه كرد و خود هم پياده آنها را بدرقه كرد و فوايد . نمودرا براى جهاد دعوت و تشويق 

همه تصميم گرفتند كه يكسان . بعضى از مجاهدين داراى مركب بودند و سايرين فاقد آن. داد جهاد را شرح مى
ها  كه آيا براى پياده(م بوده، پياده به جنگ روند، ولى بعضى مخالفت كرده، گفتند ما بايد منتظر تصميم او بشوي

اگر او قول خود را با عمل يكى كند و مانند ما باشد ما . كند يا بعضى سواره و سايرين پياده باشند مركب آماده مى
چون هنگام لشكركشى رسيد ابوموسى بار شخصى خود را بر چهل استر . هم به او اقتدا كرده، پياده خواهيم رفت

ر او شوريده، عنان اسب او را گرفتند و گفتند ما را بر مازاد اين چهارپايان سوار مجاهدين هم ب. حمل كرد) قاطر(
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قدر اموال زياد گشت به طورى كه براى خريد يك كنيز، به وزنش پول  در زمان عثمان آن: گويد  ابن سيرين مى
 . ***.156، ص 3 االستيعاب، ج 4*** دادند

  
   نشان دادن چهره خشن از دين-7 

نند و چه بسا رفتار خشن و نادرست ك هاى دينى و رفتار دينداران را از يكديگر تفكيك نمى  اكثر مردم آموزه
ها از برخى مناطق فتح شده از رفتار خشن فاتحان حكايت  بعضى از گزارش. گذارند دينداران را به حساب دين مى

 :شود ها اشاره مى هايى از آن در ذيل به نمونه. كند مى
يه، فرزندان و زنان خود را به  موظف نمود از بابت جز- كه از بربرهاى برقه بودند -  عمرو عاص اهل لواته را 

 . ***.227-226 فتوح البلدان، ص 5*** فروش رسانند

ها هم با هم نبرد نكنند،  صلح بين ما و اهل نوبه بر اين مقرر شد كه ما با آنان نجنگيم و آن: گفت  ليث بن سعد مى
ود را هم بفروشند ما در خريد آن اگر آنان زنان و پسران خ. به ما بردگانى دهند و ما در عوض به آنان گندم دهيم

 . ***.239 همان، ص 6*** بينيم ايرادى نمى

. ***. 382 همان، ص 7***  ابن عامر اصطخر را فتح كرد و در اين جنگ قريب به يكصد هزار تن را بكشت
) قلعه(ه دژ سعيد بن عامر اموى در جريان فتح گرگان به اهالى آن امان داد كه كسى از آنان را نكشد، ولى زمانى ك

 . ***.270، ص 4 تاريخ طبرى، ج 8*** جا گشوده شد، همه را كشت جز يك تن آن

  
  از بين رفتن شك و ترديد-8 

   در حقانيت اسالم
هاى پهناور ايران، روم و آفريقا در مدت زمان كم، اين تأثير را در دل افرادى كه در حقانيت دين   فتح سرزمين

 .شد ها نصيب پيروانش نمى ت كه اگر اين دين حق نبود اين پيروزىترديد داشتند، به جاى گذاش
و [پس از فوت پيامبرصلى اهللا عليه وآله فتوحات شروع شد «: فرمايد عليه السالم در اين باره مى  امام على
 اين سبب شد كه آنچه از اسالم. از فقر به ثروت و از تنگدستى و گرسنگى به مال و ثروت رسيدند]  مسلمانان

هايشان جاى گيرد و گفتند اگر اين دين بر حق  هايشان زيبا جلوه كند و دين در دل برايشان خوشايند نبود در چشم
 . ***.299، ص 20 شرح نهج البالغه، ج 9*** »شد نمى) پيروزيهاى شگرف(نبود، چنين و چنان 

 پيامبرصلى اهللا عليه وآله از بين نرفت شود كه نفاق با فوت  بعد از آن كه متذكر مى203 ابن ابى الحديد ذيل خطبه 
تا اين كه فتوحات پيش آمد و شهرها گشوده «: نويسد كردند مى و همچنان منافقان در ميان مسلمانان زندگى مى

 ٧٥



  
  هم السالمعلي  فاصله گرفتن مردم از اهل بيت-9 

گذاشتند و  ها را به حساب سردمداران حكومت مى  زمانى كه فتوحات به اوج خود رسيد مسلمانان اين پيروزى
گشت، از اين رو روز به روز بر اهميت و محبوبيت صاحبان  هاى آنان به سوى صاحبان قدرت معطوف مى نگاه

عليه السالم در فضايى از  ه و در رأس آنان اميرمؤمناندر نتيجه بيت پيامبرصلى اهللا عليه وآل. شد قدرت افزوده مى
مردم اين فتوحات را به حساب حسن تدبير واليان و : فرمايد كردند؛ آن حضرت مى گمنامى، روزگار را سپرى مى

ما از آنان بوديم كه نام و . گذاشتند؛ از اين رو گروهى مطرح و گروه ديگر به فراموشى سپرده شدند فرماندهان مى
. مان به فراموشى سپرده شد و آتشمان خاموش و فريادمان قطع شد؛ چنان كه گويى زمانه ما را در خود بلعيدياد
 شرح 2*** دانستند بزرگ شدند هاى شناخته شده مردند و بسيارى از كسانى كه چيزى نمى ها گذشت، چهره سال

 . ***.299-298، ص 20نهج البالغه، ج 

عليه السالم شك داشتند و منتظر بودند كه ببينند عمار ياسر توسط چه  يت علىاى در حقان  در جنگ صفين عده
صلى اهللا عليه وآله روايت شده بود كه عمار توسط گروه ستمگر كشته  شود؛ زيرا از پيامبر اكرم كسى كشته مى

شناسند،  اطل مىشگفت از اين مردم است كه عمار را به عنوان معيار حق و ب: نويسد ابن ابى الحديد مى. شود مى
عليه السالم كه پيامبرصلى اهللا عليه وآله حديث واليت را درباره او فرموده و نيز فرموده تو را دوست  ولى على

 . ***.18- 17 همان، ص 3*** دهند ندارد مگر مؤمن و دشمن ندارد مگر منافق، معيار حق قرار نمى

دانند؟ او نام چند  ردم چه كسى را بعد از من خليفه مىم«:  در گزارشى ديگر آمده كه عمر به يكى از انصار گفت
چرا ابوالحسن را مطرح : عليه السالم ذكرى به ميان نياورد و عمر گفت تن از مهاجرين را برشمرد، اما از على

. 84عليه السالم، ص   به نقل از تحليلى از زندگانى امام حسن مجتبى446، ص 5 المصنف، ج 4*** »كنند؟ نمى
.*** 

  
  توجهى به تبيين دين  بى-10 

مسئله مهم و اول دنياى اسالم فتوحات بود و اذهان ) ابوبكر، عمر و عثمان( از آن جا كه در دوره حكومت خلفا 
مسلمانان همگى به اين موضوع معطوف شد، تا آن جا كه حتى خليفه براى تشويق مسلمانان به جهاد و حضور 

 النص و االجتهاد، ص 5*** را در اذان داد» حى على خيرالعمل«ه حذف هاى جنگ به خود اجاز مردم در جبهه

 ٧٦



 :توان ديد  ناآگاهى مردم نسبت به مسائل دينى را در گزارش ذيل مى
اخرجوا صدقة «: بر باالى منبر گفت) يكى از مراكز اصلى فتوحات( ابن عباس در پايان ماه رمضان در بصره 

نه در آنجا حاضرند فهميدند؛ لذا ابن عباس گفت كسانى كه از مردم مدي مردم معناى حرف او را نمى. »صومكم
 7*** »فانّهم ال يعلمون من زكاة الفطرة الواجبة شيئاً«برخيزند و براى آنها مفهوم صدقه صوم را توضيح دهند، 

؛ . ***295- 294 به نقل از حيات فكرى و سياسى امامان شيعه، ص 131، ص 2االحكام في اصول االحكام، ج 
 ).دانند آنان درباره زكات فطره چيزى نمى(
و تكفير مرتكب گناه كبيره از سوى آنان همگى نشان دهنده ) الحكم اال للَّه( باالخره تأمل در شعار خوارج  و
 .باشد توجهى به تبيين دين مى بى

  
   به قدرت رسيدن افراد بدسابقه-11 

ن شعبه اين كه عمر از اشخاصى همچون عمرو عاص، معاويه و مغيرة ب: نويسد  ابن سعد مى1*** اى  هر انگيزه
كرد، يكى به خاطر اين بود كه اينان قدرت اداره كشور را دارا بودند و ديگر اين كه عمر  در اداره كشور استفاده مى

كه خلفا در به كار . *** 244، ص 2الطبقات الكبرى، ج . بر آنان مسلط بود و هيبت عمر در دل آنان جاى داشت
هاى فرماندهى و مديرت شهرها مجبور شدند از اشخاصى  دهگمان در ر نگرفتن افراد خوش سابقه داشتند، بى
جهل، مغيرة بن  سفيان، معاويه، عكرمة بن ابى يزيد بن ابى: افرادى همچون. استفاده كنند كه سابقه خوبى نداشتند

 .اند سرح و عمرو عاص از اين گروه شعبه، خالد بن وليد، عبد اللَّه بن سعد بن ابى
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هاشم در اداره شهرها و فرماندهى سپاه به هيچ وجه استفاده  ت خلفاى ثالثه از بنى گفتنى است در دوران حكوم
 مروج 2*** خواست ابن عباس را به عنوان والى حمص برگزيند كه در نهايت منصرف شد نشد؛ اگرچه يكبار مى

 . ***.687، ص 1الذهب، ج 

  
  عليه السالم  موضع امام على- ج 

السالم يك نكته قطعى است و آن حضور نداشتن آن حضرت در فتوحات است؛ با عليه   درباره موضع امام على
عليه السالم افرادى همچون عبدالرحمان بن عوف  البته بجز امام. اين كه ايشان يك شخصيت برجسته نظامى است

سالم نبايد عليه ال و طلحة بن عبيد اللَّه در فتوحات شركت نكردند، ولى عدم حضور آنان با عدم حضور امام على
: گويد  شعبى مى3*** مقايسه شود؛ چرا كه بسيارى از آنان خواستار حضور بودند، ولى به آنان اجازه داده نشد

گفت همان  داد و به او مى نمود عمر اجازه نمى اگر از مهاجرين قرشى كسى درخواست شركت در فتوحات مى«
، . ***159، ص 2البالغه، ج  شرح نهج» . كافى استهاى پيامبرصلى اهللا عليه وآله براى تو شركت تو در جنگ
مسلمانان عمر را از «: نويسد  بالذرى مى4*** عليه السالم كه از او خواستند ايشان نپذيرفت برخالف امام على

خواست خود به جنگ ايرانيان رود  عمر مى. كثرت سپاهيان فارس به وسيله نامه آگاه نمودند و از او يارى خواستند
اى از اصحاب پيامبرصلى اهللا عليه وآله او را منع كردند و از او خواستند كه بماند  اس بن عبدالمطلب و عدهولى عب

عليه السالم از رفتن  عليه السالم خواست همراه سپاه حركت كند و على عمر از على. و سپاه بفرستد و او چنين كرد
 . ***.ك / 667، ص 1ذهب، ج ، همچنين به مروج ال255فتوح البلدان، ص » .امتناع نمود

 :عليه السالم سه موضوع بايد مورد بحث قرار گيرد  براى آگاهى از موضع امام على
   نظر شخص امام-1 

اى از صحابه پيامبرصلى اهللا عليه وآله  با عده. خواست به سوى روم لشكركشى كند ابو بكر مى«: نويسد  يعقوبى مى
اين : عليه السالم فرمود امام. عليه السالم مشورت كرد با على. لف بودندمشورت نمود، بعضى موافق و بعضى مخا

 تاريخ 5*** »بشارت به خير دادى: ابوبكر گفت. كار را انجام بده؛ چرا كه اگر انجام دهى پيروز خواهى شد
 . ***.19، ص 2اليعقوبى، ج 

عليه  د؛ اما در رجال كشّى از امام صادقباش عليه السالم نسبت به فتوحات مثبت مى  مطابق اين گزارش، نظر امام
 :كند السالم سخن ديگرى نقل مى

كرد تا بدين جا  عليه السالم سؤال مى من شنيدم كه عبدالملك بن اعين از امام صادق: گويد  حارث بن مغيره مى
به : يه السالم فرمودعل ؟ امام)عليه السالم در موضوع واليت امام على(آيا همه مردم هالك شدند : رسيد كه او پرسيد

 .خدا سوگند چنين است
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به خدا سوگند . به درستى كه آن شهرها به روش گمراهى گشوده شد: هر كه در مشرق و مغرب بود؟ فرمود:  گفتم
 . ***.14، ح 7 رجال كشى، ج 6*** همه هالك شدند جز سه تن

ديگر اين كه اين . يه السالم يكسان استعل عليه السالم با سخن اميرالمؤمنين  از نظر شيعيان، سخن امام صادق
ضمناً اين حديث را عالوه بر . حديث از لحاظ سند معتبر است، بر خالف گزارش يعقوبى كه داراى سند نبود

از طريق منابع خود و با همين سند . *** 253، ص 8كافى، ج :  بنگريد به7*** كشّى، مرحوم كلينى در كافى
عليه السالم با فتوحات زمان ابوبكر را  توانيم موافقت امام طابق اين حديث معتبر نمىنتيجه اين كه م. ذكر كرده است

آيد كه فتح كشورها بر اساس معيارهاى  عليه السالم به دست مى به دست آوريم، بلكه به عكس از سخن امام صادق
 .دينى نبوده است

  
  فتوحات زمان عمر-2 

امام اين سخنان را زمانى ايراد نمود كه عمر بن : نويسد  مى146ه  سيد رضى قبل از نقل سخنان امام در خطب
پيروزى و شكست اسالم به : در اين جا امام فرمود. خطاب براى رفتن به جنگ ايرانيان با حضرت مشورت كرد

آن دين خدا است كه پيروزش كرد و سپاه حق است كه آن را مهيا كرد و كمك . فراوانى لشكر و اندكى آن نبود
به ما از سوى خدا وعده پيروزى داده شد .  تا رسيد به آن جا كه رسيد و طلوع كرد تا جايى كه بايد طلوع كندكرد

 . ***.146البالغه، خطبه   نهج1*** و خداوند وفاكننده به وعده خويش است

يرانيان شود، مشورت عمر درباره اصل فتوحات نيست، بلكه در چگونگى برخورد با ا طور كه مالحظه مى  همان
امام در برابر يك واقعيت قرار گرفته است و آن ورود سپاهيان اسالم به ) كه خود برود يا در مدينه بماند(است 

دهد و راه درست را به عنوان  در اين جا به عنوان يك مسلمان دلسوز، خليفه را دلدارى مى. قلمرو ايرانيان است
 .دهد مشاور به او نشان مى
با استناد به روايتى كه مرحوم صدوق نقل كرده معتقدند كه فتوحات زمان عمر به اذن امام  بعضى از دانشمندان 

 .پردازيم آوريم و سپس به بررسى آن مى ما ابتدا روايت را مى. عليه السالم بوده است على
.  رسيدعليه السالم در بازگشت از جنگ صفين شخصى يهودى خدمت امام على: فرمايد  امام باقرعليه السالم مى

گرفت و نظر مرا در  كرد و مطابق نظر من كارها صورت مى عمر در كارها با من مشورت مى: عليه السالم فرمود امام
 . ***.70 الخصال به نقل از المكاسب، ص 2*** داد خواست و طبق رأى من كارها را صورت مى مشكالت مى

 ندارد؛ چرا كه عمر در اصل فتوحات با امام هم بر مدعا داللتى.  اين روايت هم به لحاظ سندى ضعيف است
در چنين . هاى ايران و روم بود مشورت ننموده است؛ چرا كه او وقتى به خالفت رسيد سپاهيان اسالم پشت دروازه
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گويند از جمله  در حديث ياد شده مى» و يشاورنى في موارد االمور« بدين سان اين كه بعضى با استفاده از عبارت 
 .، پذيرفتنى نيست. ***78 المكاسب، ص 3*** آن موارد فتوحات است

عليه السالم ديده نشد، ولى در اين جا اين سؤال هست كه چگونه  ز سوى امام على گرچه دليلى بر تأييد فتوحات ا
طور مثال بعضى از همسران آن حضرت و ديگر امامان  شد؟ به مند مى عليه السالم از نتايج آن فتوحات بهره امام

شود؟ گرچه  موافقت نمىآيا خود اين دليلى بر . هاى زمان خلفا به اسارت درآمده بودند كنيزانى بودند كه در جنگ
عليه السالم قرار  ها را در سهم امام ممكن است كسى چنين پاسخ دهد كه آن حضرت بعد از اين كه حكومت آن

 :آورد، چنان كه در روايت زير آمده است كرد و سپس آنان را به عقد خود درمى ها را آزاد مى داد، ايشان آن مى
عليه السالم حكومت  آيا على: اقرعليه السالم رسيدند و از امام پرسيدنداى از جمله جابر جعفى خدمت امام ب  عده

پس : ها گفتند آن. اين گونه نيست: دانسته و به آن رضايت داده است؟ امام پاسخ داد خليفه اول و دوم را مشروع مى
لسالم قرار گرفت عليه ا كه جزء اسراى زمان حكومت ابوبكر بود در سهميه على) خوله(چگونه مادر محمد حنفيه 

. امام باقرعليه السالم به جابر جعفى فرمود به منزل جابر بن عبد اللَّه انصارى برو و بگو بيايد. و او هم پذيرفت
عليه السالم  جابر آمد و امام روى به جماعت كرد كه اين موضوع را از جابر بپرسيد و جابر توضيح داد كه على

خانه نياورد، بلكه خوله در خانه اسماء بنت عميس بود، تا اين كه خوله را به طريق تمليك و بردگى به 
، 2 الخرائج و الجرائح، ج 4*** خويشاوندان او به مدينه آمدند و حضرت به عنوان يك زن آزاد با او ازدواج نمود

 . ***.591-589ص 

للَّه انصارى آن هم در دوران اى كه بايد به آن توجه كرد اين است كه مالقات جابر جعفى با جابر بن عبد ا  نكته
باشد؛ چرا كه جابر بن عبد اللَّه انصارى در سال  هاى تاريخى سازگار نمى امامت حضرت باقرعليه السالم با گزارش

 به 95از سويى امامت حضرت باقرعليه السالم از سال . ***. 293، ص 1 االستيعاب، ج 5*** كند  رحلت مى74
 6*** اند عليهما السالم دانسته ابر جعفى را از اصحاب امام باقر و امام صادقرجال، ج كتب. شود بعد آغاز مى

و كسى در شرح حال او ننوشته كه امام سجادعليه السالم را درك كرده است، تا . ***. 128رجال النجاشى، ص 
ا با توجه به لذ. اين احتمال داده شود كه اين پرسش و پاسخ در زمان امام سجادعليه السالم صورت گرفته است

 .نكته ياد شده پذيرش اين روايت مشكل است و سؤال همچنان به قوت خود باقى است
  
  شركت امام حسن و-3 

  عليهما السالم در فتوحات  امام حسين
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. اند عليهما السالم در فتح طبرستان و گرگان و آفريقا ياد كرده  بعضى از مورخان از حضور امام حسن و امام حسين
گويند حسن و حسين فرزندان . در زمان خالفت عثمان، سعيد بن عاص به جنگ طبرستان رفت: نويسد  مىبالذرى

 . ***. فتوح البلدان1*** عليهم السالم با او بودند على بن ابى طالب

اى از اصحاب  سعيد بن عاص همراه سپاه خود به قصد خراسان با عده: نويسد  مى30 طبرى ضمن حوادث سال 
 اهللا عليه وآله، همچون حذيفه، حسن، حسين، عبد اللَّه بن عباس، عبد اللَّه بن زبير و عبد اللَّه بن عمرو پيامبرصلى

 . ***.269، ص 4 تاريخ طبرى، ج 2*** بن العاص از كوفه خارج شد

 و  هجرى ارتشى را براى فتح آن جا بسيج كرد26عثمان به سال : نويسد  ابن خلدون نيز درباره فتح آفريقا مى
ابن عباس، : در ميان جنگجويان تنى چند از صحابه بودند؛ از جمله. سردارى سپاه را به عبداللَّه بن ابى سرح سپرد

 به نقل از 128، ص 2 تاريخ ابن خلدون، ج 3*** ابن عمر، ابن عمرو عاص، ابن جعفر، حسن، حسين و ابن زبير
 . ***.154عليه السالم، ص  زندگانى سياسى امام حسن

هاى ياد شده  اند، به گزارش عليهما السالم در فتوحات شركت داشته انى كه معتقدند امام حسن و امام حسين كس
عليه السالم گزارش مزبور را  كنند، ولى بعضى از نويسندگان با استناد به يكى از سخنان امام على استدالل مى

عليه السالم  گزارش طبرى مبنى بر شركت امام حسينمؤلف تاريخ سيد الشهداعليه السالم پس از نقل . اند نپذيرفته
 :نويسد در فتوحات مى

گذاشت  عليهم السالم عالقه داشت كه نمى اين نقل درست نيست؛ زيرا اميرالمؤمنين به حدى به حسن و حسين «
كسى كه . هاى خودش شركت كنند؛ پس چگونه اين دو را با دشمنان به بالد بسيار دور روانه كند در جنگ

سپارد؛  كند، چگونه او را به دست سعيد بن عاص اموى مى مرا خُرد مى) عليه السالم امام حسن(مرگ او : گويد ىم
 تاريخ سيد 4*** »ها مأمور به شركت در جنگ و يا مبارزه با پهلوانى نكند از كجا معلوم كه او را در جنگ

 . ***.32الشهداء، ص 

 :نويسد هاى ياد شده مى عليه السالم در نقد گزارش مام حسن مجتبى همچنين مؤلف كتاب تحليلى از زندگانى ا
در يكى . هاى صفين بازداشت عليهما السالم را از شركت در معركه عليه السالم دو فرزندش حسن و حسين على «

كرده عليه السالم خود را آماده شركت در كارزار  عليه السالم متوجه شد كه فرزندش حسن از روزها اميرالمؤمنين
 :بالفاصله فرمود. است

عليهما السالم على الموت، لئلّا ينقطع  يعنى الحسن و الحسين(املكوا عنّى هذا الغالم ال يهدنى، فإنّنى أنفس بهذين  «
 .». ***207البالغه، خطبه   نهج5*** صلى اهللا عليه وآله بهما نسل رسول اللَّه
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مرا درهم نشكند؛ پس به راستى من ) با كشته شدن خود(ريد، تا  جلوى اين پسر را بگيريد و او را از جنگ بازدا
و اين كه مرگ آنان را بربايد سخت ابا دارم و درباره آن ) عليهما السالم يعنى حسن و حسين(نسبت به اين دو تن 

 .باشم، تا مبادا با از ميان رفتن آن دو تن نسل رسول خداصلى اهللا عليه وآله قطع گردد بخيل مى
بدين ترتيب چگونه ممكن است كه حضرت آن دو را اجازه .  زمانى است كه حضرت اوالد زيادى دارد اين در

آن هم در زمانى كه يا فرزندى نداشتند . فرموده باشد تا همراه يك فرمانده اموى يا غير اموى از مدينه خارج شوند
شود  چه به بعضى از بزرگان نسبت داده مىكند كه آن اين مطالب براى ما روشن مى. و اگر هم داشتند بسيار كم بود
توان  عليهما السالم در فتح گرگان و آفريقا را قبول دارد، غير قابل اعتماد است و نمى مبنى بر اين كه شركت حسنين

 . ***.174عليه السالم، ص   تحليلى از زندگانى امام حسن مجتبى6*** »آن را پذيرفت

 :جه كرد در اين جا الزم است به چند نكته تو
البالغه چندان صحيح نيست؛ زيرا بر همگان روشن  هاى مذكور استناد به خطبه امام در نهج  در نقد گزارش-1 

عليه السالم را در اين باره  است كه سيد رضى سخنان امام را گزينش كرده است و معلوم نيست كه همه سخن امام
ن هاشم مرقال، عمار ياسر و خزيمة بن ثابت انصارى جان افزون بر اين، در فضايى كه افرادى همچو. آورده باشد

اند و افرادى همچون  ناپذيرى به دفاع از حريم علوى پرداخته خود را در كف گرفته، با شهامت و شجاعت وصف
 چنان - رسند  عدى بن حاتم كه هم خود در ميدان نبرد حاضر شده و هم فرزندانش در اين معركه به شهادت مى

ما انصف علياً، : فقال عدى. ما انصفك على، قتل اوالدك و ابقى اوالده«: ويه از روى طعن به او گفتكه بعدها معا
؛ معاويه به . ***250، ص 1، به نقل از مواقف الشيعه، ج 13، ص 3 مروج الذهب، ج 7*** »اذ قتل و بقيت

: او گفت. فرزندان خود او به جا ماندندعلى با تو منصفانه رفتار نكرد كه فرزندان تو را به كشتن داد و : عدى گفت
 .من منصفانه رفتار نكردم كه او كشته شد و من ماندم

اند، بلكه اكثر شيعه  عليه السالم نداشته  از سوى ديگر، در عراقى كه بيشتر سپاهيان امام شناختى از امامت على
كرد، چنان كه امام باقرعليه  نفر تجاوز نمىسياسى بودند و تعداد كسانى كه به مقام امامت آشنايى داشتند از پنجاه 

عليه السالم عندكم بالعراق يقاتل عدوه و معه اصحابه و ما كان منهم  كان على بن ابى طالب«: فرمايد السالم مى
؛ على بن ابى . ***11، ح 6 رجال كشى، ج 1*** »خمسون رجالً يعرفونه حق معرفته و حق معرفة امامته

جنگيد، ولى در ميان آنان پنجاه نفر كه حق  ما در عراق بود و با ياران خود با دشمنانش مىعليه السالم با ش طالب
تواند از به ميدان رفتن فرزندان  عليه السالم مى  حال در چنين فضايى امام على-شد  امامتش را بشناسند پيدا نمى

 پذيرفتنى است؟ چه بسا اين سخن خود ممانعت كند و اصالً براى سپاهيان آن حضرت با آن اوصاف چنين اقدامى
رفت؛ لذا امام آن خطبه را ايراد  عليه السالم پى در پى به جبهه نبرد مى در حالى ايراد شده است كه امام مجتبى

 :نويسد نويسنده كتاب تاريخ تحليلى و سياسى اسالم مى. فرمود
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 پاى مؤمنان بر ضد پيمان شكنان و عليه السالم در جريان جنگ جمل و صفين همراه پدر و پا به امام حسين «
عليه السالم  عليه السالم و امام حسين جنگيد، تا آن جا كه اميرالمؤمنين از كثرت حمالت امام حسن مارقين مى

 . ***.11، ص 2 تاريخ تحليلى و سياسى اسالم، ج 2*** »...املكوا عنّى هذا: نگران شد و فرمود

عليه السالم در جمل  عليه السالم و امام حسين دست هست كه امام حسنهايى در   جداى از نكته اول، گزارش-2 
 .شدند و صفين وارد ميدان كارزار مى

 :نويسد  ابن شهرآشوب مى
عليه السالم نيزه خود را به محمد حنفيه داد و فرمان داد كه به سوى شتر عايشه حركت  در جنگ جمل امام على «

ضبه از پيشروى او به سوى شتر ممانعت  كرد، ولى حاميان عايشه از قبيله بنىاو حركت . كند و شتر را از بين ببرد
عليه السالم نيزه را از محمد حنفيه گرفت و به سوى شتر عايشه حركت  در اين جا امام مجتبى. كردند و او برگشت

 امام آثار خون ديده نموده و نيزه را در شكم شتر فرو كرد و بعد به سوى پدر خود بازگشت، در حالى كه بر نيزه
 . ***.21، ص 4 مناقب ابى طالب، ج 3*** »شد مى

عليه السالم در جنگ صفين در پس گرفتن شريعه فرات شركت نمود، تا آن جا كه امام   همچنين امام حسين
. 266، ص 44 بحاراالنوار، ج 4*** عليه السالم است اين اولين فتح به بركت حسين: عليه السالم فرمود على
**.* 

عليه السالم چند روز قبل از شهادتش قصد بازگشت به سوى صفين  امام على:  از نوف بكالى نيز نقل شده است
. عليه السالم قرار داد، در حالى كه ده هزار نفر تحت فرماندهى ايشان بود داشت؛ لذا پرچمى در دست امام حسين

عليه السالم  د، ليكن جمعه نرسيده بود كه حضرتهمچنين پرچمى براى قيس بن سعد و ابى ايوب انصارى قرار دا
 . ***.182البالغه، ذيل خطبه   نهج5*** ضربت خورد

يكى از داليلش اين است . عليهما السالم در فتوحات شركت نكرده باشند  اين احتمال وجود دارد كه حسنين-3 
ديگر اين كه اگر آن دو .  آن اشاره شدكه فتوحات بر اساس معيارهاى دينى نبوده، چنان كه در يك روايت معتبر به

شركت كرده بودند در مجادالت كالمى و سؤاالتى كه ) خصوص زمان عثمان به(بزرگوار در فتوحات دوران خلفا 
طور كه در مورد شركت ابو ايوب انصارى در فتح  شد، همان كردند منعكس مى افراد از دانشمندان شيعه مى

كان ذلك منه قلّه فقه و «: از فضل بن شاذان سؤال شد و او جواب دادقسطنطنيه در زمان حكومت معاويه 
اش با دين و غفلتى بود  ؛ شركت او در اين جنگ ناشى از ناآشنايى. ***77، ح 38 رجال كشى، ج 6*** »غفلة

 .كه از او سر زد
  
  
  عليه السالم  شركت خويشان و ياران امام على-4 
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اند، شايد همين شركت آنان سبب اين  عليه السالم در فتوحات شركت كرده اى از خويشان و ياران امام  عده
نخست اسامى خويشاوندان امام و يارانى . اند گيرى شده است كه امام نسبت به فتوحات نظر مساعدى داشته نتيجه

 .كنيم آوريم و سپس توضيحات خود را در پايان ذكر مى اند مى را كه در فتوحات شركت كرده
  

  عليه السالم ويشاوندان امامخ:  الف
  عون بن جعفر و محمد بن جعفر- 2 و 1 

 . ***.31، ص 3 االستيعاب، ج 7*** اند اند و در آن جا شهيد شده  اين دو تن در فتح شوشتر حاضر بوده

   فضل بن عباس- 3 
 . ***.373، ص 1 االستيعاب، ج 8***  در نبرد اجنادين به شهادت رسيد

  باس قثم بن الع- 4 
عليه السالم از طرف ايشان والى مكه بود و زمان معاويه همراه سپاه سعيد بن عثمان   او در مدت حكومت امام على

 . ***.364، ص 3 همان، ج 9*** به سوى سمرقند حركت كرد و در آن جا به شهادت رسيد

   معبد بن العباس- 5 
ح به سوى آفريقا روانه شد و در آن جا به شهادت  هجرى در زمان عثمان همراه سپاه ابن ابى سر35 در سال 

 .رسيد
   عبد اللَّه بن عباس- 6 

 . ***.117-116 االخبار الموفقيات، ص 1***  در فتح آفريقا همراه ابن ابى سرح بوده است

 . ***.38 االستيعاب، ص 2*** در نبرد اجنادين به شهادت رسيد.  عبد اللَّه بن زبير بن عبدالمطلب- 7 

عليه  اند، ولى دليل بر آن نيست كه آنان با اذن و رضايت امام يشاوندان امام گرچه در فتوحات شركت نموده خو
السالم دست به اين اقدام زده باشند؛ چرا كه آنان گرچه در مسائل سياسى در جبهه امام قرار داشتند ولى اين گونه 

 بشناسند؛ لذا روايات شيعه به هيچ وجه اين افراد را به عليه السالم را به عنوان امام مفترض الطاعه نبود كه على
عليه السالم خيلى  در ميان اين افراد حتى شخصى مثل ابن عباس كه به امام. اند عنوان شيعيان اوليه معرفى نكرده

سالم عليه ال عليه السالم را به عنوان سخن حجت خدا تلقى كند، بلكه امام نزديك بود اين گونه نبود كه سخن امام
 براى 3*** آيد اين نكته از برخوردها و احتجاجات او با امام برمى. نزد او شخصيتى دانشمند و بلندمرتبه بود

 . ***.30نمونه مراجعه شود به مجله علوم حديث مقاله بررسى سند چند حديث مشهور شماره 

   ياران امام- ب 
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 االخبار 4*** داد ود سپاهيان اسالم را روحيه مىدر فتح مدائن حضور داشت و با سخنان خ.  سلمان فارسى-1 
 . ***.126الطوال، ص 

 . ***.273 فتوح البلدان، ص 5*** در فتح شوشتر شركت داشت.  عمار ياسر-2 

 . ***.240، ص 1 االستيعاب، ج 6***  توسط او فتح گرديد24شهر رى در سال .  براء بن عازب-3 

. ***. 43، ص 4 همان، ج 7*** مقداد در فتح مصر شركت كرد: سدنوي  مقداد بن عمرو بن عبدالبر مى-4 
. 157 فتوح البلدان، ص 8*** بالذرى از شركت مقداد در فتح قبرس تحت فرماندهى معاويه ياد كرده است

.*** 

. 394، ص 1 االستيعاب، ج 9*** شهرهاى همدان، رى و دينور به دست او فتح گرديد.  حذيفة بن اليمان- 5 
.*** 

*** در فتح قبرس در كنار اشخاصى همچون مقداد، ابودرداء و ابوايوب انصارى شركت داشت.  ابوذر غفارى-6 
 . ***.157 فتوح البلدان، ص 01

در جنگ يرموك شركت كرد و شجاعانه جنگيد و چشمش در همين جنگ آسيب ديده و ملقب .  مالك اشتر-7 
كسى كه پلك چشمش برگشته يا . *** (167، ص 1ن، ج  الصفوة من الصحابه و التابعي11*** شد به اشتر

، 2 تاريخ اليعقوبى، ج 21*** همچنين او در جنگ با روميان و ايرانيان شركت داشت). دريده يا فروهشته باشد
 . ***.120؛ االخبار الطوال، ص 30ص 

 فتوح 31*** داشتدر جنگ جلوال، شركت كرد و فرماندهى جناح راست سپاه را به عهده .  حجر بن عدى- 8 
بالذرى از حضور او در فتح قادسيه ياد . همچنين در فتح سرزمين شام حاضر بود. ***. 264البلدان، ص 

 . ***.276، ص 5 انساب االشراف، ج 41*** كند مى

در فتح . هاى خود را از دست داد در جنگ يرموك شركت كرد و يكى از چشم). هاشم مرقال( هاشم بن عتبه -9 
 .نيز حاضر بود و جلوالء به دست او فتح گرديدقادسيه 

در زمان عمر در جنگ با ايرانيان شركت كرد و با سخنان خود سپاهيان اسالم را تحريك و .  عدى بن حاتم-10 
 . ***.114 االخبار الطوال، ص 51*** نمود تشويق مى

 . ***.435، ص 5 تاريخ طبرى، ج 61*** در فتح آذربايجان شركت كرد.  مسلم بن عوسجه-11 

 :اند عليه السالم سه دسته بوده  در پايان الزم است به اين نكته توجه شود كه ياران امام
 . كسانى كه از ابتدا در كنار امام بودند؛ مثل عمار، ابوذر، مقداد و حذيفه- يك 
در اثر اعمال زشت آنان نخست . عليه السالم پيوستند خصوص در زمان عثمان به امام  كسانى كه بعدها به-  دو 

اشخاصى مانند مالك اشتر، . عثمان و كارگزارانش به امام روى آورده، كم كم با روحيات و مقام امام آشنا شدند
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اند و اينان در واقع شيعه سياسى  ر گرفتهعليه السالم در كنار او قرا  افرادى كه بعد از به قدرت رسيدن امام- سه 
شود اين است كه آيا شركت  سؤالى كه در اينجا مطرح مى. عليه السالم از دسته سوم هستند اند و اكثر ياران امام بوده

باشد يا نه؟ چه بسا كسى  عليه السالم مى عليه السالم در فتوحات دليلى بر رضايت امام گروه اول از ياران امام
ها براى اين كه  ين گروه را نشانه رضايت امام بداند، اما اين احتمال را نبايد از ذهن دور داشت كه شايد آنشركت ا

 .اند وجود آيد به دستور امام در فتوحات شركت كرده خسارت كمترى به
عليه  امامقرار گرفته است و اين احتمال وجود دارد كه ياران ) فتوحات( به هر حال امام در برابر يك واقعيت 

عليه السالم مأمور به شركت در  نشينان به امر امام هاى باديه السالم براى تقليل خسارت و جلوگيرى از تندروى
عليه السالم از  اند، اما شركت امام در فتوحات به معناى تأييد حكومت بود و اين چيزى است كه امام فتوحات شده

 .كرد آن به شدت پرهيز مى
  
  
  

 و مĤخذ    منابع 

  
 . ق1405 آمدى، االحكام في أصول األحكام، بيروت، دارالكتب العلميه، -1 
 .تا البالغه، تهران، انتشارات جهان، بى  ابن ابى الحديد، شرح نهج-2 
 .ق1409 ابن ابى شيبه، المصنف، بيروت، دارالتاج، -3 
 .تا سهامى چاپ و انتشارات كتب ايران، بى ابن اثير، الكامل فى التاريخ، ترجمه عباس خليلى، تهران، شركت -4 
 .ق1416 ابن بكّار، االخبار الموفقّيات، قم، شريف الرضى، -5 
 .ق1391 ابن خلدون، تاريخ، بيروت، اعلمى، -6 
 .ق1415عليهم السالم،   ابن سعد، ترجمة االمام الحسين، قم، مؤسسة آل البيت-7 
 .ق1414كر،  ابن سعد، الطبقات الكبرى، بيروت، دارالف-8 

 ٨٦



 .تا  ابن شهرآشوب، مناقب آل ابى طالب، قم، عالمه، بى-9 
 .ق1415 ابن عبدالبرّ، اإلستيعاب، بيروت، دارالكتب العلميه، -10 
 .ش1366 االنصارى، المكاسب، قم، مطبوعات دينى، -11 
 .ق1398 البالذرى، فتوح البلدان، بيروت، دارالكتب العلميه، -12 
 .ق1424اب االشراف، بيروت، دارالفكر،  البالذرى، انس-13 
 .ش1378 بهبودى، علل الحديث، تهران، سنا، -14 
 .ق1390 التُستَرى، بهج الصباغة، تهران، مكتب الصدر، -15 
 .ش1374 جعفريان، تاريخ خلفا، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، -16 
 .ش1379ر فرهنگ اسالمى،  حسنى، تاريخ تحليلى و سياسى اسالم، تهران، دفتر نش-17 
 .تا  الدينورى، االخبار الطوال، قم، شريف الرضى، بى-18 
 .ق1382 الذهبى، ميزان االعتدال، بيروت، دارالمعرفة -19 
 .تا ، بى)عج( الراوندى، الخرائج و الجرائح، مؤسسة االمام المهدى-20 
 .تا  رشيد رضا، المنار، بيروت، دارالمعرفة، بى-21 
 .تا البالغه، قم، مؤسسة دارالهجرة، بى ، نهج الرضى-22 
 .تا  الشاكرى، الصفوة من الصحابة و التابعين، قم، الهادى، بى-23 
 .ق1416 شرف الدين، النص و االجتهاد، تهران، اسوه، -24 
 .ش1374 الصدوق، الخصال، قم، مؤسسة النشر االسالمى، -25 
 .ش1379سجد مقدس جمكران،  صفايى حائرى، تاريخ سيد الشهدا، قم، م-26 
 .تا  الطبرى، تاريخ الرسل و الملوك، بيروت، دارالتراث، بى-27 
 .ش1348، مشهد، دانشگاه مشهد، )رجال كشى( الطوسى، اختيار معرفة الرجال -28 
 .ش1363 المجلسى، بحاراالنوار، تهران، دارالكتب االسالميه، -29 
 .ق1399االسالم، بيروت، مؤسسة الرسالة،  محمد فتحى، من اصول الفكر السياسى -30 
 .ق1358 المسعودى، مروج الذهب، بيروت، داراالندلس، -31 
 .تا عليه السالم، قم، صدرا، بى  مرتضى مطهرى، جاذبه و دافعه على-32 
 .ق1418 النجاشى، فهرست اسماء مصنّفى الشيعه المشهور برجال النجاشى، قم، مؤسسة النشر االسالمى، -33 
 .تا واقدى، فتوح الشام، مصر، دار ابن خلدون، بى ال
 .ق1413 اليعقوبى، تاريخ اليعقوبى، بيروت، االعلمى، -34 
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   مناظرات امام رضاعليه السالم
 ها ها و روش  ويژگى

  
  

 )استاديار دانشگاه فردوسى مشهد( حسن نقى زاده 
 )دانشجوى كارشناسى ارشد( عليه رضاداد 

  
  

   چكيده
هاى مخالفان اسالم و تشيع،  عليهم السالم، در مواجهه با انديشه هاى تبيين معارف دينى در مكتب اهل بيت شيوه از 

يافتگان آنان در طول تاريخ انجام  عليهم السالم يا تربيت هايى بوده است كه ائمه معصومين ها و احتجاج مناظره
 .اند داده

لسالم، به دليل گستردگى دامنه و فضاى علمى پديد آمده در عصر  در اين ميان، مناظرات حضرت امام رضاعليه ا
آن حضرت، و نيز حمايت دربار عباسى از مباحث علمى و تشكيل جلسات و دعوت از طرفين مناظره، از اهميت 

 .بسزايى برخوردار است
ترين عناوين گفت  مشناسى اين مناظرات و مه عليه السالم به روش  اين مقاله ضمن مرورى بر مناظرات امام هشتم

 .و گوها خواهد پرداخت
  

   تعريف مناظره
 1*** باشد درباره حقيقت و ماهيت يك امر مى) فكر كردن(» با هم نظر كردن«در لغت به معناى » مناظره« واژه 

همچنين به معناى بحث، مجادله و نزاع دو نفر يا دو جمع با همديگر و . ***. 21563، ص 14لغتنامه دهخدا، ج 
 .رود حث با يكديگر، درباره حقيقت و ماهيت يك موضوع به كار مىب

 :نويسد  دهخدا در تعريف اصطالح مناظره مى
ها، براى اظهار و روشن كردن  توجه متخاصمين در اثبات نظر خود در مورد حكمى از احكام و نسبتى از نسبت «

 . ***. همان2*** »آنچه حق و صواب باشد

 :اند در تعريف جدل گفته. پردازند لب صناعت جدل به بحث از آداب مناظره مى در علم منطق نيز در قا
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تواند در حد توان، با استفاده از مقدمات مسلّم و پذيرفته شده از سوى طرف،  علمى است كه انسان به مدد آن مى «
اى كه قابل نقض  د، به گونهخواهد و دفاع از هر ادعايى كه در نظر دارد، دليل اقامه كن براى اثبات هر مطلوبى كه مى

 . ***.201، ص 2 محمد رضا مظفر، منطق، ترجمه على شيروانى، ج 3*** »نباشد

هايى است كه در مناظره به كار   البته بايد توجه داشت كه مفهوم مناظره اعم از جدل است، و جدل يكى از روش
 .رود مى

رو  ، حق يا باطل بودن مدعا مدخليتى ندارد و از اينشود كه در قياسات جدلى  با توجه به اين تعريف، مشخص مى
عبداللَّه :  براى اطالع بيشتر بنگريد به4*** توان به دو بخش مشروع و غير مشروع تقسيم نمود مناظره را مى

 . ***.27-24الحسن، المناظرات فى اإلمامة، ص 

مجيب از وضع خود در جدل .  سائل و مجيب:اند از باشد كه عبارت  گفتنى است مناظره و جدل قائم به دو نفر مى
هاى پياپى و منظم  وگو را كه با سؤال طرف دوم گفت. دهد هاى طرف مقابل پاسخ مى و به سؤال. كند دفاع مى

گاه از همان قضاياى اعتراف شده، قياسى ترتيب دهد كه  كوشد خصم را به پذيرش قضايايى وادار كند، و آن مى
 . ***.239، ص 2 مظفر، منطق، ج 5*** گويند  مىناقض وضع مجيب باشد، سائل

  
  عليه السالم  ضرورت مناظره در عصر امام هشتم

 شناخت ضرورت مناظره در عصر حضرت امام رضاعليه السالم به درك شرايط سياسى و فرهنگى آن برهه بستگى 
 .دارد كه بايد مورد ارزيابى قرار گيرد

هارون : موسى الرضاعليه السالم با خالفت سه نفر از زمامداران عباسى دوران امامت بيست ساله امام على بن 
 .همزمان بوده است) ق203- 198(و مأمون ) ق198- 193(، امين )ق183-193(

الرشيد به شهادت رسيد، فرصتى مناسب براى  عليه السالم توسط هارون ق كه حضرت امام كاظم183 پس از سال 
هاى علمى امام  با اين حال مشكالتى نيز در برابر فعاليت. ه السالم پديد آمدفعاليت فرهنگى و علمى امام رضاعلي

 :ها دو جريان زير بوده است ترين آن در دوران امامت حضرتش وجود داشته كه مهم
   تهاجم فرهنگى درونى و برونى-  الف 

عباسى، طريقه نوپاى واقفيه هايى نظير پذيرش رسمى مذهب اعتزال از سوى دربار  توان در جريان  اين عامل را مى
هاى  در درون مذهب شيعه و نيز تضارب آراء و عقايد مكاتب مختلف فكرى خارج از حوزه اسالم و نفوذ انديشه

 .الحادى از رهگذر ترجمه آثار بيگانگان خالصه نمود
   تالش حكومت عباسى براى انزواى امامت و واليت- ب 

 ٨٩



 با تظاهر به دين و ديانت، از يكسو رياكارانه به مقام و منزلت اهل  افزون بر موارد ياد شده، حكومت عباسى
از شواهد اين مدعا، اجبار . كوشيد نهاد و از سوى ديگر، در جهت انزواى مقام واليت مى عليهم السالم ارج مى بيت

اشت؛ چرا كه عليه السالم ند حضرت امام رضاعليه السالم به پذيرش واليتعهدى بود كه سرانجامى جز شهادت امام
 .هاى سياسى خود را در مقابله با روش حكيمانه حضرت رضاعليه السالم ناكارآمد يافته بود مأمون طرح و برنامه

ها و   از طرف ديگر شرايط فرهنگى و سياسى جامعه اسالمى در عصر مأمون عباسى موجب گشت تا پرسش
. كرد دفاع از كيان اسالم و تشيع را ايجاب مىاى پديد آيد و پيدايش اين وضعيت، پاسخگويى و  شبهات عديده

 .دهد عليه السالم عنايت حضرت را به دفع اين شبهات نشان مى نگاهى به مناظرات امام هشتم
  

  هاى مناظره  تعداد مناظرات، طرف
  عليه السالم  و موضوعات مورد بحث امام

گيرد، اما عمده  و مسائل حقوقى را هم دربر مىعليه السالم بسى گسترده است   هر چند قلمرو گفت و گوهاى امام
 .گردد اين مناظرات به مباحث اعتقادى شامل معارف توحيدى، نبوت، حقانيت قرآن و مسئله امامت مربوط مى

، 2 شيخ صدوق، عيون اخبارالرضاعليه السالم، ج 1*** وجو در منابعى مانند عيون اخبارالرضاعليه السالم  جست
 3*** و بحاراالنوار. *** 237- 171، ص 2 طبرسى، االحتجاج، ج 2*** الحتجاج، ا. ***182- 139ص 

مجموعاً گزارش پانزده . *** 216- 189، ص 49؛ ج 351- 299، ص 10محمد باقر مجلسى، بحاراالنوار، ج 
دهد و نمايانگر آن است كه اين مناظرات  در دسترس محقق قرار مى) با حذف موارد تكرارى(مجلس مناظره را 

ها، مختصر يا مفصل برگزار شده است و مأمون عباسى در بيشتر اين محافل حضور داشته و گاه  تناسب با موقعيتم
 .وگو پرداخته است خود او با امام به گفت

 .باشد ها بدين قرار مى هاى مناظرات حضرت امام رضاعليه السالم و محورهاى آن  برخى از طرف
الجالوت و هيربد اكبر در خصوص اثبات نبوت پيامبرصلى اهللا عليه وآله و   علماى اديان مختلف، جاثليق، رأس-  

 توحيد، و نيز عمران صابى در موضوع توحيد؛

  سليمان مروزى در زمينه توحيد؛-  

  علماى اديان، و نيز على بن محمد بن الجهم در موضوع عصمت انبياءعليهم السالم؛-  

  انبياء و تفسير صحيح آيات؛ برگزارى مجلس گفت و گو در موضوع عصمت-  

  علماى عراق و خراسان درباره عترت و تفاوت آن با امت؛-  

  ابوقره محدث پيرامون حالل و حرام و مسائل مربوط به توحيد؛-  

 . ابن السكيت در موضوع نبوت و امامت-  
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  رضاعليه السالم امام حضرت مناظرات هاى  ويژگى

اى از  تواند ابعاد تازه  رضاعليه السالم با علماى اديان و مذاهب مختلف مى تأمل در مباحث و مناظرات امام
 .مناظرات آن حضرت را بر ما آشكار سازد

وگوهاست كه   آنچه در اين ميان اهميت بسزايى دارد، موضع برتر امام رضاعليه السالم و پيروزى در همه گفت
 .آنان به دين مبين اسالم را در پى داشتهاى مناظره و در مواردى تشرف  سرانجام تسليم همه طرف

گيرى از كتاب و سنت و نيز استناد به مشتركات بين اديان مختلف به  هاى عقلى در كنار بهره  به كارگيرى استدالل
رود كه در ادامه به بيان برخى از  شمار مى هاى مناظرات امام رضاعليه السالم به ترين ويژگى هاى عقالنى از مهم شيوه

 :پردازيم هاى آن مى ها و روش ويژگى
  

   علم موهبتى امام
وگوى علمى خليفه با حضرت امام رضاعليه السالم، مأمون براى اداى نماز   برابر گزارش على بن جهم پس از گفت

ها روان  از جاى برخاست، و دست محمد بن جعفر را كه در آن مجلس حضور داشت گرفت و من نيز در پى آن
 .شدم

 فرزند برادرت را چگونه ديدى؟: اب به محمد بن جعفر گفت مأمون خط

:  محمد گفت .ام نزد اهل علم رفت و آمد كند او مردى دانشمند است، در حالى كه نديده
 :اين برادرزاده تو از دودمانى است كه رسول خداصلى اهللا عليه وآله در شأن آنها فرموده است:  مأمون گفت

طائب ارومتى احلم الناس صغاراً اعلمهم كباراً ال تعلموهم، فانّهم اعلم منكم و ال يخرجونكم اال انّ ابرار عترتى و ا «
؛ 180، ص 49؛ ج 84، ص 11 مجلسى، بحاراالنوار، ج 1*** »من باب هدى و ال يدخلونكم من باب ضالل

 در كودكى از همه ؛ آگاه باشيد نيكان خاندان من و پاكيزگان از نسل من. ***224، ص 2طبرسى، االحتجاج، ج 
ترند، آنان شما را از راه هدايت  بردبارتر، و در بزرگى از همگان داناترند، به آنان چيزى نياموزيد، زيرا از شما آگاه

 .سازند برند و در بيراهه وارد نمى بيرون نمى
 به ذهن او خطور خواست تا هر سؤالى كه عليه السالم در موارد متعددى از طرف مقابل در صحنه مناظره مى  امام
هاى  فرمود، حال آن كه اكثر پرسش ها را به شايستگى و روشنى پاسخ مى كند مطرح نمايد، و سپس تمام پرسش مى

اما دانش سرشار خدادادى امام چنان بود كه گويى . مزبور در مدينه يعنى محل تولد و اقامت امام كمتر سابقه داشت
 مكارم شيرازى، مناظرات تاريخى امام رضاعليه السالم با پيروان 2*** تهمه عمر به اين مباحث اشتغال داشته اس

 . ***.465مذاهب و مكاتب ديگر، ص 
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  احاطه حضرت بر آيات و اخبار

  و استدالل به آن دو

گيرى بجا و مناسب از محكمات قرآن كريم  عليهم السالم در مقام مناظره با مسلمانان، بهره  از امتيازات معصومين
باشد و  هاى مسلمانان مى گذارد؛ زيرا محكمات آيات، مورد قبول همه فرقه اى باقى نمى كه جاى عذر و بهانهاست 

باشد كه عامه و  صلى اهللا عليه وآله مى نيز استناد آن بزرگواران به سنت قطعى پيامبر اكرم. اختالفى در آن نيست
 .اند خاصه، هر دو آن را پذيرفته
عليه السالم در تشريح موضوع، نخست به  امام. باشد  دفاع امام از حقانيت مسئله بداء مى نمونه اين مدعا چگونگى

» فَتَولَّ عنْهم فَما اَ نْت بِملُومٍ«: آياتى از قرآن كريم استدالل فرموده، و سپس به اين آيه كريمه استشهاد نمودند
د اراده فرموده گروهى از مردم عصيانگر و ناسپاس آيد كه خداون نخست از آيه شريفه چنين برمى). 54/ ذاريات (

و ذَكِّرْ فَاِنَّ «: براى خداوند متعال بدا حاصل شده و فرموده است) ظاهراً(را از ميان برداشته هالك سازد، سپس 
راده هالك بدين سان گويا خداوند از فرمان نخست خود عدول كرده و ا). 55/ ذاريات (»  تَنْفَع الْمؤْمِنينَ الذِّكْرى

عليه السالم براى رفع اين شبهه، به آنچه پدران  ولى امام. قوم را به اتخاذ روشن پند و تذكر تغيير داده است
 :اند استناد فرموده است بزرگوارش از پيامبر خداصلى اهللا عليه وآله روايت كرده

ه كند كه مرگ او را در فالن روز خداوند به يكى از پيامبران خويش وحى فرمود كه پادشاه آن روزگار را آگا «
پادشاه در همان حالى كه بر . مقدر نموده است، آن پيامبر نزد آن پادشاه آمد و او را از پيام خداوند آگاه ساخت

تخت سلطنت خويش تكيه زده بود هب دعا مشغول شد تا آنت حد كه از فرط زارى و التماس از تخت به زمين 
خداوند بدان .  اندازه مرا مهلت ده كه فرزندم بزرگ شود و كارهايم را سامان دهدآن! پروردگارا: افتاده و گفت

 شيخ صدوق، عيون 3*** »پيامبر وحى فرمود كه اينك به آن پادشاه بگو من مرگ او را به تأخير افكندم
 . ***.161 و 160، ص 2اخبارالرضاعليه السالم، ج 

توان كسانى را كه بدان  گردد، و نه مى  هيچ روى با چالش مواجه مىبدان گونه كه ذكر شد، نه به» بدا« بديهى است 
 .اند مستحق سرزنش دانست قائل

عليه السالم جانمايه استدالل خود را از متن قرآن كريم برگرفته است مناظره آن  هاى ديگرى كه امام  از نمونه
عليه السالم با استناد به آيات و  امام. حضرت با مأمون در حضور جمعى از دانشمندان، درباره عترت و امت است

» ثُم اَورثْنَا الْكِتَاب الَّذينَ اصطَفَينَا مِنْ عِبادِنَا«منابع موثّق، تفاوت ميان عترت و امت را بيان فرموده، با آياتى چون 
 . ***.208 و 207، ص 2 همان، ج 1*** برگزيدگى و برترى عترت طاهره را ثابت نمود) 32/ فاطر(

  
 عليه السالم از همه اديان و  آگاهى امام
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   مكاتب و استناد به كتب آسمانى
عليه السالم در جمع مسلمانان و با استناد به قرآن كريم و سنت نبوى ياد كرديم، اما   پيش از اين، از محاجه امام

 از شواهد و بيانات عليه السالم در مناظره با پيروان اديان و مكاتب ديگرى همچون يهود و مسيحيت، حضرت
اين واقعيتى است كه . موجود در كتب آسمانى آنان بهره گرفته، تا نزديك طبع و مورد توجه و باور آنان قرار گيرد

چگونه با : گويد جاثليق در ابتداى يكى از اين مناظرات خطاب به مأمون مى. دهد تاريخ بر درستى آن گواهى مى
 مدعاى خود به كتابى كه من منكر آن هستم، و پيامبرى كه به او ايمان ندارم وگو كنم كه در مقام اثبات فردى گفت
 كند؟ احتجاج مى

 مجلسى، 2*** عليه السالم در پاسخ به او وعده داد كه در مناظره با وى به انجيل استناد خواهد كرد  امام
 . ***!301، ص 10بحاراالنوار، ج 

) غير از اسالم(ابر هشدار نوفلى، كه حضرتش را از مناظره با بزرگان اديان عليه السالم در بر  نمونه ديگر، آن كه امام
 آيا از آن بيم دارى كه اين جماعت مرا از اقامه حجت و دليل، ناتوان سازند؟! اى نوفلى: برحذر داشت چنين فرمود

وند شما را بر آنان پيروز ام، بلكه اميدوارم خدا نه، به خدا سوگند هرگز چنين بيمى به خود راه نداده:  نوفلى گفت
 .فرمايد

 آيا دوست دارى بدانى مأمون چه وقت پشيمان خواهد شد؟! اى نوفلى: عليه السالم فرمود  سپس امام

 .آرى:  نوفلى گفت
هنگامى كه مأمون استدالل مرا با يهوديان به مدد تورات، و با مسيحيان به انجيل، و با اهل زبور به :  امام فرمود
هاى مختلف به زبان خويش بشنود، و ببيند  هيربدها به زبان پارسى و با روميان به زبان رومى و با فرقهزبور، و با 

گاه خواهد  اند، آن ها ابطال شده و همه آنان دست از ادعاى خود برداشته و ديدگاه مرا پذيرفته كه چگونه دليل آن
انى وجود او را فرا خواهد گرفت، و ال حول و القوة اال يافت كه لياقت ادامه اين راه را ندارد، و در آن هنگام پشيم

 . ***. همان3*** باللَّه العلى العظيم

 بدين ترتيب حضرت رضاعليه السالم مناظره خود با جاثليق را آغاز فرمود، نخست در اثبات يگانگى خدا و بطالن 
 قرار داد، سپس يادآور شد كه انجيل متداول، اعتقاد به الوهيت عيسى، انجيل را مبنا و پشتوانه اقامه دليل و برهان

غير از انجيلى است كه از سوى خداوند نازل شده، و انجيل كنونى نوشته برخى از شاگردان دانشمند مسيح است و 
هاى چهارگانه را تدوين نمودند، و در اثبات اين مطلب به شواهدى از قبيل اختالف بارز و گسترده  ها انجيل همان

 .متون اناجيل استناد فرمودموجود ميان 
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 جاثليق در پاسخ آن حضرت دچار نوعى سردرگمى و تناقض شد؛ زيرا از يك سو دامن صاحبان انجيل را از 
عليه السالم را به ناچار تصديق نمود و  شمرد، و از سوى ديگر منطق امام آلودگى منزه، و از افترا به مسيح مبرّا مى

 .اند ح دروغ بستهپذيرفت نويسندگان اناجيل بر مسي
  

  هاى مختلف گيرى از زبان  بهره
وگو  ها به گفت هاى سرشناس علمى مذاهب گوناگون، با زبان خود آن عليه السالم در مناظره با هر يك از چهره  امام
ه گفت و به خدا سوگند ك امام رضاعليه السالم با مردم به زبان آنان سخن مى: گويد اباصلت هروى مى. پرداختند مى

 .ها بود ها و فرهنگ ترين مردم و داناترين آنان به زبان او فصيح
هاى گوناگون  من از اِشراف و احاطه شما به زبان! اى فرزند رسول خدا:  وى همچنين خطاب به آن حضرت گفت

 !در شگفتم
رد، ولى او شود خداوند حجتى بر مردم بگما چگونه مى. من حجت خدا بر مردم هستم: عليه السالم فرمود  امام

عطا شده » فصل الخطاب«به ما : اى كه فرمود عليه السالم را درنيافته زبان آنان را درك نكند؟ مگر سخن امير مؤمنان
. 251، ص 1 شيخ صدوق، عيون اخبار الرضاعليه السالم، ج 4*** ها نيست است و آن، موهبتى جز شناخت زبان

.*** 

  
 ها  مناظرهعليه السالم در هاى امام  برخى از روش

  هاى وى  الزام طرف مناظره با استفاده از دانسته
صلى اهللا   در مناظره با رأس الجالوت دانشمند يهودى نيز امام رضاعليه السالم، به منظور اثبات نبوت پيامبر اكرم

اوند را يادآور باشند اشاره فرموده، اين سنت قطعى خد عليه وآله با اشاره به آنچه كتب آسمانى گذشته بيانگر آن مى
آور و  هاى پيامبرى و رسالت آن حضرت، معجزه او يعنى ارائه حجت و اقدام به عملى شگفت شد كه از نشانه

ها به چه سبب معجزات  آن: سترگ است كه ديگران از انجام آن ناتوان باشند، سپس از رأس الجالوت پرسيد
 كنند؟ پيامبران ديگر را جز موسى بن عمران تصديق نمى

بر ما واجب نيست نبوت هر كس را كه ادعاى پيامبرى كند بپذيريم، مگر آن كه از : أس الجالوت پاسخ داد ر
 .هايى كه موسى براى رسالت خويش آورده بود، برخوردار باشد نشانه

در اين صورت چگونه به نبوت پيامبرانى كه پيش از موسى آمدند، ولى دريا :  حضرت امام رضاعليه السالم فرمود
ا نشكافتند، از دل سنگ دوازده چشمه روان نساختند، دست از آستين بيرون نياورده يدِ بيضا نداشتند، و عصا را به ر

 ايد؟ اژدها مبدل نساختند اقرار كرده
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الجالوت از عناد و انكار دست برداشت و اعتراف كرد كه معجزه، هر عملى است كه بشر از   در اين لحظه رأس
 .اشدانجام آن ناتوان ب
ايد، در حالى كه او معجزاتى به  به چه سبب به پيامبرى عيسى ايمان نياورده: عليه السالم از او پرسيد  همچنين امام

و ! داد كرد و كور مادرزاد را شفا مى همراه آورد كه انجام آن فراتر از قدرت بشر بود، چنان كه مردگان را زنده مى
دانست، قرآن را  ناخوانده بودو خط نمى ايد، در حالى كه امى و درس  نياوردهچرا به محمدصلى اهللا عليه وآله ايمان

 !العاده به بشر عرضه فرمود اى خارق به عنوان معجزه
 مجلسى، 1*** عليه السالم از پاسخ ناتوان گشت و سكوت اختيار كرد  رأس الجالوت در برابر منطق امام

 . ***.309، ص 10بحاراالنوار، ج 

  
  ن نيروى خردِ طرف مناظره برانگيخت

! اى كه طرح كردى تعقل كن در مسئله! اى عمران:  امام رضاعليه السالم در پاسخ سؤال عمران صابى چنين فرمودند
گردد و كسى كه عقلش در معرض دگرگونى و  زيرا اين مسئله از دشوارترين مسائلى است كه براى مردم مطرح مى

مند از انصاف  يابد، و البته آنان كه داراى عقل و بهره رخوردار نباشد آن را درنمىرو به كاستى بوده از آگاهى الزم ب
 . ***.157، ص 2 شيخ صدوق، عيون اخبارالرضاعليه السالم، ج 2*** باشند از فهم آن ناتوان نيستند

  
  اثبات وجهه عقالنى احكام و اهميت تفكر

 مروز حجت خدا بر جهانيان كيست؟ا:  ابن السكيت از حضرت امام رضاعليه السالم پرسيد

عقل حجت او بر آفريدگان است؛ زيرا آن كسى كه نسبت به خداى متعال صادق است به مدد :  حضرت فرمود
كند نيز با وجود برخوردارى از  نمايد و كسى كه خداوند را تكذيب مى عقل خداوند را شناخته، تصديق مى

؛ شيخ صدوق، عيون اخبارالرضاعليه السالم، 25، ص 1لكافى، ج  كلينى، ا3*** معرفت، او را تكذيب كرده است
 . ***.86، ص 1ج 

  
  گيرى از تمثيل و تشبيه  بهره
هاى ساده و قابل فهم، كه درك آن ملموس و محسوس  عليه السالم در عرصه احتجاج، ابتدا با استفاده از مثال  امام

عقلى و كالمى، به تفصيل و تعميق موضوع هاى  است، مطلب را روشن ساخته، سپس با عرضه استدالل
 .پرداخت مى
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اى موالى : وگوى عمران صابى با امام رضاعليه السالم نمونه اين مدعاست، آن گاه كه از حضرتش پرسيد  گفت
گفت و سپس تكلم را آغاز  آيا چنين نيست كه خداوند پيش از آفرينش موجودات، خاموش بوده و سخنى نمى! من

 فرمود؟

صورت گرفته ) سخنى(سكوت وقتى معقول است كه پيش از آن نطقى : اعليه السالم در پاسخ فرمود امام رض
چراغ با «: شود ، همچنان كه گفته نمى»گويد چراغ ساكت است و سخن نمى«: شود باشد؛ به عنوان مثال گفته نمى
بوده، و چراغ هويتى افزون بر ؛ زيرا روشنايى فعل ارادى صادر شده از آن ن»دهد اراده خويش به ما روشنايى مى

با ! اى عمران. باشيم چراغ روشن است و ما از روشنايى آن برخوردار مى: گوييم وقتى روشن شد مى. خود ندارد
 .يابى اين مثال، حقيقت مطلب را درمى

 . استتغيير يافته) و تحول از سكوت به نطق(نظر من چنين بود كه خداوند با آفريدن خلق ! سرورم:  عمران گفت
گويى خداوند به نحوى تغيير پيدا كند؛ يعنى از آنچه خارج از ذات  كه مى اين! اى عمران: عليه السالم فرمود  امام

پندارى كه آتش از ذات خود دگرگونى  آيا مى! اى عمران. اوست متأثر شود و تحول يابد، امرى محال است
اى در عين رؤيت، ديدگان خود را بسته  اى كه بيننده  ديدهسوزاند؟ يا پندارى كه گرما خود را مى پذيرد؟ يا مى مى

 باشد؟

 .ام نه، چنان نپنداشته و نديده:  عمران گفت
ممكن است مرا از اين آگاه سازى كه آيا خداوند درون مخلوقات جاى دارد يا مخلوقات :  سپس عمران پرسيد

 درون اويند؟

گويى؛ نه خداوند درون خلق است و نه خلق  از آن است كه مىخداوند برتر ! اى عمران: عليه السالم فرمود  امام
آموزم و تو آن را درك خواهى  من رابطه خداوند با مخلوقات را به تو مى. درون او، آرى، خدا واالتر از آن است

بگو هنگامى كه عكس تو در آينه منعكس ! اى عمران. اى نيست مگر اين كه از خداست هيچ حركت و قوه: نمود
اگر هيچ يك درون ديگرى نيست، چگونه به انعكاس روى خود ! اى يا آينه در اندرون توست؟ دد، تو در آينهگر مى

 شود تصوير خود را در آينه بنگرى؟ نمايى؟ كدام سبب موجب مى در آينه استدالل مى

 .با آن روشنايى كه ميان من و آينه وجود دارد:  عمران پاسخ داد
 كنى؟ آيا روشنايى آينه بيش از نور چشم توست كه با آن اشياء را مشاهده مى: ند امام رضاعليه السالم افزود

 .آرى:  عمران گفت
باشد، به ما نشان بده، و عمران ديگر نتوانست  آن روشنايى آينه را كه بيش از روشنايى چشم مى:  امام فرمود

 !پاسخى بدهد
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آن كه تو در آينه   را و هم آينه را نشان داده است، بىتوان گفت كه نور است كه هم تو بنابراين مى:  امام فرمود
هاى ديگرى جز آنچه گفته شد وجود دارد كه  باشى يا آينه درون تو بوده باشد، البته در توضيح اين حقيقت، مثال

، ص 10 مجلسى، بحاراالنوار، ج 1*** نادان را جاى سخن گفتن درباره آن نيست و مثل برتر از آن خداوند است
313..***  

  
   اجازه پرسش و آزادى بحث

وگو درباره اراده خداوند متعال، چنان او را  اى با سليمان مروزى، ضمن گفت  امام رضاعليه السالم در مناظره
اى بود كه مأمون و  مجاب فرمود كه سليمان پنج بار سرگشته و حيران از جواب در ماند، خطاهاى وى به اندازه

از جمله اشتباهات سليمان اين بود كه با . ***.. 332، ص 10 همان، ج 2*** تحاضران را به خنده واداش
. نمود گرديد، سخن خود را تكرار مى كننده، پس از آن كه بطالن ادعاى او آشكار مى وجود شنيدن پاسخ قانع

اسى نيز به حضرت دوباره اين نكته را به او تذكر دادند و نه تنها خود امام رضاعليه السالم، بلكه مأمون عب
گويى دست نكشيد و با استفاده از مغالطات  گويى او تصريح كردند؛ اما سليمان تا پايان بحث از تناقض تناقض

، ص 2 طبرسى، االحتجاج، ج 3*** جدلى به مطالب پيشين ادامه داد، تا آن جا كه امام او را جاهل خطاب فرمود
 .وجود اين، مجال پرسش و بحث آزادانه را از او سلب ننمودبا . ***. 327، ص 10؛ مجلسى، بحاراالنوار، ج 181

  
   تأكيد بر رعايت انصاف

 امام رضاعليه السالم در مناظره باعمران صابى در مواردى متذكر شدند كه طرفين مناظره بايد را انصاف را در پيش 
 .وگو به ثمر رسد و به آشكار شدن حق انجامد گيرند، تا گفت

 :داى مناظره با عمران چنين است سخن حضرتش در ابت
 4*** خواهى از من بپرس، اما انصاف را فرو منه و از سخن بيهوده و باطل حذر كن هر چه مى!  اى عمران

 . ***.310، ص 10؛ مجلسى، بحاراالنوار، ج 212، ص 2طبرسى، االحتجاج، ج 

  
   تكيه بر داليل متقن به جاى

   استفاده از شيوه مغالطه
آن كه از روحيه  گرفت بى عليه السالم از طريق جدل بهره مى اشاره رفت سليمان مروزى در مناظره با امام چنان كه 
پذيرى برخوردار باشد، اما امام رضاعليه السالم در مقام مناظره با وى، به جاى تكيه بر مغالطات جدلى از  انعطاف

لف، در عين آزاد گذاشتن رقيب در طريق مناظره، هاى مخت جست و با ورود به بحث از راه داليل محكم بهره مى
 .سرانجام وى را به پذيرش سخنان خود الزام فرمود
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 :خداوند سامان يافته، امام از طرف پرسيد» اراده« در اين مناظره كه پيرامون 
 به من بگو آيا اراده فعل است يا چيزى ديگر؟!  اى سليمان

 .آرى، اراده فعل است:  عرض كرد
 .اند پس اراده حادث است؛ زيرا افعال همه حادث: ه السالم فرمودعلي  امام

 .اراده فعل نيست: ديد، ديگر بار گفت  سليمان كه خود را در تنگنا مى
 !در اين صورت بايد گفت از ازل، هويت ديگرى جز خدا با او همراه بوده است: عليه السالم افزود  امام

 .ء و ايجاد استاراده همان انشا:  سليمان باز پاسخ داد
 ضرار بن عمرو در قرن دوم هجرى 5*** گويى همان سخن ضرار اين سخنى كه مى: عليه السالم فرمود  و امام

و پيروان اوست كه شما و يارانت آن را زشت و ناروا . *** زيسته، و فرقه ضراريه منسوب به اوست مى
 در آسمان و زمين و خشكى و دريا، از سگ و خوك ايد، گفتار ضرار اين است كه هر آنچه خداوند عزّوجلّ شمرده

و ميمون و انسان و هر جنبده ديگر آفريده، همگى اراده خداوند است، و تجسم اراده خدا كه همان مخلوق است 
كند و كافر  كند، كار زشت مى برد، ستم مى كند، لذت مى آشامد، زناشويى مى رود، مى ميرد، راه مى شود، مى زنده مى

 !شود ىو مشرك م
اراده مانند شنيدن، و دويدن و دانستن، يعنى : جا سليمان بار ديگر مدعاى خود را تغيير داد و عرض كرد  در اين

 .يك صفت است
گاه كه از ارائه پاسخ درمانده شد، با تغيير ديدگاه خود از اراده حضرت حق به عنوان   آرى بدين ترتيب سليمان آن

 غير از روش نخستين -عليه السالم نيز متقابالً مناظره را به روش ديگرى  ، و امامياد كرد» فعل الهى«و نه » صفت«
عليه السالم روشن و مدلّل بوده كه  دهد كه مسئله ياد شده تا چه حد از نظر امام اين امر نشان مى.  تعقيب فرمود-

- 333، ص 10حاراالنوار، ج  مجلسى، ب1*** هاى گوناگون برهان خود را براى رقيب اقامه فرموده است به شيوه
338.*** . 

  
   درس عملى براى اجراى فرايض

وقت نماز : عليه السالم رو به مأمون كرده فرمود  در مناظره با عمران صابى، هنگامى كه زمان نماز فرا رسيد، امام
 .است

وگو را قطع  رشته گفت! ى منموال:  عمران از بيم آن كه مبادا مناظره بين او و امام از سر گرفته نشود، اظهار داشت
 .مكن، زيرا قلب من با تو سازگار است
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گاه از جاى برخاست و نماز را اقامه  آن. عليه السالم به او وعده فرمود كه مناظره را پى خواهد گرفت  امام
 . ***.313، ص 10 همان، ج 2*** كرد

  
   احترام و تكريم متقابل

با عمران صابى، نامبرده اسالم را پذيرفت و آن حضرت در پايان مجلس عليه السالم  وگوى امام  در اثناى گفت
عمران را فرا خواند، و به هنگام ورود وى محترمانه از او استقبال كرد، سپس به او چند جامه و ده هزار درهم عطا 

 . ***.318، ص 10 همان، ج 3*** فرمود

رفت، در برابر امام رضاعليه السالم فروتن بود و   مىشمار  عمران نيز با آن كه از فيلسوفان بزرگ عصر خويش به
، و بسا كه . ***315، ص 10 همان، ج 4*** كرد خطاب مى» موالى«و » سيدى«آن بزرگوار با تعابيرى چون 

 .ساز هدايت و بصيرت او گرديد عليه السالم زمينه اى چون امام اين تواضع و فروتنى در برابر شايسته
  
  

   جدل براى ارشاد و هدايت استفاده از شيوه
 : به عنوان نمونه امام رضاعليه السالم خطاب به يكى از زنديقان كه منكر مبدأ و معاد بود، فرمود

، ما و شما هنگام مرگ يكسان )خدا و قيامت حقيقت نداشته باشد(گوييد   اگر مطلب چنان باشد كه شما مى
ها يكسان خواهند بود، ولى اگر امر بدين منوال  ده و همه انسانخواهيم بود؛ زيرا سؤال، جواب و عقابى در كار نبو

ها و تكاليفى مقرر و بعد از مرگ، نظام  ها مسئوليت كه براى جهان مبدأ و معاد، و براى انسان(گوييم  باشد كه ما مى
 آسايش مؤمنان و ، فرجام ما خداپرستان با كافران تفاوت بسيار دارد؛ يعنى مرگ، سرآغاز)جزا و كيفرى برقرار باشد

 . ***.171، ص 2 طبرسى، االحتجاج، ج 5*** رنج كافران است

  
   بيان اصول و معيارهاى كلى و عقالنى

اى با عمران صابى در مقام تبيين مسئله توحيد به اصول و قضاياى كلى اشاره فرموده  عليه السالم در مناظره  امام
به منظور رهيافت به اين قواعد و اصول، بخشى از . دى باشدتواند پاسخگوى شبهات و سؤاالت متعد است كه مى

 :گوييم كالم آن گرامى را ذيالً باز مى
باشد،  و فوق تحديد مى) گيرى اندازه(همتا كه خود قائم به ذات خويش و فراتر از مرز تقدير  بدان كه خداوندِ بى «

. تقدير و مقدر: چه خداوند آفريده دو حقيقت استآن. آفريد) اندازه و قانون(مخلوقات را بر مبناى حدود و تقدير 
خداوند سبحان هيچ موجودى را منفرد . و خداوند چنين مقرر فرموده كه هر يك با ذات خود قابل درك بوده باشد

او از اين وابستگى مخلوقات به يكديگر اراده فرموده است كه مردم را . نياز از غير نيافريده است و قائم بنفس و بى
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 :اند از  اصول كلى كه از اين مناظره قابل استفاده است عبارت
است كه در قوام خود » موجود بذاته«خويش است؛ يعنى وجود اقدس ربوبى  خداوند متعال قائم به ذات -1 

 .كمترين نيازى به علت و سبب ديگرى ندارد
 .اى از ذات اقدس الهى به دور است  هرگونه حد و اندازه-2 
 . خداوند متعال چنين خواسته است كه مخلوقات داراى تقدير و تحديد باشند-3 
بوده و همه كاينات با اندازه » اندازه و قانون«ت و هم مقدر؛ زيرا مخلوقات داراى  خداوند سبحان هم خالق اس-4 

 .اند دقيق و قانونمند ايجاد شده
 خداود متعال چنين مقرر فرموده است كه تقدير و مقدر هر يك به وسيله ديگرى درك شود و نيز هر يك به -5 

 .ذات خود قابل درك بوده باشد
نياز از غير نيافريده، و از اين وابستگى مخلوقات به  جودى را قائم بالذات و بى خداوند سبحان هيچ مو-6 

 .يكديگر، اراده نموده كه مردم را سوى خود داللت و وجود خود را اثبات نمايد
 .نياز از آن است كه به غير خود متكى بوده، مورد يارى قرار گيرد همتا و بى  تنها خداوند تبارك و تعالى فرد، بى-7 
 خطاها و اشتباهات مردم در موارد ياد شده، موجب شده است كه صفات خداوندى را با صفات خود مقايسه -8 

خواهند تاريكى را به وسيله  انجامد گويى مى ها به دورى از حق و حقيقت مى دانند كه اين مقايسه نمايند، مردم نمى
 محمد تقى جعفرى، 2***  و يقين محروم مانندو به همين جهت گويى كه بخواهند از فهم! تاريكى روشن سازند

، مجموعه آثار دومين كنگره جهانى »تفسيرى بر احتجاج امام على بن موسى الرضاعليه السالم با عمران صابى«
 . ***.576-572حضرت رضاعليه السالم، ص 

  
   نظم منطقى مباحث و سامانه علمى آن
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ها، با تكيه بر سير منطقى  سش عمران صابى درباره خداوند و آفريدهعليه السالم در پاسخ به اولين پر  امام هشتم
سازد و طرف مقابل،  اى تنظيم فرموده كه هرگونه ابهامى را در اين زمينه برطرف مى مباحث، سخن را به گونه

 .يابد طور كامل درمى حقيقت را به
 :دعليه السالم در پاسخ او كه از نخستين موجود، پرسيده بود فرمو  امام

همتا بوده، موجودى است كه همراه او هيچ  اما خداوند يگانه، از ازل بى!  سؤال كردى، اينك پاسخ آن را درياب
او سپس مخلوقات . آن كه حدود و اعراض به ساحت او راه يافته باشد و همواره چنين است چيزى نبوده است، بى

اين آفرينش بديع را نه در ظرف چيزى . اگون آفريدسابقه ابداع و يا اَعراض مختلف و حدود گون را به شكل بى
برپا داشت، و نه درون چيزى كه مخلوق او نباشد محدود ساخت، نه با چيزى برابر ساخت و نه با چيزى مشابه 

 .قرار داد
خالص، غير خالص، و مختلف، داراى همسازى و وحدت، :  سپس خداوند سبحان مخلوقات را بسيار متنوع آفريد

اين آفرينش نه به دليل نياز خداوندى به مخلوق بود و نه براى كسب . ها و نظائر آن ها و طعم ها، مزه نگو داراى ر
اى كه خداوند به منظور دست يافتن به آن، محتاج خلقت كائنات باشد، همچنان كه در جريان خلقت، ذات  مرتبه

  كردى؟آنچه را گفتم تعقل! اى عمران. مقدسش نه افزايشى داشت و نه كاهشى

 !بلى به خدا سوگند، سرورم:  عمران گفت
خواست آنچه را كه آفريده از روى نياز خلق كند،  اگر به فرض خداوند سبحان، مى! بدان اى عمران:  سپس افزود

در اين صورت نيز . آفريد، كه به وسيله آن براى رفع نيازش مدد بگيرد در اين صورت بايد تنها چيزى را مى
داوند چندين برابر مخلوقاتى را كه آفريده است پديد آورد؛ زيرا هر اندازه موجودى از كمك شايسته بود كه خ

 .گردد بيشتر برخوردار باشد، نيرومندتر مى
احتياج براى خداوند قابل تصور نيست؛ زيرا اگر پديد آوردن مخلوقات به منظور رفع احتياج صورت !  اى عمران

: گوييم بدين جهت است كه مى. سبب مطرح شدن احتياجى ديگر خواهد بودها به نوبه خود  گيرد، هر يك از آن
خداوند متعال مخلوقات را از روى احتياج نيافريده، بلكه احتياج را در قلمرو مخلوقات پديدار ساخته است تا از 

آن   داده، بىو گروهى از مخلوقات را بر گروه ديگر ترجيح. ها به جانب بعضى ديگر منتقل گردد ناحيه برخى از آن
آرى، او بدين ترتيب موجودات را . كه نيازمند آنچه برتر نهاده باشد، يا با آنچه كه فروتر ساخته، خصومت ورزد

 . ***.311 و 310، ص 10 مجلسى، بحاراالنوار، ج 1*** آفريده است

  
  الزام طرف مقابل به پذيرش اشتباه خود
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 جاثليق كه در حضور علماى اديان مختلف صورت گرفت از وى  حضرت امام رضاعليه السالم در مناظره خود با
 كرد؟ پذيرى كه عيسى مردگان را به اذن خداوند متعال زنده مى آيا نمى: پرسيد

كنم؛ زيرا آن كسى كه مردگان را زنده كند و كور مادرزاد و بيمار مبتال به برص  آرى، آن را انكار مى:  جاثليق گفت
 .من و شايسيته عبوديت استاو پروردگار . را شفا دهد

صلى اهللا  هايى از معجزات پيامبر اسالم عليه السالم ضمن بيان معجزاتى از ديگر پيامبران، نمونه  در اين حال امام
: ناپذير به دست آن گرامى را برشمرد و افزود هاى عالج احياى مردگان و شفاى بعضى از بيمارى: عليه وآله از قبيل

دانيم؛ زيرا اگر به سبب اين گونه معجزات، عيسى را خداى خود  گز پيامبران را ارباب خود نمىبا وجود اين، ما هر«
از آن روى كه آنان نيز مردگان را زنده ) كه در تورات نام آنان ياد شده است(را » حزقيل«و » يسع«پنداريد، بايد 

بدانيد، چرا كه او نيز پرندگانى » هان آفرينج«كردند، به عنوان معبود خويش برگزينيد؛ همچنين ابراهيم خليل را  مى
ها را فرا خواند و همگى زنده  هاى اطراف خود قرار داد، سپس آن را برگرفته و سر بريد و اجزاى آنان را بر كوه

تو هرگز ! موسى بن عمران نيز هفتاد نفر را كه با او به كوه طور آمده بر اثر صاعقه مرده بودند زنده ساخت! شدند
انى اين حقايق را انكار كنى؛ زيرا تورات، انجيل، زبور و قرآن از آن حكايت دارند، و در اين فرض بايد همه تو نمى

 »!آنان را خداى خويش بدانيم
 مجلسى، 2*** »القول قولك و ال اله اال اللَّه«:  جاثليق كه از پاسخ عاجز مانده بود، ناگزير تسليم شد و گفت

 . ***.305-303، ص 10بحاراالنوار، ج 

  
   عميق و كوتاه

عليه السالم درخواست كرد تا خداوند را  اى ديگر ميان آن حضرت و يكى از زنديقان، آن مرد از امام  در مناظره
 .برايش وصف كند

 .خداوند قابل تعريف و تحديد نيست: عليه السالم فرمود  امام
 چرا؟:  پرسيد

 و هرگاه احتمال تحديد وجود داشته باشد، احتمال زيادت نيز شود، زيرا هر محدودى به حدى منتهى مى:  فرمود
رود، و در صورت احتمال زيادت، احتمال نقصان هم وجود دارد، حال آن كه خداوند نه محدود به زمان و  مى

 3*** توان او را درك نمود و تصور كرد مكان است، و نه نقصان و تجزيه در او راه دارد، و نه با وهم و گمان مى
 . ***.172، ص 2رسى، االحتجاج، ج طب

  
  امام  بازخوانى مناظرات

 عليه السالم و نياز عصر ما  هشتم
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هاى پيش گفته، تفوق علمى حضرت امام رضاعليه السالم در همه مناظرات چندان چشمگير بوده   با عنايت به نكته
، سر تسليم فرود آوردند و آن است كه مخاطبان در برابر كماالت معنوى و مقام علمى شامخ حضرتش ناگزير

بزرگوار نيز همانند ديگر امامان پيش از خود با سعه صدر و استفاده از اصول عقالنى و منطقى به دفاع از دين و 
 .مذهب پرداختند

عليه السالم و اطالع مسلمانان از احاطه او بر همه مسائل گرديده و در   اين امر خود موجب شهرت علمى امام
اى كه باورهاى دينى از هر سو مورد هجمه  تبليغ اسالم و ترويج مذهب تشيع شد، آن هم در زمانهنتيجه، سبب 
 .قرار داشت

عليه السالم در عرصه اين مناظرات، از دو جنبه روش و محتوا، نه فقط  توان ادعا نمود كه بيانات امام  به درستى مى
استقبال . وى شبهات در موضوعات مختلف دين باشدتواند پاسخگ در آن مقطع تاريخى كه در همه روزگاران مى

پذير بودن  هاى آزاد و اعتقاد به استدالل عليهم السالم از محافل مناظره بيانگر تأييد تبادل انديشه و بحث اهل بيت
 .مبانى اعتقادى اسالم است

ت امام رضاعليه السالم ما رو، با عنايت به نياز عصر حاضر در جهت پاسخگويى به شبهات، بازخوانى مناظرا  از اين
 :سازد را به موارد ذيل رهنمون مى

وگوهاى  هاى نقد و مناظره و گفت تشكيل كرسى: هاست  توليد علم در گرو تضارب آراء و مقايسه انديشه-1 
هاى اينترنتى و  حتى مناظرات نوشتارى كه در قالب وبالگ. گردد هدايت شده موجب بالندگى معارف اسالمى مى

هاى پيشوايان دين را  توانند روش اند مى هايى كه بدين منظور طراحى شده سايت وگو و حتى وب ى گفتتاالرها
هاى فكرى در جهت ايجاد شبهات را پاسخ گويند، چرا كه  هاى نافرجام جريان سرلوحه خود قرار داده، تالش

د، چرا كه تضارب آراى هاى فكرى در جهت ايجاد شبهات را پاسخ گوين تضارب آراى فكرى با شيوه جريان
شمار  هاى تبليغ به وگو و تعامل و فارغ از هرگونه غوغاساالرى، امروزه نيز از مؤثرترين شيوه فكرى با شيوه گفت

سازى و نوانديشى ايفا نموده، ابرهاى تيره را از پيش روى خورشيد  رود و نقش اساسى در توليد علم، نظريه مى
 .زند حقيقت كنار مى

اى است كه پيروزى در آن به توانمندى و بضاعت علمى محتاج است و مدعيان  ظره ميدان مبارزه مجلس منا-2 
، بايد به فراخور همه »سلْ ما شِئْت«: گويد آن كه به رقيب خود مى. بازند مايه و ناتوان، در اين عرصه قافيه را مى بى

يدست در ميدان مناظره به سود مكتب و مذهب، و البته حضور مردان ته. هايى در خور آماده سازد ها، پاسخ پرسش
 .فرجان نخواهد يافت
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توان و نبايد به دفاع منطقى بسنده نمود و هجوم بر افكار بيگانه در مواردى،   تنها در ميدان مبارزه فرهنگى نمى-3 
ات است؛ چنان هاى اين مناظر سازى دليل عقل و نقل از آموزه تنوع در استدالل و همراه. يابى است ضرورت توفيق
 .هايى، آنان را به چالش كشانيد عليه السالم نيز در مواجهه با رقيبان و طرح پرسش كه امام هشتم

هاى مختلف، افزون بر داللت بر علم آن حضرت، از تأثيرگذارى و توفيق در  ها و لهجه  سخن گفتن امام به زبان-4 
 .دهد م و ملل در امر تبليغ دين و دفع شبهات را نتيجه مىامر مناظره حكايت دارد و لزوم مجهز شدن به زبان اقوا

رو،  از اين. نمايد  شبهات عصر امام هنوز از رونق نيفتاده و در هر زمان با اندكى تغيير در رنگ و قافيه رخ مى-5 
د و مؤثر توانند مفي اى صحيح و كارآمد به كار گرفته شوند مى ها به درستى شناخته شده و با شيوه اگر همان پاسخ

شناسند و نه متون دين فرسوده گرديده و نه تفسير معصومانه قرآن از  واقع گردد؛ زيرا نه معارف عقلى، زمان مى
 .افتد طراوت و تازگى مى

اين بدان . باشد گر بر مقدمات پذيرفته شده از سوى طرف مقابل مى گيرى از جدل، فرع بر احاطه مناظره  بهره-6 
ها سر تسليم فرو  هاى بيگانه در برابر آن هايى را كه فرهنگ  زمان مبانى و پيشفرضمعناست كه بايد در هر

 .آورند، شناخت و به كار گرفت مى
از . ساز دين چون توحيد و عصمت است طور عمده مباحث اصولى و سرنوشت  محتواى مناظرات حضرت به-7 

 .عات بيهود فاصله گرفتهاى اعتقادى را مستحكم نمود و از طرح موضو رو، بايد پايه اين
.  فرهنگ و ادب مناظره و از آن جمله متانت، استوارى، شكيبايى و تحمل را بايد از آن بزرگوار فرا گرفت-8 

شكوه معنوى امام، خلوص نيت، توجه دائم به آستان ربوبى و نيز تعطيل موقف مناظره به هنگام فرا رسيدن وقت 
 .آموز همگان است نماز، درس

هاى  شناسى آموزه توانند با واكاوى مبانى، اصول و نيز روش  آن كه، انديشوران و خردورزان مى فرجام سخن
عليهم السالم، توان دفع شبهات و پاسخگويى به  ويژه عالم اهل بيت حضرت ثامن االئمه عليهم السالم، به معصومين

 .جويان را ارتقا بخشند نياز حقيقت
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 برگزيدگى مجله مشكوة و سفر هند 
  
  

 پور  محمد حسين صادق

  
  
  

 وزارت فرهنگ و ارشاد -و آيد و فردى از آن س  تلفن دفتر مجله به صدا درمى1385 صبح يكى از روزهاى بهمن 
 .دهد  برگزيده شدن فصلنامه مشكوة را تبريك گفته، سفر به خارج را در آينده نزديك بشارت مى-اسالمى تهران 

 ناباورانه خبر را دنبال كردم، معلوم شد چندى است كه سفرهاى علمى و بازديد مطبوعات برتر ايران از نشريات و 
نظر به . ريزى شده است وزارت ارشاد با همكارى وزارت امور خارجه برنامههاى مطرح دنيا از سوى  روزنامه
 ترويجى مشكوة وابسته به بنياد پژوهشهاى -هاى انجام شده در وزارت ارشاد، خوشبختانه مجله علمى  ارزيابى

مد اسالمى آستان قدس رضوى با مدير مسئولى آقاى دكتر محمد مهدى ركنى يزدى و قبل از ايشان استاد مح
 .گيرد  قرار مى1385واعظزاده خراسانى در شمار نشريات برتر در سال 
هاى سفر خارجى بود كه هند نصيب مشكوة و هشت نشريه ديگر   كشورهاى آلمان، فرانسه، هند و تركيه از گزينه

ه اين مدير مسئول محترم مجله كريمان. از آن جمله بينات، آينه پژوهش، حكومت اسالمى و فرهنگ مردم گرديد
جانب كه ديدن شهرهاى ايران خودمان از آرزوهايم شده است، سفر آخرت  اين. فرصت را در اختيار بنده قرار داد

رو با انگيزه براى تهيه گذرنامه كه به  از اين. دادم را چشم داشتم، ولى سفر به خارج كشور را هرگز احتمال نمى
 كمك دوستان و همكارى اداره گذرنامه، مجوز خروج كه بيش از بحمداللَّه با. سرعت خواسته شده بود، اقدام كردم
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ند را برشمارد يا ادعاى ديدن هند را بكند كه حداقل يك سال در هاى ه تواند ديدنى  بدون ترديد كسى مى
تواند حرف  اى به دهلى نمى پس سفرى مشخص شده و يك هفته. هاى مختلف آن آزادانه سير كرده باشد ايالت

 اش هاى هند را پيش از ما عده زيادى كنجكاوانه بر رسيده و درباره در ثانى ديدنى. زيادى براى گفتن داشته باشد
هاى گوناگون اطالعات روزآمد كشورها قابل  امروزه از طريق سايت. اند ها نوشته ها و سفرنامه ها، مقاله كتاب

رو ضمن اشاره به آنچه در اين چند روز بر ما گذشت، برآنم تا به برخى چيزها كه كمتر به  از اين. مشاهده است
 .رى بيفكنمشود، نظ پوشى مى آيد يا به جهاتى از ديدن آن چشم چشم مى

جا رهسپار   نظر به نبود پرواز مستقيم به هند، تهران را به مقصد قطر ترك كرديم تا از آن8/12/1385شنبه   سه
. نمود ها معنادار مى موقع سوار شدن و هنگامه پرواز هواپيما حال و هواى خاصى بود و خداحافظى. دهلى شويم

 داشتند و اذكارى بر لب، هنوز صعود نكرده، فرود خوشى را  چشم بر آسمان-  مسلمان و غير مسلمان - مسافران 
امروزه با . چون با هواپيما پرواز كردن به اراده ماست ولى چگونه و كجا فرود آمدن با خداست. كردند آرزو مى

هر انسانى قبل از پرواز . شود هاى ما خدا بيش از پيش احساس مى توجه به شرايط زمان و مكان در فرودگاه
كند كه اين حسابرسى براى  افكند و از خداوند طلب مغفرت مى آگاه مرورى اجمالى بر نيك و بد اعمالش مىناخود

 فَاِذَا ركِبوا فِى الْفُلْكِ دعوا اللَّه مخْلِصينَ لَه الدينَ فَلَما نَجيهم اِلَى الْبرِّ 1*** تهذيب نفس هم بسيار سازنده است
خوانند؛ اما چون به خشكى  چون به كشتى نشينند، خدا را با كمال خلوص مى). 65/ عنكبوت (» اِذَا هم يشْرِكُونَ
 . ***.ورزند گاه است كه شرك مى رهانَدشان، آن

ها و شكل و  ها، فرهنگ در همان دو ساعتى كه در فرودگاه قطر بوديم با تنوع توريست.  پرواز تا قطر طولى نكشيد
شما را اقوام و «) 13/ حجرات (» و جعلْنَاكُم شُعوبا و قَبائِلَ لِتَعارفُوا«در آن جا آيه . ديمهاى گوناگون برخور شمايل

. شود ديد مصداق عينى داشت، و دريافتيم كه دنيا را جور ديگرى هم مى» قبايلى درآورديم تا يكديگر را بشناسيد
هنديان در حالى كه معلق بين آسمان و زمين . د شديمپيكر نهاديم و بر با ديگر بار پاى در ركاب ايرباسى غول

بال زديم؛  بوديم، چنان پذيرايى كردند و معجونى به ما خورانيدند كه از تيزى و تندى، تا خود دهلى سوختيم و بال
 .باشد كه پند گيريم و نچشيده لب به هر چيزى نزنيم

. سراى مركز فرهنگى اسالمى هند مستقر شديم ن به دهلى رسيديم و در مهما9/12/1385 صبحگاه روز چهارشنبه 
اى در سفارت ايران با رؤساى دفاتر صدا  سفير ايران در هند در همان روز ما را به حضور پذيرفت و جلسه معارفه

 -  phoenix ناشر فصلنامه -  Kerestمركز چاپ و نشر مؤسسه انتشاراتى . و سيما و ايرنا در دهلى داشتيم
 .ديد كرديمرا در بعدازظهر باز
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 ، همايون تُمب و جلسه با مدير خانه فرهنگ ايران uni دومين روز به بازديد از مركز ميكروفيلم نور، خبرگزارى 
 .گذشت

 كه صاحب چندين نشريه، روزنامه و Todayindia بازديد از بناى قديمى قلعه سرخ و مؤسسه انتشاراتى  
ها و نشريات زيادى با شمارگان باال  به تناسب جمعيتش، روزنامههند . كانال تلويزيونى است روز سوم را پر كرد

رو در شمار كشورهاى داراى دمكراسى قلمداد  هاى مختلف تلويزيونى است، از اين همچنين داراى كانال. دارد
 .شود مى

طبوعات و رو تمامى م هايشان را تأمين كنند؛ از اين  خانواده مطبوعات هند خصوصى هستند و بناچار بايد هزينه
متأسفانه تبليغ كاالهاى . گرايى است هاى پرشمار تلويزيونى هند پر از تبليغات كاالهاى لوكس و مصرف كانال

 در مطبوعات و تلويزيون كشورهاى جهان سوم كه اكثر -  گاهى غير بهداشتى -لوكس و انواع مواد خوراكى 
احبان مطبوعات و تلويزيون براى مردم ثمرى جز اند مرسوم شده است كه گذشته از ص مردمشان به نان شب محتاج

 .ها چيزى در پى ندارد هاى مداوم خانواده حسرت، اندوه و تنش
، پايان زمستان و آمدن فصل بهار )ها جشن رنگ( مصادف بود با جشن هولى 1385 اسفند 13شنبه   روز چهارم يك

در اين روز ما از ترس . پاشند  و بر يكديگر رنگ مىپردازند كوبى مى و سبزه كه هنديان در اين روز به شادى و پاى
 .نشين شديم پذيرى خانه رنگ

خواه  كه در طول تاريخ از فطرت خداجو و حقيقت  روز پنجم در معابد دهلى به ديدار خدايان شتافتيم و در اين
ترين،  از عظيميكى . ها خورديم ها شده است، تأسف هاى مختلف سوء استفاده بشر حتى در عصر حاضر به گونه

به واقع كوهى . است( akshardham)زيباترين و در عين حال جديدترين معابد هند در دهلى آكشاردهام 
است حكاكى شده، گويند دستان شش هزار كارگر و هنرمند هندى طى پنج سال كار مداوم آن را خراشيده و 

 .تراشيده است
هايى كه هنرمندانه از   و خانه2)*** 149/ شعراء (»  الْجِبالِ بيوتًاوتَنْحِتُونَ مِنَ«ايستى آيه   در مقابل آن كه مى

هاى رنگارنگى كه در اطراف آن نصب شده  نورافكن. شود برايت معنا مى. *** سازيد ها براى خيوش مى كوه
كه هر درون معبد چند نفرى را ايستانيده بودند . آورد است، شب هنگام، هر لحظه به رنگى بت عيار را در مى

مشهور بود كه اين مجموعه در مقابل . كردند غلتيدند و در برابر تمثال بزرگ معبد كرنش مى چندگاهى بر زمين مى
 .الشعاع قرار دهد  اسالمى است قد علم كرده، تا آن را تحت-محل كه ملهم از معمارى ايرانى  بناى عظيم تاج

تاج . تاج محل، روز آخر مسافرتمان را به خود اختصاص داد سفر به شهر آگرا و بازديد از مجموعه زيبا و عظيم 
 متر پهنا كه در نزديكى آگرا در ايالت اوتارپرادش در دويست كيلومترى 56 متر بلندى، 58اى است با  محل، مقبره

 . متر مرمرين در وسط باغى هيجده هكتارى ساخته شده است100*  متر 100دهلى بر روى يك تخته عظيم 
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امير گوركانى، پنجمين پادشاه مغولى هند، به منظور يادبود از همسر محبوبش ارجمندبانو بيگم ملقب به  شاه جهان 
اين بنا . سازد گانه دنيا را مى كند، يكى از عجايب هفت  به هنگام وضع حمل فوت مى1631ممتاز محل كه در سال 

ر مدت بيست و دو سال ساخته شده كه به سمبل عشق، وفا و اخالص معروف است، توسط هنرمندان ايرانى د
 .است

 در تاج محل كُرور كُرور خداوند را سپاس گفتيم كه همسرانمان با ما نبودند، چون ممكن بود ما را به باد شماتت 
از اين مرد قديمى درس عشق، وفادارى و همت بياموزيد كه حتى پس از مرگ همسرش، بارگاه و : گرفته، بگويند

اى چندمترى  ايش پى افكنده است؛ ولى ما در زمان حيات، در زندگى شما به دنبال خانهباغى هيجده هكتارى بر
اى بدون حساب و كتاب، ولى ما اهل كتابيم و  كه او شاه جهان بود و صاحب خزانه غافل از اين! سرگردان هستيم

گذريم، طايفه نسوان از اين ب. ميان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است. قبيله قلم و صاحب رسالت
 .به هر حال سفر به خير گذشت و ما از همان راهى كه رفته بوديم برگشتيم. كنند ها زياد مى قياس

  
  مردان اى پيش روى دولت  هند، نمونه

 اى است كه شعار فرزند كمتر، زندگى بهتر هرگز به گوشش نخورده و زاد و ولد طى ساليان  مثَل هند مثَل خانواده
گويا با اين انفجار جمعيت، ديگر كار از كار گذشته و كنترل آن از دست در رفته . متمادى سير صعودى داشته است

اين خيل عظيم . گويند هند با اين شتاب، چند سال ديگر چين را هم پشت سر خواهد گذاشت مى. است
فقر و فاقه . در حكومت دارندكشد و نه آنان دستى  سرپرست، نه حكومت از مِهر دستى بر سر آنان مى بى

اند  روها به زمين چسبيده مردم از تنگدستى و تكيدگى در پياده. نشين هند است گير اكثر ملت محروم و زاغه گريبان
گويا دولت هند به اين نتيجه رسيده كه بهترين راه . و سردمداران سر به هوا در آسمان به دنبال تسخير فضا هستند

 !ين رفتن فقيران استاز بين بردن فقر از ب
. ميرند شوند و در همان جا مى خوابند و بزرگ مى جا مى آيند، در آن روها به دنيا مى  در هند عده زيادى در پياده

هاى سر به فلك كشيده، تنها با يك ديوار فاصله وجود  هاى وياليى چند هكتارى و كاخ ها خانه درست در كنار آن
 خود كرده - . ا با عرق جبين و كد يمين همان بينوايان پشت ديوار ساخته شده استه طُرفه آن كه ديوار كاخ. دارد

 !را تدبير چيست
اى چگونه   در اين چند روز فكرم درگير تناقض عجيبى شده بود كه اين همه فاصله و شكاف بدون هيچ فاصله

اين هم از عجايب و . شود ىجا جمع م اى يك ممكن است؟ اين همه امتياز بدون هيچ امتيازى، چگونه براى عده
زخم كهنه و عميقى كه با شمشير نابرابرى ناجوانمردانه بر پيكره اجتماع . معضالت هند بلكه سراسر گيتى است
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 - خالف مروت ديدم كه به يك ويژگى فرهنگى » عيب مى جمله بگفتى هنرش نيز بگو« در پايان به مصداق 
هند، با وجود فقر و فاقه تمام و با وجود تنوع قومى، عقيدتى و فرهنگى و نيز بر . اى نكنم اخالقى هنديان اشاره

. آميز همراه است؛ مردمى آرام، حرف شنو و قانع دارد اش كه با زد و خوردهاى مبالغه  سينمايىهاى خالف فيلم
شود و چونان گردبادى هولناك ما را درهم  خواهى و حرص و ولعى كه متأسفانه در غنى و فقير ما مشاهده مى زياده

 .پيچيده، در آن جا كمتر مشهود است
ها  آنان بر خواسته.  قانع- اى بخور و نمير   لقمه- بينوايان نيز به آنچه دارند  توانگران هند به كار خويش سرگرم، و

خوابند و  اى بود زير سر گذاشته مى خورند و اگر كاسه اى بود مى اگر لقمه. اند ها دل بريده چشم پوشيده و از نداشته
 !خورند تا دق مرگ شوند ميرند ولى حرص نمى اگر آن هم نبود راحت مى

  
  در دهلى نو)akshardham(كشاردهام معبد آ
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The Possibility of Understanding the Qur'an  

Sayyid Muḥammad Muṣṭafā Aḥmadzāda 

Muḥammad ‘Alī Mahdawī Rād 
How to understand the Qur'an is the subject matter of the present article in which the writer 
has examined with respect to the internal and external aspects of religion. In the first part, 
while analyzing the issue from the three minimum, maximum, and moderate points of view, 
the writer stresses the latter on its intellectual, narrative, and historical grounds.  
 

The Principle of the Middle Position in the Qur'anic Verses and Traditions  

Ayyūb Akramī 
The concept of predestination and free will, as one of man's complicated intellectual and 
social issues in the lives of the Muslims has originated various outlooks. In the moderate Shi'a 
culture, many misconceptions concerning this matter have been answered by virtue of the 
dignified and strong creed of the middle position (amr-i bayn al-amrain). The writer of this 
article tries to bring up the related verses and traditions in a relevant context in order to 
achieve a comprehensive significance among them.  

 
The Manifestation of the Science and Divine Wisdom in the Text of the Qur'an 

from the Viewpoint of ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī  

Amīr Riḍā Ashrafī 
The text of the Qur'an can be examined from various dimensions. One of these dimensions is 
to identify the attributes and purposes of its Creator and their impact on the text of the 
Qur'an. The author has studied this issue from the viewpoint of ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī in his 
Tafsīr al-Mīzān. The Qur'an's transcendence from compromise, tolerance, disunity, and 
conflict is among the most important outcomes of this impact. 
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A Review of the Relationship of the Jews with Holy Prophet (S.A.W) from the 
Viewpoint of Tafsir-i Kashf al-Asrār  

‘Alī Sargulzā’ī 
In early Islam, Muslims of Madīna held relations with the Jews more than any other religious 
nominations, beginning with friendship and then ending up in conflicts. From the viewpoint 
of Kashf al-Asrār, the reason for the likes and dislikes is rooted in the references made in the 
authentic Torah to the appearance of the Prophet (S.A.W) and in the self-interests of the 
Jewish scholars and chiefs of religion. 
 

The Conquests made after the Prophet (S.A.W)'s Demise 
The Backgrounds and Consequences 

‘Alī Ḥasan Baygī 
The Islamic conquests after the demise of the Prophet (S.A.W) dramatically changed the lives 
of the Muslims. These events have had certain consequences that have not been sufficiently 
dealt with in historical books. The writer of this article has presented some analyses in this 
respect and pointed out the viewpoints of Imam Ali (A.S.) as well.       

 
Debates of Imam Riḍā (A.S.); Features and Methods  
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Ḥujjat al-Islam Ḥusayn Naqīdzāda 

‘Illīyya Riḍādād 

The debates of the infallible Imams (A.S.) have been significant events in explaining the 
religious truths, among which the dialogs of Imam Riḍā (A.S.) with chiefs of various religions 
and nominations have been highly important for their widespread scope and scholarly 
essence. In this article, the writer has taken a methodological glance at these debates and 
examined their major topics of discussions.  
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