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Abstract  
“Tasnim” by Allameh Javadi Amoli and “al-Manar” by Rashid Riza are two seminal 
exegeses of the Qur’an in Shi’ism and Sunnism respectively. These two exegetical books 
originate from two different intellectual and ideological sources though they have rather 
common methods and styles due to considerable overlap between the above books. 
However, al-Manar’s interpretation of the circumstances of revelation and evidences 
related to the verse of al-Mubahalah are criticized by Allameh Javadi in his book, 
Tasnim. The authors in this study aim to analytically examine the methodological 
approach of the above commentators on the aforementioned verse. The results of the 
study show that al-Manar has adopted a biased and partial approach to the event of al-
Mubahalah and has vividly distanced from Sunni commentators, narrators, historians, 
and even Sahiban-i Sahhah to prioritize the ideas of ibn Taymiah over those of other 
Sunni characters. Therefore, Allameh Javadi Amoli basically rejects the ideas and 
methods of Rashid Riza in this regard as well as his inappropriate tendencies and 
prejudice.  
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شناختي نقدهاي عالمه جوادي آملي در خصوص آية مباهله بر  تحليل روش
  تفسير المنار

 **حسین محققی|      *محمدحسین بیات

 ١۵/٠٧/١٣٩٨ریخ پذیرش: |   تا   ٠٢/٠٣/١٣٩٨تاریخ دریافت: 

  چكيده
آملي و از تفاسـير طـراز اول قـرآن در بـين      نوشتة عالمه جوادي » تسنيم«ترين تفاسير شيعه، تفسير  از برجسته

باشند. اين دو تفسير از دو خاستگاه فكري و اعتقادي متفـاوت   تأليف رشيدرضا مي» المنار«سنت، تفسير  اهل
هاي مشتركي برخوردارند، به همين دليل المنار حضور قابـل تـوجهي    ا و اسلوبه اند اما نسبتاً از شيوه برآمده

هاي مختلف عالمه جوادي با آراء رشيدرضا هستيم. نظر  جاي تسنيم شاهد مواجهه در تسنيم دارد و در جاي
طـور   از مطالبي است كـه بـه    خاص المنار در خصوص شأن نزول و بيان مصاديق در خصوص جريان مباهله

ط در تفسير تسنيم به نقد كشيده شده اسـت. نگارنـدگان ايـن پـژوهش برآننـد كـه بـا روش تحليلـي،         مبسو
شناختي قرار دهند تا ميزان سـقيم يـا غيرسـقيم بـودن      مواجهة دو مفسر در مورد اين آيه را مورد مداقة روش
آن دارد كه المنـار در   هاي اين پژوهش حكايت از آراء اين دو مفسر مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. يافته

سـنت بلكـه از    فرض عمل كرده و از مفسران، محدثان و مورخـان اهـل   دارانه و با پيش موضوع مباهله جانب
سـنت   هاي علمـي اهـل   تيميه را بر ديگر شخصيت صاحبان صحاح نيز به نحو مشهود فاصله گرفته و آراء ابن

هللا جـوادي از اسـاس كـالم رشيدرضـا را مـردود      ا بينيم آيت ترجيح داده است؛ بر همين اساس است كه مي
 ها و تعصبات ناصوابش را نيز يادآور شده است. دانسته و عالوه بر ابطال انديشه و روش وي، گرايش

  ها كليدواژه
  شناختي. تسنيم، المنار، مباهله، نقد، تحليل روش
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  . مقدمه1
ه اسـت و دانشـمندان و   قرآن كريم از بدو نزولش همواره در كانون توجه مسلمانان بـود 
هاي بعد، آثار گوناگوني  فرهيختگان اسالمي چه در زمان حيات معصومان(ع) و چه در دوران

اند كـه هـر    طور خاص پديد آورده طور عام و در زمينة تفسير قرآن به در علوم مختلف قرآن به
كـه طـي    وريطـ  نوبة خود تأثير زيادي در فهم آيات قـرآن داشـته اسـت؛ بـه     يك از اين آثار به

انـد. از   هـا و رويكردهـاي متنـوع سـامان يافتـه      شماري با روش پانزده قرن گذشته تفسيرهاي بي
، تـأليف  »المنار«مشهور به » تفسير القرآن الحكيم«گمان  سنت، بي تفاسير مهم قرآن در بين اهل

تـرين تفاسـير    باشـد، و يكـي از برجسـته    محمد رشيدرضا از علماي قرن چهاردهم هجـري مـي  
نوشتة عالمـه جـوادي آملـي از علمـاي قـرن پـانزدهم اسـت.        » تسنيم«سنگ  شيعه، تفسير گران

هـاي قرآنـي    المنار از جمله تفاسيري است كه بيشـترين تـأثير را در محافـل علمـي و پـژوهش     
). رشيدرضا در اصول عقايد، پيرو مكتـب اشـعرى   1ش، ص1392آبادي،  برجاي گذاشته (تاج

حـال در شخصـيت و آراء وي بـه تبعيـت از      درعين )،653، ص7ق، ج1414است (رشيدرضا، 
  .  1هاي وهابي به وضوح نمايان است عبدالوهاب، گرايش تيميه و محمدبن ابن

- 16، ص5رشيدرضا مدعيست كه قصد ورود در مباحث اختالفي را نداشـته (همـان، ج  
ه بـه آراي  طـور غيرمنصـفان   ) اما برخالف ادعاي خود، در مـوارد زيـادي بـه   466، ص6و ج17

ــه ، 5و ج90، ص2و ج160، ص1كنــد (همــان، ج ويــژه شــيعيان، حملــه مــي  مخالفــان خــود، ب
گذار در اين امـت)   (بدترين فرقه بدعت» شَرّ فرَق المبتدعة في هذه االمة«) و شيعيان را 111ص

). رشيدرضا مذهب شيعة اثناعشري را فاقد آزادانديشي 458، ص10نمايد (همان، ج معرفي مي
). وي از حيثـي  255- 254، ص11كند (همان، ج و تقليد آنان از ائمه(ع) را نكوهش ميدانسته 

شاگرد مكتبي محمد عبده بوده و از حيث ديگر تفكّرات حنبلـي از ايـن مفسـر، شخصـيتي بـه      
ظاهر ذو اطراف، ولي درحقيقت، هويتي داراي نوسان و التقاط ساخته است. در مقابل، عالمـه  

باشد كه در مواجهه با آيات، مستدل، مسـتند   جامع معقول و منقول ميجوادي يكي از مفسران 
مند عمل كرده است. با اينكه اين دو تفسير از دو خاستگاه فكري و اعتقـادي متفـاوت    و روش

                                                                                                                   
های وی و  ) و کتاب٣٦٩، ص٨ق، ج١٤١٤شمارد (رشیدرضا،  عبدالوهاب را مجّدد اسالم می تا جایی که وی، محمدبن - ١
م را مفیدترین کتاب ابن  ).٢٥٣، ص١داند (همان، ج سنت و جامع عقل و نقل می های اهل قیِّ



  23   |   المنار ریمباهله بر تفس یۀدر خصوص آ یآمل یعالمه جواد ینقدها یشناخت روش لیتحل
 

 

هـاي مشـتركي در تفسـير ماننـد تفسـير قـرآن بـه قـرآن          ها و اسلوب اند اما نسبتاً از شيوه برآمده
بـه همـين دليـل المنـار حضـور قابـل تـوجهي در تسـنيم دارد.          (تفسير تصديقي) برخوردارنـد، 

سنت و تفسيري نسبتاً جامع و نـاظر بـه سـاير تفاسـير آنـان       ازآنجاكه المنار از تفاسير متأخر اهل
اهللا جوادي در مطالعـات تطبيقـي    باشد، مفسران متأخر شيعه همچون عالمه طباطبايي و آيت مي

  .1اند به اين تفسير توجه ويژه داشته
شـماري   هـاي بـي   عمران كه مشهور بـه آيـة مباهلـه اسـت، خـود حـاوي پيـام        آل 61آيه 

ترين مسائلي اسـت كـه كـم و كيـف آن از جهـات گونـاگون توسـط         باشد و از جمله مهم مي
روي كـه مسـئلة تعيـين     مفسران جهان اسالم مورد مداقّه قرار گرفته اسـت. در ايـن ميـان، ازآن   

حيح آيه، باال بردن سـطح و عمـق اسـتنطاق، كسـب مطالـب و      مصداق و شأن نزول در فهم ص
، 1ش، ج1388آملـي،   / جـوادي 116ش، ص1374سزايي داشته (رادمـنش،   ها نقش به شاخص

) و همچنين از آنجا كه مـذاهب اسـالمي هـر يـك بـا مسـتندات قرآنـي بـراي اثبـات          236ص
تـوان   انـد، مـي   جسـته حقانيت خود و ابطال تفكر و نگرش ساير ملل و مذاهب، از آيـات مـدد   

ترين مواردي دانسـت كـه    ها را از جمله اساسي ها و شأن نزول دست آيات و تعيين مصداق اين
مورد توجه مفسران در اين عرصه قرار گرفته است. قائالن به حقانيـت اميـر مؤمنـان(ع) از آيـة     

آن حضـرت  مباهله به عنوان فضيلت و عالوه بر آن افضليت و بلكه اثبات خالفت و جانشـيني  
و بـر اسـاسِ همـين      منـد بـوده   اند. ايشان در اين فضا از منابع معتبر ديني خود بهره استفاده كرده

عنـوان   طالب(ع)، به ابي بن بديل در اثبات حقانيت علي منابع معتبر، براي جريان مباهله سهمي بي
امـام   انـد تـا جـايي كـه حضـرت      ترين مناقشه مذهب خود با مـذاهب ديگـر، قائـل شـده     اصلي
ترين فضيلت براي اثبات جانشـيني   الرضا(ع) در پاسخ به مأمون، اين آيه را بزرگ موسي بن علي

  ).635، ص1ق، ج1415/ بحراني،  38ق، ص1413امام علي(ع) دانسته است (مفيد، 
تيميه كـه نوعـاً سـعي در تضـعيف      در اين فضا افرادي همچون رشيدرضا به تبعيت از ابن

انـد؛ و   نـد، در تفسـير آيـة مباهلـه نيـز بـر تعصـبات خـود پافشـاري كـرده          ا باورهاي شيعه داشته
تيميه و پيروان فكريِ او همچون رشيدرضا، امروزه بـا قـدرت زر و زورِ    ازآنجاكه تفكرات ابن

                                                                                                                   
الله معرفت، تفسیر المیزان را حاشیه،  پژوهانی چون آیت عث شده تا قرآناهتمام زیاد عالمه طباطبایی به آراء المنار با - ١

  ).٢٦٨ش، ص١٣٧٦تصحیح و تکمیل تفسیر المنار بشمارند (معرفت، 
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شـود و اذهـان ضـعفاي آل محمـد(ص) يعنـي اقشـار        بدخواهان امت اسالم تبليغ و ترويج مـي 
مي، اعم از شيعه و سني را مشوب بـه شـبهات فراوانـي    اطالع از عمق مسائل و معارف اسال كم
اهللا جـوادي آملـي، كـه     كند، براي رفـع و طـرد ايـن شـبهات سـمي، مفسـراني چـون آيـت         مي

انـد كـه در    باشد، بر آن شده ترين رسالت آنان پاسداري از مرزهاي اعتقادي مسلمين مي اصلي
تيميـه كـه در    رسـوبات تفكـر ابـن    مقابل اين افكار نادرست به دفاعي منطقي مبـادرت كنـد تـا   

بينـيم كـه    هاي بعدي منقوش نشود. لذا مي اين در نسل از جات رشيدرضا باقي مانده، بيش نوشته
طور تفصيلي و بخش بخش به محاجه با تفسـير نادرسـت    اهللا جوادي به در همين موضوع، آيت

  رشيدرضا بر آية مباهله پرداخته است.
ر آن دارند كه مواجهة دو مفسر دربارة آية مباهلـه را از  نگارندگان در اين پژوهش سعي ب

شناختي بررسي نموده و نتيجة گفتار اين دو مفسر در دو روش استنباط و اسـتخراج   جهت روش
را در مــورد جريــان مباهلــه مــورد كــاوش قــرار داده و روش و فرآينــد نقــد عالمــه جــوادي را  

آل  61ه ابتدا كالم رشيدرضا را ذيـل آيـه   ك صورت شناختي، تحليل كنند؛ بدين صورت روش به
عمران نقل كرده سپس نقد يا نقدهاي عالمه جوادي بر سخن المنار را ذكر، و در گام نهايي اين 

شناختي كنند، تا اوالً ميزان قوت و ضـعف ايـن دو دسـتگاه فكـري بيشـتر       نقدها را تحليل روش
جريـان مباهلـه صـورت گرفتـه و بيشـتر بـه       هايي كه در مورد  نمايان گشته و ثانياً در كنار تالش

شناسانه نيز حاصل شده باشد، تا به بيان  محتوا توجه شده، تفحصي هرچند محدود در قالب روش
و طريق ديگري، حقانيت تفكر و نوعِ انديشة مذهب شيعه اثبات و در مقابل، ضعف مخالفان بـا  

كه تفكيك كامل روش از محتـوا  وضوح بيشتري نمايان گردد. البته قابل ذكر است از آن روي 
ناچار در مواردي كه بحث محتوايي  باشد، به امري در نهايت صعوبت و در مواقعي غيرممكن مي

  و روشي در يكديگر ممزوج گرديده، به بحث محتوايي نيز هرچند كوتاه،  پرداخته شده است.
نامـه و مقالـه    درباره پيشينه پژوهش نيز بايد گفت: تـاكنون هـيچ پژوهشـي اعـم از پايـان     

تفسير آيـه مباهلـه   «رو صورت نپذيرفته و تنها در مقاالتي با عناوين   تحت عنوان پژوهش پيش
و » آراء تفسـيري مفسـران معاصـر پيرامـون آيـه مباهلـه      «، »سـنت  بيت(ع) و اهـل  از ديدگاه اهل

بـه  » بررسي روايات فريقين در موضوع مباهله و تحليل ديـدگاه مؤلفـان المنـار در ايـن زمينـه     «
الـذكر خـأل پـژوهش     هـاي فـوق   بررسي جريان مباهله و جوانب آن اهتمام شده است. پژوهش
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هاي عالمه  هاي ذكر شده مقايسه بين ديدگاه كنند چه اينكه اوالً پژوهش رو را جبران نمي پيش
جوادي و رشيدرضا نبوده و ثانياً آراء مفسران مختلف از جمله صاحب المنار تحليل محتـوايي  

شـناختي در ايـن بـاب تـا امـروز،       كه مقايسة روش طوري شناختي؛ به ت نه تحليل روششده اس
باشد. ايـن تحقيـق    جهت داراي نوآوري مي روي ازاين قريب به معدوم است، لذا پژوهش پيش

هاي هردو ديـدگاه، و نيـز بررسـي نقـدهاي      بر آن است تا با بررسي منصفانة مجموعة استدالل
شـناختي   ه رقيب خود، آنها را با معيارهاي علمي مـورد تحليـل روش  اهللا جوادي به ديدگا آيت

  اين پژوهش نقدهاي عالمه جوادي را در چهار محور سامان داده كه عبارتند از: قرار دهد.
  ادعاي ترديدناپذيريِ واقعة مباهله از منظر عالمه جوادي آملي.

  ».أبناءنا«اهللا جوادي آملي به المنار در خصوص مصاديق  نقد آيت
ــه اســتنكار اســتعمال    ــه جــوادي آملــي نســبت ب در مــورد حضــرت » نســاءنا«نقــد عالم

  زهراء(س).
  اهللا جوادي آملي به شبهات ادبي المنار. پاسخ آيت

  . ادعاي ترديدناپذيريِ واقعة مباهله از منظر عالمه جوادي آملي2
َك «صاحب المنار ذيل آية  ْبناَءنـا َو  فیِه ِمْن َبْعـِد مـا جـاَءَك ِمـَن   َفَمْن َحاجَّ

َ
اْلِعْلـِم َفُقـْل َتعـاَلْوا َنـْدُع أ
ــِه َعَلــی اْلکــا ْم ُثــمَّ َنْبَتِھــْل َفَنْجَعــْل َلْعَنــَت اللَّ

ُ
ْنُفَســک

َ
ْنُفَســنا َو أ

َ
ْبنــاَءُکْم َو ِنســاَءنا َو ِنســاَءُکْم َو أ

َ
 1»ِذبیَن أ

 ) روايــاتي را كــه طبــق آنهــا رســول اكــرم(ص) تنهــا امــام علــي(ع)، حضــرت  61عمــران: (آل
را مـورد مناقشـه     زهراء(س)، امام حسن(ع) و امام حسين(ع) را براي جريان مباهله انتخاب كرده

نويسد مصادر اين روايات، شيعيان هستند و هدف آنان از نقـل ايـن روايـات نيـز      قرار داده و مي
 انـد تـا جـايي    اند در ترويج اين روايات جهد و تالش كرده مشخص است. اين شيعيان تا توانسته

است، اما جـاعالن ايـن روايـات، بـه       سنت نيز رواج يافته كه اين روايات در ميان بسياري از اهل
 ).322، ص3ق، ج1414(رشيد رضا،  2اند خوبي از تطبيق آنها بر آية مباهله بر نيامده

                                                                                                                   
کسانی با تو به محاّجه و ستیز برخیزند، به آنها بگو بیایید ما فرزندان خود  ]باز[هرگاه بعد از علم و دانشی که به تو رسیده،  - ١

یم، شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنیم، را دعوت کن
  . گاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم شما هم از نفوس خود؛ آن

َواَیاِت الّشیَعُة َو َمقَصُدُهم ِمنَها َمعُروٌف، َو  - ٢ َقد اجَتَهُدوا ِفی َتروِیِجَها َما اسَتَطاُعوا َحّتی َراَجت َعَلی َکثِیٍر ِمن  َمصاِدُر َهِذِه الرِّ
ِة َو َلِکن  نَّ  َواِضعِیَها َلم ُیحِسُنوا َتطِبیَقَها َعَلی اآلَیِة.أهِل السُّ
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نويسـد: مـاجراي مباهلـه نـزد اهـل       عالمه جوادي آملي در نقد سخنان صاحب المنـار مـي  
ها و  اي كه در استدالل گونه لماي اماميه، امري قطعي و ترديدناپذير است، بهبيت(ع)، صحابه و ع

شده است. حضرت علي(ع) نيز در بيان فضايل خود به آية  هاي ائمه(ع) بارها بازگو مي احتجاج
سنت، چه معتزلي و چه اشعري، اين آيه را دليلـي   . محققان اهل1فرموده است مباهله استدالل مي
انـد. زمخشـري كـه     شناسند و همگـي در پيشـگاه آن خاضـع    اصحاب كساء مي قوي بر فضيلت

َء  َو ِفیـِه َدِلیـٌل َال َشـي«گويـد:   مـي » كساء«متفكري معتزلي است ذيل آية مباهله پس از نقل حادثه 
. فخر رازي نيز كـه از متفكـران اشـاعره اسـت، پـس از نقـل       2»الِکَساء أقَوي ِمنُه َعَلي َفضِل أصَحاِب 

فِسـیِر َو الَحـِدیِث «گويد:  مي» كساء«داستان  ِتَھا َبیَن أهِل التَّ َفِق َعَلي ِصحَّ َواَیَة َکالُمتَّ . 3»َواعَلم أنَّ َهِذِه الرِّ
انـد،   گويد برخي محدثان نام علي(ع) را در حادثة مباهله و اصحاب كسـاء نيـاورده   طبري نيز مي

بيت(ع)  ؟! افزون بر اهل4نقل كرده است چنان كه مغيره آيا وي در جريان مباهله نبوده است، آن
در كمال صـحت اسـت بسـياري از صـحابه، گروهـي از      » ثقلين«شان بر اساس حديث  كه سخن

آيند، داستان مباهله و حديث كساء را نقـل   تابعان و برخي كه جزء صحابه يا تابعان به شمار نمي
سـنت كـه    وي از برخي مفسران اهلاند؛ ولي مفسري مثل صاحب المنار و پيروان او، به پير كرده

انـد و   گوينـد: ايـن مطالـب را شـيعيان نقـل كـرده       شـان اسـت، مـي    تعصب آنها مانع آزادانديشي
  ).484- 482، ص14ش، ج1388است (جوادي آملي،  مقصودشان نيز ترويج تشيع 

بـر  نويسـد اوالً روايـات داسـتان مباهلـه، معت     عالمه جوادي در ادامة نقد خود بر المنار مي
؛ اگـر  5اند و در صحيح مسلم و بخـاري نيـز آمـده اسـت     است و شيعه و سنّي آنها را نقل كرده

دانيد، پس تسـنّن ديگـر بايـد رخـت بربنـدد و چنانچـه بگوييـد         را شيعه مي» بخاري«و » مسلم«
ترين سـند   ماند، زيرا مهم روايات اين دو را شيعه جعل كرده است، ديگر براي شما سندي نمي

شود؛ ثانياً مراد و انگيزة شيعه از نقل داستان مباهلـه،   اعتبار مي دو كتاب است، بي مين شما كه ه
  ).484عمل به ثقلين است (همان، ص

                                                                                                                   
 ).٩، ص٢٩ق، ج١٤٠٣/ مجلسی، ٥٥٠، ص٢ش، ج١٣٦٢(صدوق،  - ١

 ).٣٧٠، ص١ق، ج١٤٠٧تر از آن وجود ندارد (زمخشری،  ویدر آن دلیلی است بر برتری اصحاب کساء و دلیلی ق - ٢

 ).٢٤٧، ص٨ق، ج١٤٢٠بدان که در مورد صحت این روایت بین مفسران و محدثان اتفاق نظر وجود دارد (فخر رازی،  - ٣

 ).٢١١، ص٣ق، ج١٤١٢(طبری،  - ٤

 ).١٣٤، ص٨و ج ١٢٠، ص٥ق، ج١٤٠١/ بخاری، ١٢٩، ص٧تا، ج (مسلم، بی - ٥
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اهللا جوادي آملي بر تفسير المنار مطالب زيـر قابـل    شناختي نقدهاي آيت روش در تحليل
 ذكر است:

بلكـه چنانچـه آن   اگر اثبـات فضـيلتي در صـورتي كـه از فضـايل اختصاصـي باشـد         - 1
اي براي تعيين مصـداق جانشـين و بلكـه بـاالتر      فضيلت موجبات افضليت را فراهم كند و زمينه

رسد كه بحث از آن فضيلت، موجبـات   تعيين خالفت و امامت را فراهم كند، طبيعي به نظر مي
بـه  سـنت را بـر انكـار و يـا تخصـيص       اهتمام مفسران شيعه را در اثبات و مفسران متعصب اهـل 

صرف فضيلت را به دنبال داشته باشد؛ بدين معنا كه يا از اساس همچون المنار اختصـاص ايـن   
سـنت آيـات مـد نظـر را محـدود در       اند و يا همچون ساير اهل بيت(ع) را نپذيرفته آيات به اهل

كـه   انـد چـه رسـد بـه آن     اند و گام را از اين فراتر نگذاشته فضيلت و يا حداكثر افضليت دانسته
اثبات خالفت و امامت كرده باشند. اما جالب آن است كه صاحب المنار به عمل ساير علمـاي  

مذهب خود نيز توجهي نكرده و اين امر از ديد عالمه جوادي پنهان نمانده است لذا در نقد  هم
اند. ايشان در مواجهـه بـا رأي تفسـير المنـار در خصـوص آيـة مـد نظـر          خود بدان اشاره كرده

الدين (صاحب كتاب المراجعات) و عالمه  انند متخصصان اين فن همچون سيد شرفاجماالً م
اميني (صاحب الغدير) و ساير متخصصان در اين حـوزه مشـي نمـوده اسـت؛ لـذا از تفسـير بـه        

گونه  ها خارج است اما در تفسير به معناي عام، اين ها و استنباط معناي خاص، اين نوع استدالل
كار برد. ايشان در خصوص كالم رشيدرضا به جواب نقضـي مبـادرت    ان بهتو ها را مي احتجاج

كرده و بيش و پيش از اثبات مدعاي خود به ابطال مدعاي طرف مقابل اهتمام ورزيده است و 
سـكوت   هاي جدلي است كه در آن اهتمام اصـلي طـرفين، بـه    چنين عملياتي از خاصيت بحث

 باشد. واداشتنِ خصم مي

طـور كامـل    تـوان بـه   زول و يافتن مصاديق و موضوعات آيـات را نمـي  هرچند شأن ن - 2
منزلـة   هـايي بـه   عنوان تفسير آيه در نظر گرفت اما در چنين مواردي پاسـخ بـه چنـين پرسـش     به

هـا   باشـد لـذا مفسـران در مقـام پاسـخگويي بـه ايـن پرسـش         فرض تفسير صحيح آيه مـي  پيش
اهللا  رو آيـت  ات قرآني چه كساني هسـتند، ازايـن  اند كه مسنداليه و فاعل و موضوع عبار برآمده

  جوادي به بحثي نسبتاً تفصيلي با اهتمامي جدي مبادرت كرده است.
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سـنت بـر    عالمه جوادي آملي تعمداً و ناظر به درجة اعتبار و اهتمـام دانشـمندان اهـل    - 3
ابعـان،  شناختي به صورت گام به گام ابتدا به صـحابه و در مرحلـة بعـدي ت    اساس منطقي روش

صاحبان صحاح، مفسران و به همين ترتيب از علماي ايشان كه بر خالف رشيدرضـا در مـورد   
سنت قـولي شـاذّ و غيرقابـل     اند اشاره كرده و قول المنار را در بين علماي اهل اين آيه نظر داده
جـويي منشـأ كلمـات و     شناختي پي است. از آن جهت كه در مطالعات روش  اهتمام نشان داده

آهنگـي   ها و معيارهايي همچـون هـم   توان با شاخص تگاه آنان نقشي بسزا دارد و آن را ميخاس
جويي كـرد، لـذا بـه نظـر      كلمات و جستجوي سلسله اساتيد و تالميذ و اموري از اين دست پي

تيميـه و   شود، در تـداوم مسـير ابـن    هاي مصر قلمداد مي رسد رشيدرضا، كه از جرگة سلفي مي
اهللا جـوادي اسـتفاده از روش پاسـخ نقضـي      هاده است. اين عمليـات آيـت  همفكران وي گام ن

سـنت را   ها در جهان اسالم و حتـي در بدنـة اهـل    جدابافته بودنِ سلفي است كه غيرمستقيم تافتة
كننـد   هايي كـه در ظـاهر، خـود را احيـا كننـدگان صـحابه قلمـداد مـي         كند. سلفي برجسته مي

سـالم اعـم از مفسـران، محـدثان بلكـه صـحابه و تابعـان        كه از مشي و طريقت علماي ا درحالي
اي كه امروزه با زر و زور و قدرت تبليغاتي آنان در مسير فراموشي قرار  اند. مسئله فاصله گرفته

شـد   اي همچون تفسير تسنيم دوباره به ذهن علماي اسالم آورده مي گرفته و بايد در آثار علمي
اي روشـي   لي مبادرت شـده اسـت. و ايـن خـود نكتـه     كه به اين مهم، توسط عالمه جوادي آم

  است كه عالمه جوادي آن را مورد توجه قرار داده است.
طالـب(ع) خـود بـه واقعـة مباهلـه اسـتناد و        ابي بن اهللا جوادي بدين نكته كه علي آيت - 4

استشهاد كرده و از آنجـا كـه آن حضـرت، خـود يكـي از خلفـاي چهارگانـه و جـزء صـحابة          
باشـد،   هللا(ص) است، و اين امر مورد قبول رشيدرضـا و همفكـران وي نيـز مـي    منتجب رسول ا

عنوان مورد نقض نسبت بـه قـول رشيدرضـا اشـاره كـرد، مگـر آن كـه         توان به اين مورد به مي
رشيدرضا قائل به تبعيض در صحابه و اعتبار و حجيت قول آنان باشـد كـه بـه ظـاهر بـه چنـين       

فـرض عالمـه    توان پشت صحنه و پيش الب ذكر شده را ميمبنايي اعتراف نكرده است. اين مط
  جوادي در ارائة اين نوع پاسخ به المنار در نظر گرفت.

فـرض   رسـد پـيش   نظر مـي  نكتة قابل ذكر در مورد نقد عالمه جوادي اين است كه به - 5
ايشان آن باشد كه مباهله يعني فقط حضور پيامبر(ص) به همراه سـاير افـراد خمسـة طيبـه، لـذا      
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ظاهر، نفـي كـل ايـن جريـان قلمـداد كـرده اسـت، بنـابراين ايشـان           نفي چنين اختصاصي را به
ترديدناپـذيري  «كاررفته در تفسير تسـنيم،   درصدد اثبات اين واقعه برآمده تا جايي كه عنوانِ به

عنوان شخصـي كـه در    توان رشيدرضا را به وجود مي انتخاب شده است؛ اما بااين» حادثة مباهله
كيف مباهله مناقشه داشته و صرفاً اختصاص مباهله بـه خمسـة طيبـه را نپذيرفتـه بلكـه بـه       كم و 

دنبال درست كردن معنايي عام و وسيع براي عبارات موجـود در آيـه جهـت توسـعة مصـاديق      
توان روش نقد عالمه جوادي را ناظر به برداشـت خـود    ديگر مي عبارت بوده، محسوب كرد. به
تـوان در   رضا محسوب كرد و نه نقد مستقيم كالم صاحب المنار. البته مـي ايشان از كالم رشيد
اهللا جوادي به نكتة دقيق و لطيفي اشاره نمود و آن اينكـه حقيقـت وقـايع،     مقام توجيه نقد آيت

اي را بـدون كـم و كيـف آن     توان حقيقـت واقعـه   امري غير از كم و كيف آنان نيست لذا نمي
ود، اشكال مطرح شده بر عالمه جوادي آملي وارد نخواهد بـود. در  واقعه پذيرفت و با اين وج

هر حال بايد مدار اين نقد را بر پذيرش يا عدم پـذيرش روايـات شـأن نزولـي دانسـت كـه در       
  مجامع و تفاسير طرفين حضور قابل توجهي دارد.

وادي اهللا جـ  توجه و عجيبي كه رشيدرضا به ذكر آن پرداخته و ظاهراً آيـت  قابل  نكتة - 6
نيز به صورت صريح و كامل به آن اشاره نكرده آن است كه صاحب المنار رواياتي كـه شـأن   

شمارد. وي كثرت نقل اين روايـات حتـي    اند مجعول مي نزول آية مباهله را خمسة طيبه دانسته
هاي شيعيان محسوب كرده است، و اين خود، به منزلة يك مبنـا و   سنت را از تالش در نزد اهل

گويي آشكار است كه رشيدرضا از روي تعصب به ذكـر   يري اقرار بلكه تهافت و تناقضبه تعب
هـايي اسـت كـه مجـال آن بـود كـه        آن پرداخته. اين عمليات رشيدرضا از بهترين مستمسـك 

عالمه جوادي با بهره جستن از آن، رقيب را از ميدان محاجة علمي خارج كنـد كـه بـدين امـر     
هاي علـوم حـديث    ده است. گفتني است در مطالعات خاص رشتهطور تفصيلي مبادرت نكر به

شود با تمسك به چنين جمالتـي از اصـل و اسـاس، مواضـع      و تفسير و مباحث ملل و نحل مي
بنيادينِ رشيدرضا و همفكران وي را مورد هجمه قرار داد. اجماالً ايـن نـوع اقـرار كـه مجـامع      

تواند آثار مخرّبي  باشد، مي ر از روايات شيعيان ميسنت و تفاسير و آراء بزرگان ايشان متأثّ اهل
شـناختي   جـويي روش  روي كه مسئلة اصلي در اين پـژوهش پـي   براي آنان داشته باشد اما ازآن

  اند. باشد بنابراين نگارندگان به همين مقدار بسنده كرده نقدهاي عالمه جوادي مي
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  »أبناءنا«يق اهللا جوادي آملي به المنار در خصوص مصاد  . نقد آيت3
شبهة ديگري كه در تفسير المنار در مورد واقعة مباهله ذكر شده آن است كه رشيدرضـا  

را افراد خاصي چون امام حسن(ع) و امام حسين(ع) ندانسته اسـت و بـراي   » َندُع أبناَءنا«مراد از 
َعَساِکُر َعـن  أخَرَج ابُن «گويد:  كند و مي عساكر استشهاد مي اثبات مدعاي خود به روايتي از ابن

ٍد َعن أِبیهِ  ْبناَءنـا....«  َجعَفر بِن ُمَحمَّ
َ
َقـاَل َفَجـاَء ِبـأِبی َبکـٍر َو َوَلـِدِه َو ِبُعَمـَر َو َوَلـِدِه َو » َفُقْل َتعـاَلْوا َنـْدُع أ

ـالَم ِفـی  َو الّظـاِهُر َانَّ «نویسـد:  ؛ وی پـس از نقـل ایـن روایـت می»ِبُعثَماَن َو َوَلـِدِه َو ِبَعلـیٍّ َو َوَلـِدهِ 
َ
الک

 1»(ظاهر آن است كه كـالم [در ايـن آيـه] در مـورد جماعـت مؤمنـان اسـت)        َجَماَعِة الُمؤِمِنیَن 
  ).322، ص3ق، ج1414(رشيدرضا، 
اهللا جوادي آملي در نقد ايـن كـالم رشيدرضـا ابتـدا بـه نقـل از اسـتاد خـود عالمـه           آيت

همة مؤمنـان يمـن، حجـاز،    » اَءنا َو أبنـاَءُکمَندُع أبن«نويسد: اگر منظور از مؤمنان در  طباطبايي مي
هاي ديگـر، هـيچ    عراق و بالد ديگر باشد و منظور از نصارا همة مسيحيان يمن، شام و سرزمين

كنـد و چنانچـه    كند و قرآن كريم بـه محـال دعـوت نمـي     عاقلي در محال بودن آن ترديد نمي
اسـت، اگـر هـم محـال نباشـد،       مراد، مؤمنان حجاز و اطراف آن و مسيحيان يمن و اطراف آن

  ).240، ص3ق، ج1390طبق عادت ممكن نيست (طباطبايي، 
نويسد: نتيجه آنكه در صحنة مباهله، رسول خدا(ص) بـا اهـل    عالمه جوادي در ادامه مي

بيت عصمت و طهارت(ع) و در مقابل نيـز هيئتـي بـه نماينـدگي از مسـيحيان نجـران شـركت        
گـر صـحنه    هارون(ع) با ساحران، پس ديگـران تنهـا نظـاره   كردند؛ همانند داستان موسي(ع) و 

 ).457، ص14ش، ج1388(جوادي آملي،  2بودند

ايشان در مورد حديث استشهاد شده توسط رشيدرضا كه در تفسير الدر المنثور گزارش 

                                                                                                                   
عساکر در مورد واقعۀ  پس از نقل روایت ابن رود سنت به شمار می مفسری چون آلوسی که از متعصبان اهلگفتنی است  - ١

 ).١٩٠، ص٣ق، ج١۴١۵(آلوسی، » َهذا َخالُف َما َرَواُه الُجمُهوُر «نویسد:  مباهله می

تر  ه به عّفت بود، در اینجا صریحعالمه جوادی در پاورقی تفسیر خود آورده است: عالمه طباطبایی که قلم و بیانشان آمیخت - ٢
های علمی  گونه مطالب را هرگز نباید در کتاب اند: این آنکه از المنار نام ببرند، سخن آن را به تفصیل نقل کرده و فرموده و بی

ت شیعه و کنند، انکار کند و در برابر این همه روای نوشت، زیرا عالم اگر هم تجاهل کند، نباید حّقی را که همگان تصدیق می
اند، ساخته و پرداخته شیعه و به انگیزه ترویج تشّیع  سنت نقل کرده مفّسر اهل ٦٠ای را که بیش از  سّنی عناد ورزد و واقعه

افزاید: این سخن سست و باطل را نقل کردیم، تا روشن شود که کینه و عصبّیت چه اندازه انسان را به پستی و  بشمرد. ایشان می
  ).٤٥٧، ص١٤ش، ج١٣٨٨جوادی آملی،  / ٢٣٦، ص٣، جق١٣٩٠طباطبایی، کشاند ( نادانی می
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عساكر از امـام   اند؛ مثالً ابن نويسد: برخي دربارة مباهله به جعل حديث متوسل شده شده نيز مي
(ع) و پدران آن حضرت(ع) نقل كرده است كـه وقتـي آيـة مباهلـه نـازل شـد، رسـول        صادق

خدا(ص) ابابكر را با پسرش، عمر را با پسرش، عثمان را با پسرش و علي(ع) را با پسرش براي 
ها، شـعار رسـمي    ها و مناظره ؛ غافل از اينكه آية مباهله در احتجاج1شركت در مباهله فراخواند

الغـي و دروغ محـض بـودن آن را آشـكار      اسـت. آنچـه ايـن حـديث را بـين     بيت(ع) بوده  اهل
سـنت   مفسـر اهـل   60كند، نسبت داده شدن اين روايت به امام صادق(ع) است. نيز بـيش از   مي

انـد كـه آيـة مباهلـه بيـانگر فضـيلت ويـژة         سـنت پذيرفتـه   معتزلي و اشعري، حتّي متعصبان اهل
بيـت(ع) اسـتدالل شـده، بـر      آية مباهله براي فضيلت اهل. در رواياتي كه به 2بيت(ع) است اهل

انـد (جـوادي آملـي،     اين مطلب تكيه شده است كه تنها همين پنج نفر در مباهله حضور داشـته 
 ).486- 485، ص14ش، ج1388

اهللا جوادي آملي بـر صـاحب المنـار، مطالـب زيـر       شناختي نقدهاي آيت در تحليل روش
  گفتني است:

وزة تفسير از آن جهت كه گـاهي اوقـات ايضـاح مـراد مفسـر و      تعيين مصداق در ح - 1
داللت مفاهيم آيات متوقف بر آن است بخش قابل تـوجهي از تفاسـير را بـه خـود اختصـاص      

براين، در مواردي كه زمينة مرزبندي مابين مذاهب اسالمي متوقف بـه يـافتن    داده است. عالوه
باشـد، مفسـران    هاي مكاتب، قرآن مـي  تجاجترين منبع در اح مصداق آية مد نظر است و اصلي

سـنت   روي كه از مفسران اهـل  اند. رشيدرضا ازآن اهتمام زيادي براي پيدا كردن مصداق داشته
باشد در مواجهه با آياتي كه مخالف نگاه مكتبي وي بوده چونـان   هاي معاصر مي ويژه سلفي به
هاي علمي را نـدارد چراكـه    در كتابفرسايي كرده كه به تعبير عالمه طباطبايي ارزش نقل  قلم
باشـد بلكـه برگرفتـه از تعصـبات      فقط قولي شاذ و مخـالف تفسـير صـاحبان مكتـب وي مـي      نه

باشد. عالمه جوادي با نقل ايـن كـالم    كوركنندة بينش و از بين برندة انصاف علمي وي نيز مي
باشد وارد كـرده   ترين ضربه را كه معطوف به شخصيت رشيدرضا مي از عالمه طباطبايي اصلي

هـاي عقلـي بـه     شناسي، فهم متن و استدالل هاي زبان صورت موردي با مهارت و در گام بعد به
                                                                                                                   

 ).۴٠، ص٢ق، ج١۴٠۴(سیوطی،  - ١

/ ١٨٢- ١٨٠، ص٣ق، ج١٤١٥/ آلوسی، ٢١٠- ٢٠٨، ص٨ق، ج١٤٢٠/ فخر رازی، ٢١٣- ٢١٢ص، ٣ق، ج١٤١٢(طبری،  - ٢
 ).١٠٥- ١٠٤، ص٤ش، ج١٣٤٦/ قرطبی، ٣٧٠ـ٣٦٨، ص١ق، ج١٤٠٧زمخشری، 
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ترين پاسخي كه عالمه جوادي به رشيدرضا داده آن است  نقد وي مبادرت نموده است. اصلي
توسـط   كه كالم وي مدعايي بوده كه دليلي براي اثبات آن ارائه نشده و يا دليلي درخورِ توجه

  وي اقامه نگرديده است.
توان پيرامون تفسير تسنيم به آن اشاره كـرد ايـن اسـت     اي كه مي شناختي نكتة روش - 2

كه عالمه جوادي آملي ازآنجاكه روش تفسير قرآن به قرآن را دنبال نموده و همچنـين رهـرو   
مسـئله يـا   باشد، در مـواردي كـه تفسـير الميـزان در خصـوص       تفسيري عالمه طباطبايي نيز مي

كند. ايشان در اين مورد نيـز   اي بحثي ارائه كرده به كالم الميزان در آن خصوص اشاره مي آيه
به قول عالمه طباطبايي استناد كرده و بخشي از استنباط و استدالل خود را نقل كـالم وي قـرار   

تـوان نظـر    داده است و ازآنجاكه به رد و تكميل قول الميزان مبادرت ننموده، ايـن قـول را مـي   
خود ايشان نيز محسوب كرد. البته نگارندگان به نكات روشيِ موجود در نقد عالمه طباطبـايي  

  كنند تا از رسالت خود در اين پژوهش خارج نشده باشند. مبادرت نمي
شناختي و حتي مستندات نقلي، مصداق  رشيدرضا بدون هيچ دليل موجه ادبي و زبان - 3

اهللا جوادي در نقـد آن از كـالم عالمـه طباطبـايي      ان دانسته كه آيترا عموم مؤمن» أبناءنـا«واژة 
بهره جسته و آن را به محال عقلي و با اندكي تسامح، به محال وقـوعي برگردانـده اسـت. ايـن     

گيري از قـرائن حـالي و از    باشد بهره عمليات عالمه طباطبايي كه مورد تأييد عالمه جوادي مي
ممكن بودنِ حضور همة مؤمنـان و غيرعـادي بـودن جمـع كـردن      باشد كه از غير حيثي لُبي مي

اهل حجاز و در مقابل، همة مسيحيان نجران براي مباهله، به تبيين و تفسـير آيـه و بيـان مـراد و     
مصداق آن رسيده است، لذا اين خود، قرينة حالي و لبي و به تعبيري دليل كافي بر ابطال قـول  

مه جوادي با تأسي به همان روش تفسـير قـرآن بـه قـرآن،     براين، عال باشد. عالوه رشيدرضا مي
براي تأييد سخن خود به واقعة موسي(ع) و هارون(ع) و ساحران و تقابل اين دو گـروه اسـتناد   
كرده است. عالمه جوادي از داستان موسي(ع) و ساحران به عنوان مؤيد بهره جسـته و از نظـر   

  ر مقابل تمام قبطيان و ساحران قرار گرفته باشند.اسرائيل د طور نبوده كه تمام بني ايشان اين
توان به ذكر آن پرداخت آن است كه رشيدرضا ادعا كـرده   از ديگر مواردي كه مي - 4
عساكر از امام صادق(ع) روايتي را نقل نموده كه ايشان از پدر خود امام بـاقر(ع) واقعـة    كه ابن

كـرده و موافـق بـا مـدعاي رشيدرضـا       مباهله را ظاهراً متفاوت بـا آن صـورتي كـه شـيعه نقـل     



  33   |   المنار ریمباهله بر تفس یۀدر خصوص آ یآمل یعالمه جواد ینقدها یشناخت روش لیتحل
 

 

اهللا جـوادي آملـي در نقـد سـخن المنـار تنهـا بـه         باشد، ارائه داده است. در ايـن ميـان آيـت    مي
كنـد، بايـد رد    استبعادات عقلي اكتفا نكرده، زيرا وقتي طرف مقابـل بـه ادلـة نقلـي اسـتناد مـي      

شناسـانه در خصـوص    مدعاي وي با رد دليل وي صورت گيـرد و ايـن امـري متـداول و روش    
  هاي علمي بوده كه عالمه جوادي بدان مبادرت كرده است. محاجه

  در مورد حضرت زهراء(س)» نساءنا«. نقد عالمه جوادي آملي نسبت به استنكار استعمال 4
نويسـد: عـرب فصـيح بـراي دختـر كلمـه        رشيدرضا در ادامة تفسير خود ذيل آية مباهله مـي 

را؛ مخصوصـاً زمـاني كـه آن شـخص عـرب داراي زنـان       » نسـاء «كلمه  برد و نه كار مي را به» بنت«
، 3 ق، ج1414باشـد (رشيدرضـا،    در ايـن آيـه دختـر نمـي    » نسـاء «متعدد باشـد، بنـابراين منظـور از    

هـا نيـز ماننـد مـردان      شـود كـه زن   اسـتفاده مـي  » نسـاءنا «نويسد: از كلمة  ). وي همچنين مي322ص
ني مشاركت داشته باشند مگر در مواردي مانند شركت آنـان در  توانند در مسائل حكومتي و دي مي

 ).323، ص3باشد (همان، ج جنگ و بهرة آنان از جهاد، خدماتي مانند مداواي رزمندگان مي

در آيـة مـورد   » نسـاءنا «نويسد: منظـور از   عالمه جوادي آملي در نقد اين سخن المنار مي
است نه زن در مقابل شوهر، بنابراين يا مطلـق  بحث، زني است كه در عرض فرزند قرار گرفته 

فرعـون   اسـرائيلِ سـتمديده از آل   گونه كـه دربـارة بنـي    زن مراد است، يا خصوص دختر، همان
حوَن أبنـاَءُکم َو َیســَتحیوَن «فرمايـد:   مـي  م سـوَء الَعــذاِب ُیـَذبِّ

ُ
ینـاُکم ِمــن آِل ِفرَعـوَن َیسـوموَنک َو إذ َنجَّ

م بَ 
ُ
م َعظـیمِنساَءُکم َو في ذِلک

ُ
ک بِّ اسـرائيل بـه معنـاي ازواج     در آية بنـي » نساء). «49(بقره:» الء ِمن َر

را به معناي همسـران رسـول خـدا(ص) بدانـد، بلكـه      » نساء«نيست تا كسي در آية مورد بحث، 
كشت و دختران را زنده نگه  اسرائيل به معناي آن است كه فرعون پسران را مي در آية بني» نساء«

در هر مورد طبق شواهد همراه، مصداق معيني دارد. قرآن كريم اين واژه » نساء« داشت. كلمة مي
نَثَییِن «برد:  را، هم براي خواهر در مقابل برادر به كار مي

ُ
َکِر ِمثُل َحظِّ األ ُم اللُه في أوالِدُکم ِللذَّ

ُ
یوصیک

َکِر ِمثُل َحظِّ «)؛ 11(نساء:» َفإن ُکنَّ ِنساًء َفوَق اثَنَتیِن َفَلُھنَّ ُثُلثا ما َتَرك إن کانوا إخَوًة ِرجاًال وِنساًء َفِللذَّ َو
) و هم براي 32- 30(احزاب:» يا نساء النَّبي...«) و هم براي زن در برابر شوهر: 176(نساء:» األنَثَیین

سـاِء َبـل أنـُتم َقـوم ُمسـِرفو«زن در مقابل مرد:  جاَل َشھَوًة ِمـن دوِن النِّ م َلَتأتوَن الرِّ
ُ
)؛ 81(اعـراف: » نإنَّک

ا اکَتَسبن« ساِء َنصیب ِممَّ ا اکَتَسبوا َوِللنِّ جاِل َنصیب ِممَّ َو «) و هم براي دختر در برابر پسر: 32(نساء:» ِللرِّ
حوَن أبناَءُکم َو َیسَتحیوَن ِنساَءُکم م سوَء الَعذاِب ُیَذبِّ

ُ
یناُکم ِمن آِل ِفرَعوَن َیسوموَنک ) كه 49(بقره: » إذ َنجَّ
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فرعون با زنان سالمند كار نداشتند؛ آنان كودكان پِسر  است، زيرا آل» يستحيون بناتكم« به معناي
افزون بر شواهد قرآنـي، در   .داشتند كشتند و كودكان دختر را براي خدمات زنده نگاه مي را مي

سنت در تفسير اين آيه و بيان آنچه در خـارج واقـع شـد،     كتاب رسمي و مقبول اهل 60بيش از 
، حضـرت زهـرا(ع) را بـه صـحنة مباهلـه      »ِنساَءنا«ست كه رسول خدا(ص) در مقام امتثالِ آمده ا

 ).458، ص14ش، ج1388آوردند (جوادي آملي، 

براي جامع بين زن در مقابل شـوهر، پـدر، بـرادر، پسـر و مطلـقِ      » نساء«نتيجه آنكه كلمة 
اق؛ و كسـي كـه خـودش    رود و استعمال نيز بين لفظ و معناست نه لفـظ و مصـد   كار مي مرد به

گونه ترديدي دربارة مراد از واژة  كند، هيچ قرآن ممثّل است، وقتي مصداق آن را مشخص مي
وصف، سخن مؤلّف المنار كه در مهد ادبيـات   بااين .ماند در آية مورد بحث، باقي نمي» نساءنا«

بـراي دختـران در   را » نسـاء «اساس است، زيرا قرآن كريم كلمة  عرب پرورش يافته ادعايي بي
مقابل پسـران هـم بـه كـار بـرده؛ و اينكـه رسـول خـدا(ص) بـه تعلـيم الهـي نفرمـود پسـران و              

عالمـه جـوادي در نقـد برداشـت دوم      .آوريم، شايد براي حفظ عفاف باشـد  دخترانمان را مي
نويسد: اين سخن مطرح شده المنار نيـز صـحيح نيسـت، زيـرا      نيز مي» نساءنا«رشيدرضا از واژة 

شـود، كودكـان    كه شامل پسران خردسال هم مـي » أبناَءنا«مش آن است كه بر اساس كلمة الز
دليلـي اسـت بـر عظمـت مقـام      » ِنسـاَءنا«نيز در مسائل حكومتي نقش داشته باشـند. آري كلمـة   

حضرت زهرا(س) كه زنان ديگر آن را ندارند. مقام واالي زن در مسـائل سياسـي، اجتمـاعي،    
  ).459، ص14بايد از ادلّة ديگر استفاده كرد (همان، جفرهنگي و مانند آن را 

شناختي نقدهاي عالمـه جـوادي آملـي بـر صـاحب المنـار مطالـب زيـر          روش در تحليل
  گفتني است:

اهللا جوادي آملي بر رشيدرضا، ما با ارائـة   شناختي نقدهاي آيت در ادامة تحليل روش - 1
ر عالمـه جـوادي مخالفـت كـالم وي بـا      رو هستيم كه به تعبي طرح بحثي توسط رشيدرضا روبه

تنهـايي موجـب    سنت در تعيين مصداق و شأن نزول آيـه، خـود بـه    مفسر اهل 60سخن حداقل 
وجود، عالمه جوادي به خـاطر اهتمـام و توجـه خاصـي      اعتباري اين ديدگاه است، اما بااين كم

ت كـرده  تـر در ايـن خصـوص مبـادر     كه به موضوع مطرح شده داشته به پاسخگويي تفصـيلي 
اسـاس دانسـته    است. ايشان در گام اول مدعاي رشيدرضا را خالي از دليل و صرفاً ادعـايي بـي  
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منزلـة پاسـخ و رد    توانـد بـه   تنهايي مـي  شناسانه به كه اين خود، با در نظر گرفتن معيارهاي روش
لفـظ   شبهة رشيدرضا محسوب گردد. ايشان در گام بعد براي تفسير اين اجمال، موارد استعمال

اسـاس رشيدرضـا كـه     را براي دختر نيز با شواهد قرآني تبيين كرده تـا بطـالن قـول بـي    » نساء«
براين، ايشان اظهـار   باشد را نشان داده و عالوه براي دختران مي» نساء«مدعي عدم استعمال لفظ 

كند از شخصي كه خاستگاه و محل نشو و نمو وي در جهان عرب بـوده، چطـور از    تعجب مي
ين موردي غفلت و در واقع تغافل كرده و شواهد متعدد قرآني را هم در نظر نگرفته و گويا چن

با منحرف كردن بحث از مدار اصلي خود، به سراغ استنباط قواعد اجتماعي غيرمرتبط بـا آيـة   
مورد نظر همـت گماشـته اسـت. جالـب آنكـه در همـان مـورد يعنـي شـركت زنـان در امـور            

خصـوص در مقـام    كند كه نفياً و اثباتاً آية مذكور درآن ه آيه تحميل مياجتماعي نيز امري را ب
  توان براي مطلب مطرح شده توسط وي وجهي يافت. بيان نيست، هرچند با ادلة ديگر مي

شناسـانه كـه در علـم اصـول فقـه و بـه نـوعي در تفسـير          عالمه جوادي به اصلي زبان - 2
تري نسـبت بـه معنـاي     معناي عام» نساء«ينكه واژة توان از آن بهره جست اشاره كرده و آن ا مي

در آيـة مـد نظـر،    » نسـاء «ارائه شده توسط رشيدرضا دارد و استعمال لفظ در خصـوص كلمـة   
باشد و نه لفظ و مصداق؛ لـذا اصـرار بـر معنـاي زنـان در مقابـل        استعمالي مابين لفظ و معنا مي

ه ادبي در نقد چهارم مطـرح خواهـد   دختران امري ناصواب و غير علمي است (تفصيل اين نكت
 شد).

هرچند قرآن در مقام بيان احكام اجتماعي براي هر عصر است و هرچند مفسـران بـه    - 3
باشـند امـا    هاي قرآني براي نيازهـاي دورانِ خـود مـي    منظور يافتنِ پاسخ دنبال استنطاق آيات به

صـرف وجـود شـباهت، از    اي تحميل كـرد و بـا    توان هر مطلب ولو صحيحي را به هر آيه نمي
جويي مراد آيه دست كشيد و با تحميل مفاهيم موردنظر به آيـات، بـه واقـع تفسـير بـه رأي       پي

درصـدد اخـذ   » نسـاءنا «كرد؛ لذا عالمه جوادي در مواجهه با عمل رشيدرضا كه در خصـوص  
 مجوزي براي حضور زنان در اجتماع بوده به پاسخ حلي و نقضي پرداخته است؛ پاسـخ نقضـي  

چنـين قـانوني را   » نسـاءنا «ايشان آن است كـه اگـر بـه دليـل سـياق واحـد بشـود در خصـوص         
نيز بايد بر همين مدار گام برداشت و مدعي شد كه كودكان نيـز  » أبناَءنـا«استكشاف كرد براي 

قبـول   بايسته و شايسته است كه در امور اجتماعي حاضر و فعال باشند كه عقـالً امـري غيرقابـل   
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اند كه سـخن رشيدرضـا در جـاي     اهللا جوادي بدين نكته اشاره كرده براين آيت وهباشد. عال مي
خود سخن نسبتاً صحيحي است اما آية موردنظر ظهوري در آن ندارد. مطلب قابل توجهي كه 

كند آن است كه آيه در خصوص حضرت زهـراء(س)   اهللا جوادي بدان صراحتاً اشاره مي آيت
باشـد و گمـان نگارنـدگان آن اسـت كـه رشيدرضـا بـا         كت مـي بوده و نسبت به ساير زنان سا

رنگ كـردن نـام صـديقة طـاهره(س) و منعطـف نمـودنِ        برجسته كردن ساير زنان سعي بر كم
اذهان از مراد اصلي آيه يعني حضرت زهراء(س) به سوي ساير زنان داشته و به نوعي از تفسير 

تصـديقِ مصـداق واقعـي آيـه، شـانه خـالي        اي اجتمـاعي، از  اصلي آيه طفره رفته و با بيان نكته
  كرده است.

 . پاسخ آيت اهللا جوادي آملي به شبهات ادبي المنار5

رشيدرضا در ادامة تفسير خود از آية مباهله به بيان اشكاالتي ادبي از برداشـت شـيعيان در   
ليـل اينكـه   نويسـد: د  پرداختـه و مـي  » ابناءنا، نساءنا و انفسنا«هاي  مورد خاص بودن مصاديق واژه

به صورت جمع آمده چيست، با اينكه در واقـع و خـارج، جمـع    » أنفس«و » نساء«، »أبناء«واژگان 
توان گفت در منطق، جمع براي دو مصداق به باالست،  محقَّق نشد؟ در پاسخ به اين پرسش نمي

 شود. از سـوي ديگـر   مطرح است و كثرت با دو نيز محقق مي» کثـرت«و » وحدت«زيرا در منطق 
» َانفسـنا«و » نسـاءنا«را؛ بنـابراين منظـور از   » انفـس«و » نسـاء«كند نـه   را حل مي» ابنـاء«فقط اشكال 

 ).323، ص3ق، ج1414(رشيدرضا،  شخص خاصي نيست بلكه منظور افراد متعددي هستند 

و » ِنسـاَءنا«: هـر يـك از دو واژة   1نويسـد  عالمه جوادي آملي در پاسـخ بـه شـبهة او مـي    
خواه اولي كه شبه جمع و اسم جمع است و خواه دومي كـه جمـع اسـت، در مفهـوم     ، »أنُفَسنا«

استعمال شده است نه در مصداق؛ البته هنگام استعمال، مفهوم معهود گاهي يك فرد يا دو فرد 
ـذیَن «يا بيشتر دارد؛ مثالً دربارة مردي كه به همسـرش ظهـار كـرده بـود ايـن آيـه نـازل شـد:          ألَّ

م
ُ
)؛ در ايــن آيــه كلمــة جمــع آمــده اســت، بــا اينكــه  2(مجادلــه:» ِمــن ِنســاِئِھم... ُیظــاِهروَن ِمــنک

ـذیَن ُیِقیمـوَن «ظهاركننده يك نفر بوده است و نيز مانند  ـذیَن آَمنـوا الَّ ُم اللـُه َو َرسـوُلُه َو الَّ
ُ
ک ما َوِلـیُّ إنَّ

                                                                                                                   
کوشد آزاداندیش باشد اّما زندگی در محیط  گوید: با اینکه صاحب المنار می نقد سخن رشیدرضا می عالمه جوادی قبل از - ١

وّهابیت و انس با تفکر آنان خواسته و ناخواسته وی را از تأّمل در آیات و شواهد قرآنی و دفع و رفع این گونه شبهات بازداشته 
  ).٤٦٨، ص١٤ش، ج١٣٨٨است (جوادی آملی، 



  37   |   المنار ریمباهله بر تفس یۀدر خصوص آ یآمل یعالمه جواد ینقدها یشناخت روش لیتحل
 

 

کاَة َو ُهم راِکعون الَة َو ُیؤتوَن الزَّ كـه  » ثمـود«يا قوم » حجـر«حاب ) و نيز مانند اص55(مائده:» الصَّ
هريك تنها يك پيامبر داشتند و تكذيب آنان نيز تنها نسبت به همـان پيـامبر بـوده اسـت، ولـي      

َب أصــحاُب الِحجــِر الُمرَســلین«فرمايــد:  مــي َبــت َثمــوُد الُمرَســلینك«)؛ 80(حجــر:» و َلَقــد َکــذَّ » َ◌ذَّ
اي ادبـي   مصداق ندارد، شـيوه  كه بيش از يك ). گفتني است اطالق جمع درحالي141(شعراء:

خواهد؛ مثالً مصحح چنين اطالقي در دو آية اخير، آن است كه سـخن هـر    است و مصحح مي
پيامبر كالم همه انبياست و كسي كه يـك پيـامبر را تكـذيب كنـد، همـه پيـامبران را تكـذيب        

كن كرده است. مصحح در برخي موارد نيز آن است كه گرچه شأن نزول، شخصي اسـت؛ لـي  
صـورت   چون آيه درصدد بيان قانون است و قانون براي استعمال لفـظ در مصـداق نيسـت، بـه    

  ).471- 470، ص14ش، ج1388جمع آمده است (جوادي آملي، 
(ص)  نويسد: افزون بر آن، خداوند در آية مباهلـه بـه حضـرت رسـول     ايشان در ادامه مي

(ص) كه معصـوم و مبـين كـالم الهـي      خدا را بياور و رسول» أبناء، نساء و َانفس«كند كه  امر مي
حضرت فاطمـه(س)  » نساء«حسن(ع) و حسين(ع) و در مقام امتثالِ » أبناء«است، در مقام امتثالِ 

حضرت علي(ع) را با خود براي مباهله بردند و اين بدان معناسـت كـه   » أنفـس«و در مقام امتثالِ 
طور اسـت   يشتر، همه را بياوريد و هميناگر يك فرزند داشتيد، يك فرزند و اگر دو فرزند يا ب

، أبنـاء«(ص) از خانوادة خويش همة كساني را كـه مشـمول    رسول خدا .»انفس«و » نساء«دربارة 
بودند، در ساحت مباهله مشاركت داد، بنابراين دختري همتاي فاطمـه(س) و نيـز   » َانفسو  نساء

  ).471است (همان، صكسي كه به منزله جان او باشد، جز اميرمؤمنان(ع) نداشته 
كنـد كـه وي گفتـه     عالمه جوادي در ادامة نقد خود به سـخن فخـر رازي استشـهاد مـي    

است: رسول خدا(ص) هنگام آمدن بـه صـحنة مباهلـه عبـاي پشـمين پوشـيده و حسـين(ع) را        
كه دست حسن(ع) در دستش بود و فاطمه(س) بـه دنبـال پيـامبر و     آغوش گرفته بود، درحالي

فرمـود: وقتـي دعـا كـردم، آمـين       (ص) مـي  آمدند. رسول خدا فاطمه(س) مي علي(ع) به دنبال
َواَیـَة «...  :فخر رازي پس از بيان وقايع رخـداد مباهلـه آورده اسـت    .بگوييد َو اعَلـم أنَّ هـِذِه الرِّ

فِسیِر ِو الَحِدیِث  ِتَھا َبیَن أهِل التَّ َفِق َعَلي ِصحَّ   ).247، ص8ق، ج1420(فخررازي، » َکالُمتَّ
» أبناء«نويسد: سخن فخر رازي و ديگران نيز شاهد است كه  اهللا جوادي در ادامه مي يتآ

با اينكه جمع است، تنها بر حسنين(ع) تطبيق شده اسـت، زيـرا جـز حسـنين(ع) مصـداقي بـراي       
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تنها حضرت زهرا(س) آمـد، چـون جـز او مصـداقي نداشـت و      » نساء«نبود و براي امتثال » أبناء«
(ص) [اشخاص] ديگـري را    نها يك مصداق داشت و آن علي(ع) بود، وگرنه پيامبرنيز ت» أنُفَسنا«

(ص) به يكـي از    دو مصداق داشت و آن حضرت» أبناَءنا«كه  خواند، چنان نيز براي مباهله فرا مي
» أنفـسو  نسـاء، أبنـاء«وانگهي، از آنجا كه بايد هـر يـك از دو گـروه، همـة      .آن دو بسنده نكرد
كن شود، اگر يكي از دو گروه حتّي يك نفرشان  ند تا نسل كاذب و مفسد ريشهخويش را بياور

نتيجه آنكه كلمـة جمعـي ماننـد     .كرد را به صحنه نياورند، دستور خدا امتثال نشده و كفايت نمي
پـذير اسـت، بنـابراين كلمـه      اگر هم در خارج بيش از دو نفر مصداق نداشته باشد، امتثـال » أبناء«
اند، هرچند در مقام امتثال هريك بيش از  هر يك در مفهوم خود به كار رفته» أنفس و نساء، أبناء«

  ).474- 471، ص14ش، ج1388يك يا دو مصداق نداشته باشد (جوادي آملي، 
اهللا جوادي بـر صـاحب المنـار مطالـب ذيـل قابـل        شناختي نقدهاي آيت در تحليل روش

 ذكر است:

فردات آن نقش بسزايي داشته و چرايي انتخـاب  در تفسير قرآن توجه به متن بويژه م - 1
اي توسط صاحبِ متن، پرسشي است كـه هميشـه نظـر مفسـران و شـارحانِ مـتن را        چنين واژه

جهت كه مفسران قرآن، بر مدار متن و با محوريت فهم مـراد   خود معطوف كرده است. ازآن به
ا براي انتقال مفهـوم بـه كـار    كنند و باور دارند كه او بهترين واژگان ر خداي متعال حركت مي

اند تا به دنبال فهميدن سرّ اين نوع استعمال توسط خداوند باشند  برده است، همواره بر آن شده
اهللا  اسـاس، آيـت   اي را برگزيـده اسـت. بـرهمين    كه ناظر به چه حقيقـت و معنـايي، چنـين واژه   

ه روبرو بوده كه چرا جوادي نيز همچون ساير مفسران در خصوص آية مورد بحث با اين مسئل
شـمار، از   لفظ تثنيه و جمع استعمال شده، حال آنكه به باور و تصـديق مفسـران و محـدثان بـي    

صدر اسالم تا امروز، مصداق واقعي در هنگامة امتثال امر الهـي، در يـك مـورد تثنيـه و در دو     
ر اين مقـام  مورد مفرد بوده است. سرّ اين مطلب، پرسش اصليِ مفسراني چون عالمه جوادي د

 سبب، ايشان در پاسخ به اين پرسش، به مواردي اشاره كرده است. همين بوده و به

اطالق كلمات يا در مصداق است يا در مفهوم و اگر مراد مفهوم باشد، مفرد و مثنّـي   - 2
بودن مصاديق خارجي در جايگاهي كه الفاظ جمع و عام به كار برده شده اسـت منعـي نـدارد    

موم و جمع خود باقي است و معنا هنوز همان معناي قبلي است اما در خـارج  چراكه لفظ در ع
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فرد ديگري يافت نشده است تا اين پرسش باقي بماند كه چرا براي مصداق واحد، لفـظ جمـع   
جهت كه آنجا، جاي بحث از وحـدت   كار رفته است. ديگر اينكه تثنيه در فضاي منطق ازآن به

برطـرف خواهـد   » ابنـاء«و با اين وجود مشكل مثني بـودن  و كثرت نيست حكم جمع را داشته 
اين مورد پاسخگو نيست. ايشان ايـن نـوع اسـتعمال الفـاظ     » انفس«و » نساء«شد اما در خصوص 

در مفهوم و واژة جمع در مصاديق مفرد را صنعتي از صـنايع ادبـي دانسـته كـه مجـوز و كـم و       
ه از جملـة آن، بحـث احـوال مسـنداليه     جويي كـرد كـ   توان پي كيف آن را در علوم بالغي مي

 ).211ق، ص1434دهيم (تفتازاني،  است كه خواننده را به آنجا ارجاع مي

اند و آن اينكه اصل بـر آن اسـت كـه لفـظ      اي توجه داده عالمه جوادي ضمناً به نكته - 3
شـد  با كار برده شود اما براي استعمال آن در مصداق مفرد، منعي نمي جمع در مصاديق جمع به

تعبير ديگر، قرائني الزم است كه ذهن را از مصـاديق عـام حقيقـي     ولي نياز به مصحح است؛ به
تـرين و   منصرف، و به سمت مصداق واحد سوق دهند. از نظـر عالمـه جـوادي آملـي بـزرگ     

ترين مبين و مفسر  عنوان اصلي بهترين مصحح بر اين استعمال قرآني، عمل رسول اكرم(ص) به
دن خمسة طيبه براي جريان مباهله بوده است و ديگر با اين عملِ آن حضـرت،  قرآن در برگزي

هاي بيهودة افـرادي چـون رشيدرضـا در المنـار بـراي اسـتبعاد و انكـار بـاقي          جايي براي تالش
اند كه اگـر آيـه در مقـام بيـان قـانون و احكـام        اي اشاره كرده ماند. ايشان همچنين به نكته نمي

ادت قرآن نيز بر اين متـداول اسـت كـه احكـام بـراي تـاريخ ارائـه داده        كلي بوده باشد، كه ع
  باشد، براي اين نوع استعمال منعي وجود نخواهد داشت.

كه مبناي خود را تقويت كند و از روش تفسير قرآن به قرآن  عالمه جوادي براي آن - 4
الفـاظ جمـع، عنـايتي بـه     كـار بـردن    نيز بهرة كامل بگيرد به آياتي استناد كرده كه در آنها با به
ترين دليل در  باشند و اين خود، متقن مصاديق كثير نبوده بلكه مصداق آنها در خارج، مفرد مي

توان بـر وقـوع    مكتبي است كه با آن مي هاي درون ها و استدالل ديني و استنباط مطالعات درون
تنهـا   نـوع اسـتعمال نـه    كه ايـن  طوري باشد استناد كرد به امري كه مورد استبعاد طرف مقابل مي

  امكان داشته بلكه در واقع نيز محقَّق شده است.

  گيري . نتيجه6
اهللا جوادي بر المنار براي نگارنـدگان آن بـوده كـه ايشـان در      نتيجة مطالعة نقدهاي آيت
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مواجهه با سخنان رشيدرضا پيرامون جريان مباهله، مدعيات وي را براسـاس تعصـبات و امـري    
اسـاس، و البتـه مطـابق بـا روش مقبـول طـرفين و منـابع مقبـول نـزد           و برهمينغيرعلمي دانسته 

رشيدرضا به نقد و ابطال قول وي مبادرت كرده است؛ و همچنين بايد گفـت مـدعيات متفـرّد    
اهللا جـوادي از نقـد منطقـي آراء وي نگرديـده اسـت. عالمـه        رشيدرضا موجـب خـروج آيـت   

ط رشيدرضا را تـا جـايي كـه خـارج از رسـالت      هاي مطرح شده توس جوادي كوشيده تا شبهه
رسد غالب و روح نقدهاي ايشان، مستند و مسـتدل بـوده    نظر مي دانسته پاسخ دهد. به خود نمي

توان با اندكي ترميم و تكميل، ايـن نقـدها را بـارورتر كـرد و پـذيرفت تـا بـراي حـال و          و مي
د و مستدل بودن آراء وي ايـن اسـت   آيندگان آثار سوء چنين شبهاتي باقي نماند. دليل بر مستن

تـوان در پختگـي و    تر از المنار بوده و اين مطلب را مـي  كه خميرماية تفسيري ايشان بسيار غني
  وضوح مشاهده كرد. اهللا جوادي به آراء ساير مذاهب اسالمي، در تفسير آيات به نگاه آيت

قعـة مباهلـه، نقـدهاي    اهللا جـوادي بـر المنـار در مـورد وا     گفتني است تمام نقدهاي آيـت 
شـود، هـم در    باشند و ايشان از تعصباتي كه در مواقع زيادي از رشيدرضـا ديـده مـي    مبنايي مي

  روش و هم در نتيجه خالي بوده است.
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