سال پنجم ،شماره اول ،پیاپی  /9بهار و تابستان 1399

صاحب امتیاز :دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،دانشکده علوم قرآنی تهران
مدیر مسئول :سید کریم خوب بین خوش نظر ،استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سردبیر :دکتر علی نصیری

مدیر داخلی نشریه :مهدی محمودی
ویراستار ادبی :خانم زهرا درویش
مترجم انگلیسی :دکتر سید محمد اسماعیلی
طراحی و صفحه آرایی :محمد فرهمند


دوفصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی بر اساس مجوز شماره  76980تاریخ 26/11/1394
اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر می شود.
نشانی دفتر مجله :تهران ،خیابان فردوسی ،خیابان سرهنگ سخایی ،دانشکده علوم قرآنی تهران
کدپستی 1135813511 :تلفن دفتر تهران66719756 :
تلفن دفتر قم ،37604070 :داخلی 350 :دورنگار 66750932 :رایانامهmtquranp@gmail.com :

اعضای هیأت تحریریه:
 علی نصیری ،استاد دانشگاه علم و صنعت
 سید محمد باقر حجتی ،استاد دانشگاه تهران
 مجید معارف ،استاد دانشگاه تهران
 محمد مهدوی راد ،دانشیار دانشگاه تهران
 عبدالهادی فقهیزاده ،استاد دانشگاه تهران
 خلیل پروینی ،استاد دانشگاه تربیت مدرس
 فتحیه فتحیزاده ،استاد دانشگاه الزهرا
 قاسم فائز ،استاد دانشگاه تهران
 سید محمد نقیب ،دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 زهره اخوان مقدم ،دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم


مشاوران علمی:
 خلیل پروینی ،استاد دانشگاه تربیت مدرس
 رضا امانی ،دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 زهره اخوان مقدم ،دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 الهه شاهپسند ،دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن
 سید عبدالرسول حسینی زاده ،دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 علیرضا کاوند ،استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 علی محمدی آشنانی ،استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 سید محمد اسماعیلی ،استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 سید معصوم حسینی ،استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 الله افتخاری ،استادیار دانشگاه شاهد

شیوهنامه نگارش مقاالت
 .1شرایط علمی:

 مقاله دارای اصالت و نوآوری باشد. در نگارش مقاله روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود. هر مقاله شامل چکیده ،کلید واژهها ،مقدمه ،متن اصلی و نتیجهگیری باشد. .2شیوهنامه نگارش مقاله:

سال پنجم
شمارة اول
پیاپی9 :
بهار و تابستان
1399

4

* شیوه تنظیم مقاله:
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شیوه نامه نگارش مقاالت

 مقاله باید دارای شــرایط علمی مذکور و بر اساس شیوه نگارش مقاالت تنظیم گرددو از طریق سامانه ارسال گردد.
 -هیئت تحریریه در پذیرش ،رد و ویرایش مقالهها آزاد است.
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Abstract
Muslims do not differ on the principle of monotheism and
some of its aspects, but there are differences on some issues of
monotheism. Allameh Tabatabai and Shenqiti are two contemporary commentators who have both written their commentaries in the manner of interpreting the Qur’an to the Qur’an. Despite the similarities, there are differences between these two
commentators in the field of monotheism and seeing God. The
present article examines the commonalities and differences between Allameh and Shenqiti in the field of monotheism. The
method of collecting materials in this research is library and
the method of processing them is descriptive and comparative.
After examinations, it was found that both commentators have
a lot in common in many monotheistic issues. The issue between the two commentators is evident in the realm of the attributes of God. Shenghiti believes in corporeality and carries
attributes on the apparent meaning. While Allameh Tabatabai
considers the view of the physicality of God to be contrary to
the Qur’an and reason, Master Shenqiti also believes in seeing
God in the Hereafter, but Allameh considers it impossible to
see God in this world and the hereafter.
Keywords: Allameh Tabatabai, She qiti, Tawhid, vision, comparative study.
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چکیده
مســلمانان در اصل توحید و برخی شــئون آن اختالفــی ندارند ،اما در برخی
مســائل توحید اختالفاتی وجود دارد .عالمه طباطبایی و شــنقیطی دو مفسر
معاصر هستند که ،هر دو تفسیر خود را به روش قرآن به قرآن نگاشتهاند .علی
رغم وجود اشــتراکات ،اختالفاتی میان این دو مفسر در حوزه توحید و رؤیت
وجود دارد .نگارش حاضر به بررســی اشتراکات و اختالفات عالمه و شنقیطی
در حوزه توحید میپردازد .روش جمع آوری مطالب در این تحقیق کتابخانهای
بوده و روش پردازش به آنها ،توصیفی و تطبیقی میباشد .پس از بررسیها،
مشخص شد که ،هر دو مفسر در بسیاری از مسائل توحیدی اشتراکات فراوانی
دارند .مســئله مورد اختالف میان دو مفسر ،در حوزهی مربوط به صفات خدا
نمایان اســت .شنقیطی قائل به جسمانیت است و صفات را بر معنای ظاهری
حمل میکند .درحالیکه ،عالمه جسمانیت خدا را مخالف قرآن و عقل میداند.
همچنین شــنقیطی قائل به رؤیت خدا در آخرت است ،اما عالمه رؤیت خدا را
در دنیا و آخرت محال میداند.
کلیدواژهها :عالمه طباطبایی ،شنقیطی ،توحید ،رؤیت ،بررسی تطبیقی.
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 -2مفهوم شناسی توحید و مسائل پیرامون آن
توحید مهمترین اصل در ادیان الهی به خصوص اســام است .اعتقاد به توحید ،اولین
گام برای پذیرش اسالم به شمار میرود و روایات معصومان (ع) ابتدای دین و برترین
علم را شناخت خدا میدانند( .صبحی صالح :1395 ،خ )1مهمترین پیام رسول خدا نیز
«الاله اال اهلل» بود .بنابراین الزم و ضروری اســت که ،ابتدا مفهوم توحید روشن شود
سپس به بحث پیرامون آن پرداخته شود.

طیقنش و ییابطابط همالع رظنمزا ادخ تیؤر یهلئسم و دیحوت ماسقا یقیبطت یسررب

 -1مقدمه
تمام مسلمانان بر مســئله توحید و یگانگی خداوند اتفاق نظر دارند ،اما دربارهی برخی
ابعــاد نظری توحید ،اختالف نظر وجود دارد .این اشــتراکات و اختالفات پس از نزول
قرآن تا به امروز وجود داشــته است .بازتاب این اشــتراکات و اختالفات در کتابهای
مختلف ،از جمله کتابهای تفســیری آمده است .یکی از این کتابها «تفسیرالمیزان»
نوشتهی عالمه طباطبایی اســت .دیگر کتاب موردتوجه این پژوهش« ،اضواء البیان»
شــنقیطی است .این دو مفســر ،اگرچه معاصرند و رویکرد تفسیریشان قرآن به قرآن
است ،اما در برخی مسائل با هم اختالفاتی دارند .یکی از این اختالفات ،در مسئله توحید
و رؤیت است .عالمه ،رویکرد شیعی داشته و در آیات مربوط به توحید ،تفسیری شیعی
ارائه میدهد .شــنقیطی ،رویکرد اشعری داشــته و آیات مربوط به مباحث کالمی را بر
اساس دیدگاه اشعری تفسیر میکند.
این نگارش به بررسی توحید و برخی مسائل آن مانند :رؤیت ،از منظر عالمه طباطبایی و
شنقیطی میپردازد تا نظر این دو مفسر را در مسئله توحید و رؤیت خداوند مشخص کند.
درباره پیشــینه بحث باید گفت که ،کسی تاکنون به بررســی تطبیقی توحید از منظر
عالمه و شنقیطی نپرداخته و این اولین نگارش در این زمینه است.

 -2-1توحید در لغت و اصطالح

توحید در لغت :مصدر باب تفعیل از ریشه «و ح د» است که ،به معنای انفراد و تنهایی
میباشــد( .فراهیدی305/4 :1424 ،؛ ابن منظور446 /،3 :1408 ،؛ ابن فارس:1442،
1014؛ راغب اصفهانی )856: 1385 ،به عبارت دیگر توحید ،به معنای یکی دانســتن
و یکتا شمردن است.
کلمــه «توحید» در قرآن نیامده و به جای آن کلمات دیگری چون «واحد» و «وحده»
و غیره آمد ه است.
توحید در اصطالح به معنای یکتا دانســتن خدا ،اصلیترین آموزهی اعتقادی در اسالم
است( .کریمی)۲۰-۱۹ :۱۳۷۹ ،
در علم کالم ،شــاخهای به مباحث خداشناسی و توحید میپردازد .تفتازانی میگوید :پایه
عقاید اسالم ،علم توحید و صفات است که علم کالم نامیده میشود( .تفتازانی ،بی تا)15 ،

سال پنجم
شمارة اول
پیاپی9 :
بهار و تابستان
1399

9

توحید در اصطالح علم کالم ،یگانه دانســتن و یکتا شــمردن خدا میباشــد( .مصباح
یزدی )48/1 :1367 ،این تعریف بســیار نزدیک به معنای لغوی اســت .بر این اساس،
موحد به کســی میگویند که ،به یگانگی خداوند عقیده دارد و مراد از توحید نیز ،همان
یکی شمردن و شریک قائل نشدن برای خداست.
 -2-2اقسام توحید

توحید به دو بخش کلی نظری و عملی تقســیم میگردد .توحید نظری به ســه مرتبه
ذاتی ،صفاتی و افعالی تقسیم میشود.
 -2-2-1توحید ذاتی

توحیــد ذاتی ،یعنی اعتقاد به اینکه ذات خداوند یکتاســت و شــریکی در ذات برای او
نیســت .نه ترکیبی در درون ذاتش وجود دارد نه خــدای دیگری خارج از ذاتش وجود
دارد .یک ذات بســیط و بدون ترکیب از اجزاء و اعضاء و همچنین یگانه و بی شــریک
است .به عبارت دیگر نخستین مرتبه از توحید ،توحید ذاتی است( .کریمی -۱۳۷۹ ،الف:
 )۷۹اعتقاد به بی همتا بودن خدا (سبحانی )۳۴ :۱۳۸۷ ،و عدم امکان تعدد و دوگانگی
(کریمــی -۱۳۷۹ ،الف )۷۹ :در معنای توحید ذاتی وجود دارد .همانگونه که در ســوره
اخالص به آن اشاره کرده است( .سبحانی)۳۴ :۱۳۸۷ ،
 -2-2-2توحید صفاتی

منظور از توحید صفاتی آن اســت که ،صفاتی که ما به خدای متعال نســبت میدهیم،
چیزی غیر از ذات خدا نیســت؛ نه اینکه موجوداتی غیر از ذات باشند که به ذات ملحق
شــوند و ذات به آنها ،اتصاف پیدا کند( .مصباح یزدی )80/1 :1367 ،شهید مطهری در
این باره مینویســد« :توحید صفاتی به معنای یکی بودن ذات الهی با صفات اوســت.
توحید صفاتی یعنی درک و شناســایی ذات حق به یگانگی عینی با صفات ،و یگانگی
صفات الهی با یکدیگر است( ».مطهری)۱۰۱ /2 :۱۳۷7 ،
 -2-2-3توحید افعالی
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توحید افعالی از نظر قرآن کریم یعنی اینکه هیچ مؤثر مســتقلی در عالم ،غیر از خدای
سبحان نیســت و قیومیّت هستی ،آفرینش ،مالکیّت ،ربوبیّت ،رازقیّت و والیت که ،هر
یک بر دیگری مرتبط اســت ،منحصرًا از آن خدا اســت( .جوادی آملی)378 :1382 ،
شــهید مطهری دراینباره مینویســد« :موجودات عالم ،همچنانکه در ذات ،استقالل
ندارند و همه قائم به او هستند و خداوند به تعبیر قرآن «قیّوم» همه عالم است ،در مقام
تأثیر و علّیت نیز موجودات استقالل ندارند .در نتیجه خداوند همچنانکه در ذات شریک
ندارد ،در فاعلیت نیز شریک ندارد( ».مطهری)۱۰۳ /2 :۱۳۷۷ ،
خدای ســبحان از جهت ذات و صفات و افعال ،یگانه و بی همتاســت .چون او هستی

 -2-2-4توحید عملی (توحید در عبادت)

توحیــد عملی یا توحید در عبادت از نظر ترتیــب منطقی ،توحید عملی در مرحله چهارم
قرار دارد .توحید در عبادت این است که ،جز خدا ،کسی شایسته عبادت و پرستش نیست
و پرستش غیر او با شرک و خروج از راه توحید اسالمی مساوی است( .همان)219/2 ،
توحید عبادی و یکتاپرســتی از اساســیترین آموزههای آسمانی همه پیامبران (ع) و از
اهداف اصلی آنان اســت( .همان )۴۲۸/1 ،آیات متعددی بر توحید عبادی داللت دارند؛
از جمله :آیه  ۵۱و  ۶۴سوره آل عمران ،آیه  ۱۰۲سوره انعام ،آیه  ۳۶سوره نحل ،آیه ۲۵
سوره انبیاء ،آیه  ۶۱سوره یس( .همان ۴۲۵/۱ ،و )۴۲۶
عالمه مجلسی نیز معتقد است که مشرکین قریش به توحید در خالقیت و ربوبیت اقرار
داشتند و اختالف اساسی آنها در توحید در عبادت بود( .مجلسی)۲۰۹ /۳ :۱۴۰۳ ،

طیقنش و ییابطابط همالع رظنمزا ادخ تیؤر یهلئسم و دیحوت ماسقا یقیبطت یسررب

مطلق اســت و در هستی مطلق ،تعدد حتی در عالم فرض و تصور راه ندارد و منظور از
وحدت و یگانگی خدا وحدت وجودی و حقیقی است نه وحدت عددی و شخصی؛ چون
وحدت عددی ،توهم امکان وجود یا فرض دیگری را پیش میآورد و این معنا با مطلق
و نامتناهی بودن وجود خدا سازگار نیست( .جوادی آملی)203 :1382 ،
َْ
«...الحَدِ بِ َل ت َْأ ِو ِ
يل عَدَد»...؛ خدای سبحان
بر همین اساس ،امام علی(ع) میفرماید:
یکتاست و عدد بر نمیدارد( .صبحی صالح :1395 ،خ)152
درباره توحید صفاتی و توحید افعالی ،باید گفت که ،دو گروه اهل سنت و معتزله ،طرفدار
توحید صفاتی میباشند و بر این باورند که ،صفات خداوند از قبیل علم ،قدرت و حیات،
ادراک ،حقایقی غیر از ذات خدا نیستند ،بلکه عین ذات او میباشند .در حالی که ،اشاعره
صفات خدا را غیر از ذات او و زائد بر آن میدانند .در مسئله توحید افعالی ،اشاعره خود
را طرفدار توحید افعالی میدانند و معتزله منکر آن میباشــند .توحید افعالی اشاعره ،سر
از جبــر در میآورد در حالی که در مکتب امامیه ،توحید افعالی به گونهای اســت که با
انتخاب انسان مخالف نیست( .سبحانی)242/2 :1389 ،

 -2-3اسماء و صفات خدا

اســماء و صفات ،دو اصطالح در علم کالم برای نامها و صفتهای خداوند است .اسم،
بر ذاتی داللت میکند که ،به صفتی موصوف شــده ،مانند« :عالِم» و صفت ،بر معنایی
مانند «علم» داللت میکند که ،ذات به آن م ّتصف میشــود( .بدون لحاظ ذات) درباره
اسماء و صفات باید گفت که؛ اسماء و صفات خداوند در یک حد و مرتبه نیست .بعضی
متضمن تسبیح و تقدیس خدا و بعضی حاکی از حسن و کمال است .از طرفی مضمون
بعضی صفات ،ذات و محتوای بعضی صفات ،فعل است.
بدین جهت اوصاف الهی ،دارای تقسیمات متعددی است که ،به دو تقسیم صفات ثبوتی
و سلبی اشاره میشود.
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در تعریف صفات ثبوتی و ســلبی گفته شــده؛ اوصافی که حاکی از کماالت نامحدود
خداســت ،صفات ثبوتی نامیده میشــود که ،گاهی به آن ،صفــات جمال و کمال هم
میگویند .اوصافی کــه از نقص و محدودیت و عیب حکایت میکند و ذات حق از آن
منزه است ،صفات سلبی است که گاهی از آن به صفات جالل تعبیر میشود( .سبحانی،
)253 :1372
دیدگاههای مختلفی درباره صفات الهی وجود دارد .برخی قائل به تشبیه هستند و خدا را
به مخلوقات تشــبیه میکنند .برخی قائل به تنزیه مطلق هستند و معتقدند هیچ وصفی
حتی اوصاف کمال ،مانند علم ،قدرت ،حیات را نمیتوان به خدا نسبت داد .برخی مانند
امامیه نیز نظرشــان جمع بین تشبیه و تنزیه است .این اعتقاد امامیه برگرفته از روایات
است(1.عیاشــی 1380 ،ق )356/1 :آیتاهلل جوادی آملی نیز ،براســاس همین روایت
میفرماید :چون هیچ چیزی تشــبیه خدا نیست و راه حق همان طریق سوم است که،
اثبات صفات بدون تشبیه است( .جوادی آملی)271 :1382 ،
 -2-4رؤیت خدا

یکی از موضوعات اختالفی میان مســلمانان بحث رؤیت خداوند اســت .به طور کلی
ســه دیدگاه درباره رؤیت خدا وجود دارد؛ برخی معتقدند که خدا را هم در دنیا و هم در
آخرت میتوان دید .مجسمه و کرامیه از این دسته اند( .سبحانی۱۲۵ /۲ :۱۴۱۲ ،؛ فخر
رازی۲۶۶ /1 :۱۹۸۶ ،و۲۶۷؛ بهبهانی )۱۵ :۱۴۲۶ ،برخی مانند اشــاعره و اهل حدیث،
دیدن خدا را در دنیا ناممکن ولی دیدن او را در آخرت ممکن میدانند( .اشعری:۱۳۹۷ ،
۲۵و۵۱؛ آمدی۱۴۲ :۱۴۱۳ ،؛ سبحانی ،بی تا۲۷ :؛ سبحانی)۱۲۵ /۲ :۱۴۱۲ ،
شیعه امامیه و معتزله ،رؤیت خدا را در دنیا و آخرت غیر ممکن و محال میدانند( .همان،
 )269شیخ مفید میگوید« :رؤیت باری تعالی با چشم صحیح نیست و به همین مطلب
عقل و نقل و اجماع امامیه شــهادت میدهد( ».مفید )15 :1373 ،شیخ صدوق نیز بر
قابل رؤیت نبودن خدا حکم میکند( .ابن بابویه  )120 : 1398 ،برخی روایات نیز مراد
از رؤیت خدا را مشاهده قلبی خداوند میدانند( .همان109 ،؛ صبحی صالح ،خ)174
در حوزه رؤیت خدا ،کتابهای زیادی از جمله کتاب «رؤیة اهلل فی ضوء الکتاب و الس ّنة
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 .1عن هشــام املشرقي قال كتبت إىل أيب احلسن اخلراساين (ع) رجل يسأل عن معان يف التوحيد،
قال :فقال يل :ما تقول :إذا قالوا لك أخربنا عن اهلل شــيء هو أم ال شــيء قال :فقلت :إن اهلل
أثبت نفســه شيئا ،فقال« :ق ُْل َأيُّ شَيْ ٍء َأ ْكبَرُ شَهادَ ًة ق ُِل َّ
اللُ ش ِ
َــهيدٌ بَي ِْني وَ بَيْن َُكمْ» ال أقول شيئا
كاألشــياء أو نقول إن اهلل جسم ،فقال :و ما الذي يضعف فيه من هذا إن اهلل جسم ال كاألجسام
و ال يشــبهه شيء من املخلوقني قال :مث قال :إن للناس يف التوحيد ثالثة مذاهب ،مذهب نفي ،و
مذهب تشــبيه ،و مذهب إثبات بغري تشبيه ،فمذهب النفي ال جيوز ،و مذهب التشبيه ال جيوز ،و
ذلك أن اهلل ال يشــبهه شيء ،و السبيل يف ذلك الطريقة الثالثة ،و ذلك أنه مثبت ال يشبهه شيء،
و هو كما وصف نفسه أحد صمد نور.

و العقل الصریح» نوشــته آیتاهلل سبحانی وجود دارد که ،میتوان به آنها رجوع کرد.
در اینجا به دلیل اختصار به همین مقدار اکتفا میشود.

طیقنش و ییابطابط همالع رظنمزا ادخ تیؤر یهلئسم و دیحوت ماسقا یقیبطت یسررب

 -3توحید در تفسیر المیزان
عالمه طباطبایی ،معتقد است از نظر قرآن ،خداوند قاهری است فوق هر چیز و در هیچ
شــأنی از شؤون خود محدود نمیشود .وجودی اســت که ،هیچ امری از امور عدمیدر
او راه ندارد .حقی اســت که ،هیچ وجه بطالن نمیپذیرد .زندهای است که مرگ ندارد.
دانایی اســت که ،جهل در ساحتش راه ندارد .قادری است که ،هیچ عجزی بر او چیره
نمیشود .مالکی است که ،کسی از او چیزی را مالک نیست و در بقیه کماالت نیز چنین
است و او هر کمالی را به نحو خالص داراست( .طباطبایی)91 /6 :1373 ،
عالمه ،درباره توحید قرآنی که ،در ســوره اخالص نمود دارد مینویســد« :این سوره
خدای تعالی را به احدیت ذات و بازگشــت ما به سوی اهلل در تمامی حوایج وجودیاش
به ســوی او و نیز به اینکه احدی نه در ذات است و نه در صفات و نه در افعال شریک
او نیست میستاید و این توحید قرآنی؛ توحیدی است که مختص به خود قرآن است و
تمامی معارف اسالم بر این اساس پیریزی شده است( .همان)387 /20 ،
عالمه بر اســاس سوره اخالص معتقد است که ،صفات سه گانه :متولد شدن چیزی از
خدا ،تولد خداوند از چیز دیگر و داشــتن کفو از خدا نفی شده است .او معتقد است که،
ســوره اخالص ،اعتقاد وثنیها و کســانی که به تدبیر برای الهه معتقدند ،رد میکند.
«الل أَحَد» و صفت فعل َّ
(همان )388 /20 ،سوره اخالص به صفت ذات َّ ُ
«اللُ الصَّمَد»
اشاره و تاکید دارد .خداوند پدید آورنده همه عالم و هستی بخش بر همه چیز است که
مخلوقات در ذات و صفات و رفع نیاز به خدا محتاجاند( .همان)
عالمه طباطبایی ،درک وجود خدا فطری و گرایش انســان به خدا و تایید او را فطری
میدانــد و اینکه انســان به هنگام اضطرار بــه خدا توجه میکند و بــا اخالص او را
میخواند ،امری فطری اســت که آیات زیادی به آن اشــاره دارد .آیات /23روم/ 80 ،
مومنــون / 101 ،یونس / 3 ،انعام ،و  /12انعام (طباطبایی )383 /15 :1373 ،همچنین
معتقد اســت که ،اختالف در طرز تلقی و تفسیر یکتایی خداوند بسیار است( .همان/6 ،
 )87که همین مســئله ،منشا اختالفات شده است .اشکال در طرز تلقیها ،سبب ایجاد
بتپرستی و گرایش به شرک شده و مشرکان را وادار به اعتراض به وحدانیت خدا کرده
َ
ء عجُاب»؛ (ص ،)5/خداوند نیز
که میگفتند« :أجَع ََل ا َالهلِةَ ِإلَهًا وَاحِدًا ِإ َّن ه ََذا لَشــىَ ٌ
َ
َاء سَمَّيْتُمُوهَا َأنتُمْ وَ
در پاسخ اعتراض آنان میفرماید« :مَا تَعْبُد َ
ُون مِن دُونِهِ ِإ َّل أسْم ً
َ
َ
َّ
َءابَاؤُ ُكم مَّا َأنز ََل َّ
ِ
ْ
ْ
اللُ ِهبا مِن س ْ
ُــل َط ٍن ِإنِ الْحُكمُ ِإ َّل ِل أمَرَ أ َّل تَعْبُدُوا ِإ َّل ِإيَّاهُ َذالِكَ
الدِّينُ الْ َقيِّمُ وَ لَكِنَّ َأ ْكثرَ الن ِ
َّاس َل يَعْ َلمُون»؛ (یوسف)40/
عالمه درباره این آیات مینویسد« :از اعتراض مشرکین معلوم میشود که آنان توصیف

سال پنجم
شمارة اول
پیاپی9 :
بهار و تابستان
1399

13

و تلقی درستی از وحدت الهی نداشته و خداوند را مانند تکتک بتها به وحدت عددیه
توصیف میکردند( ».همان)86 /6 ،
عالمه معتقد اســت که ،قرآن در تعالیم متعالی خود وحدت عــددی را از خداوند نفی
میکنــد؛ زیرا که این نوع وحدت وقتی به درســتی معنا دارد که شــیء که ،مقتضای
وحدت دارد از اشــیای دیگر جدا شــود .در این صورت ،شــیء قطعًا محدود و دارای
اندازه مشــخص خواهد بود و چون خداوند قاهر غیر مقهور و غالب غیر مغلوب اســت،
از ایــن جهــت نه وحدت عددی و نه کثــرت عددی در حق او تصور نــدارد .بنابراین
قرآن میفرماید ...« :ق ُِل َّ
اللُ خَالِقُ ُ
كل شــىَ ٍء وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْ َقهَّار»؛ (رعد )16/و نیز
ُون خَــرْ َأ ِم َّ
اللُ الْوَاحِدُ الْ َقهَّارُ»...؛
میفرماید« :يَاصَاحِىبَ السِّــج ِْن َء َأرْبَابٌ مُّتَ َفرِّق َ
(یوسف )40-39/و (ص )65/و (زمر)4/
از نظر عالمه ســیاق این آیات ،عالوه بر نفی وحدت عددی ،ســاحت خداوند را منزه
از همه انحنای وحدتی میداند که در برابر شــأن کثرتی قرار دارد؛ چه وحدت عددی،
چه وحدت نوعی و یا هر وحدت کلی دیگری که ،در قبال کثرتی از جنس خود اســت.
(همان)88 /6 ،
پس از مشــخص شــدن کلیاتی از توحید از منظر عالمه طباطبایی ،در ادامه به اقسام
توحید از منظر ایشان پرداخته میشود.
 -3-1اقسام توحید از نظر عالمه طباطبایی

توحید از منظر عالمه ،اقسامی دارد که برای آنها دالیل و براهینی وجود دارد .در ادامه
اقسام توحید از منظر عالمه بیان میشود.
 -3-1-1توحید در الوهیت
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عالمه قائل به توحید در الوهیت اســت و برای اثبات توحید در الوهیت؛ ادله و براهینی
ارائه کرده که به آنها اشاره میشود:
دلیــل اول :صفــت «واحد قهار» داللت دارد که ،در ذات خــدا ،هیچ موجودی مثل او
نیست و غنی بالذات است و غیر او هر چه باشد فقیر و محتاج به اوست .او خدا را قاهر
بــر هرچیز و موجودات را مقهور او معرفی میکند و از آن به خضوع ذاتی تعبیر میکند
و معتقد اســت؛ تنها عبادت خدا جایز اســت ،چون هیچ موجودی غیر از خدا در هستی
استقالل ندارد.
دلیل دوم :متصل و واحد و جدایی ناپذیر بودن نظام هســتی است .ایشان خلق و تدبیر را
جدایی ناپذیر از هــم میداند و تدبیر را به معنای؛ موجودات را ردیف در محل خود خلق
کردن میداند .ایشــان اینگونه استدالل میکند که« ،چون مشرکین اعتراف میکنند بر
این که خالق نظام هســتی جز خدای سبحان نیست ،پس؛ تنها خداوند رب و مدبر عالم
است .در نتیجه ،تنها او معبودی است که باید مورد عبادت قرار گیرد( ».همان)222 /17 ،

 -3-1-2توحید در ربوبیت

ربوبیــت از صفات فعل خداوند (عســکری:۱۳۷۸ ، )۱۴۹ /۱به معنــای تدبیر و اداره
امور عالم است(.شــیخ طوســی ،بی تا )۳۳۴ /۵ :توحید در ربوبیت یعنی این که مدبّر
و کارگردان جهان فقط خداســت و تنها اوست که میتواند به صورت مستقل در تمام
شئون آفریدگان خود تصرف کند و آنها را تدبیر و اداره کند( .مصباح یزدی)۶۲ :۱۳۸۹ ،
عالمه معتقد اســت که ،مخلوقات در اصل وجود پیدایش خود و در همه ابعاد وجودی
نیازمند خالق خود هستند و به او وابستهاند .او توحید ربوبی را به معنای این که خداوند
در پرورش و تدبیر امور موجودی یگانه اســت ،میداند و در اثبات آن به آیات 31-36
سوره یونس استناد نموده و برهانهایی ذکر میکند.
عالمه در برهان اول ،به بت پرســتان اشــاره کرده و میگوید« :بتپرستان ،بتها را
به خاطر این میپرســتند نه از این باب که ،به تدبیر عالم مشــغولند .هدف اصلی این
پرستشها ،راضی نگه داشتن این خدایان بوده است و مطابق همین اعتقاد بت پرستان،
باید تدبیر عالم و ربوبیت آن بر عهده خداوند باشد .به همین جهت خداوند به پیامبران
ْض َأمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ ْ َ
میفرماید« :ق ُْل مَن يَرْزُق ُُكم مِّنَ السَّــمَا ِء وَ ْ َ
الر ِ
البْصَارَ وَ
اللُ
مَن خي ُِرجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ خي ُِرجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىّ وَ مَن يُدَبِّرُ ْ َ
ون َّ
المْرَ َفسَيَقُولُ َ
َفق ُْل َأ ف ََل تَتَّقُون»؛ (یونس( )31 /طباطبایی)47 /10 :1373 ،
عالمه در ادامه میگوید« :برهان دیگر این اســت که ،مؤمنان به لذات مادی توجه و
اعتنایــی ندارند ،بلکه همه لذات و توجه آنان به حیات اخروی اســت و لذات دنیا را به
دنبال آن تعقیب میکنند .وقتی برای معاد همانند مبدأ براهینی وجود داشته باشد؛ پس
الزم است که به جز خدا هیچ موجودی پرستش نشود».
عالمه بر این باور اســت که ،به لحاظ عقلی ،تنها باید از خدا و نه اربابان دیگر تبعیت
کرد .او خدا را موجودی تبعیت شــونده دانســته و موجودات دیگر را تبعیت کننده خدا
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دلیل ســوم :عالمه کلمه «عزیز و غفار» را دلیل و حجتی دیگر بر یگانگی خداوند در
الوهیت میداند .او معتقد اســت؛ این که خداوند عزیز است یعنی؛ هیچ چیز بر او غالب
نمیآید تا او را بر خالف خواســتهاش مجبور ســازد یا جلوی ارادهاش را بگیرد .پس او
عزیز علی االطالق است و هر عزیزی دیگر ذلیل در برابر اوست .در نتیجه عبد واقعی
برای اوســت .عبادت هر چیزی جز اظهار ذلت نیست و این اظهار ذلت ،جز برای عزیز
معنا ندارد به جز خدا؛ عالمه درباره غفار هم معتقد اســت کــه ،کلمه غفار یعنی؛ تنها
کسی که مستقل در رحمت رساندن به خلق است و خزینهاش از رحمت تهی نمیشود،
خداست .در نتیجه؛ یگانه غفار هم که سزاوار در عبادت به طمع آمرزش است؛ با اوست.
(همان)222 /17 ،
بنابراین عالمه قائل به توحید در الوهیت است و برای اثبات آن از صفات ،قهّار و عزیز
و غفّار و جدایی ناپذیری هستی کمک میگیرد.
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معرفی میکند؛ چون چیزی از خود ندارند( .همان)47 /10 ،
همچنین بیان میکند که ،نزاع میان بت پرســتان و موحدین در یگانگی معبود و تعدد
آن نیســت .در اینکه واجب الوجود ،موجود بالذات است که وجودش از خودش و وجود
تمامی موجودات از اوســت و یکی اســت هیچ اختالفی نیست و بت پرستان نیز آن را
قبول دارند .اما بت پرســتان معتقدند که تدبیر عالم با طبقاتی که در اجزای آن هست
از ناحیه آفریدگار عالم به موجوداتی شریف و مقرب درگاه او و اگذار شده که به همین
جهتها باید آنها را بپرســتیم تا برای ما شفیع درگاه خدا شوند .همچنین که آیه شریفه
ئن س َ
َــألْتَهُم مَّنْ خَ َل َقهُمْ لَيَقُولُنَّ َّ
میفرماید« :وَ لَ ِ
اللُ ف ََأ َ
ىن يُؤْف َُكون»؛ (زخرف )87/و «وَ
ئن س ََألْتَهُم مَّنْ خَ َلقَ السَّمَاوَاتِ وَ ْ َ
لَ ِ
الرْضَ لَيَقُولُنَّ خَ َل َقهُنَّ الْع َِزيزُ الْعَلِيم»؛ (زخرف)9/
همین اعتقاد را از ایشــان حکایت میکند .درحالی که ،خداوند هرگونه اله غیر از اهلل و
شرک ورزیدن به خدا را نفی میکند( .زخرف)84/
عالمه معتقد است اگر برای عالم چند اله باشد ،آن چنان که ،بتپرستان معتقدند؛ قطعًا این
چند اله با یکدیگر اختالف ذاتی ،و تباین حقیقی خواهند داشت .از طرفی ،تباین در حقیقت
و ذات مســتلزم آن است که در تدبیر هم ،با یکدیگر متباین و مختلف باشند و همین که
پای اختالف در تدبیر به میان بیاید ،تدبیر هر یک از آنها ،تدبیر دیگری را فاسد میکند
و آســمان و زمین رو به تباهی میگذارند .عالمه مینویسد« :چون میبینیم نظام جاری
در عالم نظامی اســت واحد که ،همه اجزای آن یکدیگر را در رسیدن به هدف خود یاری
میدهند و با رسیدن اجزای دیگر به هدف خود سازگارند ،میفهمیم که ،برای عالم غیز از
یک اله نیست و همین هم ادعای ماست( ».طباطبایی)267 /14 :1373 ،
عالمه توحید را دارای مراتبی میداند که ،بعضی برتر از بعضی دیگر هستند و آدمی به
مرتبه کامل آن نایل نمیشود ،مگر آنکه معبود یکتا را چنان که شایسته است -یعنی به
نحو انحصاری -بپرســتد .به عبارت دیگر کمال توحید ،اخالص برای خداوند است که،
امیرمؤمنان نیز به آن اشاره دارند( .همان)93 /6 ،
 -3-1-3توحید عملی

سال پنجم
شمارة اول
پیاپی9 :
بهار و تابستان
1399

16

پیشتر ،در بخش اقسام توحید ،به تعریف توحید عملی پرداخته شد که ،باید در عمل و
عبادت تنها خدا پرستش شود.
الل وَ َل تُشرْ ُكو ْا بِهِ شَيْاِ ...إ َّن َّ َ
عالمه معتقد است که ،آیه «وَ اعْبُدُو ْا َّ َ
الل َل حيُبُّ مَن
ان ُخمت ً
َال َفخُورًا» (نساء)36/
َك َ
دعوت به توحید عملی میکند .ایشــان در تبیین توحید عملی میگویند :شخص موحد
اعمــال نیک خــود را صرفًا به خاطر رضای خدا انجام دهــد و در برابر انجام آن ثواب
آخرت را بخواهد ،نه اینکه هوای نفس را پیروی نموده ،آن را شــریک خدای تعالی در
پیروی خود بداند .عالمه این اســتدالل خود را برگرفته از عبارت «وَ اعْبُدُو ْا َّ َ
الل و َل
تُشــرْ ُكو ْا بِهِ شَــيْئا» و تعلیل انتهای آیه «ِ ...إ َّن َّ َ
ان ُخمت ً
َال َفخُورًا»
الل َل حيُبُّ مَن َك َ

 -3-1-4توحید در اسماء و صفات

عالمه درباره توحید در اســماء و صفات بحثهایی دارد .از نظر ایشان صفات خدا از دو
طریق به دست میآید:
الــف) تنزیه خداوند از نقایص :از این راه تمام صفات ســلبی و همین طور ،تعدادی از
صفات ثبوتی همانند :غنا ،قدرت ،علم و ...اثبات میشود.
ب) از راه مشــاهده جهان :بــه این صورت که با دیدن کمــاالت موجود در جهان در
مییابیــم ،این کماالت به صورت کامل تر ،در خداونــد وجود دارد و در نتیجه صفات
ثبوتی و وجــودی را درباره خدا اثبات میکنیم .از طــرف دیگر ،ویژگی مصداق را که
به نقص و حاجت میانجامد ،از ســاحت مقدس او سلب مینماییم( .طباطبایی:1373 ،
)350/8
عالمه میگوید« :مقصود از مذهب نفی ،نفی معنای صفات از ذات خداست .همچنانکه
معتزله به آن اعتقاد دارند و مذهب تشــبیه ،خدا را به چیز دیگری تشبیه میکند .یعنی؛
برای خــدا صفتهای محدود را اثبات میکند .مقصود از مذهب اثبات بدون تشــبیه،
آن اســت که؛ صفاتی را با اصل معانی آن برای خــدا اثبات میکند ،در حالی که او را
از ویژگیهــای صفات مخلوقات و ممکنات مبرا میداند( ».همان )41 /7 ،او معتقد به
مذهب ســوم که همان اعتقاد شــیعه در زمینه صفات خداست ،میباشد .عالمه تاکید
میکند که ،از ضروریات کتاب و ســنت این است که ،خداوند با صفات اجسام توصیف
نمیگردد و صفت ممکنات از ســاحت او دور است .همچون صفاتی که ،الزمه حدوث
و مالزم فقر و نیازند .فقر ونیازی که مالک سلب برخی معانی از خدای تعالی میباشد،
بدین معنی که هر گاه معنای منســوب به خدا الزمهاش نقص و احتیاج نباشد ،نسبت
دادن آن به خداوند ،صحیح بلکه واجب است( .همان)103 /2 ،
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میداند .ایشــان در ادامه ،دربارهی «مختا ًال فخورا» مینویسد« :مختال فخور ،بخیل
و کســی اســت که ،مال خود را به عنوان ریاکاری در انظار مردم انفاق میکند .اینها
کســانی هستند که ،به خدای تعالی شرک میورزند ،چون تنها او را نمیپرستند؛ هوای
نفسشان را نیز پرستش میکنند( ».همان)354 /4 ،
عالمه پــس از ذکر برخی آیات مرتبط با توحید عملی ،مینویســد« :پس با همه این
آیات ،روشن میشود که توحید عملی ،عبارت است از این که؛ انسان عملی را که انجام
میدهد صرفًا برای به دســت آوردن ثواب خدای انجام دهــد و در حین عمل ،به یاد
روزحساب باشــد .شرک در عمل این است که ،انسان روز جزا را فراموش کند و چنین
انسان مشرکی ،هوای نفس خود را رو بهروی خود قرار داده است و مانند پرستش خدا،
آن را میپرستد و شریک خدا قرار میدهد( ».همان )354 /4 ،بنابراین ،عالمه براساس
آیات ،معتقد به توحید عملی بوده و هرگونه شــرک ،چه بتپرســتی و چه هواپرستی را
مردود میداند.
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عالمه شیوه اهل بیت را نیز شیوه اثبات و نفی با هم میداند؛ به عبارت دیگر عالمه معتقد
است که اهل بیت(ع) تنها به نفی شبیه (مفوضه) و نیز به اثبات ظواهر اهل الحدیث که
تشــبیه و تجســم را برای خداوند در نظر میگیرند ،اکتفا نکرده ،بلکه در آیات مربوط به
صفات خداوند ،تدبیر و دقت نظر داشتهاند و از خود قرآن استمداد جسته و آیات مشابه را
ىل ر َِّهبا نَاظِرَة»؛ (قیامه )23/را
به آیات محکم ارجاع میدادند .چنان که آیه متشــابه « ِإ َ
ء»...؛ (شوری )11 /ارجاع دادهاند( .همان)130 /14 ،
به آیه محکم «...لَيْسَ َكمِ ْثلِهِ شَيْ ٌ
عالمه آیهی «...ب َْل يَداهُ مَبْس َ
ُوطتان»...؛ (مائده )64/را کنایه از قدرت داشتن میداند.
ایشان «ید» را به معنای دست میداند ،اما در اینگونه آیات معنای استعاری آن از قبیل
قدرت نیرو ،نعمت را صحیح میداند .او معتقد است که ،باید معنای نهایی و جدی کالم
خداوند را در این آیات پس از در نظر گرفتن تمام قرائن  -از جمله آیات تنزیه و مسائل
عقلی -به دســت آورد( .همان ،ج ،19ص )101او میگوید« :هر گاه در آیات ،این گونه
صفات به خدای تعالی نسبت داده شده ،آن را به انواع متعددی از مجاز حمل کرده است
تا تشبیه و تجسیم از خداوند عزوجل نفی شود و معانی اصل این صفات به گونهای که
تشبیه نمیپذیرد برای خدا اثبات گردد( ».همان156 /4 ،و 19و 178؛ همان)111 /18 ،
عالمه طباطبایی ،هر گونه شــباهت و جســمانیت را از خداوند نفی میکند و به آیاتی
ء»...؛ (شوری )11/استناد میکند.
مانند...« :لَيْسَ َكمِ ْثلِهِ شىَ ٌ
عالمه درمورد صفات خدا میگوید :صفات کمالیه که برای خدا اثبات میکنیم مانند حیات،
قدرت و علم و امثال آن با نفی جنبههای نیاز و نقص که مالزم این صفات میباشد ،همانا
با اذعان به این معنا است که ،جمیع کماالت موجود درجهان هستی از آن خداوند است.
این اذعان از احساس نیاز و ارتباط نفوس و نیروها وافعال ما با وجود خارجی که برای بقاء
فعالیت میکنند ،نتیجه میشــود .به عبارت دیگر؛ حقیقتی زندگی ما را اداره میکند که
نیازها و نقایص ما را برآورده میســازد .این حقیقت ،همان ذات خدای سبحان است که،
همه اشــیاء به او منتهی میشود« .وَ َّ
ىن الْحَمِيد»؛ (فاطر )15/در نتیجه اذعان
اللُ هُوَ الْغَ ِ
به این ذات ،از لوازم فطرت انسانی است و نخستین چیزی که در بحث از معارف الهی با
آن مواجه میشویم این است که ،معتقد باشیم ،همه چیز به او منتهی میشود و مالک هر
چیز است .زیرا اگر مالک آنها نبود ،نمیتوانست آن را به دیگری اعطا کند .بنابراین ملک
تمامًا از آن خداســت .عالمه در این راستا ،به آیات  /258 ،107،251بقره و  /26،189آل
عمران و  /31یونس استناد میکند( .همان)343 /8 ،
عالمــه دیدگاه معتزله که ،معتقد بودند به منظور تنزیه خداوند از صفات مخلوقات ،باید
جمیــع صفات را از او نفی کرد؛ مردود میداند و تشــبیه و تعطیل را صحیح نمیداند.
(همان)349 /8 ،
پس از مشــخص شدن اقســام توحید از منظر عالمه طباطبایی ،در ادامه رؤیت خدا از
منظر ایشان بررسی میشود.

 -3-2رؤیت خدا از نظر عالمه طباطبایی
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عالمه باتوجه به دیدگاههای شــیعی ،رؤیت خدا با چشم سر را صحیح نمیداند .ایشان
ذیل تفســیر آیهی  143سوره اعراف ،در مورد رؤیت خداوند معتقد است که ،این دسته
از آیات و آیاتی مانند  /23قیامه و  /11نجم و /5عنکبوت و  /54سجده و  /110کهف
و نیز آیات بسیار دیگری ،رؤیت خدا و لقای او را اثبات میکند.
عالمه ،مراد از رؤیت در این آیات را علم و مبالغه در روشــنی و قطعیت میداند و برای
آن مثالهایی ذکر میکند .ایشــان در ادامه مینویســد :هر جا که خدای تعالی گفتگو
از دیده شــدنش کرده اســت ،همانجا خصوصیاتی ذکر کرده کــه از آن خصوصیات
میفهمیم منظور از دیده شــدن خدای تعالی همین قسم از علمیاست که ،خود ما هم
آن را رؤیت و دیدن مینامیم .مث ً
ال در آیات  54 -53ســوره فصلت که ،یکی از آیات
اثبات کننده رؤیت است ،قبل از اثبات رؤیت ،نخست اثبات کرده که ،خدا نزد هر چیزی
حاضر و مشهود است .این حضور ،به چیزی و یا به جهتی معین و به مکانی مخصوص
اختصاص نداشــته ،بلکه نزد هر چیزی شــاهد و حاضر و بر هر چیزی محیط است .به
طوری که ،اگر به فرض محال کسی بتواند او را ببیند ،میتواند او را در وجدان خودش
و در نفس خود و در ظاهر و هر چیز و در باطن آن ببیند .این است معنای دیدن خدا و
لقای او نه دیدن به چشم و مالقات به جسم که جز با رو به رو شدن حسی و جسمانی
و معین بودن مکان و زمان در طرف صورت نمیگیرد( .همان)238-237 /8 ،
عالمه معتقد است که ،جانها خدا را میبینند و نه چشمها .ایشان در همین راستا ،به آیه
«ما َك َذبَ الْفُؤادُ ما رَأى»؛ (نجم )11/اشاره کرده و میگوید :خداوند رؤیت را به « ُفؤادُ»
نسبت میدهد که بدون تردید مراد از آن نفس انسانیت و آن حقیقتی است که ،انسان را
از ســایر حیوانات ممتاز میسازد .نظیر آیهی« :ك َّ
ال ِإ َّهنمْ عَن ر َِّّهبمْ يَوْمَئذٍ ملَّحْجُوبُون»؛
(مطففین )15/که داللت دارد بر این که ،آن مانعی که میان مردم و خدا حائل شده ،همان
تیرگی گناهانی است که مرتکب شدهاند و این تیرگیها ،دیده دل ایشان را پوشانده است.
پس اگر گناهان نباشد جانها خدا را میبیند نه چشمها( .طباطبایی)29 /19 :1373 ،
عالمه معتقدند ،خدای تعالی در کالم مجید خود ،یک قسم دیگر از رؤیت را هم اثبات
کرده اســت که ،در آن رؤیت مانند رؤیت مورد بحث حاجتی به عضو بینایی نیست .آن
رؤیتی اســت که در آیه  7-5سوره تکاثر و آیه  75سوره انعام ذکر شده است .این نوع
رؤیت ،یک نوع درک و شــعوری است که ،با آن حقیقت و ذات هر چیز درک میشود.
عالمه در مورد افرادی که قادر به این رؤیت هســتند مینویســد :این علم که از آن به
رؤیت و لقاء تعبیر شــده است ،برای صالحین از بندگان و در روز قیامت اتفاق میافتد،
همچنانکه فرمودِ « :إ َ
ىل ر َِّهبا نَاظِرَة»؛ ( /23قیامه)؛ (همان)111 /20 ،
پس از مشــخص شــدن توحید از منظر عالمه طباطبایی ،در ادامه به بررسی توحید از
منظر شنقیطی پرداخته میشود.
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 -4توحید در تفسیر اضواءالبیان
شنقیطی به دلیل اینکه مسلمان است ،قطعا به توحید معتقد میباشد .اما توحید از منظر
او با توحید از منظر عالمه ،دارای تفاوتهایی اســت .در ادامه به بررسی توحید از منظر
شنقیطی پرداخته میشود.
شنقیطی آیات  3تا  5سوره جاثیه را دارای شش برهان از برهانهای توحید میداند که
داللت بر عظمت و جالل و کمال قدرت الهی دارد و اینکه خداوند شایســته عبادت به
یگانگی است .این براهین عبارتند از:
 -1خلق آســمانها و زمین  -2خلق انســان  -3خلق موجودات و خلق شب و روز -5
فرو فرســتادن باران و زنده شــدن زمین با آن  -6گردش بادها( .شنقیطی/7 :1421 ،
 )284-217او بر اساس آیات قرآن و نعمتهایی که خداوند به بندگان داده ،خداوند را
مســتحق پرستش میداند .شنقیطی ،از اینکه انسانها ،خدایی غیر اهلل را بپرستند ،نهی
میکند و تعدد اهلل را محال میداند( .همان )209 /3 ،او خدا را به سبب نعمتهایش و
مخلوقات مختلف و نشانههایش ،شایسته عبادت میداند .او خدا را یکتا و بدون نظیر و
شبیه میداند( .همان)172 /3 ،
او بر اســاس آیات قرآن ،شرک را امری ناپسند و دور از حق و در غایت ستم و تعرض
میداند و معتقد به خدایی اســت که ،خالیق را از نیســتی به وجود آورده است .چنین
خدایی شایســته عبادت است .او بر این باور اســت که ،کسی که بر خلق دیگری قادر
نیســت ،مخلوق است و محتاج به خالقی است که او را خلق کند و روزی دهد و شؤون
او را تدبیر کند( .همان)24 /4 ،
همچنین او میگوید :حاصل تفصیل قرآن این اســت که خدا را به یگانگی بپرستیم و
با او چیزی را شــریک قرار ندهیم و آیات داللت دارد که ،ارســال رسول و انزال کتاب
بدین خاطر است که ،خدا به یگانگی پرستیده شود .مانند :آیات  /3نحل ؛ /25انبیاء و
 /5زخرف( .همان)6 /3 ،
پس از مشخص شدن دیدگاههای کلی شنقیطی پیرامون توحید ،در ادامه اقسام توحید
از منظر شنقیطی بررسی میشود.
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 -4-1اقسام توحید از نظر شنقیطی

شنقیطی توحید را دارای اقسامی میداند که در ادامه به آن اشاره میشود.

 -4-1-1توحید در ربوبیت

تعریف توحید در ربوبیت گذشــت و مراد از آن تدبیر و اداره امور توســط خداوند است.
شنقیطی این توحید را فطری و مبتنی بر آیات میداند و معتقد است؛ این توحید باید با
اخالص کامل و بدون شرک باشد( .همان)305 /3 ،
شــنقیطی دربارهی توحید در ربوبیت میگوید« :چه بســا در قــرآن ،خداوند برکفار با

 -4-1-2توحید در عبادت

توحید در عبادت ،به معنای یکتا پرســتی و شــرک نورزیدن به خدا در عبادت اســت.
شنقیطی معتقد است که این نوع توحید تحقق معنی«ال اله اال اهلل» است که ،ترکیبی
از نفی و اثبات اســت .یعنی نفی همه انواع معبودات غیر خدا در جمیع انواع عبادات و
اثبــات این که تنها خدا در جمیع عبادات و با اخالص خوانده شــود و آیاتی چون /19
محمد /36 ،نحل /25 ،انبیاء و ....به آن اشــاره دارد .او بر این باور اســت که توحید در
عبادت شــامل عقاید ،اوامر و نواهی و آنچه از ثواب و عقاب به آن میرســد ،میشود.
(شنقیطی)304 /3 :1421 ،
 -4-1-3توحید در اسما و صفات

شــنقیطی درباره توحید در اسماء و صفات نیز نظراتی بیان کرده است .او در تفسیر آیه
ى عَلىَ الْعَر ِ
ْش يُغ ِ
ْشى الَّي َْل النهَّارَ ي َْط ُلبُهُ»...؛ (اعراف )54 /به آیه «...يَدُ
«ُ ...ثمَّ اسْتَوَ 
َّ ِ
الل َفوْقَ َأيْدِي ِهمْ»...؛ (فتح  )10/اشــاره کرده و مینویسد :خدای متعال بیان کرده که
حق ،در آیات صفات ،مرکب از دو امر میباشد:
 -1پاک بودن و دور بودن خدای متعال ،از مشابهت با حوادث در صفات شان -سبحانه
و تعالی عن ذالک علوا کبیرا.
لزوم ایمان داشــتن (بنده) بــه هر صفتی -که خدا را آن خــودش را توصیف کرده یا
رسولش به وســیله آن صفت ،خدای متعال را وصف کرده است.کسی که معتقد است،
صفت خدای متعال ،همانند خلق اســت؛ وی مشبّه کافرگمراه بوده و کسی -که برای
خدای متعال ،صفتی را که خدا برای خود یا رسولش برای خدا اثبات کرده اثبات کند-
در حالی که خدای متعال را از مشــابهت به خلق پاک کند ،وی مومنی اســت که ،بین
صفات کمال و جالل را جمع کرده است .آیهای که این مطالب را اثبات میکند« :لَيْسَ
ء» «وَ هُوَ السَّــمِيعُ الْبَصِري» (شوری )11 /میباشد .خداوند در این آیه ،با
َكمِ ْثلِهِ شىَ ٌ
ء» از وجود خویش ،مماثلت با حوادث را نفی کرده و با عبارت
عبارت «لَيْسَ َكمِ ْثلِهِ شىَ ٌ
«هو السمیع البصیر» برای خودش صفات کمال و جالل را اثبات میکند.
از نظر شــنقیطی ،خدا گوش و چشم حقیقی الیق به کمال و جمالش دارد و مخلوق نیز

طیقنش و ییابطابط همالع رظنمزا ادخ تیؤر یهلئسم و دیحوت ماسقا یقیبطت یسررب

اعترافشــان به ربوبیت استدالل کرده و با استفهام تقریری مخاطبشان قرار داده است،
چون به ربوبیت اقرار کردهاند با آنها احتجاج کرده که ،او مســتحق است که ،به تنهایی
ىل الْحَقّ ق ُِل َّ
عبادت شــود« .ق ُْل ه َْل مِن شُــرَك َائكمُ مَّن يهَدِى ِإ َ
اللُ يهَدِى لِ ْلحَقّ»...
(یونــس )35 /همچنین آیــات  /85مومنون و  /16رعد به همین مطلب اشــاره دارد.
(همان)305/3 ،
بنابراین شنقیطی به توحید در ربوبیت قائل است و برای اثبات آن ،به آیات قرآن استناد
میکند و از مفهوم مخالف آیات مربوط به مشرکان  ،توحید ربوبی را اثبات میکند.
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گوش و چشم مناسب حالش دارد و تفاوت بین گوش و چشم خالق و مخلوق همان تفاوت
بین ذات خالق و مخلوق است و در مورد صفات نیز به همین شکل است .مانند آیه َ
«...أ َّن
َّ َ
ى ُك ِّل شَــيْ ٍء قَديرٌ » (بقره )106/که خدا خودش را وصف کرده و برای خالق نیز
الل عَل 
فرمودهَ ...« :أن تَ ْقدِرُو ْا عَ َليهْمْ( »...مائده( )34 /شنقیطی)230/2 :1421 ،
شنقیطی به نبود مجاز در قرآن قائل است و در این باره رسالهای با عنوان«منع جواز فی
المنزل للتعبد و االعجاز» نگاشــته اســت .وی قصد خود را از نگارش این رساله ،بر حذر
داشتن مسلمانان از نفی صفات کمال و جالل خداوند با ادعای اینکه آنها مَجازند و مَجاز
را میتوان نفی کرد ،اعالم میکند .به نظر او ،قرآن همهاش حقیقت است و مَجازی در آن
نیست .وی بر آن است که ،قائل شدن به مجاز در قرآن وسیلهای بوده برای نفی بسیاری
از صفــات کمال و جمال خداوند .به نظر او هر چه را قائالن به مجاز ،مجاز نامیدهاند ،در
واقع اسلوبی از اسلوبهای زبان عربی است .دلیل شنقیطی بر نفی مجاز در قرآن آن است
که ،به نظر او بنابر قول به مجاز الزم میآید در قرآن چیزی باشد که بتوان آن را نفی کرد،
در حالی که نفی هیچ چیز از قرآن جایز نیست( .همان)6 /10 ،
 -4-2رؤیت خدا از نظر شنقیطی
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شــنقیطی قائل به عدم رؤیت خدا در دنیا و ممکن بودن رؤیت خدا در آخرت اســت .او
نفی رؤیت در آیه  143ســورهی اعراف را؛ «َ ..
قال لَنْ تَراني ،»...نفی رؤیت خدا در دنیا
دانســته و معتقد اســت در آخرت ،مومنین خدا را با توجه به آیه  23 -22سوره قیامت
میبینند .اما کفار نمیتوانند خدا را ببینند چون خدا درباره آنان فرموده« :ك َّ
ال ِإ َّهنمْ عَن
ر َِّّهبــمْ يَوْمَئذٍ ملَّحْجُوبُون» ( /15مطففین) شــنقیطی از مفهوم مخالف این آیه ،این را
برداشت میکند که ،مومنین میتوانند خدا را ببینند.
او برای رؤیت ،به روایتی از پیامبر(ص) با این مضمون استناد میکند« :املومننی یرون
رهبــم یوم القیامة بابصارهم »...همچنین او میگوید :در حدیث آمده «انکم لن تروا
ربکم حتی تموتوا» (شنقیطی291 /3 :1421 ،؛ همان)248 /2 ،
به نظر میرسد ،شنقیطی به برهان عقلی محال بودن تجسم ،مکان داشتن و انتقال باری
تعالی و آیه «لَيْسَ َكمِ ْثلِهِ شَــيْء» و مانند آن توجه کافی و الزم نداشــته است .چراکه
چشم و گوش داشتن ،بر روی تخت قرار گرفتن و از مکانی به مکان دیگر منتقل شدن،
به معنای حقیقی -نه اســتعاری و کنایی -مســتلزم تجسم و نیازمندی است که ساحت
خدای متعال از آن منزه است .جمع بین اثبات این صفات به نحو حقیقت برای خدا و نفی
مشــابهت او با مخلوقات محال است .گفتن اینکه خدا دست ،چشم و گوش حقیقی دارد؛
اما نه مانند مخلوق ،در حقیقت اثبات تجسم و نیازمند بودن خدای متعال است.
همچنیــن با توجه به اینکه قرآن به زبان عربی اســت و در زبــان عربی کاربردهای
مجازی ،کنایی و اســتعاری فراوان است ،انکار مجاز و استعاره معنایی ندارد و در برخی
از این آیات در مورد خدا معنای استعاری و کنایی مراد است.
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 -5بررسی تطبیقی نظرات عالمه و شنقیطی
در حوزه توحید در الوهیت ،هر دو مفســر اشــتراک دارند و هر دو بر اساس آیات قرآن،
قائل به توحید در الوهیت هستند .عالمه برای اثبات الوهیت خدا به صفات قهار وعزیز و
غفّار و تفکیک ناپذیری هستی اشاره میکند .شنقیطی نیز ،خدا را به سبب نعمتهایش
و بر اساس آیات مختلف ،دارای توحید در الوهیت میداند.
در مســئله توحید در ربوبیت ،عالمه همه موجودات را در تمامی مســائل خود نیازمند
خالق و مدبر میداند .او برای ربوبیت به بحث مشــرکان اســتناد میکند که بر اساس
آیــات ،آنها منکر اهلل نبودند؛ بلکه در کنار اهلل ،شــافعانی و مدبرانی را قائل بودند که
امور به آنها واگذار شــده اســت .عالمه از مفهوم این آیات اینگونه برداشت میکند
کهف مشرکان نیز قائل به ربوبیت بودند ،اما انحرافاتی نیز داشتند .شنقیطی نیز قائل به
ربوبیت خداوند بوده و مانند عالمه از مفهوم مخالف آیات مربوط به مشــرکان ،ربوبیت
خداوند را اثبات میکند.
در مسئله توحید عملی یا توحید در عبادت ،عالمه با استناد به برخی آیات مربوط به این
حوزه ،توحید عملی را اثبات میکند و معتقد است؛ فرد باید با اخالص به عبادت خداوند
بپردازد .همچنین ،شــنقیطی معتقد به توحید در عبادت است و برای این کار ،به عبارت
«ال اله اال اهلل» استناد میکند.
تا اینجا ،تقریبًا دیدگاههای یکسانی بین عالمه و شنقیطی وجود داشت و اختالفی دیده
نمیشد .اما در دیگر مباحث اختالفاتی دیده میشود که ،ریشه در دیدگاههای کالمیهر
دو مفسر دارد که ،در ادامه به آن پرداخته میشود.
در بحث توحید در اسماء و صفات ،عالمه طباطبایی معتقد است که صفات خدا از دو راه
حاصل میشود -1 :تنزیه خداوند از نقایص  -2از راه مشاهدهی جهان به دست میآید.
او مذهب تعطیل و تشــبیه را مردود میداند و با استفاده از آیاتی مانند...« :لَيْسَ َكمِ ْثلِهِ
ء »...جسمانیت و تشبیه خدا را صحیح نمیداند.
شىَ ٌ
در مقابل شنقیطی قائل به جسمانیت خدا بوده است و تالش میکند ،بر اساس آیات،
جســمانیت خدا را اثبات کند .هرچند که او تالش میکند ،براســاس آیه «لیس کمثله
شــیء» شــباهت به مخلوق را نفی کند ،اما قائل به جســمانیت است و صفات خدا را
بر جســمانیت حمل میکند .او اســتعاره و مجاز را قبول ندارد .بر همین اساس ،حکم
به جســمانیت خدا میکند و صفات خدا را مادی میداند .البته در کنار این ،توجیهاتی
میآورد تا نظرش را صحیح جلوه دهد؛ از جمله اینکه ،خدا جسم دارد اما جسم او شبیه
هیچ موجودی نیست.
در بحث رؤیت خدا ،عالمه طباطبایی رؤیت خدا را به معنای دیدن با چشم سر نمیداند
و معنــای دیدن در این گونه آیات را معنای علم زیاد و امثال آن میداند .عالمه معتقد
است ،در آیاتی که بحث دیدن آمده ،در سیاق آن آیات ،مباحثی یافت میشود که نشان
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دهنده این اســت که رؤیت با چشم سر نیست ،بلکه رؤیت قلبی مدنظر است .او رؤیت
خداوند را به لحاظ عقلی محال میداند و معتقد اســت ،هرچیزی که دیده شود محدود
و مادی و جسم است و خداوند متعال از این گونه تعابیر مبراست.
در مقابل شنقیطی رؤیت خدا را در آخرت ،برای صالحان ممکن میداند .او برای اثبات
این دیدگاه خود به ظاهر آیات استناد میکند و مجاز و استعاره در این آیات را نمیپذیرد.
او بر اساس آیه «َ ..
قال لَنْ تَراني ،»...رؤیت خدا در دنیا منتفی میداند .اما معتقد است
کــه ،مومنین در آخرت خدا را میبینند .او با اســتفاده از مفهوم مخالف آیه «ك َّ
ال ِإ َّهنمْ
عَــن ر َِّّهبمْ يَوْمَئذٍ ملَّحْجُوبُون» ( /15مطففین) معتقد اســت که ،خدا در قیامت از کفار
در حجاب است اما مومنان میتوانند خدا را ببینند .او برای رؤیت خدا به احادیثی چون
«المومنین یرون ربهم یوم القیامــة بابصارهم »...و «انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا»
استناد میکند.
این دیدگاه شنقیطی به لحاظ عقلی و با مبانی قرآنی سازگاری ندارد و در رد آن مطالب
زیادی نگاشته شده است.
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نتیجهگیری
پس از بررســیها ،مشخص شد که ،هر دو مفسر در حوزه توحید در الوهیت ،توحید در
ربوبیت و توحید در عبادت مباحثی را مطرح کردند و دارای اشتراکات فراوانی هستند .اما
در حوزه توحید در اسماء و صفات ،شنقیطی قائل به جسمانیت خداوند است .درحالیکه،
عالمه جسمانیت خداوند را محال میداند و این اختالف یکی از مهمترین اختالفات این
دو مفســر است که ریشه در دیدگاههای کالمیهر کدام از مفسران دارد .عالمه صفات
خدا که دال بر جســمانیت است را دارای معانی استعاری و مجازی میداند و به لحاظ
عقلی جسمانیت برای خدا را محال میداند .شنقیطی قائل به مجاز نیست و آیات را به
معنای ظاهری آن حمل میکند .همچنین شــنقیطی قائل به رؤیت خدا در آخرت است
اما ،عالمه رؤیت را در دنیا و آخرت بر اســاس قرآن و عقل محال میداند .این دیدگاه
شــنقیطی ،ریشه در دیدگاه کالمیاو که ،اشعری است دارد .او برای رؤیت خدا به آیات
و روایات اســتناد میکند که ،برداشتهای او صحیح نمیباشد .در مقابل عالمه ،معنای
رؤیت و امثال آن را ،معنای استعاری و کنایی میداند و قائل به رؤیت خدا با چشم سر
نیست و این دیدگاه عالمه نیز ریشه در دیدگاههای کالمی-شیعی او دارد.
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Abstract
The supreme philosophy of Zakat and its other branches (charity, almsgiving, etc.) is stated in the Holy Qur’an that it is the
growth and purity of society from the fact that some people
monopolize wealth and keep it among themselves, as a result
of which In particular, they are getting richer day by day and
most of the society is getting poorer day by day, after a while,
social anomalies such as murder and hatred towards the capitalists, theft, etc. appear in the society. The present study, with
a brief and comparative look between Shiite and Sunni commentators, deals with the issue of Zakat and points out some
differences and commonalities of commentators in this regard.
In general, the commentators of Islamic sects have mentioned
four meanings of “growth and development, purity and purity,
obligatory zakat and charity” for zakat and its derivatives. The
commentators also disagree about verse 60 of Surah Tawbah,
this verse is known as the verse of Zakat and in this verse it
has stated the uses of Zakat. In this research, after presenting
the views of Shiite and Sunni commentators, their differences
are also addressed.
Keywords: Zakat, charity, sects, interpretation, Surah Tawbah.
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واکاوی تطبیقی مفهوم زکات در تفاسیر فریقین
با تکیه بر آیهی  60سوره توبه
(تاریخ دریافت - 1399/11/29 :تاریخ پذیرش)1400/06/23 :

محمد فراهانی

1

چکیده
فلســفه عالی زکات و سایر شــقوق آن از جمله :صدقه ،انفاق و ...توسط قرآن
کریم بیان شــده است .قرآن زکات را ،مایهی رشــد و پاکی جامعه میداند.
این مهم در صورتی اســت که مبادا عدهای مال را ،در انحصار خود درآورده و
پیوسته در میان خود نگه دارند و نتیجه آن ثروتمندی روز افزون قشری خاص
و افزایش فقر در اکثریت جامعه باشــد .در نتیجه ،پس از مدتی ناهنجاریهای
اجتماعی از جمله :قتل و کینه نســبت به ســرمایه داران ،دزدی و ...در جامعه
پدیدار شود .نوشــتار حاضر با روش توصیفی-تطبیقی ،با نگاهی اجمالی بین
مفسران فریقین به مسئله زکات پرداخته است و به برخی افتراقات و اشتراکات
آنها در این زمینه اشــاره مینماید .به طور کلی مفسران فرق اسالمی از چهار
معنای رشــد و نمو ،طهارت و پاکی ،زکات واجب شرعی و انفاق و صدقه؛ در
تفســیر خود برای زکات و مشــتقات آن نام میبرند .همچنین این مقاله ،به
اختالفنظرهایی که مفسران در رابطه با آیه  60سوره توبه ،دربارهی مصادیق
فقیر و مسکین ،سهم عاملین و مولفهی قلوب و مصادیق فی سبیل اهلل دارند،
پرداخته است.
کلید واژهها :زکات ،انفاق ،فریقین ،تفسیر ،سوره توبه.
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مقدمه
هر دین و مکتبی برای اداره جامعه و حفظ آن ،به پشتوانهای مالی نیاز دارد .دین اسالم
موارد مختلفی را برای تأمین این بودجه در نظر گرفته که مهمترین آنها زکات میباشد.
زکات به عنــوان بزرگترین مالیات و درمان نابســامانیهای جامعه و مهمترین برنامه
اقتصادی اسالم شناخته میشود .این واژه به همراه مشتقاتش (زکی ،أزکی ،یتزکی و)...
 59مرتبه در  29سوره و  56آیه به کار رفته ،که  27مورد آن در کنار نماز آمده است.
با نگاهی اجمالی به آیاتی که مربوط به زکات (بدون مشتقاتش) میباشد ،در مییابیم که:
 -1دستهای از آیات ،نشــان از تشریع اصل این فریضه عبادی -اقتصادی داشته و در
بیان مصارف و موارد آن مسکوت مانده است( .توبه)103/
 -2برخــی از آیات به دادن زکات امر نمودهاند و آن را معاملهای نیکو با خداوند قلمداد
میکند( .مزمل)20/
 -3آیاتی هســتند که ،زکات را در کنار نماز قرار دادهاند و پرداخت آن را ،همانند اقامه
نماز واجب میدانند و از شــعائر دین و نشانههای ایمان به روز جزا ،به حساب آوردهاند.
(بقره110/و177و277؛ نور)56/
 -4آیــهای که به اتفاق علماء ،مصــارف زکات را بیان میکند و از واژه صدقه به جای
زکات استفاده کرده است( .توبه)60/
نوشــتار حاضر در پی پاسخ به این سؤال اســت که :تمایزها و تشابهات آیه  60سوره
توبه (آیه زکات) نزد فریقین ،چه میباشد؟ و چه کاربردهایی از زکات در تفسیر فریقین
آمده است؟
در زمینه پیشــینه موضوع ،تاکنون اثری مشــابه یافت نشــد و از این نظر کاری جدید
محسوب میشود.
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 -1معنای لغوی و اصطالحی زکات
زکات از ماده «ز-ک-ی» گرفته شــده که این سه حرف در کنار هم داللت بر رشد و
نمو صالح و پاکی دارد( .ر.ک :ابن منظور 358/14 :1414 ،؛ ابن فارس)17/2 :1399 ،
راغب میگوید« :اصل زکات رشــد و نموی است که ،از برکت الهی حاصل میشود و
بــه هر دو امور دنیوی و اخروی ارتبــاط دارد( ».راغب اصفهانی )380 :1412 ،و خلیل
بــن احمد در رابطه با معنای لغوی زکات بیان میکند که« :زکات مال ،به معنای پاک
کردن آن است و جمله (زکا الزرع یزکو زکاء) به معنای رشد کردن کشتزار و محصوالت
است( .فراهیدی ،بیتا)394/5 :
به طور کلی میتوان گفت :زکات به دو معنای  -1رشد و زیاد شدن  -2طهارت و پاکی
میآید که به عنوان معنای اصلی در نظر گرفته میشــود .ولی معانی دیگری از جمله
تقدس ،تبرئه ،تصدیق ،حرمت ،خیرات نیز به آن نســبت داده میشــود که در حقیقت

 -2کاربردهای واژه زکات و مشتقاتش در تفسیر فریقین
در این بخش سعی بر این است که ابتدا نظرات برخی از مفسرین فریقین( شیعه و سنی)
در رابطه با کاربرد مشــتقات از ریشــهی (زکی) در آیات بیان گردد و سپس اگر نیاز به
جمعبندی بود در قالب نکته ارائه شود.
 -1-2رشد و نمو

با بررسی تفاسیر ،یکی از معانی مذکور از سوی مفسران برای ریشه (زکی -باب افعال)،
معنای رشــد و نمو است .از جمله ذیل آیهی  232ســوره بقره که میفرمایدَ « :ذل ُِكمْ
َأزْ َكى لَ ُكمْ و ََأ ْطهَرُ و ّ
ُون» ( بقره)232/؛ اين (دستور) ،براى رشد
َالل يَعْ َلمُ و ََأنتُمْ َال تَعْ َلم َ
(خانوادههاى) شــما مؤثرتر ،و براى شستن آلودگيها مفيدتر است و خدا مىداند و شما
نمىدانيد.
نظرات مفســران دراینباره چنین اســتَ « :ذل ُِكمْ َأزْ َكى لَ ُكمْ» یعنی بهتر و برتر است.
(ثعلبیَ « )180/2 :1422 ،ذل ُِكمْ َأزْ َكى لَ ُكمْ» دارای برکتی عظیم و نفع و سود بیشتری
است( .کاشانی369/1 :1423 ،؛ شوکانی)280/1 :1414 ،
نکته :1برخی از مفســرین (ازجمله مفسرینی که اقوال آنها گذشت) به صورت مستقیم
از واژهی «أنمی و نماء» برای تفســیر أزکی استعمال نمودهاند .برخی نیز اشاره کردهاند
که «أزکی» اشاره به خیر ،أعظم برکت ،نفع بیشتر و استحقاق دریافت بیشتر را دارد .در
همه این معانی ،نوعی از رشد و نمو صالح ،نهفته است و میتوان گفت :موارد یاد شده
مصادیقی از رشد و زیادت میباشند.
همچنیــن در آیهای دیگر میفرماید« :خ ُْذ مِنْ َأمْوَالِ ِهمْ صَدَقَةً ت َُطهِّرُهُمْ وَتُزَ ِّكي ِهم بِهَا
التَكَ س ََــكنٌ لَّهُمْ و ّ
وَص َِّل عَ َليْ ِهمْ ِإ َّن صَ َ
َالل سَــمِيعٌ عَلِيمٌ» (توبه)103/؛ از اموال آنها
صدقهاى (بعنوان زكات) بگير ،تا بوســيله آن ،آنها را پاك سازى و پرورش دهى! و (به
هنگام گرفتن زكات )،به آنها دعا كن كه دعاى تو ،مايه آرامش آنهاست و خداوند شنوا
و داناست.
التزکیــة :مبالغه در تطهیر و زیادت در آن اســت .یا به معنی رشــد و برکت در مال
میباشــد( .زمخشری 307/2 :1407،؛ فیض کاشــانی 371/2 :1415 ،؛ شبر:1412 ،
)114/3
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همگی در معنای اصلی داخل میشوند.
زمانی که سخن از معنای اصطالحی زکات به میان میآید ،آنچه متداول است ،مقصود
تعریف فقهی این واژه به عنوان رکنی از شــریعت اسالم مد نظر میباشد که ،فقهاء در
این زمینه تعاریفی نزدیک به هم داشــته و میتوان گفت که ،تعریفهای ارائه شده در
ســه چیز مشترک میباشند؛  -1اندازه معین  -2اصناف مشخص از مال  -3گروههای
مخصوص( .ر.ک :ابن عربی957/2 :1408 ،؛ آشتیانی ،بیتا)20 :
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تزکیهم هبا :یعنی بدین وســیله ،آنها را از درجــه نفاق به منزلت مخلصین باال ببری.
همچنین گفته شده است :باعث رشد و نمو در اموال آنها شود( .بغوی)384/2 :1420 ،
نکتــه :2به طور کلی میتوان گفت :زکات زمانی که قرین و همنشــین طهارت قرار
گیرد ،به معنا و مفهوم رشد ،نمو و زیادت یا مصادیق آنها میآید.
 -2-2پاکی
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از کاربردهای این معنی میتوان به آیات زیر اشاره نمود:
ان تَق ًِّيا» (مریم)13/؛ و رحمت و محبّتى از ناحيه خود به
«وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَ َكا ًة وَ َك َ
او بخشيديم و پاكى (دل و جان)! و او پرهيزگار بود.
مفسران ذیل آیه بیان کردهاند :زکاﺓ یعنی؛ طهارت و صالح ،پس قصد انجام گناه نکرد.
پاکــی از پلیدی ،گناه و معصیت( ...حوی )3255/6 :1424 ،به او (یحیی) زکات یعنی؛
پاکــی از چرکی گناهان و معاصی به وســیله طاعت ،عطا کردیم( .شــنقیطی:1421 ،
)175/4
از قتــاده و ضحاک و ابن جریج نقل میکنند کــه :زکاﺓ یعنی عمل صالح پاک کننده.
(طبرسی)782/6 :1412 ،
زکاﺓ ،یعنی او را فردی صالح قرار داد و از گناهان پاک نمود( .بلخی)622/2 :1423 ،
«فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْــرًا مِّنْهُ زَ َكا ًة و ََأ ْقرَبَ رُحْمًا» (کهف)81 /؛ از اين رو،
خواستيم كه پروردگارشان به جاى او ،فرزندى پاكتر و بامحبتتر به آن دو بدهد.
زکاﺓ ،با توجه و به اعتبار ســخن موســی (ع) در آیات پیشین که فرمودَ :
«أ َقتَ ْلتَ نَفْسًا
زَكِيَّةً » به معنای طهارت و پاکی اســت( .ابن عاشــور )118/15 :1420 ،زکات در این
جا ،به معنای طهارت و پاکی از گناهان و هر آنچه از آرامش و فضائل اخالقی اســت،
میباشــد( .أبوحیان« )215/7 :1420 ،خَيْرًا مِّنْهُ زَ َكاةً» به معنای؛ صالح و طهارت و
پاکیزگی است( .رازی )20/13 :1408 ،زکات ،به معنای پاک از گناهان و رذائل اخالقی
است( .قمی مشهدی)128/8 :1368،
«هُــوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الُْمِّيِّنيَ رَسُــولً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِــهِ وَيُزَ ِّكي ِهمْ وَيُعَ ِّلمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْح ِْكمَةَ وَ ِإن َكانُوا مِن َقب ُْل لَفِي ض ََل ٍل مُّ ِب ٍ
ني» (جمعه)2/؛ و كســى اســت
كه در ميان جمعيت درس نخوانده رســولى از خودشان برانگيخت كه آياتش را بر آنها
مىخوانــد و آنها را تزكيه مىكند و به آنان كتــاب (قرآن) و حكمت مىآموزد هر چند
پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند.
يُزَ ِّكي ِهمْ :آنها را از شــرک و بت پرســتی پاک میگرداند و خیر و خوبی را در میانشان
میپروراند( .ابن عطیة)306/5 :1422،
يُزَ ِّكي ِهمْ :پلیدیهای موجود در عقیده و اخالص را از ایشان میزداید و پاک میگرداند.
(فیض کاشانی)172/5 :1415 ،

 -3-2به معنای زکات واجب

 یهیآ رب هیکت اب نیقیرف ریسافت رد تاکز موهفم یقیبطت یواکاواویبطت یواکاو

عمده آیاتی که واژه زکات در آن بیان شــده ،دارای کاربرد و مفهوم زکات واجب است
که در بســیاری مواقع ،خداوند آن را در کنار اقامه نماز آورده است و دستور به پرداخت
زکات میدهد:
للّ
َ
«و ََأقِيمُــو ْا الصَّ َ
ال َة وَآتُو ْا الزَّ َكا َة وَمَا تُ َقدِّمُو ْا ألن ُفسِ ُــكم مِّنْ خَي ٍْر ت َِجدُوهُ عِندَ ا ِإ َّن
ون بَصِريٌ» (بقره»110/؛ و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد؛ و هر كار
اللّ بِمَــا تَعْمَ ُل َ
خيرى را براى خود از پيش مىفرستيد ،آن را نزد خدا در سراى ديگر خواهيد يافت؛ زيرا
خداوند به اعمال شما بيناست.
خداوند در این آیه به محافظت از دو ستون و رکن اسالم دستور میدهد:
الف -عبادتی بدنی که رابطه بین بنده با خالقش را محکم میکند ،که همان نماز باشد.
ب -عبادت مالی که بین قلوب نیازمندان و ثروتمندان الفت و دوســتی برقرار میکند،
که همان زکات است( .طنطاوی)246/1 :1997 ،
«إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَــاجِدَ اللّ مَنْ آمَنَ بِاللّ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وَأَقَامَ الصَّالَةَ وَآتَى الزَّ َكا َة وَلَمْ
يَخْشَ ِإ َّال اللّ َفعَسَــى ُأوْلَئِكَ َأن ي َُكونُو ْا مِنَ الْمُهْتَدِينَ» (توبه)18/؛ مساجد خدا راتنها
كسى آباد مىكند كه به خدا و روز بازپسين ،ايمان آورده ،و نماز را برپا دارد ،و زكات را
بپردازد ،و جز از خدا نترسد؛ اميد مىرود آنها از هدايتيافتگان باشند.
پرداخت زکات واجب است و بناء مسجد جزء نوافل میباشد .شخص مسلمان ،تا زمانی
که از ادای واجب فارغ نشده به نوافل مشغول نمیشود .مقصود زکات واجبی است که
از ارکان شــریعت اسالم به حساب میآید و خداوند در این آیه ،آن را از شرایط کسانی
که مساجد را آباد میکنند نیز بر میشمارد( .رازی)11/16 :1408 ،
از میان ارکان اســام ،تنها نماز و زکات را ذکر کرده زیرا این دو رکنی هستند که ،در
هیچ حالتی نمیتوان از آنها بی نیاز شد( .طباطبایی)202/9 :1390 ،
«وَآتَى الزَّ َكاةَ» :یعنی زکات مالش را پرداخت میکند( .بلخی)163/2 :1423 ،
«الَّذِيــنَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الَْرْضِ أَقَامُوا الصَّلَةَ وَآتَوُا الــزَّ َكا َة و ََأمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
َل عَاقِبَةُ ْ ُ
ُنك ِر و ِ َّ ِ
وَنَ َهوْا ع َِن الْم َ
المُو ِر» (حج)41/؛ همان كسانى كه هرگاه در زمين به
آنها قدرت ببخشــيم ،نماز را برپا مىدارنــد و زكات مىدهند و امر به معروف و نهى از
منكر مىكنند و پايان همه كارها از آنِ خداست!
«وَآ َتوُا الزَّ َكاةَ» :زکات اموالشــان ،به همــان اندازه ای که خداوند در آن مقدر نموده،
میپردازند( .طبری)126/17 :1412 ،
آنچه خداوند از زکات بر آنها فرض نموده است ،ادا میکنند( .طبرسی)140/7 :1372 ،
آیات دیگری در این زمینه وجود دارد که به دلیل کثرت ،تنها به اســم ســوره و شماره
آیه برخی از آنها اشاره میشود( .بقره 177 :و 277؛ نساء77 :؛ توبه 5 :و  11و 71؛ حج:
78؛ نور 37 :و )56
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 -4-2انفاق و صدقه

مفهوم انفاق و صدقه را میتوان در آیات مکی ،به ویژه آیات نازل شده در ابتدای بعثت
جستجو کرد .از جمله این آیات میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
«و ََأوْصَانِي بِالص ََّلةِ وَالزَّ َكاةِ مَا دُمْتُ ح ًَّيا» (مریم)31/؛ و تا زمانى كه زندهام ،مرا به
نماز و زكات توصيه كرده است.
َ
ان ي َْأمُرُ أهْ َلهُ
این عبارت از زبان عیسی (ع) نقل شده است .آیهی بعد چنین است« :وَ َك َ
ان عِندَ رَبِّهِ مَرْض ًِّيا» (مریم)55/؛ او همواره خانوادهاش را به نماز
بِالص ََّلةِ وَالزَّ َكاةِ وَ َك َ
و زكات فرمان مىداد؛ و پيوسته مورد رضايت پروردگارش بود.
که درباره اسماعیل (ع) میباشد .صاحب المیزان ،در رابطه با دو آیهی پیشین و آیه 73
ســورهی انبیاء میگوید« :معین نمودن لفظ زکات در معنای مصطلح آن ،تنها در عرف
شریعت اســام بعد از نزول قرآن به وسیله واجب شدن و تشریع در دین ،محقق شد.
اما آنچه معنای لغوی به آن میبخشد ،عام تر از زکات مصطلح در عرف شارع است که
(در آیاتی که گذشت) به معنای «انفاق لوجه اهلل» است ،زیرا آنچه معلوم به نظر میآید
این است که زکات مالی ،به معنای اصطالحی اسالم ،در شریعت پیامبران گذشته نبوده
است( .طباطبایی)10/6 :1390 ،
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 -3بررسی تفسیر آیه  60سوره توبه نزد فریقین
در بخش قبل ،بســامد معنایی ریشــه (زکی) در قرآن مورد بررسی قرار گرفت و معانی
نمو ،پاکی و انفاق برداشت شد .در این بخش ،با توجه به معانی مذکور ،به بررسی تفسیر
زکات در آیهی  60ســورهی توبه که به آیهی زکات معروف اســت ،پرداخته شده و به
مقایســه نظرات مفسران فریقین ذیل آیهی شریفه در خصوص معنای زکات که با لفظ
صدقات در آیه آمده اســت ،میپردازد .خداودن در آیهی  60ســورهی توبه میفرماید:
ني وَالْعَامِلِنيَ عَ َليْهَا وَالْمُؤَلَّ َفةِ ُق ُلوبُهُمْ وَفِي الرِّق ِ
« ِإنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِ ْل ُف َقرَاء وَالْمَسَاكِ ِ
َاب
يل ف َِريضَةً مِّنَ اللّ و ّ
وَالْغ ِ
يل اللّ وَاب ِْن السَّ ِب ِ
َارمِنيَ وَفِي سَــ ِب ِ
َالل عَلِيمٌ حَكِيمٌ»؛ زكاتها
مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانى است كه براى (جمع آورى) آن زحمت مىكشند
و كسانى كه براى جلب محبّتشان اقدام مىشود ،و براى (آزادى) بردگان ،و (اداى دين)
بدهــكاران و در راه (تقويت آيين) خدا و واماندگان در راه اين ،يك فريضه (مهم) الهى
است و خداوند دانا و حكيم است.
این آیه ،یکی از آیات کلیدی و مهم در رابطه با موضوع زکات اســت که خداوند در آن
از مصارف زکات سخن گفته است .در ادامه به برخی افتراقات و اشتراکات نزد فریقین
در تفسیر این آیه به صورت مختصر پرداخته میشود.
 -1-3مراد از الصدقات :زکات واجب یا مستحب

در این زمینه دو دیدگاه کلی وجود دارد:

 -2-3مراد از فقیر و مسکین در آیه  60سوره توبه

فقری ،به گروهی گفته میشــود که نیازمند بوده و از طرفی ،دارایی و کسب و کاری که
نیاز آنها را برطرف نماید ،نیز در اختیار ندارند( .زحیلی )877/1 :1422 ،صاحب المیزان
میگوید« :فقیر به کســی میگویند که موصوف به عدم وجــود مال نزد او برای رفع
نیازهای زندگی باشــد ،در مقابل شــخص غنی که به فراخ دستی و بی نیازی مشهور
است( ».طباطبایی)310/9 :1390 ،
مسکنی ،کسانی که دارایی و مال آنها کمتر از نیازهای روزانه و ضروری که برای خود
و خانواده خرج میکنند ،میباشــد( .زحیلی )877/1 :1422 ،و گفته شده است :مسکین
به کســی میگویند که ،زمین گیر بوده و توانایی کار کــردن ندارد و از دیگران جهت
رفع نیازهای خویش کمک میگیرد( .راوندی 374/2 :1405 ،؛ قمی)298/1 :1363 ،

 یهیآ رب هیکت اب نیقیرف ریسافت رد تاکز موهفم یقیبطت یواکاواویبطت یواکاو

« -1الصدقات» همان زکات واجب اســت زیرا؛ او ًال :در انتهای آیه ،عبارت «فریضة
من اهلل» بیان شده که داللت بر صدقه (زکات) واجب است( .طباطبایی)310/9 :1390،
ثانیًا :صدقه هــرگاه به صورت مطلق در قرآن به کار رود ،منظور زکات (صدقه) فرض
است( .ابن عربی959/2 :1408 ،؛ قرطبی)168/8 :1364،
 -2الصدقات به دلیل اینکه به صورت عام و مطلق آمده اســت ،شامل زکات واجب و
صدقه مستحب میشــود( .ابن عثمان )434/3 :1423 ،کیاهراسی نیز میگوید :آنچه
از این آیه و سنت پیامبر اســتنباط میشود این است که ،خداوند صدقات را به صورت
مطلــق آورده و پیامبر اکرم ،اصناف و اموال زکات واجب را بیان نموده اســت( .طبری
کیاهراسی)206/4 :1405 ،
با توجه به اینکه خداوند زکات را در این هشت صنف ،منحصر نموده و در آیات دیگری
مانند :آیه  103ســورهی توبه ،از زکات با عنــوان صدقه نام میبرد ،اگر واژه الصدقات
در آیه مذکور ،صدقه مســتحبی را با هم در برمیگرفت ،نتیجه این میشود که ،دادن
زکات به غیر این هشت صنف جایز میباشد که این خالف ظاهر آیه است( .ر.ک :فخر
رازی)88/16 :1420،

آیا فقرا و مساکین یک گروه اند یا دو صنف متفاوت؟

مذاهب اســامی ،در رابطه با اینکه فقیر و مســکین در یک صنــف قرار میگیرند یا
اینکه هر یک از آنها با یکدیگر متفاوند اختالف نمودهاند .ابو یوســف و محمد (صاحبی
ابوحنیفه) ،ابی علی جبائی ،ابن قاســم و سائر اصحاب مالک میگویند که؛ این دو یک
صنــف بوده و با یکدیگر تفاوتی ندارند و ذکر هر دو آنها در آیه ،نقش تاکیدی داشــته
اســت تا سهم بیشتری داشته باشند( .قرطبی 170/8 :1364 ،؛ رازی)82/16 :1408 ،
اما ابوحنیفه و امام شــافعی و اکثر علمای شــیعه بر این باورند که با توجه به ظاهر آیه،
این دو صنف متغایر و متفاوت از هم میباشــند( .طبری کیاهراســی205/4 :1405 ،؛
طباطبایی 311/9 :1390 ،؛ فاضل مقداد)234/1 :1373،
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آنچه از ظاهر آیه برمیآید و با توجه به تعاریفی که از فقیر و مسکین ارائه شد ،میتوان
گفت :فقیر و مسکین دو گروه متمایز از یکدیگر میباشند که هر یک سهم جداگانهای
از زکات به او تعلق میگیرد.
 -3-3مراد از عبارت عاملین علیها

کسانی که مسئولیت تحصیل ،جمع آوری و حفظ اموال زکاتی را بر عهده دارند( .طبری،
111/10 :1412؛ زحیلی 877/1 :1422،؛ عیاشی90/2 :1380،؛ راوندی)374/2 :1405،
علمــا در رابطه با اینکه این مال به چه مقدار و عنوانی به آنها داده میشــود ،اختالف
نمودهاند:
مالــک و ابوحنیفه و شــافعی بر این عقیدهاند که این مــال زکات؛ به عنوان ثمن و به
مقدار اجرت عملشــان به آنها داده میشود .به این دلیل که آن اجرتی است که خداوند
به ملکیت ایشان در آورده اســت هر چند عاملین ثروتمند باشند و وصفی دیگر غیر از
خدمــت در جمع آوری ندارند که بخواهیم با عنوان دیگری به آنها زکات دهیم( .ر.ک:
ابن عربی962-961/2 :1408 ،؛ طبری کیاهراسی 210/4 :1405 ،؛ جصاص:1405،
 324/4؛ فخر رازی )85/16 :1420 ،اما علمای شیعه معتقدند؛ مالی که به عامل داده
میشود ،اجرت عمل او نیست بلکه شارع آن را تعیین میکند – در این صورت ممکن
اســت به اندازه اجرت عمل یا بیشتر از آن باشد -و دلیل این سخن را اجماع مذهب و
عموم آیه بیان میدارند( .ر.ک :منتظری)408-407/2 :1409،
 -4-3مراد از الفت قلوب

وهبمْ» را به معنای؛ اشراف و بزرگان کفاری که تازه
برخی مراد از عبارت «وَ الْمُؤَلَّ َفةِ ُق ُل ُ
مسلمان شده باشند و اسالم به طور کامل در قلب آنها جای نگرفته و خام میباشندف
در نظر گرفتهاند .در واقع ،به جهت ثبات در دینداری ،زکات به آنها تعلق میگیرد( .ر.ک:
طوسی243/5 :1963،؛ طبرسی64/5 :1372 ،؛ جصاص 324/4 :1405 ،؛زمخشری،
)283/2 :1407
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اختالف علمای فرق بر سر این مسئله که؛ آیا سهم مولفة قلوب پس از پیامبر
باقی است یا خیر؟

شــافعی بر این باور است که این سهم مختص به زمان خاصی نیست و پس از پیامبر
نیز باقی اســت ،اما به شرط اینکه امام عادلی برای تألیف قلوب کفار و جلب مصلحت
مســلمین در این زمینه باشــد( .ر.ک :طبری کیاهراسی )211/4 :1405 ،علمای شیعه
نیز این ســهم را منوط به وجود امام دانســته که با وجود غیبت امام عصر ،آن را ساقط
میدانند( .فاضل مقداد)236/1 :1373 ،
رأی ابوحنیفه و مشــهور مذهب مالک بر این اســت که؛ این سهم پس از پیامبر ساقط
شــده است ،زیرا اسالم گسترش یافته و خداوند آن را عزت داده است و دیگر نیازی به

تألیف قلوب نمیباشد( .رک :ابن عربی 966/2 :1408،؛ قرطبی)181/8 :1364 ،
در این زمینه میتوان گفت :در صورتی که اســام در حالت برتر و قوت قرار داشــت،
ســهم مورد نظر ساقط میشــود ولی در غیر این صورت ،همان طور که پیامبر به آنها
سهم میداده ،زکات به ایشان تعلق میگیرد( .ابن عربی)966/2 :1408 ،
رقاب به بردگانی که جهت آزاد ســازی خود اقدام نموده و قرارداد مکاتبه دارند ،اما در
پرداخت آن عاجز ماندهاند ،گفته میشود .همچنین مطلق بردگان نیز تفسیر شده است.
(ر.ک :زمخشری 283/2 :1407،؛ راوندی)226/1 :1405 ،
غارمنی :بدهکاری که توانایی پرداخت بدهی شــخصی خــود را ندارد یا اینکه برای
اصالح ذات بین ،بدهکار شده است .در این صورت نیز ،جزء غارمین محسوب میشود.
اگر چه خودش توانایی پرداخت آن را داشــته باشد .همچنین گفته شده است :قرض و
دین میبایستی ،بر اثر گناه و در راه فعل حرام ایجاد نشده باشد( .ر.ک :سایس:1423 ،
 465؛ صدیق حســنخان 340 :1424 ،؛ مقدس اردبیلی188 :1383 ،؛ اســتر آبادی،
بیتا)352/1 :
جمهور اهل سنت در تفسیر «فی سبیل اهلل» میگویند :مراد از آن مجاهدینی میباشند
که به میل خود در جنگ برای دفاع از اسالم شرکت میکنند .برخی نیز تأمین امکانات
جنگی و دفاعی را در این مجموعه قرار میدهند .همچنین گفته شــده اســت :منظور
از «فی ســبیل اهلل» میتواند حج و تأمین نیاز حجاج باشــد( .ر.ک :ابن عربی:1408،
969/2؛ قرطبی185/8 :1364 ،؛ ابن عاشــور129/10 :1420 ،؛ زمخشــری:1407 ،
)283/2
ولی علما و مفسرین شیعه معتقدند؛ راه خدا عام است .هر عملی که مصالح مسلمین و
حفظ دین در آن نهفته باشد ،میتواند مصداقی برای «فی سبیل اهلل» باشد که بارزترین
و مهمترین آنها ،جهاد در راه خداســت .اما سایر اعمال مانند :حفر چاه عمومی ،اصالح
راهها ،بنای مســجد و ...را نیز شامل میشــود ،زیرا سبیل به معنای طریق (راه) بوده و
زمانی که به لفظ جاللهی اهلل اضافه شود ،عمومیت مواردی که قرب الهی را در بردارد،
میرســاند( .طباطبایی311/9 :1390 ،؛ فیض کاشانی352/2 :1415 ،؛ طوسی:1963 ،
 244/5؛ استر آبادی ،بیتا)352/1 :
ابن سبیل :مسافر در راه ماندهای که هزینه رسیدن به مقصد یا بازگشت را نداشته باشد.
(ثعالبی190/3 :1418 ،؛ فاضل مقداد)238/1 :1373 ،
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نتیجهگیری
 -1زکات را میتوان در تفســیر فریقین در این مفاهیم خالصه نمود :رشد و نمو ،پاکی
و طهارت ،زکات واجب شرعی و انفاق و صدقه مستحب.
 -2آیهی  60ســورهی توبه ،بیانگر مصارف زکات اســت که ،به آیه زکات نیز مشهور
میباشــد .خداوند در این آیه ،هشــت گروه را به عنوان مستحقین زکات بیان میکند
که شــامل این موارد است :فقرا ،مساکین ،مسئولین جمع آوری زکات ،مولفهی قلوب،
بردگان ،بدهکاران ،مصالح مسلمین و مسافر در راه مانده.
 -3اکثر علمای فریقین ،الصدقات در آیه  60سوره توبه را به معنای زکات میدانند.
 -4نظر راجح درباره فقیر و مســکین این اســت که آنها دو صنف متفاوت میباشند و
سهم زکات جداگانهای به ایشان تعلق میگیرد.
 -5در رابطه با سهم عامل ،علمای شیعه بر این باورند که ،اجرت عمل وی نیست بلکه
شارع آن را تعیین میکند و ممکن است ،این سهم بیشتر از مقدار اجرت باشد .اما اکثر
علمای اهل سنت آن را ثمن و اجرت عامل میدانند.
 -6درباره مولفهی قلوب ،آرای فرق مســلیمن بدین صورت اســت که :شافعی آن را
ســاقط نمیداند و در صورت وجود امام عادل میبایســتی این سهم پرداخت شود .اما
قول مشــهور مالک و ابوحنیفه بر این امر استوار است که سهم یاد شده ،پس از پیامبر
ساقط شده است .شیعه نیز به دلیل وجود غیبت امام عصر ،سهم را زایل شده میداند.
 -7اکثر علمای اهل ســنت« ،فی ســبیل اهلل» را به جهاد و مجاهدین در راه خدا معنا
کردهاند ،در حالی که علمای شیعه راه خدا را عام میدانند.
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Abstract
Man is a social being and has an inseparable connection with
society on an ongoing basis. To maintain the health of social
relations by having social ethics and an ideal moral society, it
is necessary to explain the goals, pillars and ideal characteristics of this moral society. In the present article, by descriptive-analytical method, Allameh Javadi Amoli’s views on the
goals and pillars of this desirable society are explained and
then each of these characteristics is presented with narrative
arguments presented in Allameh’s views. According to Allameh Javadi Amoli, a society that is called a desirable society,
with the implementation of laws and rules and under competent leadership in society, the communication of its members
will be peaceful and ethical. Such a society has important characteristics such as: Islamic economics, unity, central justice,
enjoining the good and forbidding the evil, piety and social
ethics.
Keywords: Social Ethics, Desirable, Javadi Amoli, Characteristics.
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چکیده
انسان موجودی اجتماعی است و به صورت مستمر با اجتماع ،ارتباطی جدایی
ناپذیر دارد .حفظ و ســامت این روابط ،در سایه سار اخالق اجتماعی و جامعه
اخالقی ایدهآل ،مستلزم تبیین اهداف و ارکان و ویژگیهای ایدهآل برای این
جامعه اخالقی است .در نوشتار حاضر ،با روش توصیفی -تحلیلی ،آراء عالمه
جوادی آملی در زمینهی اهداف و ارکان این جامعه مطلوب تبیین شده و سپس
هریک از این ویژگیها ،با براهین نقلی مطرح شــده در نظرات عالمه ،مطرح
شــده اســت .از منظر عالمه جوادی آملی ،جامعهای که تحت عنوان جامعه
مطلوب خوانده میشــود ،با اجرای قوانین و ضوابــط و تحت رهبریت صالح
در جامعــه ،ارتباطات اعضای آن به صورت مســالمتآمیز و همراه با اخالق
صورت خواهد گرفت .چنین جامعهای دارای ویژگیهایی مهم همچون :اقتصاد
اسالمی ،وحدت ،عدالت محوری ،امر به معروف و نهی از منکر ،تقوا و اخالق
اجتماعی است.
کلیدواژهها :اخالق اجتماعی ،مطلوب ،جوادی آملی ،ویژگیها.
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 -1مبانی نظری تحقیق
در ابتدا الزم اســت برخی مفاهیم اصلی پژوهش ،تعریف و تبیین شود .بنابراین در این
بخــش ،به تعریف اخالق ،اخالق اجتماعی ،ایــده آل ،جامعه اخالقی مطلوب ،پرداخته
میشود.

آ یداوج هللاتیآ رظنم زا لآ هدیا یقالخا هعماج یاهیگژیو

مقدمه
در قــرآن ،اخالق اجتماعی در ضمن بیان رعایت حقوق افراد ،الزام کســب محاســن
اخالقی ،رعایت آداب و منشها ،به عنوان انسجام دهندهی اجتماع و مؤثّر در رسیدن به
کمال و سعادت مورد اهمیت قرار گرفته است .در این بین ،از مسائلی همچون :اختالف
و نفاق که ،باعث از هم گسســتگی اجتماع میگردد ،نهی نموده است؛ لذا اهمیت این
مســئله روشن میشود که ،اخالق اسالمی در پرتو حضور اجتماعی و گستردگی روابط
حســنه ،دارای ارزش و اعتبار بوده اســت .بنابراین میبایســت ،مهمترین ویژگیهای
اخالقی جامعه ایدهآل تبیین شــود .پژوهش حاضر ،درصدد بیان نظاممند ویژگیهای
ایدهآل اخالق اجتماعی و جامعه اخالقی مطلوب از منظر آیتاهلل جوادی آملی اســت.
این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که ،ویژگیهای ایدهآل اخالق اجتماعی برای
جامعه مطلوب کداماند؟ در پاســخ به این پرسش اصلی به مسائل دیگری نیز پرداخته
خواهد شد؛ از جمله اینکه جامعه در نظر آیتاهلل جوادی آملی ،برای مطلوب شدن به چه
ارکانی نیازمند است؟ و اینکه جامعه مطلوب دارای چه اهداف مهمی میباشد؟

 1-1تعریف اخالق

اخالق در لغت به معنای «خویها و جمع آن خُ ُلق» است .در لغت عرب جمع خلق میباشد.
(عمید )90 :1376 ،راغب خُ لق را از خَ لق گرفته و به معنای طبیعت وسجیه است که
با فطرت و دید دل درک میشــود( .ر.ک :راغــب اصفهانی )297 :1384،پس خلق به
معنای؛ سرشــت ،ســجیه یا طبیعت تعبیر به امری نفســانی به صورت ملکه یا هیئت
نفسانی در انســان مینماید .دربررسی اصطالحی نیز میتوان گفت :اخالق برگرفته از
معنای لغوی آن بوده و هرآنچه در اخالق اســامی نیز رایج میباشــد ،متأثر از همین
معانی لغوی و اصطالحی اخالق است.
 -1-2اخالق اجتماعی

اخالق اجتماعی؛ ارزشها و ضد ارزشهای حاکم بر رابطه فرد با سایر انسانها میباشد؛
البته اخالق فردی نیز بر مسائل اجتماعی تأثیر غیر مستقیم دارد ،اما در زندگی اجتماعی
در جامعه؛ قوانین ،مقررات و آدابی خاص ضرورت مییابد که در زندگی فردی ،بسیاری
از آنها مطرح نمیشود( .ر.ک :مکارم شیرازی)77/1 :1377،
شهید صدر نیز با استعانت از آیه  30سوره بقره که میفرماید« :وَ ِإ ْذ َ
قال رَبُّكَ لِ ْلمَالئ َِكةِ
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َ
ِإنِّي جاع ٌِل فِي ْ َ
الر ِ
ماء
ْض خَلِيفَةً قالُوا أ تَجْع َُل فِيها مَنْ يُ ْفسِ ــدُ فِيها وَ يَسْــفِكُ ال ّدِ َ
وَ نَحْنُ نُسَــ ِّبحُ بِحَمْدِكَ وَ نُ َق ّدِسُ لَكَ َ
قال ِإنِّي َأعْ َلمُ ما ال تَعْ َلمُون»؛ عناصرجامعه را
اســتخراج کرده است که ،عبارتاند از .1 :انســان  .2زمین یا به طور کلی طبیعت . 3
رابطه پیوندي معنوی اســت که انسان را با زمین یا با طبیعت و انسان را با انسانها به
عنوان برادر مربوط میکند( .ر.ک:کالنتری)220 :1359 ،
درقرآن به اخالق اجتماعی اشــاره شده اســت؛ ازآنجا که رعایت حقوق افراد ،دارابودن
محاسن اخالق ،دقت در منشها و آداب ،توجه به انسجام و اتحاد و اهتمام به کمال و
سعادت در حیات و اجتناب از هر گونه اختالف و نفاق ،ازجمله مسائلی است که در قرآن
آمده و در زندگی رعایت آنها را از انســانها خواسته است .همهی اینها نشان دهندهی
اهمیت قرآن به اجتماع است( .ر.ک:جوادی آملی)148/4: 1397،
 -1-3ایدهآل یا کمال مطلوب

مطلوب به معنای خواسته شده است و در معنای ایدهآل نیز به کار میرود؛ چرا که یکی
از معانی ایدهآل ،کمال مطلوب است( .ر.ک :عمید)222 :1376،
 -1-4جامعه مطلوب اخالقی
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جامعــه مطلــوب در قرآن ،جامعهای اســت که ســعادت فــرد و جامعــه را پیوند داده،
میان مسئولیتهای اجتماعی و ایمان اسالمی ،ارتباط تفکیک ناپذیر ایجاد نماید و به نوعی
تضمین کننده رستگاری و کمال فرد و اجتماع شــود .در این جامعه ،قوانین ومقررات آن،
براســاس حق مداری و فضایل اخالقی وضع شــده که ،بر اثر اجــرای این قوانین ،تعادل
وموازنه اجتماعی برقرار گردیده است .اعضای چنین جامعهای ،میتوانند با روحیهی دوستانه
ومسالمتآمیز با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند( .فلسفی )45-40 /1 :1366 ،
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که ،برای ساختن جامعه اخالقی؛ باید دوکار اساسی
مورد توجه قرار گیرد :یکی شناسایی وکشف استعدادها وپرورش آنها ،دیگری ،رفع موانع
و تزکیه روان افراد جامعه از هرگونــه آلودگی؛ به عبارت دیگر متولیان جوامع مطلوب
اخالقی باید بتوانند از یک ســو زمینه رشد اســتعدادهای درونی افراد را با مراقبتهای
علمی وعملی فراهم آورده وبه فعلیت برســانند وازســوی دیگر ،زمینههای نامطلوب و
مانع رشد را ،از بین ببرند( .همان)161 /1:
باید گفت کــه ،تمامی اصول و ویژگیهایی که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شــد؛
ناگزیر به یکی از این دو اصل برمیگردد و نسخه درمان پیام آوران الهی برای ساختن
جامعه انســانی و اخالقی نیز دارای این دو بعد سلبی وایجابی بوده است؛ چرا که همه
دعوت انبیاء بر همین اســاس بوده و به نوعی دعوت بــه فضایل و خوبی ها ونهی از
رذایل و پلیدی ها میباشد.

 -3دستورالعملهای قرآنی نیل به جامعهی مطلوب
عالمه جوادی آملی به بیان اهم این دستورات که در راستای هدایتهای قرآنی ساختن
جامعهای سالم است می پردازد که ،عبارتند از:

آ یداوج هللاتیآ رظنم زا لآ هدیا یقالخا هعماج یاهیگژیو

 -2اهداف جامعه مطلوب از منظر قرآن
اســام زیر بنای زندگی بشر و بنیان جامعه انسانی را نه فقط بر مبنای عاطفه ،بلکه بر
مبنای زندگی عقلی بنا نهاده اســت؛ چنانچه هدف اسالم از منظر استاد جوادی آملی،
در ســنتهای اجتماعی ،رســیدن به صالح عقلی اســت نه صالح شایستگی و آنچه
احساسات و عواطف محض دوست دارند( .ر.ک :جوادی آملی)130/17 :1398 ،
ابعاد مختلف هدایت قرآن ،شــامل بعد فکری و اعتقــادی ،بعد اخالقی وتربیتی و بعد
اجتماعی میباشــد؛ درتوضیح وتفصیل بعد اجتماعــی باید گفت :قرآن مجید به عنوان
صادقترین مدعی در زمینه شــناخت و هدایت بشر ،برای جامعه رسالت هایی دارد .از
جمله اینکه :آیات فراوانی از آن به بیان ســنتهای اجتماعی در جامعه بشــری اشاره
نموده وهمچنین به طرح دســتورالعمل هایی پرداخته که با اجرای آنها توسط مومنان،
افراد به راحتی میتوانند به تنها هدف خلقت که عبادت حق است برسند .در ادامه ،این
دستورالعملهای قرآنی مطرح میشود.

 -3-1نهی از پذیرفتن والیت طاغوتها

طاغوتها وظالمان به عنوان کسانی هستند که ،مانع ساختن جامعه سالم میشوند .لذا
یکی از وظایف اولیه مومنان دراین باره نفی طاغوتها میباشد؛ زیرا اولین قدم برپایی
جامعه صالح ،زیر بار ظلم ،نرفتن است .این دعوت در برخی آیات به صورت صریح و در
برخی ،در ضمن بیان مبارزه پیامبران گذشته با حاکم ظالم آورده شده است.
 -3-2دعوت به برچیده شدن شرک وظلم از روی زمین وحاکمیت بخشیدن به دین خدا

یکی از فلسفههای اساسی تشریع جهاد در ادیان الهی و به ویژه دین اسالم این است
که ،جهاد مقدمهای برای تشــکیل حکومت صالحان و رخت بربستن حکومت مشرکان
وملحدان اســت .چنانچه قرآن کریم به صراحت بیان میدارد که« :وقاتِلوهُم حتّی ال
َکون فِتنةٌ
ویکون الدینُ ُک ّلهِ ِهلل»؛ وبا آنها پیکار کنید ،تا فتنه (شــرک وسلب آزادی)
َ
ت َ
برچیده شود و دین و (پرستش) همه مخصوص خدا باشد( .بقره)193/
 -3-3قیام مردم به قسط و عدل

نیاز به قســط و عدل در تحقق جامعه صالح و ســالم از ضروریات اولیه است .در سایه
اجرای عدالت اســت که همگان به حق خویش میرسند و امنیت روحی وروانی نیز در
جامعه ســایه گســتر میگردد .آیات کتاب الهی در چندین مورد ،سخن از قیام به عدل
وقســط ســرداده و در یک آیه نیز به صراحت ،یکی از اهداف اصلی ارســال رسوالن

سال پنجم
شمارة اول
پیاپی9 :
بهار و تابستان
1399

47

را «قیام مردم به قســط» دانســته اســت .قرآن کریم میفرماید« :لَقَد أرسَلنا رُس َلنا
املیزان لِیقومَ الناسَ باِقِســط»...؛ ما رسوالن خود
بِالبیِّناتِ وأنزَلنا مَعهم الکِتابَ و
َ
را با دالیل روشــن فرســتادیم و با آنها ،کتاب آسمانی ومیزان(شناسایی حق از باطل و
قوانین عادالنه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند( .حدید)25/
 -3-4تشویق مردم برای حرکت در جهت برطرف کردن محرومیتها در جامعه

قرآن مجید برای محقق ســاختن هدفش در ایجاد جامعهای توحیدی و مطلوب ،مردم
را به انفاق و گذشــت از مال ،ترغیب کرده است ،زیرا با وجود تفاوت فراوان میان افراد
جامعــه از لحاظ برخورداری از امکانات مادی هرگز نمیتــوان انتظار تحقق جامعهای
سالم را داشت.
 -3-5دستور به برادری میان مؤمنان و برحذر بودن از دشمنان

در جامعه بشــری به دلیل نیاز افراد بشــر به یکدیگر همیشــه داد وستد در حال انجام
اســت وافراد نه تنها در زمینههای اقتصادی ،بلکه در عرصههای فرهنگی وسیاسی نیز
در حال تبادل افکار واندیشــه میباشند .این تبادلها در سرنوشت جامعه و در سالمت
و یا انحراف آن اثر مســتقیم دارد .قرآن مجید برای حفظ جامعه اسالمی این روابط را،
از هم تفکیک نموده و برای روابط داخلی جامعه که ،برخورد مؤمنان با یکدیگر اســت،
دســتورالعملهای خاصی چون :اصل اخوت ،اصل گذشت و ایثار و نظایر آن را مطرح
کرده اســت .برای روابط خارجی نیز اصولی را مقرر داشــته که ،در ســایه عزت نظام
اسالمی حفظ شده و بیگانگان را از تسلط بر آن جامعه ممنوع دانسته است .البته داشتن
روابط با بیگانگان در حدی که ســبب انحراف افراد جامعه اسالمی نشود ،مجاز قلمداد
شده اســت .به هرجهت تبیین این روابط نقش بسیار مهمی در هدایت جامعه صالح و
سالم دارد( .ر.ک :جوادی آملی)24-22/1: 1397 ،
 -4ارکان جامعه مطلوب
یک جامعه مطلوب از منظر آموزههای اسالمی ،دارای ارکان و مؤلفههایی است که ،در
تشکیل و حفظ بقای جامعه نقش بسزایی دارند.
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 -4-1رهبریت صالح درجامعه

اگر اسالم به معنای صحیح آن درجامعه اجرا شود و زمامداران نیز اسالمی باشند ،باعث
جلوگیری از بیعدالتی در جامعه میشــود .اما برخی در پاســخ به انواع بیعدالتی در
کشورهای غربی ،به دموکراسی بودن قوانینشــان توجیه میآورند؛ همان دموکراسی
که محصول آن بی بند و باری ،فســاد و فحشــا ،ویرانی و فجایع جنگهای جهانی
اول و دوم در غــرب بوده اســت .چنانچه جنــگ جهانی اول ،پیدایش کمونیســم را
درپی داشته است و جنگ جهانی دوم نیز گســترش نظام کمونیستی درنیمکره زمین

 -4-2قانون

یکی دیگر از ارکان جامعه مطلوب قانون اســت .در جامعه مطلوب اسالمی ،قانونگذار
واقعی خدا بوده واز طریق وحی و نزول قرآن ،قوانین را برای انسانها وضع نموده است.
استاد جوادی آملی در این رابطه میافزاید:
برخی معتقدند که بهترین قانون همان اســت که اعالمیه جهانی حقوق بشــر در سال
 1948تصویب شده است؛ ولی عقیده پیروان مکتب انبیاء بر این است که ،هرگز عقل
ناقص ،قادر به وضع قانون کامل نیســت .بنابراین باید واضع قانون ،خداوند باشــد که
خالق نظام هســتی اســت و بر همه نیازهای بشری احاطه دارد .او بر همه حقایق آگاه
«إن َ
أن َ
اهلل بِ ِّ
اهلل
کل شَــی ٍء عَلیمٍ » (بقره )231 /و برهمه امور قادرَّ :
اســت« .واع َلموا َّ
قدیر» (بقره )109/وهمه هســتی را مالکِ :
عَلی ُک ِّل شَــی ٍء ٍ
«وهلل مُلکُ السَّماواتِ
واألرض واهللُ علی ُک ِّل شی ٍء ٍ
ِ
قدیر» (آل عمران)189/؛ (جوادی آملی)492 :1390 ،
دراین رابطه امام خمینی (قدس ســره) نیز در کتاب صحیفه نور به این اصل اعتقادی
اشاره نموده و میفرماید:
«بااین اصل اعتقادی ،ما نیز معتقدیم که قانونگذاری برای پیشرفتها در اختیار خدای
تعالی اســت ،همچنان که قوانین هســتی و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است و
ســعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که به وسیله
انبیا به بشــر ابالغ شده است و انحطاط و سقوط بشر ،به علت سلب آزادی او و تسلیم
در برابر سایر انسانها است( ».خمینی)166/4 :1378 ،
آری ،مشــکل دنیای امروز خلط مفهوم آزادی و رهایی بوده اســت ،که همانند معضل
مشــرکان صدر اسالم میباشــد .همانان که ،تسلیم خواســتهها وامیال خود ودیگران
گردیده ،از تعالیم الهی رها شدند( .ر.ک :جوادی آملی)492 :1390 ،
از طرفی قرآن ،کتاب جامع سعادت بوده که سهم مؤثر ی در تأمین سعادت انسانها در
آن وجود دارد ،و عمل به دســتورات آن باعث سعادتمند شدن انسان میشود( .جوادی
آملی )13 :1386 ،از طرفی دیگر عقل نیز به عنوان منبع دیگر قانونگذاری میباشــد.
اما در عین حال حقوق بشــر امروزی از آنجا که از قانون خداوند بیبهره است ،ناقص
میباشد .ایشان در جایی دیگر به لزوم وجود قوانین دینی و الهی در اجتماع سخن گفته،

آ یداوج هللاتیآ رظنم زا لآ هدیا یقالخا هعماج یاهیگژیو

(کشورهای چین ،لتونی ،استونی ،لیتوانی ،رومانی ،مجارستان ،یوگسالوی و )...به همراه
داشت .در ادامه ذکر این نکته حائز اهمیت است که ،درارزیابی کارآمدی هرمکتبی سه
عامل میتواند مفید باشد .1 :شناخت مکتب  .2مجری مکتب شناس  .3پذیرش کامل
مردم .یعنی اگر این سه عامل محقق گردیده و پس از آن ضعفی در امور جامعه به وجود
آید؛ در این صورت آن مکتب ناکارآمد میگردد( .ر.ک :جوادی آملی)133/17 :1398 ،
عالمه جوادی آملی با نقل ســخنی از عالمه طباطبایی ،رهبــر را به عنوان قوه عاقله
جامعه مطرح میکند( .ر.ک :همان)291:
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با تاکید بر اجتماعی و فطری بودن انســانها ،اجتماع بــی قانون را اجتماع پر از هرج
ومرج وتنازع براثر خودخواهی انسانها معرفی مینماید .در این جامعه بیقانون ،نظم و
امنیت مالی و جانی انسانها از بین خواهد رفت؛ بنابراین میتوان گفت که؛ بشر نیازمند
سنت وقانونی است که تمامی افراد در مقابل آن تسلیم بوده و در پرتو اجرای آن ،نظم
وامنیت در جامعه برقرار شود( .همان)50:
در جامعه مطلوب قانون مقدم اســت؛ زیرا این قانون از جانب خداوند ســبحان و برای
تامین ســعادت جامعه نازل گردیده اســت .به همین علت اســت که ،خداوند از همان
ابتدای خلقت بشــر ،حضرت آدم (علیه السالم) را فردی با قانون و دارای نبوت آفرید تا
در هیچ زمانی ،بشــر بدون قانون نجاب بخش وسعادت آفرین نباشد؛ برخالف جوامع
غیر خدایی که جامعه مقدم بر قانون اســت؛ چــرا که در این جوامع ،قانون مولود تفکر
اندیشــوران جامعه میباشــد( .ر.ک :جوادی آملی )25 :1398 ،عالوه بر اینها ،در این
جامعه مطلوب نه تنها قانون بلکه اخالق نیز حکمفرما بوده واز این جهت جامعه مطلوب
اخالقی نام نهاده شده که ،دارای رکن قانون است .زیرا به عقیده وی ،قانون تنها روابط
اجتماعــی میان مردم را تأمین می نماید ،اما اخالق؛ هم تکمیل کننده روابط اجتماعی
است وهم ضعف قانون را ترمیم میکند( .ر.ک :سیدی نیا)140/4 :1376 ،
 -4-3حکومت
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یکی دیگر از ارکان جامعه مطلوب ،حکومت اســت .در اینجا الزم است یادآور شود که،
منظور از حکومت ،حکومتی اســامی است .با اســتناد به اصول اسالمی ،از دو جهت
وجود حکومت در جامعه مطلوب امری ضروری میباشــد؛ یکی به لحاظ اجرایی؛ یعنی
لزوم اجرای احکام اسالمی و برقراری عدالت در جامعه و دیگری به لحاظ سلبی؛ یعنی
لزوم نفی حکومت طاغوت ومبارزه با ظلم .با چنین نگرشــی به توضیح اهداف حکومت
اسالمی میپردازیم.
از آنجا که در نظام اسالمی عصر غیبت نیز رهبری ،نقشی اساسی را ایفا نموده و اعتبار
و مشروعیت همه ســاختار و ارکان نظام به ایشان است ،میتوان گفت در این جامعه،
ولــی فقیه ،تمامی اختیارات پیامبر اکرم (ص) وامامان (ع) را در اداره جامعه دارا بوده و
به عنوان متولی دین در عصر غیبت امام عصر میباشــد و باید اسالم را در همه ابعاد و
احکام گوناگون اجتماعی اش اجرا نماید( .ر.ک :میر احمدی)59/7 :1390،
حکومت اســامی در نظر ایشــان ،والیتی بوده نه وکالتی؛ یعنــی در آن که مبتنی بر
والیت فقیه اســت ،همانند حکومت مبتنی بر والیــت پیامبر (ص) و امام معصوم (ع)
والیــت خدا و دین او را میپذیرند ،نه والیت شــخص دیگر را بــه گونهای که امتیاز
حقوقی میان شخص حقیقی رهبر و مردم نمیباشد( .ر.ک :همان)60: ،
اما حکومتهــای جهان از آن جهت که عقل خود را در ســاختن جامعهای مطلوب و
رساندن انسان به سعادت نهایی کافی میدانند ،قوانین کشور را وکالتی وضع نمودهاند،

 -5ویژگیهای جامعه مطلوب
پــس ازذکــر ارکان واهداف جامعه مطلــوب ،اکنون به بیان ویژگیهــای این جامعه
میپردازیــم که به عنــوان ویژگیهای اصلی این جامعه ســبب مطلوبیت آن گردیده
اســت .ویژگیهایی همچون :اقتصاد اسالمی ،تقوا ،محوریت حق ،امر به معروف ونهی
از منکر و...
 -5-1اقتصاد اسالمی

اقتصاد اسالمی به عنوان یکی از ویژگیهای بسیار مهم جامعه مطلوب بوده که ،باعث
رواج اخــاق ایدهآل در ســطح جامعه میگردد .اما جا دارد قبــل از آن ،به نظامهای
اقتصادی دیگر نیز اشاره نموده و رابطهی آنها با نظام اسالمی پرداخته شود .دراینباره
باید گفت ،در برابر نظام اقتصادی اسالم دو نظام اقتصادی مهم وجود دارد:
.1سرمایه داری کاپیتال غرب :دراین نظام مال و سرمایه ،در دست عدهای از سرمایهداران
میچرخد؛ به گونهای که نبض پوشاک ،داروسازی ،ماشین سازی و ...را در دست داشته و
اینها به عنوان کاالهای سرمایه دار  باشد؛ این همان نظام سرمایهداری است.
.2نظام کمونیستی سوسیال شرق :دراین نظام پول وسرمایه این بار در بین دولت ها د
رگردش است و توده مردم از تولید و آثار چرخش سرمایه بیبهرهاند که همان نظام د
ولت ساالری است.
اســام با هر دو اینها مخالف بــوده و تحقق نظام خود را بر این اســاس میداند که
دولتمردان بر اساس شــرایط جغرافیایی و اســتعدادها و امکانات طبیعی ،سرمایه را
بین تودههای مردم توزیع نموده ،تا هرکســی با توجه به اســتعداد و نوآوریهایی که
دارد از آن بهره مند گردد .البته در این میان ،افرادی چون ســالمندان ،بی سرپرستان،
خردساالن دچار فقر طبیعی شده که بایستی مســاعدت شوند؛ در بیت المال اسالمی
سهم ویژهای برای اینچنین افراد پیش بینی شده است .اما نه اینکه همه مردم با صدقه
زندگی کنند( .ر.ک :جوادی آملی)342/17 :1398 ،

آ یداوج هللاتیآ رظنم زا لآ هدیا یقالخا هعماج یاهیگژیو

یعنــی هرآنچه اکثر مردم بخواهند در متن قانون میآورند ،هرچند این قانون مطابق با
وحی هم نباشد( .ر.ک :مجتبی زاده)60 :1389 ،
ایشــان چنین حکومتهایی را حکومت مردم بر مردم میداند و با متفاوت دانستن آن
میگوید :نظام اســامی همچون نظام های غربی و شــرقی نیست که اکثر مردم به
دلخواه خود هرکس را با هر شــرایطی ،وکیل خود برای رهبری سازند؛ بلکه از طریق
متخصصان خبره ،از میان فقیهان جامع الشــرایط ،بهترین و تواناترین فقیه را شناسایی
کرده ،والیت الهی او را میپذیرند؛ کسی که مکتب شناس و مکتب باور و مجری این
مکتب اســت .پذیرش والیت او در حقیقت ،پذیرش مســئولیت اوست؛ نه اینکه به او
وکالت دهند( .ر.ک :همان)61:
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استاد جوادی آملی در تفسیر آیه 4سوره مبارکه نساء به نکته ظریفی اشاره میفرماید:
«شاید راز آوردن «اموالکم» این باشد که همه مال برای کل جامعه اسالمی است ،زیرا
جامعه مانند فرد ،دارای شخصیت حقوقی است و مجموع ثروتها برای مجموع افراد،
یعنی برای جامعه اســت و از همین رو اســتفاده از ثروت شخصی هنگامی مجاز است
که با منافع جامعه تزاحمی نداشــته باشــد ،بنابراین ،چون اموال از آن جامعه است آیه
به جامعه خطاب میکند و آنان را به حفظ و بهره برداری مناســب از ثروت جامعه فرا
میخواند( ».جوادی آملی ،همان  )320/17:
َعــل اهلل ُ
درادامه بایــد گفــت :طبق تعلیل «الّتِی ج َ
لکم قِیامًا» مــال و ثروت ،مایه
قوام و اســتواری اقتصاد فرد و جامعه و به عنوان ســتون فقرات اجتماع اســت که با
نابودیاش افــراد جامعه نیز به خطر افتاده ؛ زمین گیر میشــوند .لــذا از دادن اموال
به ســفیهان باید برحذر بود؛ چنانچه استاد هشــدار میدهد که این کار باعث به هدر
دادن بیت المال و اسباب تبذیر است و کسی به لحاظ اقتصادی رشید به حساب میآید
که؛ اموال خود را در ســرمایهگذاری مناســب به کار برده و از مصرف بیجا بپرهیزد.
بر این اساس ،مصحح اســناد اموال به ضمیر مخاطب «کم» نشانه شخصیت حقوقی
داشتن جامعه اسالمی است( .ر.ک :همان)321:
مطلــب دیگری که در رابطــه با اقتصاد جامعــه مطلوب میتوان بدان اشــاره نمود،
سهم حیاتی گردش پول در جامعه اســت که مانند گردش خون منظم در شریانهای
جامعه بوده و عامل ســامت و شادابی آن است .بنابراین خداوند ،راه درمان را وجوب
حقوقی بر افراد ثروتمند میداند تا اموال در دست همه بگردد و نیاز طبقه محروم جامعه
نیز برطرف شود و این گردش پول در صورت گردش در بین همه افراد جامعه گردش
پول صحیح شمرده شده است( .ر.ک :همان)341:
اما هزینههای اداره این جامعه مطلوب از چه راههایی فراهم میآید؟ استاد جوادی آملی
سه راه رسمی را برای تأمین این هزینهها در نظام اسالمی برمیشمارد:
.1انفال  :مانند معادن ،جنگلها و ...که در اختیار حکومت اسالمی است.
.2وجوه برّیه :مانند خمس ،زکات ،کفارات ،موقوفات ،صدقات جاریه
.3مالیات :یعنی درآمدی که از راه ارائه خدماتی چــون :راه ســازی ،تأمین امنیــت
 ،بهداشت و  ...به دست میآید.
البته ایشان خاطر نشان میکند که ،اگراز دو راه اول مخارج دولت تأمین گردد ،دیگر نیازی
به گرفتن مالیات نخواهد داشت .همچنین در کنار اینها ،خود عمل به دستورات اسالم
از جمله نگرفتن و ندادن مال حرام ،احتکار نکردن ،گرانفروشــی نکردن ،شناخت و
ادای حقوق شــرعی خود اعم از خمس و زکات و مالیات و ...باعث میشود که فقر از
جامعه بریده شود.

 -5-2تقوا

َّقون السَّــفة عَلی أن ُفسِ ــهم حَتی إذا عَمِلوا مَا یَجب عَلیهم عَم ُله
َّقون املُوبِقاتِ ویَت َ
(...« .1لِلمتَّقنی) الَّذینَ یَت َ
ِــفاء (للمتقنی) مِن شِــیعةِ حممد وعلی إنَّهم اتَّقوا أنواعَ
عَملوا بِما یُوجب لَهم ِرضَا رَبَّهم(.هدی) ...ب ٌ
َیان وش ٌ
ُ
ِ
الکفر فَترَکــوا وَاتَّقو ُّ
هلل تعالَی وأســرار أزکیا ٍء عباد َة
الذنوبَ املُوبِقات فرَ َفضُوها واتَّقوا إظهارَ
أســرار ا ِ
األوصیا ِء بَعد حممد ص ّلی اهلل علیه وآله و ّ
ســلم فکتمُوها واتَّقوا سَــتر العُلوم عَن أهلِها املُستَیقَن هلا وفِیهم
نَشَروها»(عالمه مجلسی 15/10: 1103 ،و )380/89
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آیــتاهلل جوادی آملی ذیل آیات اولیه ســوره مبارکه بقره ،ضمــن بیان روایتی از امام
حسن عســکری(ع) در توصیف تقوا1؛ حقیقت تقوا را همان شهود علمی و التزام عملی
درباره اسناد حسنات عالم و آدم به خداوند و اسناد سیئات آنها به خود آنها دانسته است.
(جوادی آملی)154/2 :1398 ،
سپس ضمن اشاره به این حدیث «التقوی رئیس االخالق» با اشاره به رئیس االخالق
بودن تقوا ،معتقد است که تقوا همچون علم ،دارای مراتبی از جمله اعم ،خاص واخص
اســت؛ تقوای عام به معنی پرهیز از گناهان اســت؛ پرهیز خاص همان دوری برخی از
حاالت و مکروهات وتقوای اخص نیز به معنای پرهیز از مادون لقای الهی است؛ یعنی
پرهیز از هرچه که انسان را به لقای الهی میرساند( .ر.ک :همان)155 :
همچنیــن پس از ذکر ویژگیهای صراط و دشــواری پیمودن آن به این نکته اشــاره
مینماید که ،پرهیزکارانی که در جهاد اکبر ،بنیان مرصوص بوده اند واز آنان با عبارت
ُهبان بِ ِ
اللیل وأســدٌ بالنَّهار» (مجلســی )180/65 :1403 ،تعبیر شــده است ،در
«ر ٌ
پیمودن عملی صراط قســط و عدل موفق بوده اند؛ به عبارت دیگر میتوان گفت :در
سایه صیانت فطرت راســتین و رعایت تقوا ،میتوان چیزی را که از مو باریکتر بوده و
در تاریکی شب تشخیص داده و بر چیزی که از شمشیر تیزتر است در تاریکی شب به
سالمت گذشت( .ر.ک :جوادی آملی)514-513/1 :1395 ،
ایشــان ضمن اشاره به کاهش مشــکالت جامعه با تقوا ،به لزوم رعایت آن در جامعه
تاکید نموده و اذعان میدارد« :تقوا ،کلید عمل درســت و ذخیرهای برای آخرت اســت
وانســان را از هواهای نفسانی نجات میدهد ».همچنین در جایی دیگر ،به ذکر عوامل
تقوا در جامعه اســامی میپردازد که از جمله آنها :تقوا در وصیت وارث است که وجود
تقوا وعدل را در آن موجب وجوب عمل به آن دانسته است( .ر.ک :جوادی آملی:1398 ،
)209/9
قوانین بشــری همچون قوانین الهی تضمینی درعادالنه و خردمندانه بودن آنها نیست،
راه پذیرای قانون حق بودن در جامعه را با توجه به آیه  8سوره شمس «فَأهلَما فُجورَها
وَتَقوَیها»؛ فطرت ســالم انســانی که به فجور و تقوای خود ملهم است ،باید دانست.
میتوان گفت قانون شــکنی و عصیان ،ناشــی از پیروی از هوای نفس و خودخواهی
اســت ،یعنی هرچه انســان بر نفس خود مسلط تر باشد ،پیروی از هواهای شیطانی در
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او کمتر شــده در نتیجه ،قانون پذیری و اطاعت او بیشتر میشود( .ر.ک :جوادی آملی،
)328-327/3 :1399
بدین ترتیب ،برنامه هریک از امامان معصوم -علیهم السالم -این بود که ،ساختار نظام
اســامی بر پایه تقوا باشد و بر اســاس این بنیان مرصوص ،به ایفای نقش خود قیام
و اقدام کند .بنابراین تأســیس حوزه علمیهی امام باقر و امام صادق –علیهماالسالم-
مانند تاسیس حکومت علوی و حســنی ،قیام حسینی ،تحمل زندان موسوی ،پذیرش
والیت عهدی رضوی و ...همگی بر محور عنصر تقوا بوده اســت( .ر.ک :جوادی آملی،
 )292 /3 :1398بنابرایــن میتــوان گفت که ،این ویژگی یکــی از ویژگیهای ممتاز
جامعه مطلوب بوده اســت .براســاس توجه به فرامین کارشناسان وکارگزاران تقوا که
همان اهلبیت عصمت وطهارتند ،این جامعه اداره میشــود .همانطور که تقوای الهی
به عنوان مهمترین عامل ریزش برکت فراوان خداوند میباشــد .چنانکه در حدیثی از
امیرالمومنین (ع) آمده اســت که فرمودَ « :فمَن أخَــذ بِالتَّقوی ...وَبَلت عَلیه البَر َکة»
ّقون سادة والفُقهاء
(فیض االسالم )198 :1385،و همچنین طبق این حدیث نبوی «املت َ
قادَة وا ُجللوسُ إلَی ِهم عِبادَة» متقیان ســرور و فقیهان رهبرند و نشستن با آنان عبادت
است( .شیخ طوسی )225/1 :1388 ،همانطور که تقوا رئیس صفات اخالقی بوده وسایر
فضایل مرئوس آن ،بنابراین متقیان نیز ســمت ســیادت معنوی جامعهی متدین را بر
عهــده دارند( .ر.ک :جوادی آملی )422/1 :1394 ،زیرا انســان متقی بر طبق آیهی 2
ســوره طالق« :وَمَن یت َِّق اهلل یَجعَل لَه مَخرَجًا»؛ از شــبهههای علمی و شهوتهای
عملی در امان است .همچنین حدیث نبوی «مِن شُبهاتِ الدُّنیا و مِن غَمراتِ املَوت
وَ شَــدائِد یَومَ القیامة» (طبرسی536 ،ق )460/9 :پرهیزگاری باعث میشود ،خداوند
بر انســان پرهیزکار ،راه خالص از شــبهههای دنیا و نجات از دشــواریهای مرگ و
ســختیهای قیامت را قرار دهد( .ر.ک :جــوادی آملی )424/1 :1394 ،در این صورت
اگر جامعهای اهل تقوا باشــد ،هیچ چیزی آن را از پا در نیاورده و از هر خطری نجات
مییابد( .ر.ک :جوادی آملی)1397،
«لذا در بیانات نورانی حضرت امیر المومنین علیه السالم آمده است که «التَّقوَی رئیسُ
ِ
األخالق» (فیض االســام :1385،ح )402تقوا ،فرمانروای سایر فضایل نفسانی است
یعنی اگر عدل و عفو و صبر و ســایر فضایل ،اخالق حســنه اند ،راهنما و رهبر اخالق
حســنه تقوا است .چون تقوا محور کرامت است ،معلوم میشود تمام این فضایل ،زمینه
آن اســت که انسان به آن محور و رئیس االخالق برسد و کریم گردد( ».ر.ک :جوادی
آملی)219/1 :1369 ،
 -5-3وحدت

بی شــک اتحاد وانسجام افراد جامعه عامل صعود بوده واختالف ،سهمگینترین سبب
انحطاط و سقوط جامعه است که ،میتوان علت تاکید اسالم بر اتحاد و دوری از تفرقه
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واختالف را همین عامل دانست .با این مقدمه عالمه جوادی آملی میفرماید :
«ســعادت انسان وجاودانگی جامعه در ســایه اتفاق و اتحاد رقم میخورد و همه عقب
ماندگیها و جمود جامعه مولود تفرقه ،اختالف و عداوت افراد جامعه به یکدیگر است».
(جوادی آملی)354 :1390،
در دین اســام ،وحدت واقعی و اتحاد حقیقی جایگزین وحدت ظاهری و تصنعی قرار
گرفته ،بر همین اســاس مالک ومعیار اسالم برای اتحاد افراد چیزی نیست جز اعتقاد
دینــی و پایبندی به آن ،نه آنچه که حکومتها تــدارک دیدهاند .لذا عواملی همچون:
زبــان ،نژاد ،رنگ ،زمین و قومیــت ،از آنجا که اموری اعتبــاری و قراردادی بوده که
حکومتها آنها را بنا نهادهاند ،در اســام محور وحدت نبوده و بیشتر به تشدید تفرقه
میانجامند( .ر.ک :همان)355 :
ایشان همچنین وحدت را ،یکی از نعمتهای الهی برشمره و با توجه به آیه  103سوره
هلل ع ُ
آل عمران «وَاعتَصِموا حب ِ
َلیکم إذ ُکنتُم
َبل اهلل جَمیعًا وَال تَفرَّقوا وَاذ ُکروا نِعمتَ ا ِ
أعداء فَألَّفَ بَنی قُلوبِکم فَأصبَحتُم بِنعمتِه إخوانا» اختالف و تشــتت در جامعه را از
ً
عذابها و بالیای شکننده و وحدت را از نعم الهی میداند( .ر.ک :همان )532 :درجایی
دیگر در تفســیر این آیه شــریفه ،یادآور میشود که ،خداوند در پرتو وحی به مسلمانان
نعمت وحدت بخشــید واز آنجا که ،این نعمت مانند نعمتهای مادی نبوده ،دارای علل
صوری نمیباشــد تا از راههای عادی فراهم گردد ،بلکه عالوه بر جمع شــدن صوری
انســانها ،این دلها و ارادههای آنان است که با یکدیگر متحد گردیده و باعث اتحاد یک
جامعه و پیشبرد اهداف انقالب میشــود .این نعمتی ازجانب خداوند به جامعه مطلوب
است که دارای افراد با تقوا میباشــد( .ر.ک :همان )46/4 :1397 ،همچنین ایشان از
تفریق مذموم در جامعه ،به شــق عصای مسلمین که همان فتنههایی است که جامعه
اسالمی را متفرق میسازد ،یاد میکند( .ر.ک :همان)602 :
عالمــه جوادی آملی ،یکی دیگر ازعوامل وحــدت انجام وظایف متقابل ملت و دولت
برشمرده ،اذعان میدارد که؛ با این کار نه تنها وحدت وعزت حفظ میگردد بلکه زمینه
نفوذ یا تأثیر دشــمن را در مملکت از بیــن میبرد .در ادامه به  7ویژگی رفتار اقتدارآور
در جامعه اشاره نموده که ،یکی از آنها رفتار هماهنگ با وحدت است؛ ایشان رفتاری را
عامل اقتدار ملی میداند که نه تنها دارای جنبه فردی بلکه واجد حیثیت اجتماعی بوده
و همگــی به صحت آن به زیبایــی فتوا داده و ضرورت انجام آن را امضا نموده و هیچ
کسی دعوای برتری نکند و همه در آن وحدت وانسجام داشته باشند ،از این فضیلت به
وحدت ملی تعبیر آورده میافزاید:
«این فضیلــت برین ،همان وحدت ملی اســت که گفتار حکیمانــه امیرالمومنین(ع)
َ
هلل مَع ا َجلماعَة وَإیّاکم
دربارهاش چنین اســت« :وَألزَموا السَّــواد
َإن یَد ا ِ
األعظم ف َّ
أن الشــاذ مِن الغَنم ِّ
للذئب» (فیض
َإن الشّــاذ مِن النّاس لِلشَّیطان َکما ّ
وَالفِرقة ف ّ
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االسالم )127 :1385 ،همراه جامعه بزرگ اسالمی باشید و از آن جدا نشوید؛ زیرا قدرت
و حمایت خدا با جامعه متحد اســت و از اختالف و جدایی پرهیز نمایید؛ زیرا کسی که
از امت اســامی فاصله بگیرد ،طعمه دیو شیطنت است؛ همان طور که گوسفند جدای
از رمه ،طعمه گرگ اســت .در جایی دیگر یکی از سنتهای دیرپای الهی را که تمامی
قلمرو زمین وزمان مشــمول آن هستند این گونه بیان نموده است« :وال تباغضوا فإنها
الحاقة» (همان )86 :بغض وکینه یکدیگر را در دل رشــد ندهید؛ زیرا دشمنی ،همانند
تیغ تیزی اســت که به دســت دو طرف خصومت است .هرروز با تهمت ،دروغ ،توطئه،
اهانت ،تحقیر و ...نســبت به همدیگر ،بوتههای دین تراشیده میشود و موهای باریک
همت ،با تراش روزانه نابود میگردد و هرگز امیدی برای روشنی جدید نیست .بنابراین
وحدت جامعه از مهمترین علل اقتدار ملی است( ».جوادی آملی)137/1 :1395،
منبع اصلی این پیامها ،همانا وحی الهی اســت که جامعه را به اعتصام به حبل اهلل فرا
خوانده و از هرگونه تفرقه برحذر میدارد .چنانچه در حدیث نبوی نیز چنین آمده است:
«ا َجلماعــة رَمحة وَالفرقة عَذابٌ» (پاینــده )206 /1 :1363 ،اگر ملتی به خطر تفرق
مبتال شد ،شائبه تعذیب الهی را به همراه دارد .بنابراین میتوان گفت؛ با توبه ،آن عذاب
به رحمت که همان وفاق ملی است مبدل میگردد.
همچنین نقش انبیاء در وحدت اجتماع بســیار مهم بوده اســت؛ زیرا تعالیم انبیاء باعث
رشد و تعالی اجتماع گردیده به گونهای که خأل آن باعث تباهی جامعه انسانی در مسیر
خود است .سپس به گامهای بلند انبیاء در این امر خطیر اشاره نموده میافزاید:
«گام مهم و بلند رســوالن الهی این بود که ،مردم را به حیثیت اجتماعی خود آشــنا و
اصول و مبانی مشــترکی را به آنان ارائه کردند تا جامعهشان از نظر کمی وکیفی رشد
کند .برای تعالی و شکوفایی جامعه و تضارب آرا و هدر نرفتن اندیشههای متنوع افراد،
که سرمایه فرهنگی است و تباه نشدن جامعه ،انبیای الهی مردم را به وحدت وانسجام
دعوت و هدایت کردند( ».جوادی آملی)360 :1390،
با این توضیحات و همچنین استناد آوردن آیه  59سوره نساء «یاأیُّهاالّذینَ آمَنوا أطیعُوا
َ
َّسول و أولِی ِ
اهلل وَأطیعُواالر َ
هلل وَالرَّسول»
األمر مِنکم فَإن تَنازعتُم فِی شَی ٍء َفرُدّوه إلی ا ِ
مرجع حل اختالفات را وحی الهی و پیامبر (ص) دانسته و علت آن را عادل و معصوم بودن
ایشان ومصون بودن قانون که همان وحی الهی است میداند( .ر.ک :همان)362 :
ایشــان در پایان پس از ذکر دالیلی از قرآن ،بر این اســاس که اسالم ،اساس اجتماع
انســانی را بر مبنای عقیده و ایمان بنا نهاده است و بیان معیار اتحاد که ،ایمان و عمل
صالح و وحدت و همدلی مسلمانان است ،نتایج را اینگونه بیان میدارد:
 .1مهمتریــن نعمت اجتماعی پس از توحید ،عدل و ...همانا وحدت اســت« .واذ ُکروا
هلل ع ُ
أعداء فألَّف بَنی قُلوبِکــم وَأصبَحتُم بِنعمَتِه إخوانًا» (آل
َلیکم إذ ُکنتُم
نِعمَــة ا ِ
ً
عمران)103 /

 -5-4عدالت محوری

آیتاهلل جوادی آملی ،در ضمن تفســیر آیات مربوط به عدالت در تفســیر تسنیم ،بارها
تعریف عدالت را بیان نموده اســت .چنانچه درذیل آیه  115سوره انعام در تعریف عدل
آورده اســت« :اگر هرچیزی در جای خودش قرار گیرد ،عدل ناب حاصل میشــود».
(جوادی آملی)606/26 :1398 ،
همچنین در تفســیر آیه  9سوره شعرا آورده است« :عدل ،یک مفهوم شفاف و روشنی
دارد و یعنی وضع کل شــیء فی موضعه یعنی هر چیزی را انسان در جای خودش قرار
بدهد( ».ر.ک :همان)
ایشــان توانمندی در رعایت عدالت را از راه مراجعه به درون و شــناخت خود و اندازه
پرهیزگاری میدانــد( .ر.ک :جوادی آملی )245 :1397 ،از آنجا که خداوند ،تنها عامل
آگاه از قــرار گرفتن هرچیزی در جای خود بوده ،پس مبدا تشــخیص عدل و ظلم نیز
شــریعت الهی اســت و عدل که دراصل ،همان وضع شــیء فی موضعه است ،بدون
شناخت حد وجودی شیء واستحقاق ذاتی وی ممکن نمیباشد( .همان)576/ 17 :
عدالت اجتماعی همچون حق محور بودن مقتضای فطرت انسان است نه طبیعت او؛ زیرا
خداوند ســاختار بشر را به گونهای آفریده که برای رفع نیازمندیهای خود نیازمند ارتباط
با دیگران اســت .از آنجا که انسان مدنی بالطبع است ،تنها عقل وفطرت از درون و وحی
ونبوت از بیرون ،میتواند خوی سرکش استخدام و یغماگری او را سامان بخشیده و وی را
به خدمت و تبعیت از قانون ونظم فرا خواند(.ر.ک :همان )321 :یعنی ایشان همانند عالمه
طباطبایی بر این عقیده اســت که ،استخدام واستثمار موجودات دیگر واز جمله انسانها،
کوشش اولیه آدمی است و از آنجا که در هم نوع خود نیز ،همین گرایشها را درمییابد،
ناگزیر به خدمــت متقابل تن میدهد؛ این خدمات متقابــل در نهایت به صورت قانون
اجتماعی ،سامان مییابد( .ر.ک :جوادی آملی )370 :1372 ،ایشان همچنین انبیاء را حق
مــدار و عدل محور معرفی مینماید( .ر.ک :جوادی آملی )629/4 :1397 ،و با عِدل قرآن
خواندن ایشان ،یادآور میشود که برای تعیین مصادیق عمل صالح عقل کفایت نمیکند؛
بنابراین ،مرجع نهایی تشخیص صالح و فالح دلیل معتبر عقلی و نقلی است که نقلی آن،

آ یداوج هللاتیآ رظنم زا لآ هدیا یقالخا هعماج یاهیگژیو

 .2اصالت انســان به روح ملکوتی وی و هســته مرکزی اتحاد ،عزم قلبی اوست و این
هســته مرکزی با هیچ عامل مادی رام نخواهد شد« .وألّفَ بَنی قُلوبِ ِهم لَو أن َفقَت ما
ِ
األرض جَمیعًا ماألَّفَ بَنیَ قُلوبِهم وَلکِنَّ اهلل ألَّف بَینَهم» (انفال)63 /
فِی
 .3برگشــت از حق ،گرایش به باطل ،ترجیح دنیا بر آخرت ،فروش شرف واستقالل به
فرومایگی و خواری ،سبب غضب الهی شده و نعمت وحدت جامعه را به نقمت اختالف
بــدل میکند« .قُل هُو القَادِر عَلــی أن یَبعَث عَلیکم عَذابًا مِن فَوقِکم أو مِن تَحت
بعض ُ
أرجُل ُِکم أو یَل ِبسَــکم شِــیَعًا وَ یُذیقَ ب ُ
َعظکم بَأسُ ٍ
انظر َکیف نُصرِّف اآلیاتِ
لع َّلهم یَفقَهون» (انعام( )65 /ر.ک :جوادی آملی)357 :1390،
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به اســتناد قرآن وسنت معصومین -علیهم السالم -خواهد بود( .ر.ک :همان/5 :1398 ،
 )68-67پس میتوان گفت :عدالت اجتماعی و تعاون همگانی در جامعه ،تنها در ســایه
وحی وشریعت و انسانهای عادل برقرار میشود.
 -5-5اخالق اجتماعی
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همانطــور که آیتاهلل جوادی آملی به نقل از خواجه نصیر الدین طوســی به ذکر فواید
دین پرداخته است ،انســان را نیازمند علم اخالق و سیاست در نظام زندگی و معیشت
دنیوی دانسته و فلسفه وجودی انبیا را راهنمای بشر به اخالق فاضله و تدبیر امور منزل
و تنظیم امور اجتماعی میداند و دلیل آن را اهمیت زیاد اخالق و سیاســت در زندگی
انســان معرفی مینماید .همانطور که در آیات  199ســوره اعراف گذشت« .خُذِالعَفو
وَأمُر بِالعُرف و ِ
َأعرض عَن ا َجلاهِلنی»؛ عفو پیشــه کن وبه کار پسندیده فرمان ده واز
«أن َ
اهلل
نادانان رخ برتاب واعراض کن .همچنین در آیهی  90ســوره نحل میفرمایدّ :
َدل واإلحسانِ و إیتا ِء ذِی القُربَی و یَنهَی عَن امل ُ َ
بَأمُر بِالع ِ
نکر وَالبَغی یَع ُِظ ُکم لَع َّل ُکم
تَذ َّکرون» خدا به پیامبرش فرموده است( .ر.ک :جوادی آملی)43 /1 :1386 ،
خداوند جامعه دینی را هم به عدل که از وظایف واجب انسانی است ،دعوت کرده وهم
«إن َ
اهلل یَأمُر بِالع ُ
َدل وَ اإلحســانِ»
به احســان که از فضایل راجح اجتماعی اســتّ .
(نحل )90 /به دلیل اینکه در راســتای آن ،با خُ لق نیکو با مردم برخورد نمایید .اخالق
اجتماعی از چندان اهمیتی برخوردار بوده که خداوند در کنار پیمانی که از بنی اسرائیل
در مســائل اعتقادی و احکام فقهی و حقوقی گرفته است ،درباره مسایل اخالقی نیز از
آنان تعهد گرفته و این تنها به دلیل تأثیر بنیادین اخالق در سعادت جامعه انسانی بوده
اســت .میتوان گفت :امتی توان گام برداشتن در راه سعادت را دارد که اصول اخالقی
را درباره خانواده و ارحام خویش رعایت نموده و در قبال سرپرســتی ایتام و مساکین و
ضعیفان جامعه ،احســاس مسئولیت نماید و در سخن گفتن نیز ،جانب نیکی را رعایت
کند .همانطور که خداوند رسول اکرم (ص) را مامور به دعوت به نیکویی با رعایت جانب
حق نموده اســت« :ادعُ إلی س ِ
َبیل رَبِّک بِاحلِکمَة وَ املَوع َِظة ا َحلسنَة و جادِهلُم بِالَّتی
هِی أحسَن» (نحل( )125 /ر.ک :جوادی آملی)328 /5 :1398 ،
ایشان همچنین در برخورد اولیه و تعامالت و معاشرات ،نظر اسالم را قاعدهی «اصالت
الصحه» دانسته و به آیهی شریفهی« :وقُولُوا لِلن ِ
ّاس حُسنًا» (بقره )83 :استناد مینماید
و میفرماید« :مفاد قاعده مزبور این اســت :تا زمانی که دلیل قاطعی بر نادرستی فعل
شخصی نیافتی او را به بدی متهم نکن و رفتار وی را بر وجه صحیح حمل کن؛ چنانکه
در برخی روایات آمده اســت« :ضِع أمرَ أخِیهِ عَلی أحسَــنه» (کلینی )362/2 :1382 ،؛
(جوادی آملی)382/5 :1398 ،
ایشــان همچنین این اصل را ،یک اصل انســانی صرف دانسته و دراین باره در همان
کتاب مینویسد:

آ یداوج هللاتیآ رظنم زا لآ هدیا یقالخا هعماج یاهیگژیو

«ایــن قاعده را همه فقها پذیرفته و آن را یک اصل انســانی صرف میدانند؛ زیرا مبنا
را بر کرامت انســانی قرار میدهد و بر تعــاون و تعاطف بین مردم تاکید دارد و آنان را
از آنچه ســبب برانگیخته شدن کراهت و نفرت اســت دور میسازد .با این اصل ثابت
میشــود که ،اســام تنها به اعتقاد و عبادت اکتفا نمیکند ،بلکه به انسانیت و کرامت
انســانها نیز توجه تام دارد و راههای رسیدن به زندگی پرثمر را به آنان نشان میدهد؛
هرچند آنچه در فقه رواج دارد ،اجرای اصل مزبور نسبت به افعال مسلمانان است .لیکن
بعد از توسعه صالح و فساد و تعیین جایگاه هرکدام ،میتوان بین فتوای فقه متعارف و
دســتور اخالقی عام جمع کرد؛ یعنی اختصاص «اصالة الصحه» به معنای خاص فقهی
آن به حوزهی اسالمی ،مانع تعمیم آن به معنای عام تفسیری و اخالقی در قلمرو وسیع
انسانیت نخواهد بود( ».همان)383 ،
در رابطه با اهمیت حســن خلق در اداره جامعه به آیه  4سوره قلم «وَإنَّک لَعَلی خُ ُل ٍق
عَظیمٍ » اشــاره نموده و دلیل آن را ،به بزرگی یاد نمودن خلق پیامبر اکرم(ص) در این
آیه میداند .اما سرّ این نکته ،طبق نظر ایشان در این است که ،عامل بهرهمندی مردم
جامعــه از رهبران و مدیران امت ،عالوه بر علم ،خلــق نیکوی آنان بوده وهمین امر
ســبب جلب محبت آنان گردیده است .این مســئله ،جدای از علم ایشان است چرا که
اکثــر مردم از درک معارف بلند ائمه عاجز میباشــند و تنها به چیزی احترام میگذارند
که ازآن طرف ببینند و اخالق نیکو از این قبیل اســت .برهمین اساس است که ،بیشتر
کلمات قصار نهج البالغه که در دلهای مردم جا گرفته اســت ،در زمینه مسائل اخالقی
بوده و به نکاتی پرداخته اســت که ،با زندگی روزمره مردم ومشکالت آنان تماس دارد.
(ر.ک :همان)38-383 :
 -5-6امر به معروف ونهی از منکر

ایشان در تفسیر آیه  96سوره مومنون «إدفَع بِالَّتی هِی أحسنُ السَّیئَة نَحنُ أع َلم بِما
یَصِفُون» معتقد اســت؛ در نهی از منکر ،باید به نحو شایســته و معروف ،نهی از منکر
نمود .چنانچه میفرماید:
«برای همه مومنان شایسته است در جامعه اسالمی بدی دیگران را با روش نیک پاسخ
گویند؛ یعنی به جای طرد بدکاران ،بدی را از بین ببرند و در برطرف کردن خوی بدی،
روش نیک را برگزینند( ».همان)382 :
ایشان همچنین در توضیح منشأ رذایل اسرائیلیان ،یکی از آنها را ،ترک امر به معروف و
نهی از منکر دانسته وآن را به عنوان ظلم به جامعه مطرح مینماید و به نوعی ترک آن
را در جامعه ظلم مداری تلقی نموده و اذعان میدارد که ،از چنین گروه ظلم مداری غیر
از فجایع علمی و اخالقی توقع نیست( .ر.ک :جوادی آملی)545 /5 :1398 ،
در جایی دیگر ،این اصل را از اصول ارتقا و پایه پیشــرفت و پویایی جامعه تلقی نموده
و رعایت امر به معروف ونهی از منکر را از لوازم تربیت صحیح بر میشــمرد .به دلیل
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اینکه ،دوری فرد یا جامعه از انجام امر به معروف و نهی از منکر سبب دوری از سعادت
و پیشــرفت میگردد .در نتیجه؛ عمل به این اصل را وظیفه و رســالت همه مسلمانان
میداند( .ر.ک :همان)378 :
نتیجهگیری
حال که مسلّم شد ،اخالق اجتماعی از چندان اهمیتی برخوردار است که ،رعایت آن در
سعادت جامعه انسانی تأثیری بنیادین دارد؛ پس از شناخت اهداف وارکان متعالی جامعه
مطلوب و طرح و تبیین ویژگیهای این جامعه ،راهی برای رسیدن به جامعهای ایدهآل
پیــدا نموده تا ،بتوانیم این جامعه را به جامعه ظهــور ،از هر جهت نزدیکتر نماییم؛ به
گونهای که جامعهای بر محور تقوا و عدالت و زمینه اجرای حدود الهی در سایه رعایت
امر به معروف و نهی از منکر ،وحدت و انســجام ملی و اقتصاد اسالمی به وجود آید و
همگان در رواج اخالق ایدهآل در ســطح جامعه و تبدیل آن به جامعه اخالقی مطلوب
یاری نمایند.
با یادآوری این نکته که ،توجه به این دستورات در مسائل اجتماعی ،جامعه را به سمت
مطلوبیت کشانده و میتوان این امور را از ویژگیهای جامعه مطلوب اخالقی برشمرد.
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Comparative study of verses 83-81 of Surah Al-Imran
Among the interpretations of Majma ‘al-Bayan, Al-Mizan
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Zahra Sedighi2
Abstract
Comparative studies have been considered in the present century, because in this type of studies, the advantages and disadvantages of theories are revealed. The present study, in order
to obtain the differences and commonalities of the three interpretations of Majma ‘al-Bayyan, Al-Mizan and Tasnim, verses
83-81 of Surah Al-Imran in a descriptive-analytical and comparative method from the point of view of three commentators,
namely Sheikh Tabarsi, Allameh Tabatabai and Ayatollah Javadi
Amoli examines. In this research, first Surah Al-Imran and the
mentioned interpretations are introduced and then the commentators’ opinions about verses 81-83 of Al-Imran are compared
with each other. The results of the article indicate that; While all
three commentators have tried to interpret the verses that are in
the same context, in one section and not separately, there is also
a parallel between the comments of the commentators. Also,
one of the best ways to deeply understand the verses of the Holy
Quran and the influence of the divine verses in the heart and
soul, is to use comparative interpretation.
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بررسی مقارنهای آیات  81-83سورۀ آلعمران،
میان تفاسیر مجمعالبیان ،المیزان و تسنیم
(تاریخ دریافت - 1400/02/07 :تاریخ پذیرش)1400/07/07 :

لیال خانی اوشانی

1

چکیده
پژوهش حاضر به منظور دســتیابی به موارد اختالف و اشــتراک سه تفسیر
مجمعالبیان ،المیزان و تســنیم ،آیات  81-83ســورهی آلعمران را به روش
توصیفی -تطبیقی از دیدگاه سه مفسّر یعنی شیخ طبرسی ،عالمه طباطبایی و
آیتاهلل جوادی آملی ،مورد بررسی قرار میدهد .مطالعات تطبیقی یا مقارنهای،
در قرن حاضر مورد توجه قرار گرفته است ،زیرا در این نوع بررسیها ،محاسن
و معایب نظریهها آشکار میگردد .همچنین یکی از بهترین راهها ،جهت فهم
عمیق آیــات قرآنکریم و نفوذ مراد آیات الهــی در دل و جان ،بهرهبردن از
تفســیر تطبیقی اســت .بنابراین ضرورت چنین پژوهشهایی روشن است .در
این پژوهش ،ابتدا ســورهی آلعمران و تفاســیر مورد نظر معرّفی میشوند و
سپس آیات مربوطه از هر سه تفسیر مورد توجّه قرار گرفته و نظریات مفسّران
با یکدیگر مقایســه و تطبیق داده خواهند شد .نتایج مقاله حاکی از آن است؛
ضمن اینکه ،هر ســه مفسر سعی کردهاند آیاتی را که در یک سیاقاند ،در یک
بخش تفسیر کنند ،بین نظرات مفسرّان همسویی دیده میشود.
کلید واژهها :ســورهی آلعمران ،المیزان ،تســنیم ،مجمعالبیان ،مطالعات
تطبیقی.

 تایآ یاهنراقم یسرربرببربجم ریسافت نایم  ،نارمعلآ ۀروس  83-81تایآ یاهنراقم یسررب

زهرا صدیقی
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مقدمه
قرآن کتابی اســت که ،بــرای زندگی و عمل آمده و بدین منظور ،باید فهمیده شــود.
مفسّران در فهم آیات آن تفاوتهایی دارند؛ امّا در برخی از آیات ،تفاوتها بسیار جدی
و ماهوی اســت .ازسویدیگر در مطالعات قرآني از شيوههاي متنوعي استفاده ميشود؛
بهويژه در يک قرن اخير شــيوههاي جديدي صورت گرفته اســت؛ بنابراین مطالعات
تطبیقی در عصر حاضر ،یک روش بســیار مهم در حوزۀ مطالعات دانشهاســت که در
موضوعات مختلف امکانپذیر اســت .این روش درواقع شــناخت موضوع یا مسألهای
در پرتو مقایسه اســت که ،با توصیف و تبیین نقاط اشتراک و اختالف انجام میپذیرد.
بههمینمنظور ،در مقالهی حاضر ،آیات  81-83سورۀ آلعمران مورد توجّه قرار گرفته
است و دیدگاه سه مفسّر ،یعنی شیخ طبرسی ،عالمه طباطبایی و آیت ا ...جوادی آملی،
محور بحث میباشد .تاکنون نگاشتهای با رویکرد مقاله حاضر ،تألیف نشده است.
ســورهی آلعمران در «مدينه» نازل شــده و داراى  200آيه است .به نظر مىرسد كه
اين ســوره در خالل ســالهاى جنگ بدر و جنگ احد (سالهاى دوم و سوم هجرت)
نازل شــده است و بخشى از طوفانىترين دورانهاى زندگى مسلمين را در صدر اسالم
منعكس مىكند .در آيهی  13اشارۀ كوتاهى به «جنگ بدر» شده و از آيۀ  121تا 128
اشارات بيشترى هم به غزوهی بدر و هم احد ،آمده است .مطالب اين سوره چنان به هم
مربوط و هماهنگ است كه ،گويى همهی آنها يكجا نازل شده است( .مکارمشیرازی
و همکاران408 /2 :1371 ،و)407
کتاب تفسیری «مجمعالبيان فى تفسير القرآن» که یکی از منابع مورد نظر جهت انجام
این پژوهش میباشد ،به زبان عربى و نوشتهی ابوعلى فضل بن حسن طبرسى از علماى
بزرگ شــيعه در قرن ششم هجرى اســت .وى با ذهن خالق خود ،در كيفيت نگارش
و تدوين مطالب «مجمعالبيان» ،از شــیوهی جديدى در عصر و زمان خودش استفاده
كرده اســت که ،باعث شده با نظم و ترتيبى خاص تدوين يابد( .ذهبی)99 /2 :1396 ،
مجمعالبیان شامل مباحثی چون :قرائت ،اعراب ،لغات ،بیان مشکالت ،ذکر موارد معانی
و بیان ،شــأن نزول آیات ،اخبار وارده در آیات و شرح و تبیین قصص و حکایات است.
مجمعالبیان به بحثهای موضوعی نمیپردازد و نظریات مفسران اهل سنت را نقل و
با روش عالمانه نقد میکند( .ایازی )240 :1378 ،شیخطبرسی متولد سال  468قمری
از عالمان بزرگی اســت که شــخصیت علمی و فکری وی در مشهد و سبزوار تکوین
یافت و در همانجا به تدریس و تعلیم و نشــر افکار پرداخت و درنهایت در سال 548
قمری دیده از جهان فروبست( .همان)239 :
از دیگــر منابع این جســتار ،کتاب «المیزان فی تفســیر القرآن» تألیف عالمه ســید
محمدحســین طباطبایی است .اصل این تفســیر ،به زبان عربی در بیست مجلد نوشته
شده و تألیف آن در رمضان 1392قمری به پایان رسیده است .ترجمهی فارسی این اثر،
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بالغ بر چهل جلد اســت که؛ بههمت جمعی از اساتید حوزهی علمیهی قم ،مجلّدات آن
به فارسی درآمده است( .خرّمشاهی)1 /7 :1360 ،
عالمه طباطبایی اســاس کار خود را بر قاعدهی «تفســیر قرآن به قرآن» قرار داده است.
همچنیــن در عین اینکه ،قرآن را از آغاز تا انجام تفســیر کرده ،موضوعات مشــابه را در
ســورههای مختلف ماهرانه در کنار یکدیگر آورده و تحت یک بحث جامع حالجی کرده
1321هجری قمری در تبریز دیده به جهان گشود .بیشتر افراد

است( .همان) وی در سال
خاندان او از بزرگان علم بودندّ .
علمه تحت روش علمی خاص و نظام تعلیماتی معیّنی بود
که ،به نظام حوزه معروف استّ .
علمه بین محیطهای علمی سهگانه (تبریز ،نجف و قم)
رفتوآمد داشت و وجود ،رشد و تداوم فعالیت علمی وی در سایهی این مراکز بود( .اوسی،
61 :1381و )57عالمه طباطبایی پس از  81ســال عمر و  18روز عمر با برکت و زندگی
پرتالش ،در سال 1360شمسی به دیار ملکوت رهسپار شد( .لقمانی111 :1380 ،و)110
تفسیر دیگری که در این پژوهش مدّنظر قرار گرفت ،تفسیر گرانسنگ تسنیم ،محصول
درس تفســیر ترتیبی قرآنکریم آیتاهلل جوادیآملی در حوزۀ علمیۀ قم است که ،یکی
از مهمترین تفاســیر عصر حاضر به شــمار میرود .تدریس تفسیر تسنیم از پاییز سال
1361شمسی آغاز شده است .انتشار تسنیم از سال  1375آغاز و تا کنون  56جلد از آن
چاپ شده است .مفسر تسنیم از سه روش تفسیر قرآن به قرآن ،قرآن به سنت و قرآن
به عقل اســتفاده کرده است ،پس روش تفسیر آن ،جامع میباشد .تفسیر قرآن به عقل
در تفســیر تسنیم با گرایشهای متفاوتی ،اعم از ادبی ،کالمی ،فقهی ،فلسفی ،عرفانی
و اجتماعی ســامان مییابد و گرایش غالب آن ،گرایش اجتماعی است( .ایمانیخوشخو
و تقدســی27 :1395 ،و )29آیتاهلل جوادیآملی در ســال 1312شمسی در آمل پا به
عرصه گیتی نهاد .ایشان از برجستهترین اساتید فلسفه و عرفان در عصر حاضر به شمار
میروند .نیز افزون بر دو رشتهی یاد شده ،در رشتههایی چون تفسیر ،فقه ،حدیث ،کالم
قدیم و جدید و  ...صاحب آثار گرانقدری هستند( .شایانفر)96 :1387 ،
 -1بررســی تطبیقی مجمعالبیان ،المیزان و تســنیم در آیات  82و 81
سورۀ آلعمران
پژوهش حاضر آیات  83و  81, 82از ســورهی آلعمران را که ،در راســتای یکدیگر،
مفهومی واحد به مخاطب ارائه میدهند ،مورد بررســی قرار داده است .ازآنجاییکه ،دو
آیــهی  81و  82آل عمران ،در تکمیل معنــای یکدیگرند؛ بنابراین همراه با هم ،مورد
بررسی تطبیقی قرار میگیرند .قرآنکریم میفرماید:
َــذ َّ
«وَ ِإ ْذ َأخ َ
اللُ مِيثاقَ النَّ ِبيِّنيَ لَما آتَيْت ُُكمْ مِنْ ك ٍ
جاء ُكمْ رَس ٌ
ُــول
ِتاب وَ ح ِْكمَةٍ ُثمَّ َ
مُصَــدِّقٌ لِما مَع َُكمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ َ
قال َأ َأ ْقرَرْتُمْ وَ َأخ َْذتُمْ عَلى ذل ُِكمْ ِإص ِْري
قالُوا َأ ْقرَرْنا َ
قال فَاشْهَدُوا وَ َأنَا مَع َُكمْ مِنَ الشَّاهِدِين* َفمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ ف َُأولئِكَ
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هُمُ الْفاسِــقُون» (آل عمران 81 /و )82؛ و (به ياد آريد) هنگامىكه خداوند از (يكايك)
پيامبران (و امتهاى آنها) پيمان گرفت كه البته هرگاه به شــما كتاب و حكمت دادم
ســپس (در آيندهی تاريختان) فرستادهاى براى شــما آمد كه آنچه را در نزد شماست
تصديــق نمود ،حتمًا بايد به او ايمان آوريــد و او را يارى دهيد( .آنگاه خدا) فرمود :آيا
اقرار كرديد و بر اين (امر) پيمان مؤ ّكد مرا دريافتيد؟ گفتند :اقرار كرديم ،فرمود :پس (به
همين مبادله پيمان) گواه باشــيد و من هم با شما از گواهانم .پس كسانىكه بعد از اين
(پيمان) روى گردانند آنانند كه نافرمانند( .مشکینیاردبیلی)60 :1381 ،
 -1-1تفسير مجمعالبيان ذیل آیات  81و  82آل عمران
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«وَ ِإ ْذ َأخ ََذ َّ
اللُ مِيثاقَ النَّ ِبيِّنيَ» :در تفســیر مجمعالبیان در باب این قســمت روایاتی
تفســیری ذکر شــده که ،همگی شبیه به هم هســتند .از باب نمونه تنها به روایتی از
امیرالمؤمنین علی (ع) اشــاره میگردد .ایشــان میفرمایند :خداوند ميثاق و پيمانى از
انبياء ،قبل از پيغمبر ما گرفت كه ،به امت خود از بعثت و صفات و خصوصيات وى خبر
و بشارت دهند و آنها را به تصديق پيغمبرى وى امر نمايند( .طبرسی)784 /2 :1372 ،
«لَما آتَيْت ُُكمْ مِنْ ك ٍ
جاء ُكمْ رَس ٌ
ُــول مُصَدِّقٌ لِما مَع َُكمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ
ِتاب وَ ح ِْكمَةٍ ُثمَّ َ
لَتَنْصُرُنَّهُ» :هرگاه کتاب آسمانی و حکمت و دانشی برای شما آمد و بعد از آن پیامبری
آمد که ،آن کتاب و حکمتی را که نزد شماست ،تصدیق کرد ،بیدرنگ به او ایمان آورید
و یاریاش نمایید و آنان به این حقیقت اقرار کردند و پیامبرشــان این پیمان را از آنان
گرفت( .همان 784 /2 :و)785
َ
َ
«قال َأ َأ ْقرَرْتُمْ وَ َأخ َْذتُمْ عَلى ذل ُِكمْ ِإص ِْري قالُوا أ ْقرَرْنا َ
َ
قال فَاشْــهَدُوا وَ أنَا مَع َُكمْ
مِنَ الشَّاهِدِين» :خداوند به انبياء فرمود :آيا اقرار و تصديق به آن كرديد؟ و عهد مرا بر
اين امر پذيرفتيد؟ انبياء و امم انبياء گفتند :به آنچه امر كردى كه اقرار كنيم اقرار كرديم.
خداوند فرمود :بر امت خود بر اين امر شاهد باشيد( .همان)785 /2 :
«وَ َأنَا مَع َُكمْ مِنَ الشَّاهِدِين» :در اينجا چند تفسير آمده -1 :از حضرت علی (ع) روایت
اســت که ،فرمودند« :شاهدم بر شما و بر امم شما»  -2از ابن عباس روایت است که؛
«بدانید که من به نیت و عملکرد شما داناترم» (همان)785 /2 :
« َفمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ ف َُأولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون» :در این آیهی شریفه ،در مورد کسانیکه
روی برتابند ،از واژهی «فاسق» استفاده شده است و نه کافر و مشرک .چراکه؛ مقصود
این اســت که ،هرکس بر این واقعیت پشــت کند و روی برگرداند ،در بدترین شرایط
کفر به خدا و عصیان از پیامبر (ص) و پایمال ســاختن پیمان خود با خدا ،از دین بیرون
رفته است و این زشتترین چهرهی کفر و حقستیزی است( .همان 785 /2 :و)786
 -2-1تفسيرالميزان ذیل آیات  81و  82آل عمران

«وَ ِإ ْذ َأخ ََذ َّ
اللُ مِيثاقَ النَّ ِبيِّنيَ» :اين آيه از ميثاقى كه گرفته شــده اســت ،خبر مىدهد.
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حال بايد ديد ،آيا منظور ميثاقى اســت كه از ديگران براى انبياء گرفته شــده و يا منظور
ميثاقى اســت كه از خود انبيا گرفته شــده؟ از اينكه در ادامهی عبارت ،خطاب به مردم
جاء ُكمْ رَس ٌ
ُول» ،پس مىتواند منظور از عبارت«مِيثاقَ النَّ ِبيِّنيَ»
نموده و میفرمایدُ « :ثمَّ َ
ميثاقى باشد كه از مردم براى انبياء گرفته شده است .نیز از اينكه خطاب به انبياء فرموده:
َ
ى ذل ُِكمْ ِإص ِْري  »...و همچنين فرموده« :ق ُْل آمَنَّا بِ َّ ِ
الل ،»...
«أ َأ ْقرَرْتُمْ وَ َأخ َْذتُــمْ عَل 
مىتوان دریافت که ،منظور از عبارت«مِيثاقَ النَّ ِبيِّنيَ» ميثاقى باشد كه ،از خود نیز انبياء
گرفته شده است .پس در حقيقت ميثاقى كه گرفته شده ،هم از خود انبياء و هم از مردم
به وسيلۀ انبياء گرفته شده است .عبارت با هر دو مورد سازگاری دارد.
َــر َأ ْن يُؤْتِيَهُ َّ
كان لِبَش ٍ
اللُ »...تا آخر دو آيه و اتصالش به آيۀ مورد
ســياق آيهی «ما َ
بحث تاييد مىكند كه مراد ،ميثاقى اســت كه ،از خود انبياء گرفته شــده ،چون وحدت
ســياق این مطلب را مىرساند كه ،انبياء بعد از آنكه خدا ،كتاب و حكم و نبوتشان داده،
ممكن نيســت مردم را به سوى شرك و شــريك بخوانند و چطور چنين چيزى ممكن
اســت ،با اينكه از آنان ميثاق گرفته شــده به ايمان و به اينكه ساير پيغمبران را كه به
ســوى توحيد خداى سبحان دعوت مىكردهاند يارى كنند؟ بنابراين مناسب همين بود
كه ،ســخن از ميثاق بياورد ،ازاينجهت كه از خود انبياء گرفت ه شده است( .طباطبایی،
333 /3 :1374و)332
«لَما آتَيْت ُُكمْ مِنْ ك ٍ
ِتاب وَ ح ِْكمَةٍ» :بيان ميثاقى اســت كه گرفته شــده و معناى آيه
اين اســت «به ياد آور زمانى را كه خداوند از پيامبران پيمانى گرفت و آن اين بود :هر
آينه آنچه من از كتاب و حكمت به شما دادم و در آن كتاب ،خبر از پيغمبر بعدى دادم.
(همان)333 /3 :
جاء ُكمْ رَس ٌ
ُول مُصَدِّقٌ لِما مَع َُكمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ» :پیغمبر پیشین ،باید به
« ُثمَّ َ
پیغمبر بعد از خود ایمان آورده و او را یاری کند .همچنین از ظاهر آیهی «قل آمنّاباهلل
و ما أنزل علينا و و ما أنزل علي إبراهيم » ...بهدست میآید که ،هریک از پیغمبران
الحق و سابق به دیگری ،وظیفه یاریکردن را دارند( .همان)334 /3 :
« َ
قــال َأ َأ ْقرَرْتُــمْ وَ َأخ َْذتُمْ عَلى ذل ُِكمْ ِإص ِْري قالُــوا َأ ْقرَرْنا» :گرفتن پیمان غیراز
شــخص گیرنده ،طرف دیگری الزم دارد که از او عهد و پیمان گرفته شــود .در اینجا
طرف دیگری ،غیر از امتهای پیغمبــران کس دیگری نخواهد بود .پس معنی چنین
میشــود :آیا به میثــاق و عهد اقرار کردید و بر طبــق آن از امتهای خود برایم عهد
گرفتهاید؟ گفتند :اقرار داریم( .همان)
َ
«قال فَاشْــهَدُوا وَ َأنَا مَع َُكمْ مِنَ الشَّــاهِدِين» :ظاهر شهادت اين است كه عليه غير
باشد ،پس اين شهادت هم ،شهادتى است از انبياء و هم شهادتى است از امتها و شاهد
آن همانطور كه در قبل گفته شد ،عبارت« :ق ُْل آمَنَّا بِ َّ ِ
الل  »...است .عالوهبراين ،سياق
نيز بر اين معنا شــهادت مىدهد؛ براى اينكــه مىدانيم آيات مورد بحث در اين زمينه
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اســت كه عليه اهل كتاب احتجاج كند كه دعــوت پیامبراکرم (ص) را اجابت نكردند.
همچنانكه عليه ايشــان احتجاج كرده كه چرا نسبتهاى ناروا به عيسى و موسى(ع) و
غيــر آنها دادند ،و آيهی بعد هم كــه مىفرمايدَ :
ِين َّ ِ
«أ َفغَيْرَ د ِ
ُون  »...و آياتى
الل يَبْغ َ
ديگر بر اين معنا داللت دارند( .همان)
يكى از لطايفى كه در اين آيه بهكار رفته ،اين است كه ،با در نظر گرفتن عبارت «وَ ِإ ْذ
َ
جاء ُكمْ رَس ٌ
ُول» این سؤال مطرح میشود که ،فرق
أخ َْذنا مِنَ النَّ ِبيِّنيَ» تا عبارت« ُثمَّ َ
بين نبوت و رســالت چيست و آیا مصداق رسول ،اخص از مصداق نبى است؟ همچنين
اســتفاده مىشود كه ،ميثاقى كه گرفته شده از شخص معينى نبوده ،بلكه از مقام نبوت
براى مقام رســالت بوده است .پس مقام نبوت تعهدى نسبت به مقام رسالت دارد ،ولى
مقام رسالت چنان تعهدى نســبت به مقام نبوت ندارد .چون آيه داللتى بر عكس اين
قضيه ندارد .همچنین با اســتفاده از اين لطيفه در آيهی شــريفه ،مىتوان به سخنانى
كه بعضى از مفســرين در معناى آيهی مورد بحث گفتهاند ،مناقشه نمود .آنان گفتهاند
كه :ميثاق گرفته شــده از همهی انبيا ،براى همهی انبيا است و معنايش اين است كه،
همــهی آنان يكديگر را تصديق كننــد و هر يك مردم را امر كنند به اينكه به ديگران
نيز ايمان بياورند .خالصه ،آيهی شريفه مىخواهد بفهماند؛ دين خدا يكى است و تمام
انبياء مردم را به سوى آن دين فرا مىخوانند( .همان )335 /3 :عبارتَ « :فمَن َتوَلّي بَعدَ
ذلِكَ َف ُاولئِكَ هُمُ الفاسِقون» برای تأکید میثاق مذکور است( .همان)
 -1-3تفسیر تسنیم ذیل آیات  81و  82آل عمران

تفسیر تسنیم از دو تفسیر دیگر ،توضیحات تفسیری را وسیعتر میکند .بنابراین در این
بخش ،مفاهیم دریافتی از تفسیر تسنیم ،به چند بخش تقسیم میشود.
 -1-3-1ميثاقگرفتن ازانبياء(عليهمالسالم)
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برخي موضوع آيهی مــورد بحث را گرفتن ميثاق از مردم براي انبيا (عليهمالســام)
دانســتهاند؛ به گواهي آيهی بعدي که میفرمایدَ « :فمَن تَوَلّي بَعــدَ ذلِكَ َف ُاولئِكَ هُمُ
الفاسِقون» ،زيرا انبياء(عليهمالســام) معصوم و از نقض عهد من ّزهاند و چنين تعبيري
دربارهی آنان روا نيست .همچنین بايد گفت عبارت « َفمَن تَوَلّي» جملهی شرطي است
نه تنجيزي ،تا اِخبار از كار انبيا(عليهمالسالم) باشد( .جوادی آملی)652 /14 :1378 ،
انبياء(عليهمالسالم) هم شــاهد امّتهاي خويشاند ،هم گواه يكديگر و خداوند نيز بر
همه شــاهد اســت؛ ازاينرو هيچ راهي براي انكار اين تعهد نيست .خداوند با تنزل در
مقام فعل میفرماید :من با شــما و از شاهدانم و در همهی مراحل حضور دارم( .همان:
)646 /14
 -2-3-1نقد سخن استاد ع ّ
المه طباطبايي از سوی عالمه جوادی آملی

عالمه طباطبایی بر این باور است؛ اينكه قرآنكريم فرموده :خداوند از انبياء براي رسول

پيمان گرفت ،از لطايف اين آيه اســت و نشان ميدهد كه رسالت ،پس از نبوّت است.
از نبي پيمان ميگيرند كه مَقدم رســول را گرامي بدارد .اين معنا تا حدّي لطيف است؛
امّا چون لفظ «رســول» مفرد است نه جمع ،نميتوان گفت پيمان گرفتن از مقام نبوّت
براي مقام رســالت مراد است .اگر به جاي «رسول» ،كلمه «رسل» آمده بود ،برداشت
استاد عالمه تام بود (همان)651 /14 :
بر پايهی عبارت « َفاشــهَدوا وأنَا مَع َُكم مِنَ الشّ اهِدين»؛ انبياء(عليهمالسالم) هم شاهد
امّتهاي خويشاند و هم ،گواه يكديگر و خداوند نيز بر همه شاهد است؛ پس هر امّتي
شهيد و شاهدي دارد كه پيامبر آن امّت استَ « :ف َكيفَ إذا ِجئنا مِن ُك ِّل اُمَّةٍ ب ِشَ هيدٍ و ِجئنا
بِكَ عَلي هؤُال ِء شَ هيدا» (نســاء )41/و پيامبر اسالم(ص) شهيد شُ هَداست ،زيرا هم بر
انبياء شاهد است و هم برامّتها .خدا نيز شاهد مطلق بر شاهد و مشهود است؛ ازاينرو
هيچ راهي براي انكار اين تعهّد و پيمان نيســت .گفتني است؛ عبارت «وأنَا مَع َُكم مِنَ
الشّ ــاهِدين» ،تن ّزلي اســت از ذات اقدس خداوندي در مقام فعل ،يعني من با شما و از
شــاهدانم و در همهی مراحل حضور دارم و هرگاه كمك بخواهيد به ياري شما خواهم
آمد( .همان)654 /14 :
 -4-3-1رويگرداندن بعد از اتمام حجّت

تعبير « َفمَن تَوَلّي» بيان اثر ناميمون كســاني اســت كه پس از حضور در صحنه ميثاق،
اعتراف و اقرار ،مشــاهدهی استشهاد و شهادت شاهدان و اتمام حجّت ،سرانجام اِعراض
ميكنند .از ديدگاه قرآنكريم اينان فاســقاندَ « :ف ُاولئِكَ هُمُ الفاسِــقون» همانگونه كه
انسان در كمال به جايي ميرسد كه دربارهاش گفته ميشود« :اُولئِكَ هُمُ المُؤمِنونَ حَقًّا
لَهُم دَرَجات عِندَ رَبِّ ِهم ومَغفِرَ ٌة و ِرزقٌ َكريم» (اعراف )172/اگر پس از ميثاق اِعراض كند،
در نهايت شدّت فسق و درخور تعبير « َف ُاولئِكَ هُمُ الفاسِقون» است( .همان)655 /14 :
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 -3-3-1شهادت خداوند و پيامبران

 -4-1نکات تطبیقی سه تفسیر ذیل آیات  81و  82آل عمران

نکات بهدست آمده از مطالعۀ تطبیقی آیات  82و 81به شرح زیر است:
الف) در عبارت «وَ إِ ْذ أَخَ َذ َّ ُ
الل مِيثاقَ ال َّنبِيِّينَ» یک سؤال مطرح است و اینکه ،آیا منظور
میثاقی اســت که از دیگران برای انبیاء گرفته شده و یا منظور میثاقی است که از خود
انبیاء گرفته شــده است؟ با بررسی تطبیقی بین این سه تفسیر معلوم شد؛ هرسه تفسیر
با نظری واحد ،آن را میثاقی بیان کردهاند که ،از خود انبیاء گرفته شده است.
ِتاب وَ ح ِْكمَةٍ ُثمَّ جا َء ُكمْ
در این قســمت از آیه شریفه که میفرماید« :لَما آتَيْ ُت ُكمْ مِنْ ك ٍ
رَس ٌ
ُــول م َُصدِّقٌ لِما مَع َُكمْ لَ ُتؤْمِ ُننَّ بِهِ وَ لَ َت ْن ُصرُنَّهُ»؛ هر ســه تفسیر بیانگر یک مفهوماند.
هرگاه کتاب آســمانی و حکمت و دانشی برای شــما آمد و بعد از آن پیامبری آمد که،
آن کتاب و حکمتی را که نزد شماســت ،تصدیق کرد ،بیدرنــگ به او ایمان آورید و
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یاریاش نمایید.
َ
َ
َ
َ
نظر ســه مفسر دربارهی عبارتَ :
«قال أ أ ْقرَرْ ُتمْ وَ أخَ ْذ ُتمْ عَلى ذل ُِكمْ إِ ْص ِري قالُوا أ ْقرَرْنا»
به یک مفهوم کلی اشــاره دارند ،ولی تفسیر المیزان بیانگر نکتهای است که میگوید:
گرفتن پیمان غیراز شــخص گیرنده ،طرف دیگــری الزم دارد که از او عهد و پیمان
گرفته شود .در اینجا طرف دیگر میثاق ،امّتهای پیغمبران خواهد بود .پس معنی چنین
میشــود :آیا به میثــاق و عهد اقرار کردید و بر طبــق آن از امّتهای خود برایم عهد
گرفتهاید؟ گفتند :اقرار داریم.
در عبارت َ
«قال َف ْ
اشــهَدُوا وَ أَنَا مَع َُكمْ مِنَ الشَّ ــاهِدِين» :در بین این سه تفسیر ،تفسیر
تسنیم نســبت به المیزان و المیزان نسبت به مجمعالبیان مفهوم وسیعتری از شهادت
را ارائه نمودهاند.
ُ
در عبارت « َفمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ َفأولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون» :جهت واکاوی تطبیقی در این
عبارت میتوان به موارد فوق اشاره داشت ،زیرا هر دو آیه در یک سیاقاند.
 -5بررسی تطبیقی مجمعالبیان ،المیزان و تسنیم در آیۀ  83سورۀ آلعمران
پس از بررســی آیات  81و  82آل عمران در سه تفسیر یاد شده ،در این بخش ،نکات
تفســیری آیه  83از این سوره ،از منظر تفاسیر مورد نظر ،بررسی خواهد شد .قرآنکریم
در آیۀ  83سورۀ آلعمران میفرماید:
فى السَّــمَاوَاتِ وَ ْ َ
ِين َّ
اللِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَس َ
ْض َطوْعًــا وَ َكرْهًا وَ إِلَيْهِ
الر ِ
«أَ َفغَيرَد ِ
ْــلمَ مَن ِ
يُرْجَعُــونَ» یعنی :پس آيا جز دين خدا را مىطلبند؟ درحالىكه هركس در آســمانها
و زميــن اســت خواه و ناخواه (تكوينًا) در برابر او تســليم اســت (پــس دين نيز كه
تسليمشدن تشريعى اســت بايد از آن او باشد) و همه به سوى او بازگردانده مىشوند.
(مشکینیاردبیلی)60 :1381 ،
 -1-5تفسیر مجمعالبیان ذیل آیه  83آل عمران
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چــون خداوند بطــان يهود و ديگر ملتهاى غير از اســام را بيان فرمود ،در پى آن
ميفرمايد :هركس جز اســام را بپذيرد ،گمراه است( .طبرسی )787 /2 :1372 ،و در
ِين َّ
اللِ يَبْغُونَ» :يعنى پس از اينهمه آيات و حجج دينى،
ادامه فرموده است« :أَ َفغَيرَد ِ
به جز اسالم را طلب ميكنند؟ (همان)
«وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ ْ َ
ْض َطوْعًا وَ َكرْهًا» :اينجا در طوعًا و كرهًا تنها به
الر ِ
ذکر نقل قول پرداخته شــده است( .همان) «وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ» :يعنى به سوى پاداش او
برميگردند .پس به دين او چنگ زنید و با اسالم مخالفت نكنيد( .همان)
 -2-5تفسيرالميزان ذیل آیه  83آل عمران

ِين َّ
اللِ يَبْغُونَ» :اين عبارت به خاطر اينكه حرف «فاء» بر سر آن آمده ،تفريع
«أَ َفغَيرَ د ِ
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و نتيجهگيرى از آيهی قبل اســت كه ،دربارهی پیمانگرفتن از انبیاء بود .معنايش اين
اســت :حال كه معلوم شد دين خدا واحد است و آن همان است كه ،از همهی انبياء و
امتهاى آنان بر آن ،پيمان گرفته شد كه ،هر پيغمبر متقدم ،به آمدن پيغمبر بعد از خود
بشــارت دهد و به آنچه او مىآورد ايمــان آورده ،تصديقش كنند .ديگر اين اهل كتاب
را چه مىشــود كه به تو اى رســول اســام ايمان نمىآورند و از كفر به تو چه چيزى
مىخواهند؟ از ظاهر حالشان برمىآيد كه در جستجوى ديناند ،آيا در جستجوى دينى
غير از اســاماند؟ با اينكه از قرنها پيش بر آنان واجب شده بود كه به اسالم تمسك
جويند .چون اسالم اســت آن دينى كه ،پايه و اساسش فطرت است .همچنین بر آنان
واجب بود ،دينى را بپذيرند كه دليل بر حقانيت آن همان دليلى باشد كه خداوند ،تمامى
ذوىالعقول موجود در آســمانها و زمين و همۀ صاحبان شعور را محكوم به قبول آن
كرده و آن اين است كه ،همانطور كه در مقام تكوين تسليم اويند ،در مقام تشريع هم
تسليم او باشند و جز قانون او را نپذيرند «تسليم تكوينى تمامى اهل آسمانها و زمين
در برابر خداوند» (طباطبایی336 /3 :1390 ،و)335
«وَ لَهُ أَسْــلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ ْ َ
ْض َطوْعًا وَ َكرْهًا» :اين همان اسالمى است كه،
الر ِ
تمامى ساكنان زمين و آسمانها را كه اهل كتاب هم طايفهاى از ايشاناند (اهل كتابى
كه مىگويند ما تسليم خدا نمىشويم) شامل مىشود .لفظ «أسلم» صيغۀ ماضى است
و ظهور دارد بر اينكه ســاكنان زمين و آسمان در گذشته تسليم خداوند بودهاند .نیز اين
تســليمى كه در سابق محقق شده ،تسليمى است تكوينى در برابر امر خدا ،نه اسالم به
معناى خضوع بندگى .مؤيّد اين معنا ،عبارت َ
«طوْعًا وَ َكرْهًا» در آخر آيه است .بنابراين
جملۀ «وَ لَهُ أَسْلَمَ» از قبيل مواردى است كه گوينده به ذكر دليل و سبب اكتفاء نموده
و نامى از مدلول و مسبب نمىبرد .نیز تقدير كالم چنين است« :أَ َف َغيْرَ اَالِسْ َ
ال ِم يَبْغُونَ
ْض مُسَلِمُونَ لَهُ مُ ْنقادُونَ َالمْ ِرهِ َفانٍ رَضُ وا
وَ هُوَ دِينُ اَ َّللِ الن مَنْ فِى اَلسَّــمَاوَاتِ وَ ا َالر ُ
بِهِ كانَ اِنْقِيادُهُمْ َطوْعًا مِنْ انْ ُفسِــ ِهمْ وَ اِنْ َك ِرهُوا مَا شــا َءهُ وَ اِرادُوا َغيْرَهُ كانَ ا َ َالمْرُ اَمْرَهُ
وَ جَرَى عَلَيْ ِهمْ َكرْهًا مِنْ َغيْ ِر َطوْ ٍع» ،يعنى :آيا غير اســام را مىجويند؟ با اينكه اسالم
دين خدا است ،چون هركس كه در آسمانها و زمين است ،تسليم او و منقاد امر اوست.
پس اگر به امر او رضايت دهند ،انقيادشــان طوعى است از ناحيۀ خود آنان .و اگر آنچه
را خدا مىخواهد كراهت داشته و غير آن را بخواهند امر ،امر اوست و امر خود را به كره
جارى مىفرمايد( .همان)336 /3 :
از مطلب فوق روشن مىشود كه( ،واو) در عبارت َ
«طوْعًا وَ َكرْهًا» (واو) تقسيم است و
مراد از طوع رضايت ايشــان به خواسته خدا در مورد خويش است .درصورتىكه خداوند
چيزى دربارهی آنان خواســته باشد كه دوستش بدارند .نیز مراد از «كره» اين است كه
آنچه خدا در مورد ايشان خواسته ،نخواهند و از آنان كراهت داشته باشند؛ نظير مرگ و
مير ،فقر و بيمارى و امثال آن( .همان)
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«وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ» :اين عبارت ،ســبب ديگرى است براى اينكه اسالم را به عنوان دين
طلب کنند ،زیرا بازگشتشــان به َّ
الل «موالى حقيقیشــان» است ،نه به آن چيزى كه
كفرشان و شركشان آنان را به سویش هدايت مىكند( .همان)
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تقبيــح و توبيخ اعراض از دين خدا :مفاد آيــهی پيش ،همگان ،اعم از انبيا و امّتهاي
گذشته و حال را شامل ميشد .انبياء و مؤمنان از امّتها ،ميثاق را عم ً
ال قبول کردند؛ ولي
ِين َّ
اللِ يَبْغُونَ» (جوادیآملی،
گروهي روی برگرداندد كه ،مشمول صدر آيهاند« :أَ َفغَيرَد ِ
)700 /14 :1378
اللِ يَبْغُونَ» نشانهی تقبيح و توبيخ اعراض است و فاء تفريع در «أَ
ِين َّ
همزه در «أَ َفغَيرَد ِ
َفغَيرَ» تفريع بر مطلبي است كه ،در آيهی پيشين آمده است؛ يعني آنان پس از سپردن
ميثاق بايد تســليم حق ميشــدند و به ايمان اقرار ميكردند ،امّا كفر را بر ميثاق الهي
متفرّع كردند( .همان701 /14 :و)700
مفعول در اصل بايد متأخر از فعل باشد؛ ليكن گاهي براي مهم جلوه دادن كمال و مهم
جلوه دادن نقص ،از فعل خود پيشــي ميگيــرد .تقديم مفعول بر فعل در اين آيه براي
گوشزد كردن اهميّت خطر پيروي از دين غير خداست (همان)701 /14 :
اثبات و نفي در آيه :بر اســاس قضيه سالبه كلي؛ آیه میگوید« :هيچ موجود آسماني و
زميني در برابر غير خــدا خضوع و انقياد ندارد» .اين مطلب را از تقديم كلمه «لَه» كه
مفيد حصر اســت ،ميتوان برداشت كرد .برايناساس« ،وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ
َْ
ْض َطوْعــً وَ َكرْهًا» بيان ديگري از جملۀ نوراني «ال إلهَ إال اهلل» اســت كه ،مفيد
الر ِ
حصر است( .همان 701 /14 :و)702
كره و طوع :نميتوان آيه را بر طوع و كره تشــريعي حمــل كرد ،زيرا عدّهاي ،ح ّتي
ِين َّ
اللِ يَبْغُونَ» ايمان تشــريعي و مراد
كرهًا ايمان نياوردهاند ،بنابراين مراد از «أَ َفغَيرَد ِ
از «وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ ْ َ
ْض َطوْعًا وَ َكرْهًا» اسالم تكويني است .عبارت
الر ِ
«وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ» نيز ناظر به ايمان تكويني اســت؛ با اين تفاوت كه «وَ لَهُ أَسْــلَمَ »...
مبــدأ و اول بودن ذات اقدس حق تعالی را بيان ميكنــد و جملهی «وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ»
معاد و آخر بودن او را بیان کرده اســت .چنان كه بفرمايد آيا غير دين خدا را ميجويند:
ِين َّ
اللِ يَبْغُونَ» ،درحاليكه او اوّل اســت و همه تسليم اويند« :وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ
«أَ َفغَيرَد ِ
فِي السَّــماواتِ وَ ْ َ
الرْض» و او آخر اســت و «وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ» و به سوی او همه امور
برمیگردد( .همان)708 /14 :
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ِين َّ
اللِ يَبْغُونَ» :براي اين عبارت از آيه در هر سه تفسير يك مفهوم كلي
الف) «أَ َفغَيرَد ِ
به چشم ميخورد ،امّا تفاسير الميزان و تسنيم به توضيحات اندك اكتفا نكرده و نكاتي

نتیجهگیری
 .1یکــی از راههای مفید جهت فهــم عمیق آیات قرآنکریم و نفوذ مراد آیات الهی در
دل و جان ،تفسیر تطبیقی است.
 .2باتوجهبه آنچه که در رابطه با تفســیر مجمعالبیان باب شــده است ،مبنی بر اینکه
این تفسیر ادبی-کالمی و شیعی -اجتهادی است ،ولی کام ً
ال اینطور نیست و صاحب
مجمعالبیان در بسیاری از موارد برای تفسیر از روایات بهره برده است.
 .3هر سه مفسر سعی کردهاند ،آیاتی را که در یک سیاقاند ،در یک بخش تفسیر کنند
و نه جدا جدا.
 .4با بررســی و مطالعهی تطبیقی میان آیات در این ســه تفسیر گاه بهنظر میآید که
مفسران دارای اختالف نظرند؛ امّا با مطالعات عمیقتر دریافت میشود که ،درواقع این
چنین نیســت .بلکه هرچه مفسر به زمان حاضر ،نزدیکتر میشود توضیحات تفسیری
را وسیعتر میکند.
 .5نتایج بهدســت آمده از بررســی تطبیقی هر آیه که ،در این پژوهش حاصل گردید،
باعث بارورتر شدن ذهن دانشجويان تفسیر قرآن براي اينگونه از تفاسير ميشود.
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را ذيل اين قســمت بيان كردهاند .به عنوان نمونه :تفســير الميزان براي اين عبارت و
قســمت بعد آيه تقدير در نظر گرفته اســت« :أَ َف َغيْرَ اَالِسْ َ
ال ِم يَبْغُونَ وَ هُوَ دِينُ ا َ َّللِ الن
ْض مُسَلِمُونَ لَهُ مُ ْنقادُونَ َالمْ ِرهِ َفانٍ رَضُ وا بِهِ كانَ اِنْقِيادُهُمْ َطوْعًا
مَنْ فِى اَلسَّمَاوَاتِ وَ ا َالر ُ
مِنْ انْ ُفسِــ ِهمْ وَ اِنْ َك ِرهُوا مَا شا َءهُ وَ اِرادُوا َغيْرَهُ كانَ اَ َالمْرُ اَمْرَهُ وَ جَرَى عَلَيْ ِهمْ َكرْهًا مِنْ
َغيْ ِر َطوْ ٍع» همچنین تفسير تســنيم ،اضافه میکند :انبياء و مؤمنان از امّتها ميثاق را
ال قبول کردهاند؛ البته در مقابل گروهي قبول نكردهاند كه مشــمول صدر آيهاند« :أَ
عم ً
ِين َّ
اللِ يَبْغُون»
َفغَيرَد ِ
تقديم مفعول بر فعل در اين آيه ،براي گوشــزد كردن اهميّت خطر پيروي از دين غير
خداست.
ْ
َ
ْض َطوْعًا وَ َكرْهًا» :در تسنيم اشاره شده كه از
«وَ لَهُ أَسْــلَمَ مَنْ فِي السَّــماواتِ وَ الر ِ
تقديم كلمه «لَهُ» كه مفيد حصر اســت ميتوان قضيهی ســالبه كلي برداشــت كرد.
همچنین از جمع گفتههاي الميزان و تســنيم نتیجه گرفته میشود كه نميتوان آيه را
بر طوع و كره تشريعي حمل كرد.
«وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ» :در باب این قسمت ،هر سه تفسير بيانگر يك مفهوماند.
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A Comparative Study of the Interpretation of Verse 79 of
Surah An-Nisa ‘in Attributing Evil to God, from the Perspective of Ayatollah Javadi Amoli and Fakhr Razi
(Received: 31/05/1400 - Accepted: 12/08/1400)

Maryam Yousefi1
Abstract
The issue of attributing evil and goodness to God is considered as a branch of the issue of predestination and free will;
Therefore, lack of proper knowledge of it causes fundamental
misunderstandings in the beliefs of each person. The present
article, with a descriptive-comparative method, seeks to answer the question of the concept of evil and how it is attributed
to God from the perspective of Ayatollah Javadi Amoli and Mr.
Fakhr Razi. In some verses, such as: verse 78 of Surah An-Nisa ‘, good and evil are mentioned by God; But in some other
verses, the Qur’an distinguishes between the two and considers the good from God and the evil from man; For example:
in verse 79 of Surah An-Nisa ‘which we are discussing in this
article. The result is that, according to Ayatollah Javadi Amoli,
all goodness and evil are from God Almighty, and since God
is the source of all goodness and mercy, goodness is not only
from God but also from God. But evil is only from God (ِمــن
78( ;) ِعنــدِهللا/ An-Nisa ‘), but not from God Almighty; Rather, the immediate cause is the actions of man himself. While
Fakhr-e-Razi, by accepting the view of “Kasb”, considers the
attribution of good and evil to God as real and considers the
documents of evil to man as “observance of politeness” or “denial inquiry”.
Keywords: Miracle, verse 79 of Surah An-Nisa ‘, attribution
of evil to God, Ayatollah Javadi Amoli, Fakhr Razi
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بررسی تطبیقی تفسیر آیه  79سوره نساء در انتساب شرور به
خداوند ،از دیدگاه آیهاهلل جوادی آملی و فخر رازی
(تاریخ دریافت - 1400/05/31 :تاریخ پذیرش)1400/08/12 :

مریم یوسفی

1

 هیآ ریسفت یقیبطت یسرربربهیآ هاگدید زا ،دنوادخ هب رورش باستنا رد ءاسن هروس 79هیآ ریسفت یقیبطت یسررب

چکیده
مســئلهی انتساب شرور و حســنات به خداوند ،به نوعی از فروع مسئله جبر و
اختیار محسوب میشود؛ لذا عدم آگاهی صحیح از آن ،موجب کج فهمیهای
بنیادی ،در اصول اعتقادی هر فرد میشــود .نوشتار حاضر ،با روش توصیفی-
تطبیقی ،درصدد پاســخ به سؤال از مفهوم شر و نحوه انتساب آن به خداوند از
منظر آیتاهلل جوادی آملی و جناب فخر رازی است .در برخی از آیات از جمله:
آیه  78سوره نساء ،حسنات و سیئات از جانب خدا بیان شده است؛ اما در برخی
از آیات دیگر ،قرآن میان این دو تفکیک قائل شــده و حسنات را از جانب خدا
و ســیئات را از جانب انسان دانسته اســت؛ از جمله :در آیه  79سوره نساء که
مورد بحث ما دراین نوشتار میباشــد .نتیجه حاصله چنین است که ،از منظر
آیه اهلل جوادی آملی ،همه خیرات و شرور از نزد خدای سبحان است و از آنجا
که خداوند منشــأ هر خیر و رحمتی است ،خیرات نه تنها از نزد خداست بلکه
از خدا نیز هست .ولی شرور فقط از نزد خداست (مِن عِندِاهلل)؛ ( /78نساء) ،اما
از خدای متعال نیست؛ بلکه سبب قریب آن ،اعمال خود انسان است .در حالی
که فخر رازی ،با پذیرش دیدگاه کســب ،انتساب حسنات و شرور به خداوند را
حقیقی میداند و اسناد شرور به انسان را ،از باب «رعایت ادب» و یا «استفهام
انکاری» میپندارد.
کلید واژهها :اعجاز ،آیه  79سوره نساء ،انتساب شروربه خدا ،آیتاهلل جوادی
آملی ،فخر رازی
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مقدمه
انتســاب شرور به خداوند از آنجا که به مسئله توحید در خالقیت مرتبط است و از فروع
مباحث توحیدی محســوب میشود ،مسئلهای مهم و حائز اهمیت است .چرا که از یک
سو ،عدم فهم صحیح آن با اصول اعتقادی هر موحدی مانند توحید افعالی ،عدل الهی،
حکمت الهی و نظام أحسن ناسازگار خواهد بود و از سوی دیگر ،بازگشت آن به ثنویت
یعنی اعتقاد به دو خالق در نظام هســتی خواهد بود ،یکی خالق خیرات به نام یزدان و
دیگری خالق شــرور که اهریمن نامیده میشود .منشأ این اعتقاد نادرست در این افراد،
این اســت که؛ شــرور را امور وجودی و ضد خیر میدانند و چون خداوند خیر محض
است ،محال اســت مبدأ صدور شر باشد؛ لذا برای شرور خالق دیگری قائلند .از همین
رو به قائلین «اصل توحید در خالقیت» اشــکال وارد میکنند که؛ کارهای ناروا و شرور
عالم که اتفاق میافتد ،با اصل تنزیه ذات باریتعالی از ســیئات و شرور منافات دارد .از
همین رهگذر اهمیت ارائه پاسخ مستدل و متقن به اینگونه شبهات و اشکاالت ،آشکار
میشــود تا مانع برداشتهای غلط و ایجاد مکاتب ومذاهب مختلف شود .این مقاله نیز
برآن است تا ،با پرداختن به این موضوع مهم از منظر دو مفسر عالیقدر از شیعه و اهل
سنت ،قدمی در ّ
دینی
حل این مسئله بردارد .البته به دلیل جایگاه مهم آن در اعتقادات ِ
مذاهب گوناگون از جمله شیعه و سنی ،در مقاالت و کتب بسیاری به آن پرداخته شده
اســت .ولی مقاله پیش رو نگاهی متمایز به این موضوع دارد و درصدد است آن را ،به
گونهای تطبیقی و مقایســهای میان دو دیــدگاه آیه اهلل جوادی آملی و فخررازی طرح
کرده و نقاط اشتراک و افتراق آنها را یافته و به یک جمعبندی دست یابد.
سؤاالت اساسی که در این نوشتار به آنها پاسخ داده خواهد شد عبارتند از -1 :شرور به
چه معناســت؟  -2وجه انتساب شرور به خداوند چیست؟ -3نظر آیه اهلل جوادی آملی و
فخر رازی به تفکیک پیرامون تفســیر آیه  79سوره نساء چیست؟  -4انتساب شرور به
خداوند چگونه پاسخ داده میشود؟
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 -1مبانی نظری
در ابتدا الزم است ،مفهوم شر در کتب لغت بررسی شود و بسامد قرآنی آن مورد توجه
قرار گیرد.
 -1-1مفهوم شناسی شر

در کتب لغت ،غالبًا ،شــر به معنای نقیض خیر و اســمی که جامع رذایل و خطاهاست
آمده اســت( .دهخــدا )9 :1377 ،یا به معنی نامالیمات و ضــرر و زیان میدانند( .ابن
منظــور257 :1408،؛ جوهری )651 :1376 ،اما راغب اصفهانی در کتاب مفردات خود
معنای کاملتر و روشــنتری از شــر بیان نمودهاست« :شر چیزی است که همه از آن
رویگردان هســتند( ».راغب اصفهانی )310 /2 :۱۳۸۷ ،همانطور که در تعریف خیر

میگوید« :خیر چیزی است که ،همه آن را خواهاناند .مثل عقل ،فضیلت و هر چه که
سودمند است( ».همان)641 /1 ،
 -2-1مفهوم شناسی شر در قرآن
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واژه شر در قرآن حدود  ۲۹بار آمدهاست .در برخی آیات ،خدای سبحان خودش را علت
و عامل پیدایش برخی شرور معرفی کرده و انگیزه آن را امتحان و آزمایش انسان بیان
فرمودهاست .همچون آیات /۱۵۵( :بقره) و (  / ۳۵انبیاء) .در برخی آیات بعضی شرور
و بالیا ،به عنوان کیفر اعمال انســان و قهر الهی ذکر شدهاست که ،در طول تاریخ بر
اقوام پیشین نازل شدهاست؛ مثل( :اعراف۱۳۶ /و روم )۴۱ /همچنین واژههای مترادف
شــر نیز ،در قرآن کریم به کار رفتهاست .مانند« :ســیئه و سیئات» بهمعنای حوادث
ناگوار و بدیها (نســاء ، ۷۸-۸۰ /اعراف ،۱۶۸ /آلعمران)۱۲۰ /؛ سوء به معنای کار بد
(جاثیــه ،15-۱۴ /غافر ، ۵۸ /رعد)۲۵ /؛ ضرّ بهمعنای مطلق ضرر و زیان (مائده )۷۶/و
واژههای مترادف دیگری که به نوعی بهمعنای شر و بدی است .اما شاهد بحث ما در
این مقاله ،حول آیه  ۷۹ســوره نساء است که ،علیرغم اینکه در آیه قبلش خطاب به
منافقینی است که ،حسنه و پیروزی را از ناحیه خدا و سیئه و شکست را از جانب پیامبر
(ص) میدانند .خداوند چنین میفرماید« :قُل ُک ٌّل من عِنداهلل» (نســاء)78 /؛ پیامبر به
آنها بگو که ،همه اینها از ناحیه خداست.
امــا در ادامه در آیه مورد بحث ،میفرماید :هر چه از نیکیها به تو میرســد از طرف
خداست و آنچه از بدی به تو میرسد از سوی خود توست .توضیح این آیه و مفهوم آن
و علت خطاب قرار گرفتن پیامبر درحالیکه ،ایشان مبرای از بدی بودند در ادامه خواهد
آمد .اما آنچه اینجا مورد توجه است ،اینکه خداوند با آوردن این دو آیه ،پشت سرهم،
که ظاهرًا از حیث معنایی باهم متعارض اســت؛ درصدد بیان چه واقعیتی است؟ چگونه
است که ،در یک آیه همهچیز را به خداوند منتسب کرده و در آیهای دیگر فقط حسنات
را منتســب به خدا میداند؟ آیتاهلل جوادی آملی در مورد عدم انتساب قبایح به خداوند
چنین میفرماید« :الزمه قدرت مطلق و توان انجام هر کاری ،این نیســت که ،خدای
سبحان هر کاری را ،هرچند قبیح باشد ،انجام دهد بلکه او هر کار شایسته و حکیمانهای
را انجام میدهد .معتزله ،برای تنزیه خدا از انجام کار قبیح میگوید :خدا قدرت بر قبایح
ندارد و با این تنزیه افراطی قدرت او را محدود کرده موجب نقص در ذات او شــدهاند.
زیرا قدرت عین ذات خداســت و محدودیت و وصف ذاتی مستلزم متناهی بودن اصل
ذات خواهد بود .در مقابل آنها ،اشــاعره میگویند :خدا هر کاری ،و از جمله کارهای
زشــت را انجام میدهد! این گروه هم ضمن سلب اختیار از انسان ،خدای سبحان را به
نقص ،قبح و ظلم متصف میکنند( ».جوادی آملی)۳۶۴ :1397 ،
ایشان در ادامه ،پاســخ این دو گروه را اینچنین میدهند که« :حق مطلب آنست که،
آنچه جنبه وجودی دارد و خیر است ،منسوب به خدا و فعل او و قهرًا تحت نفوذ قدرت
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اوست .آنچه جنبه عدمی دارد و زشت و شر است ،محتاج به فاعل نیست تا منسوب به
خدا باشــد ،چون شــرور و قبایح اموری نسبی و قیاسی هستند که ،ناشی از عدم خیر و
نبــود وجود و منتزع از حدود وجود ناقصاند .غرض آن که هر امر وجودی از آن جهت
که موجودی اســت ،حسن و خیر است و به خداوند اســناد دارد و هر امر عدمی از آن
جهت که عدمی اســت و از آن عنوان قبح و شر انتزاع میشود ،محتاج به مبدأ بالذات
نیست( ».همان)۳۶۴ ،
با توجه به مطالب مذکور چنین برداشت میشود که ،هر امر شری عدمی است .بهخاطر
همین بیان شــد که ،نســبت بین خیر و شر؛ ملکه و عدم ملکه است نه تضاد و نقیض.
پس مثل وجود و عدم که نقیض هم هستند ،خیر و شر چنین نیستند چراکه شر ،یعنی
عدم ملکه از موضوع قابل و مســتعد ،اما اینگونه نیســت که هر امر عدمی شر باشد.
درواقع زمانیکه برای ســنجش حسنات و ســیئات ،محور را انسان قرار دهیم ،الجرم
هرچه موافق احوال و خواست انسان باشد خیر و در غیر این صورت ،شر نامیده میشود.
همین معیار ســنجش موجب بروز بسیاری مشکالت میشود .باید محور قضاوت ،کل
نظام و مجموعه واحدهای جهان هستی باشد نه فقط انسان؛ چراکه بسیاری از امور که
از دید انسان و نسبتبه او شر محسوب میشود ،نسبتبه کل نظام هستی شر نیست.
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 -2بررسی آیه  79سوره نساء از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی
نظام دنیا بر اســاس حوادث خیر و شــر و تزاحم منافع بنا شده است تا انسان با حسن
اختیار خود تکامل و تعالی یابد .جهانی که سراسر خیر باشد ،دنیای ایده آلی نخواهد بود.
حوادث گوارا برای انسان را «حسنه» میگویند و اتفاقات ناگوار را «سیئه»؛ که البته این
عناوین نسبی هستند و ممکن است ،حادثهای برای عدهای حسنه باشد و همان حادثه
برای بعضی دیگر سیئه محسوب شود.
خداوند در آیه  79سوره نساء میفرماید« :ما أصابَکَ مِن حَسَنَةٍ َفمِنَ اهلل وَ ما أصابَکَ
مِن سَیِّئةٍ َفمِن نَفسِ کَ وَ أرسَلناکَ لِلنّاس رَسو ًال وَ َکفَی بِاهلل شَهیدًا»؛ آنچه از خوبی و
نیکویی به تو میرسد از جانب خداست و آنچه از بدی به تومیرسد ،از جانب خود توست
و ما تو را برای مردم به پیامبری فرستادیم و تنها گواهی خدا کافی است.
حســنه و ســیئه ،هر یک دو قسم هستند :تکوینی و تشــریعی .حسنه و سیئهی اشاره
شــده در آیه مورد بحث ،از آنجا که ،اشــاره به حوادث تکوینی دارد؛ از همین قسم به
شــمار میآید و از قبیل افعال تشریعی نیســت .عالوه بر این ،در نظام تشریع ،خداوند
متعال ،تنها به خیر و عدل و احســان ،حکم میکند و حسنات تنها ،مطلوب الهی است.
(نحل 90/و اعراف )28/از طرفی ،سیئات مورد نهی و کراهت خداوند است( .اسراء)38/
با توجه به اینکه در نظام تکوین ،همه مخلوق خداوند ســبحان محسوب میشوند ،لذا
خیرات و شــرور از جانب خداوند است «قل ُک ٌّل من عند اهلل» (نساء )78/با این تفاوت

 -1-2نتیجه بررسی تفسیر آیه  79نساء از نظر عالمه جوادی آملی

خالصه کالم اینکه ،فضل و رحمت الهی مســتقیمًا و باالصاله ،از جانب خداست .ولی
شــرور و نقمات هرگز ابتدائًا از خداوند نمیباشــد .با توجه به روایت مذکور ،مضمون
خطاب در «مــا أصابک» به پیامبر(ص) اختصاص ندارد؛ بلکه خداوند درصدد بیان این
مطلب است که ،ســخن منافقان و افراد سست ایمان را که براساس خرافات و گزافه،
حوادث ناگوار را به رســول مکرم اسالم (ص) نسبت میدادند را رد کند ،سپس خطاب
به پیامبر(ص) میفرماید :اوســت که پیامبر را برای مردم فرســتاده است( .و خود این
ارســال رسل ،نمونهای است از حســنه و نعمت از جانب خداوند و حوادث ناگواری که
برای ایشان اتفاق میافتاد ،از جانب خود آنهاست و علت آن ،در اعمال و کردار خودشان
اســت) و پیامبر اکرم (ص) دخالتی در آن حوادث ندارند .اما از آنجا که ادعای رسالت،

 هیآ ریسفت یقیبطت یسرربربهیآ هاگدید زا ،دنوادخ هب رورش باستنا رد ءاسن هروس 79هیآ ریسفت یقیبطت یسررب

که حســنات و خیرات ،هم از نزد خداســت و هم از خداست ( َفمن اهلل) زیرا اوست که،
منشــأ هر خیر و رحمتی است؛ اما سیئات و شرور فقط از نزد خداست نه از خدا بلکه از
خود انســان است ( َفمن نَفسِــک) و علت آنها گناهان خود انسان است .اگر چه از یک
منظــر دیگر ،اگر آنها را به عنوان کفاره گناهان بنگریم ،خود ،رحمت الهی به حســاب
میآید تا انسان ،از آلودگیها پاک شود.
همین معنا را میتوان از روایتی که در کتاب «نهج البیان عن کشف معانی القرآن» آمده
است ،برداشت نمود« :قوله -تعاىل :-ما َأصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍَ ،فمِنَ َّ ِ
الل :يريد «باحلسنة»
هاهنا :اخلصب و العافية و املطر و سعة العيش .وَ ما َأصابَكَ مِنْ سَيِّ َئةٍَ ،فمِنْ نَ ْفسِ كَ:
فإن ّ
الل تعاىل ابتالك ليختربك،
يريد «بالسّــيّئة» اجلدب و املرض و الغالء و احمللّ .
أو عقوبة لك مبا جنيت على نفسك .و هذا اخلطاب للنّيبّ -عليه السالم -و املراد به:
أعــراب كانوا حول املدينة ،إذا ناهلم اخلصب و العافية قالوا :هذا من عند ّ
الل .و إن
أصاهبم اجلدب و املرض قالوا :هذا من عند حممّد و بطالعه و بشؤمه .فأنزل ّ
الل اآلية
عليــه بذلك .قوله -تعاىل« :-ق ُْل ُك ٌّل مِنْ عِنْدِ َّ ِ
الل» يعني :الخصب و العافية و الجدب
و المرض( ».شــیبانی )165/2 :1413 ،در این روایت اشاره می کند که ،منظور خداوند از
حسنه در این آیه ،سرسبزی و عافیت و بارندگی و وسعت رزق است که از جانب خداست.
مراد از سیئه ،زمینهای خشک و بدون گیاه و مریضی وگرانی و گرسنگی شدید است که،
از جانب خود انسان است .اما ابتالی انسان به بالیا ،یا به دلیل آزمایش و امتحان آنهاست
یا به سبب جنایت و گناهی است که مرتکب شدهاند.
روی ســخن خداوند ،پیامبر مکرم اسالم (ص) اســت و مراد این است که :اعرابی که
اطــراف مدینه بودند ،هر زمان که سرســبزی و فراوانی نعمت و عافیت بود ،میگفتند:
اینها از جانب خداست .اما زمانیکه ،خشکسالی و بیماری عارض میشد ،میگفتند :اینها
به خاطر طالع شــوم و بدقدمی رسول خدا (ص) است!! به همین دلیل ،خداوند این آیه
را نازل کرده و فرمود :همهی اینها از ناحیهی خداست.
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باید همراه دلیل باشد تا پذیرفته شود ،در بیان دلیل آن میفرماید :شاهد و گواه رسالت
تو ،خدای سبحان است که پیام خود را بر تو نازل کرد تا به مردم برسانی( .ر.ک :جوادی
آملی)574-572 /19 :1398 ،
 -2-2لطایف و نکات آیه  79نساء

آیت اهلل جوادی آملی پس از تبیین و تفسیر آیه  79نساء ،مطالب دقیق و قابل تأملی تحت
عنوان «اشــارات و لطایف» آوردهاند که توجه به آنها ،در فهم بهتر مطلب کمک شایانی
اشاره میشود:
میکند .مطالب مذکور تحت  9عنوان بیان شده که به اختصار به آنها 

 -1-2-2سبقت رحمت بر غضب الهی

هر چند همهی حوادث خیر و شــر از نزد خداست ،اما فضل الهی باالصاله از خداست
ولی نقمت و غضب الهی ،هرگز ابتدائًا از خداوند صادر نمیشود .رحمت خداوند همواره
بر غضبش تقدّم دارد؛ عالوه بر این نه تنها همهی موجودات را پوشش داده ،بلکه انسان
به وضعی خاص فرا گرفته است .ولی گاهی بر مبنای همان رحمت فراگیر ،عذابی نازل
میشــود که ،برای مع ّذبان نقمت و جهت ّ
کل نظام ،رحمت است .مثل حکمت اجرای
حکم قصاص در جامعه .بنابراین ســختیها نیز برخاســته از رحمت الهی است و بر اثر
حکمــت خدای رحیم ،افــرادی در تنگنا قرار میگیرند تا به تضــرّع و دعا روی آورند.
خالصه اینکه ،چون رحمت الهی بر غضب او مقدّم است ،همواره نعمت و رحمت الهی
به انســان میرسد و سیئات یعنی حوادث ناگوار نیز هرچند از ناحیه حق تعالی است ،بر
اثر گناهان است و آن نیز از رحمت خداست تا انسان ،از آلودگیها پاک شود.
 -2-2-2دنیا موطن حوادث خیر و شر
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نظام دنیا بر اساس حوادث خیر وشر بنا شده است .نشئهی بدون رنج و مصیبتِ تجاوز،
تهاجم و گناه بهشــت است .همچنین اگر انسانها ،همگی در مسیر خیر و هدایت گام
بردارند و از هرگونه شــری دور باشند ،فرشته اند نه انسان .برای تکامل موجودات باید
خیر و شرّی باشد و در چنین جهانی است که انسان میتواند با حسن اختیار از پلههای
تکامل باال رود .ولی کســی که ،از منظر باال بر سراســر این واقعه مینگرد ،خیر بودن
آن را در مییابد.
 -3-2-2پیوند اعمال با حوادث عالم

اعمال انسان با حوادث عالم ارتباط دارد ،چنانکه تغییرات طبیعی مانند :سرما و گرما و...
در حاالت انسان تأثیرگذار است ،اعمال خیر و شر انسان نیز در عالم مؤثّر است .رعایت
تقوای الهی ،مایهی نزول برکات اســت« .وَ لَوْ َأ َّن َأه َْل الْ ُقرَى َءامَنُو ْا وَ اتَّ َقوْ ْا لَ َفتَحْنَا
عَ َلي ِهم بَرَ َكاتٍ مِّنَ السَّــمَا ِء وَ ْ َ
الر ِ
ْض وَ لَكِن َك َّذبُو ْا ف ََأخ َْذنَاهُم بِمَا َكانُو ْا ي َْكسِ بُون»
(اعراف)96/؛ و اگر اهل شــهرها و آباديها ،ايمان مىآوردند و تقوا پيشــه مىكردند،

 -4-2-2حسنات و سیئات در نظام تشریع و تکوین

در بحث تشریعی ،خدای سبحان تنها به خیر ،عدل و احسان حکم میکند و این فرمان،
هم با لســان اثبات در انجام کار خیر و هم با زبان نهی از امر ناپســند و زشت در قرآن
بیان شــده اســت« .ق ُْل ِإ َّن َّ َ
ون عَلىَ َّ ِ
الل مَا َل تَعْ َلمُون»
الل َل ي َْأمُرُ بِالْ َفحْشَا ِء َأ تَقُولُ َ
(اعراف)28/؛ بگو :خداوند (هرگز) به كار زشت فرمان نمىدهد! آيا چيزى به خدا نسبت
مىدهيــد كه نمىدانيد؟! در جای دیگر میفرمایدِ « :إ َّن َّ َ
الل ي َْأمُرُ بِالْعَد ِْل وَ ْالحْسَانِ وَ
ِإيتَاى ذِى الْ ُقرْىبَ وَ يَنْهَى ع َِن الْ َفحْشَا ِء وَ الْم َ
ُنك ِر وَ الْبَغ ِْى يَع ُِظ ُكمْ لَعَ َّل ُكمْ ت ََذ َّكرُون»
(نحل)90/؛ خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مىدهد و از فحشا و
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بركات آســمان و زمين را بر آنها مىگشــوديم ولى (آنها حق را) تكذيب كردند .ما هم
آنان را به كيفر اعمالشان مجازات كرديم.
چنانچــه در روایتی ازعلی بن ابراهیم درکتاب البرهان فی تفســیر قرآن ،ذیل این آیه
آمده است:
«امام صادق و امام باقر (علیهما الســام) فرمودند :در معنای حسنات و سیئات دو وجه
اســت :وجوه معنایی حســنات که خداوند در آیه اشاره فرموده اســت عبارتند از :الف)
ســامتی و امنیت و وسعت رزق ب) افعال بندگان .همچنانکه در آیه 160سوره انعام
میفرمایــد :هر که کار نیکی انجام دهد ،ده برابر آن برایش خواهد بود و آیات بســیار
دیگری با این مضمون که در قرآن آمده است .امّا وجوه معنایی سیئه از این قرار است:
الف) ترس و گرســنگی و سختی و بیماری مانند آیه  131اعراف که اشاره میکند که؛
هرگاه بدی و پیشــامد ناگواری به قوم حضرت موسی (ع) میرسید فال بد به موسی و
همراهانش میزدند.
ب) افعال بندگان که به خاطر آن عقوبت میشــوند .مانند :اشــاره خداوند در آیه 90
ســوره نمل که میفرماید« :کسانی که بد کار و زشت کردار آیند ،به رو در آتش جهنم
افتند ».لذا مراد از حسنه و سیئه در آیه مورد بحث یعنی؛ آنچه از گناهان انجام میدهند،
به ســبب آن در دنیا و آخرت عقوبت میشــوند؛ و این به خاطر اعمال خودشان است.
به دلیل اینکه ،دســت سارق قطع میشود و زانی سنگسار میشود و تازیانه میخورد و
قاتل کشــته میشود .خداوند بیماریها و سختیها و ترس و عقوبت گناهان را سیئات
میخواند و دلیل همه را اعمال خود انســان میداند .اما اینکه میفرماید« :ق ُْل ُك ٌّل مِنْ
عِنْدِ َّ ِ
الل» یعنی؛ همه حسنات و سیئات از جانب خداست( .بحرانی)132 /2 :1416 ،
به این طریق توهّم تنافی برطرف میشــود .زیرا بیان« :ق ُْل ُك ٌّل مِنْ عِنْدِ َّ ِ
الل»؛ ناظر به
خرافهگویی نحس و بد قدمی اســت و بیان آیه  ،79ناظر به تغییر روش عدل به ظلم
اســت که ،مایهی اصابت سیئه میشود .گاهی انســان بر اثر بی لیاقتی ،از فیض الهی
محروم و به حال خودش واگذار میشود که ،این گرفتاری و اضالل بر اثر گناهان خود
انسان است و خدای سبحان از ابتدا کسی را گمراه یا گرفتار نمیکند( .روم)41 /
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منكر و ستم ،نهى مىكند خداوند به شما اندرز مىدهد ،شايد متذ ّكر شويد!
گناه نزد پروردگار ناپسند استُّ « .ك ُّل َذالِكَ ك َا َن سَيِّ ُئهُ عِندَ رَبِّكَ م َْكرُوهًا» (اسراء)38/؛
همه اينها ،گناهش نزد پروردگار تو ناپسند است.
این کراهت و نهی الهی تشــریعی است ،زیرا نهی تکوینی معصیت پذیر نیست و ادله
عقلی و نقلی داللت میکند که ،حق تعالی در نظام تکوین ،مغلوب عصیان گنه کناران
نمیگردد.
 -5-2-2اضافی بودن حسنات و سیئات

بیان شــد که حسنات و سیئات نسبی و اضافی هستند .حوادث گوارا برای انسان تعبیر
به حسنه شــده و رویدادهای ناگوار ،عنوان سیئه گرفته است .نسبیّت این دو عنوان را
میتوان در آیهی  2ســوره توبه یافت ،زیرا آنچه مایهی خزی و خواری کافران شمرده
شده ،سبب نصرت و تشفّی دلهای مؤمنان به شمار آمده است.
 -6-2-2خلقت زیبای آفرینش
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از سه دسته آیات برداشت میشود که ،سراسر عالم زیباست و هیچ نقصی در آن نیست:
الف) آیاتی که اشــاره میکند ،شیء بودن مساوی مخلوق بودن است؛ مثل( :رعد،16/
نحل)48/
ب) آیاتــی که راهنمایی میکنند که ،هر چه خدا آفریده روی اندازه و هندســه و نظم
است؛ مثل( :فرقان ،2/طالق ،3/حجر)21/
ج) آیاتی که دال بر زیبا بودن اندازه ها ســت ،یعنی هر موجودی دارای اندازه معتدلی
اســت که او را زیبا کرده اســت؛ مثل( :سجده( )7/با دقت و کنار هم قرار دادن این آیه
و آیه  16ســوره رعد در می یابیم که) این آیه در حکم کبرای قضیه و آیه  16سورهی
رعد ،صغرای قیاس اســت و نتیجهی حاصله این میشود که؛ هر آنچه خدا خلق کرده
اســت ،زیباســت؛ حتی جهنم که بدترین عالم است؛ چرا که بســیاری از ترس جهنم
گناه نمیکنند و اگــر آتش دوزخ نبود اطاعت نمیکردند .در نتیجه به کمال ،که هدف
آفرینش اســت نمیرسیدند و در قیامت به شــکل حیوان محشور میشدند .پس زشت
بودن آن نفسی و ذاتی نیســت بلکه نسبی است ،ولی زیبایی حسنات هم نفسی است
هم نسبی .از این رو قرآن کریم همواره نعمت و حسنه را به خدا نسبت میدهد و سیئه
را به انســان و او را مســئول و مقصر میداند؛ مانند آیهی مورد بحث در این نوشــتار،
که اشــاره شد .فعل خدای سبحان جز خیر و زیبایی نیست .همانگونه که کیفر و تنبیه
برای مســتحق عین عدل و حسنه است ،همهی کارهای خیر که به دست انسان انجام
میشــود به خدای سبحان اســناد دارد ،زیرا عالوه بر آنکه انسان ،با الهام الهی به کار
خیر راهنمایی میشــود (شمس )8-7/خدای متعال ،به انسان نیروی عقلی بخشیده که
خود ،فیض خاص و هدیهای الهی اســت .همچنین ارســال رسل و انزال کتب و بیان

شــریعتی که بر اســاس آن عبادات انجام میگیرد ،همه از الطاف الهی است و انسان
بدون راهنمایی الهی هرگز نمیتواند به تزکیه نفس خود موفق شود( .نور)21/
 -7-2-2ثبات فطرت و مفاهیم عدل و ظلم

 -8-2-2آثار جهان بینی نادرست

غرض آنکه خودکشی برخی ،ســردر گمی عدهای ،تساهل و تسامح مطلق بعضی ،بی
توجهی گروهی ،همگی مصائب اخالقی و اجتماعیاند که ،بر اثر جهان بینی نادرســت
خود آنها ،دامنگیرشان شده است و نباید دچار خرافه بدقدمی و  ...شوند.
 -9-2-2اسناد فعل انسان به خدا و انسان

فعل صادره از انسان گاهی منحصرًا به خداوند اسناد داده میشود -مکتب جبر اشعری
 و زمانی منحصرًا به انســان اسناد داده میشود -مکتب تفویض معتزلی -و زمانیبه هر دو اســناد داده میشود .به شــکلی که ،حدّ فعل و نقص آن به انسان اسناد داده
میشــود و اصل هســتی و وجود آن که منزه از حد و مبرای از عنوان استف به خداوند
اسناد داده میشود( .ر.ک :جوادی آملی)576 -590 /۱۹ :1398 ،
 -3دیدگاه فخر رازی در مورد آیه  ۷۹سوره نساء در تفسیر مفاتیح الغیب
همانگونه که اشاره شــد ،فخر رازی جزء مکتب اشاعره و قائل به جبر در نظام هستی
است .او معتقد است موجود یا واجبالوجود است یا ممکن الوجود و جز خدا هر موجودی
ممکن و محتاج است و باید به واجب ختم شود .بر این اساس ،وی معتقد است خیرات
و شرور هم به خدا پایان میپذیرند و با این مقدمات جبر را ثابت میکند و بیان میکند
خــدا در مُلک و ملک خــود هر کاری بخواهد میکند و هــر کاری کند ثواب و خیر و
حکمت است .
 -1-3تعریف «نظریه کسب» در دیدگاه اشاعره

در ابتدای این نوشــتار بیان شد که ،فخر رازی ،با اتکا به نظریه کسب ،انتساب حسنات
و شــرور را به خداوند حقیقی میداند .در اینجا الزم است ،بیان کوتاهی در مورد نظریه
کسب ارائه شــود« :جبر متوسط یا کسب ،عقیده ابوالحســن اشعری و عده کثیری از
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مفاهیم حسن و قبح ،امور نفسی بوده و دارای مصداق واقعی هستند ،زیرا فطرت انسان
ثابت و تغییر ناپذیر است .البته حسن عدل و قبح ظلم ،همانند حسن صدق و قبح کذب
نیســت .در دو مورد اول؛ حسن و قبح ذاتی هستند .چراکه ،در صورتی که عدل محقق
شود ،حتمًا حسن است و زوال حسن از آن محال و ممتنع است .همانطور که ظلم زمانی
که تحقق یابد ،حتمًا قبیح اســت و زوال قبح از آن ممتنع است .بر خالف حسن صدق
و قبح کذب ،که در حد اقتضاســت نه ســبب تام ،زیرا صدق زیانبار به جامعه ،ظلم و
قبیح است نه عدل و حسن ،همچنین کذب سودمند به وضع جامعه ،ظلم و قبیح نیست.
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پیروان او (یعنی اشاعره) اســت .به نظر ابوالحسن اشعری ،فعل انسان منحصرًا متعلَّ ِق
قدیم حق تعالی است و قدرت حادث انسان در ایجاد فعل هیچ گونه اثری ندارد.
قدرتِ ِ
اخص صفات حق تعالی میشــمارند و او را خالق همه اشیا ،از
آنها صفت خالقیت را از ّ
جمله اعمال و افعال بندگان ،میشناسند و تأکید میکنند که ،اطالق خالق بر انسان ،به
هیچ نحوی ،جایز نیســت .به نظر ایشان ،عادت خداوند ،بر این جاری شده که ،در بنده
قدرت و اختیاری احداث کند و وقتی مانعی در بین نباشــد ،فعل مقدور را مقارن با آن
قدرت و اراده ایجاد میکند .فعل بنده ،احداثًا و ایجادًا ،مخلوق خداوند اســت و در عین
حال به توسط بنده کسب میشود .بنده خالق و مو ِجد فعل خود نیست ،بلکه کاسب آن
است .مقصود از کسب ،صرفًا مقارنه قدرت و اراده حادث با خلق و ایجاد فعلی است که
تنها به واســطه قدرت خداوند انجام میپذیرد( ».اشعری۶۹/۱ :1955 ،ـ ۷۸؛ ابن حزم،
22 /۳ :1403؛ فخــررازی۹ /۹ :1420 ،؛ جرجانی146 /8 :1370 ،؛ بدوی/ 1 :1983 ،
563-555؛ بیاضی)255/1 :1949 ،
ابوبکر باقالنی ( 403-328ق) در تعریف کســب ،دایره اختیار را برای انســان وسیعتر
میکند و معتقد اســت که؛ خدا فعل را میآفریند و انســان فعل آفریده شــده را دارای
عنــوان میکند .فخــر رازی از قول باقالنی نقل میکند که« :قــدرت عبد اگر چه در
ایجــاد و خلق فعل هیچ تاثیری ندارد ،امــا در صفتی از صفات آن فعل تاثیر میگذارد،
پس اصل حرکت به قدرت خدا واقع میشود ،اما عبد با اراده و اختیارش آن را مطیعانه
یا عاصیانه میکنــد( ».فخر رازی ،بیتا32 :؛ همــان )325 :1405 ،او با این تعریف،
شبهات مربوط به بعثت پیامبران ،تکالیف انسانها و نیز مسائل مربوط به وعده و وعید
را توجیه میکند .هم چنین این متکلم اشــعری ،تصرفِ تابع حس را معیار تفاوت میان
فعــل اختیاری و اضطراری میداند( .باقالنی )347 :1407 ،چنین تصوری از منظر وی
کسب نامیده می شود».
 -2-3بیان تفسیر آیه  79نساء از منظر فخر رازی
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فخرالدین رازی ،در تفســیر مفاتیح الغیب ذیل آیه  ۷۹سوره نساء ،پساز بیان نظرات
و اشــکاالتی ،حول این آیه دیدگاه خود را با عبارت «نحن نقول» بیان میفرماید؛ که
به خالصهای از آن بســنده میشود .ایشــان میفرمایند« :این آیه داللت میکند که،
ایمان با تخلیق الهی حاصل میشــود و گروهی که قائل به آن نیستند به آیه ایراد وارد
کــرده و احتجاج میکنند .ما قائلیم که آیه دال بر این مطلب اســت که ،ایمان در بدو
خلقت در وجود انسان حاصل میشود ،چراکه ایمان حسن است و هر حسنهای از جانب
خداست ،ایمان نیز حســن است چرا که حسن نعمتی است که ،از همهی جهات خالی
از قبح اســت و شکی نیست که ایمان ،چنین است .پس واجب است که حسن باشد و
اینکه آیه اشــاره دارد «ما أصابک من حسنه فمن اهلل» بههمین دلیل است که ،هر
حســنهای از جانب خداســت و این آیه افاده عموم در مورد همه حسنات دارد و حکم

 هیآ ریسفت یقیبطت یسرربربهیآ هاگدید زا ،دنوادخ هب رورش باستنا رد ءاسن هروس 79هیآ ریسفت یقیبطت یسررب

میکند ،همه حســنات از جانب خداســت .لذا از این مقدمات چنین حاصل میشود که
ایمان حسن است .هر حســنهای از جانب خداست پس قطعًا ایمان از نزد خداست .اما
در مورد این بخش از آیه که میفرماید« :و ما أصابَکَ من ســیئه فمن نفسک» ،دو
جواب میتوان داد:
اول اینکه این عبارت مانند قول حضرت ابراهیم در ســوره شــعراء آیه  80اســت که
میفرماید« :و اذا م َِرضتُ فهو یشــفنی» که نســبت دادن مرض به خودش و شفا به
خداوند از باب رعایت ادب است و سزاوار نمیبیند که خدا را خالق مرض و شفا معرفی
کند ،لذا بینشان فاصله میاندازد.
پاسخ دوم اینکه ،اینجا هم مثل قول حضرت ابراهیم در آیه  76سوره انعام که فرمود:
«هذا ربی» است که این اســتفهام درواقع استفهام حقیقی نبوده ،بلکه انکاری بوده و
ایشان فرموده است :آیا این پروردگار من است .در اینجا هم ،گویی چنین میگوید که:
ایمانی که بر طبق قصد و اراده فرد اســت و موافق خاص قلبی اوســت ،واقعًا از جانب
فرد نیســت ،بلکه از جانب خداســت .چگونه است که کفری که مطابق با اراده و قصد
و رضایت قلبی شــخص نیســت ،بگوییم ازجانب فرد واقع شدهاست و خود او خواهان
ارتکاب به سیئه بودهاست؟! (فخر رازی)148-147 /10 :1420 ،
در مورد معنای حسنه و سیئه در کتاب «زاد المسیر فی علم التفسیر» که از کتب روایی
تفسیری اهل سنت به شــمار میرود چنین آمده است« :و يف «احلسنة» و «السّيئة»
ثالثة أقوال :أحدها :أن احلســنة :ما فتح عليه يوم بدر و السّــيئة :ما أصابه يوم
أحــد ،رواه ابن أيب طلحة ،عن ابن عباس و الثاين :احلســنةّ :
الطاعة و السّــيئة:
املعصية ،قاله أبو العالية .و الثالث :احلسنة :النّعمة و السّيئة :البليّة ،قاله ابن قتيبة
ألن اآلية عامّ» (ابن جوزی)43 /1 :1422،
و عن أيب العالية حنوه و هو أصحّّ ،
در این کتاب ،به نقل از روات متعدد ،وجوه ســه گانهای برای معنای حسنه و سیئه ذکر
کردند که عبارت است از:
الف)حسنه به معنای؛ پیروزی جنگ بدر است و سیئه به معنای اتفاقی که در احد افتاد.
این معنا توســط أبیطلحه به نقل از ابنعباس روایت شده است .ب)حسنه به معنای؛
طاعت و ســیئه به معنای معصیت است که از أبوعالیه نقل شده است .ج) حسنه یعنی؛
نعمت و سیئه به معنای بلیه است ،به نقل از ابنقتیبه و أبیالعالیه و . ...که نویسنده وجه
سوم را به دلیل عمومیت آیه أصح میداند.
به هر صورت ،همانطور که گفته شــد؛ فخر رازی معتقد است که ،منظور از حسن در
این آیه ایمان اســت و منظور از سیئه کفر .بنابراین نســبت دادن سیئه به بندگان ،در
واقع نوعی استفهام انکاری است که مراد اصلی ،عدم نسبت دادن آن به بندگان است.
خالصه اینکه ،داللت ظاهری آیه بنا بر آنچه گفته شد این است که ،از این آیات اسناد
همه امور به خداوند متعال به دست میآید.
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اما با دقت نظر در بحث و تدبر در آیات الهی درمی یابیم که ،در قرآن پاســخ هایی به
این مساله داده شده است .مثال :از نظر قرآن ،یکی از دالیل گرفتاریها و مشکالت آن
اســت که ،جبران کننده و کفاره برخی از گناهاناند« :یکفر عن سیأهتم» (فتح )5/و یا
این که بســیاری از شرور معلول تفکر ناصحیح انسان نسبت به آنها هستند .با اصالح
فکر ،دنیا برای فرد دگرگون میشود .بسیاری از امور در نظر ما شر و فساد هستند ولی
در حقیقت بد نیســتند .مث ً
ال مرگ ،انتقال از این خانه به خانه دیگر اســت« :عَسىَ َأن
َ
ت َْك َرهُو ْا شَــيئًا وَ هُوَ خَريٌ لَّ ُكمْ وَ عَسىَ أن تُحِبُّوا شَيْئا وَ هُوَ شَرٌّ لَّ ُكمْ» (بقره)216 /؛
چه بســا چيزى را خوش نداشته باشيد ،حال آن كه خي ِر شما در آن است .و يا چيزى را
دوست داشته باشيد ،حال آنكه شرِّ شما در آن است.
شرور غیر از این هم ،چون در اثر نبود نعمتی حاصل میشود ،دیگر نیاز به خالق ندارد؛
چراکه امر وجودی نیســت که آفریننده بخواهد .لــذا با توجه به قدرت و علم وحکمت
مطلق الهی و اینکه خداوند خیر محض اســت ،انتســاب شرور به خداوند مردود بوده و
حاصل اندیشه غلط و فهم ناصحیح قائلین آن میباشد و عالمه جوادی آملی استدالل
جامعی در این زمینه مطرح فرمودند که به صواب نزدیکتر است.
نتیجهگیری:
از مجموعه مباحث مطرح شده در این نوشتار ،مطالب زیر قابل استنتاج است:
 -1آیتاهلل جوادی آملی حسنات و سیئات را بر دو قسم تکوینی و تشریعی میدانند که
حســنات و سیئات مذکور در آیه  ۷۹نســاء ،از قبیل تکوینی هستند نه تشریعی؛ چراکه
در عالم تشــریع ،خدای ســبحان تنها به خیر و عدل و احسان حکم کرده و سیئه مورد
نهی و کراهت اوست.
 -2آیتاهلل جوادی آملی ،حســنات را هم از پیش خدا و هم از خدا میداند؛ اما سیئات
را فقط از نزد خدا میداند نه از خدا ،بلکه از انســان است و سبب قریب سیئات گناهان
خود انسانهاست.
 -3فخر رازی ،با پذیرش دیدگاه کســب ،اســناد طاعات و معاصی به خدا را پذیرفته و
تعبیر «کل من عند اهلل» (نساء )۷۸ /را هم شامل طاعات و هم شامل معاصی میداند.
ایشان معتقد است «ما أصابَکَ من حسنه فمن اهلل» نهتنها با عبارت پیشین «کل من
عند اهلل» منافات ندارد ،بلکه دلیلی بر اثبات نظریه کسب و اسناد ایمان به خداست.
 -4فخر رازی نسبت به قسمت دوم آیه «ما أصابک من سیئه فمن نفسک» که ظاهرش
با عمومیت آیه قبل سازگار نیست چنین پاسخ میدهدکه -۱ :اسناد سیئه به انسان از باب
رعایت ادب الهی است -۲ .اسناد سیئه به انسان از باب استفهام انکاری است.
 -5آیتاهلل جوادی آملی و فخر رازی در اســناد حقیقی خیرات به خداوند سبحان وجه
مشــترک دارند و آن را قبول دارند اما در اسناد سیئات به انسان نظرات متفاوت دارند و
بقیه محورهای دو دیدگاه نیز در زمره نقاط اختالفی آنهاست که اشاره شد.
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 -6خداوند متعال که خیر مطلق است و کمال علی االطالق است هیچگاه خالق شرور
و ســیئات نمیباشد .بلکه شرور در دنیا درواقع اموری عدمی هستند که با نبود حسنات
حاصل میشود که علت آن نیز درواقع اعمال و کردار خود انسان است .پس ،شر معلولی
است بالعرض که مبدأ فاعلی با لذات نمیخواهد.
 -7در مجموع با توجه به قدرت و علم وحکمت مطلق الهی واینکه خداوند خیر محض
اســت ،انتساب شرور به خداوند مردود بوده و حاصل اندیشه و برداشت غلط قائلین آن
میباشــد و عالمه جوادی آملی اســتدالل جامعی در این زمینه مطرح فرمودند که به
صواب نزدیکتر است.
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Comparative interpretation of the verses of “Mawdat and
Oli al-Amr” from the point of view of Allameh Tabatabai,
Fakhr Razi and Alusi
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Sareh Molaii pour1
Abstract
The present article, with a descriptive-comparative method,
seeks to examine the views of Allameh Tabatabai and Fakhr
Razi and Alusi in the interpretation of the verses of “Mawdat and Oli al-Amr”. In verse 23 of the Shura, “ Mawdat”
is love accompanied by obedience. According to these three
commentators, the “ Mawdat” of the Ahl al-Bayt (AS) is one
of the principles of religion; Because this “ Mawdat” causes
obedience to the Ahl al-Bayt (AS) and a means to continue the
work of the mission of the Prophet (PBUH). It will also be the
best factor in the unity of the Muslims of the world. According
to the verse “Oli al-Amr”, obedience to the words, behavior
and approval of the Prophet is during obedience to God, and
in the continuation, the application of the word “command”
proves the infallibility of the “Oli al-Amr” and indicates the
necessity of obedience to him. In the Shiite view, obedience
to the “Oli al-Amr” encompasses all aspects of sovereignty,
including political, social, and judicial sovereignty. But Sunni commentators differ greatly in determining the meaning of
the “Oli al-Amr”. Hence the example of it; Rulers, warlords,
religious scholars and jurists are considered to be righteous caliphs and people of authorized to loose and to bind. According
to Fakhr al-Razi, the family of Muhammad is the same as the
five members of the “Aale Abba”, and to prove this point, he
cites the narrations attributed to the Prophet (PBUH) and the
Imams (AS). But Alusi considers the addressees of the verse
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CoComparative interpretation of the verses of “Mawdat and Oli al-Amr

“Mowdat” to be the Quraysh and the relatives of the Prophet
(PBUH). According to Fakhr Razi and Alusi, the verse “Oli alAmr” proves the authority of “Qiyas” and Shari’a arguments
(book, tradition, consensus and Qiyas).
Keywords: Mowdat verse, the verse “Oli al-Amr”, Qorba,
Mowdat
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تفسیر تطبیقی آیات مودّت و اولیاالمر
از دیدگاه عالمه طباطبایی و فخر رازی و آلوسی
(تاریخ دریافت - 1400/05/19 :تاریخ پذیرش)1400/08/22 :

ساره مالئی پور

1
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چکیده
عالمه طباطبایی

مقاله حاضر ،با روش توصیفی -تطبیقی ،درصدد بررسی آراء
و فخر رازی و آلوسی در تفسیر آیات مودّت واولیاالمر است .در آیه  23شوری،
مودّت عبارت از محبت توأم با اطاعت اســت .از منظر این ســه مفسر ،مودّت
اهل بیت (ع) جزء اصول دین به شمار میرود؛ زیرا این مودت ،سبب پیروی از
اهل بیت (ع) و وسیلهای برای تداوم کار رسالت پیامبر(ص) میشود .همچنین
بهترین عامل وحدت مسلمانان جهان خواهد بود .طبق آیه اولیاالمر ،اطاعت
از قول ،فعل و تقریر پیامبر در طول اطاعت از خداوند قرار گرفته و در ادامه نیز
اطالق صیغه امر ،عصمت اولیاالمر را ثابت کرده و بر وجوب اطاعت از ایشان
داللت مینماید .در نگاه شیعه ،اطاعت از اولیاالمر ،همهی شئون حاکمیت از
جمله :حاکمیت سیاســی ،اجتماعی و قضایی را دربرمیگیرد .اما مفسران اهل
سنت در تعیین مصداق اولی االمر اختالف نظر فراوانی دارند .ازاین رو مصداق
آن را؛ حاکمــان ،فرماندهان جنگ ،عالمان دین و فقیهان ،خلفای راشــدین و
اهل حل و عقد دانســتهاند .از نظر فخر رازی ،آل محمد ،همان پنج تن آلعبا
هســتند و برای اثبات این موضوع ،به روایات منســوب به پیامبر(ص) و ائمه
(ع) اســتناد میکند .اما آلوســی مخاطب آیه مودت را قریش و خویشاوندان
پیامبر(ص) میداند .از نظر فخر رازی و آلوســی ،آیه اولی االمر ،حجیت قیاس
و ادله شرعیه (کتاب ،سنت ،اجماع و قیاس) را به اثبات میرساند.
کلید واژهها :آیه مودت ،آیه اولیاالمر ،قربی ،مودت
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مقدمه
اســام ،آخرین دین الهی و پیامبر اکرم (ص) ،آخرین پیامبر است .دین اسالم با تمام
احکامــش تا قیامت دوام خواهد یافت؛ از این رو بــه مقتضای عقل و منطق ،باید این
نظام به دست کسی سپرده شود که ویژگیهای وی ،مانند رسول خدا (ص) باشد .مردم
بدون شک احکام الهی را از او بگیرند و در عرصههای مختلف زندگی ،بدون دغدغه به
او رجوع کنند .او باید حافظ اسالم باشد و از درخت رسالت پاسداری کند .قرآن گواهی
میدهد که ،برای ادامه دین و آیین ابراهیم ،آل یعقوب را جانشــین وی قرار داد .اهل
بیت (ع) را هم جانشــین پیامبر اکرم (ص) برگزید تا رسالت وی را بر دوش کشند .دو
آیــه مورد بحث ،این بزرگان را معرفی نموده و برخی ویژگیهای مهم ایشــان را بیان
مینماید.
َ
َ
َ
در آیه  23ســوره شــوری (آیه مودت) میخوانیــم« :ق ُْل َال أسْــألُ ُکمْ عَ َليْهِ أجْرًا ِإ َّال
الْمَوَدَّ َة فِي الْ ُقرْبَى»؛ بگو :من هيچ پاداشــى از شــما بر رسالتم درخواست نمىكنم جز
دوستداشتن نزديكانم (اهل بيتم).
واژه «القربى» در این آیه ،از نظر شــیعیان و برخی مفسران اهل سنت ،تأکید بر لزوم
مودت خويشــاوندان و نزديكان پيغمبر اكــرم (ص) دارد و منظور از «مودت» ،محبتی
اســت ویژه و مخصوص که ،بازتاب و کنش بیرونی داشــته باشد و دلبستگی محب را
نسبت به محبوب اظهار میدارد .
َ
َ
َ
َ
َّ
درآیه  59سوره نساء میخوانیم« :يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الل وَ أطِيعُوا الرَّس َ
ُول وَ
ُأولِي ْ َ
يْ ٍء َفرُدُّوهُ ِإلَى َّ ِ
الل وَ الرَّس ِ
ُون
الم ِْر مِن ُْکمْ َف ِإ ْن تَنَازَعْتُمْ فِي شَ 
ُول ِإ ْن ُکنْتُمْ تُؤْمِن َ
بِ َّ ِ
ــالل وَ الْيَوْ ِم ْالخ ِِر ذلِکَ خَيْرٌ وَ َأحْسَــنُ ت َْأ ِوي ً
ال»؛ اى كســانى كه ايمان آوردهايد!
اطاعــت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر خــدا و اولیاألمر [اوصياى پيامبر] را! و هر
گاه در چيزى نزاع داشــتيد ،آن را به خدا و پيامبــر بازگردانيد (و از آنها داورى بطلبيد)
اگر به خدا و روز رســتاخيز ايمان داريد! اين (كار) براى شــما بهتر ،و عاقبت و پايانش
نيكوتر است.
در ایــن آیه اطاعت از «اولی األمر» در کنار فرمان به اطاعت از «اهلل» و «الرّســول»
قرار گرفته و همین موضوع ،باعث اختالفات و مباحثی در بین مفســران شیعه و سنی
گردیده اســت .اولی االمر یعنی صاحبان امر؛ یعنی کسانی که به عنوان امیر بر گروهی
از مردم گمارده شدهاند یا حاکم بر عامه مردم و مَرجع و مَلجأ آنها در امور دینی ،فکری،
اجتماعی ،سیاسی ،نظامی و  ...میباشند.
ضرورت بررسی تفسیر این آیه ،آنجا روشن میشود که ،این عنوان بیشتر در عرصههای
سیاســی و نظامی استعمال میگردد .برطبق تفاســیر مختلف شیعه و سنی ،منظور از
اولی االمر در این آیه ،ائمه معصومین (علیهم الســام) است .پس ضرورت دارد ،منشاء
اختالف این سه مفسر ،مشخص شده و دالیل هر یک از مفسران در بیان تفسیر مربوط
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به هر آیه بیان گردد .همچنین با توجه به اشتراکات و افتراقات تفاسیر ،به تفسیر درست
مربوط به این آیات دست یافته میشود .پژوهش پیش رو ،به بررسی تفسیر آیه مودت
و اولی االمر با تطبیق نظرات ســه مفسر شیعه و سنی (عالمه طباطبایی و فخررازی و
آلوسی) پرداخته است .همچنین دلیل این اختالف دیدگاهها و همچنین نقدهای مطرح
شده در مورد این تفاسیر را مطرح خواهد کرد.
بنابراین ســوال اصلي این است که ،دیدگاه عالمه طباطبايي و فخررازي و آلوسی در
مورد تفسير آيه مودت و آیه اولی االمر و نکات اشتراک و افتراق نظرات این سه مفسر
چیست؟ فرضیه تحقیق این اســت که ،نظرات عالمه طباطبایی و فخررازی و آلوسی
دارای نقاط اشتراک و افتراقی میباشد.
با جستجو در پایگاه اطالعاتی ایران داک ،پایاننامه یا تحقیق مستقلی در این موضوع
یافت نشــد .کتاب «تفسیر تطبیقی آیه مودت» نوشتهی سیدمحمدعلی موسوی ،کتاب
«تفسیر تطبیقی» اثر دکتر نجارزادگان ،مقالهی «تدبری دیگر در آیه مودت» از عبداهلل
رضاداد؛ در مورد آیه مودت مطالــب جامعی را ارائه میدهند؛ اما به صورت توصیفی و
مقایسهای بین نظرات چند مفسر ،به این موضوع پرداخته نشده است.
تمام مفســران شــیعه و جماعتی از مفسران اهل تســنن «القربی» در آیه مودت را به
خویشان پیامبر (ص) تفسیر کرده و این آیه را ،بیانی از فضائل اهل بیت (علیهم السالم)
به شــمار آوردهاند .بر این اســاس ،این آیه دلیل وجوب مودت آن چهارده نفر بر عموم
زمینه ساز هدایت مردم و مصون ماندن آنان از هر نوع
مؤمنان اســت .البته این مودت 
ضاللت اســت .پس فایده مودت به خود مؤمنان بازگشــت داده میشود و همین مهم،
ضرورت پرداختن به این موضوع را بیان میکند.
 -1وجوه اشــتراك ديدگاه عالمه طباطبايي ،فخررازي وآلوســي درباره
آيه مودت
در این بخش ،به وجوه مشــترکی که میان نظرات ســه مفسر مذکور در مقاله ذیل آیه
مودّت ،وجود دارد ،پرداخته میشود.
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 -1-1مصادیق قربی

فخر رازی طی مقدمهای ،نظرات مختلف در مورد شــأن نــزول و خطاب آیه را ،بیان
میکند .او مینویسد:
 .1خطاب آیه به قریش اســت که خویشــاوندان پیامبر بودند .پس به ایشــان فرمود:
«پاداشی نمیخواهم مگر این که ،مرا دوست بدارید چون با شما خویشاوند و نزدیکم».
یعنی شما قوم من هستید و از غریبهها به من سزاوارترید .پس زمانی که بر شما پشت
کردم ،حق نزدیکی و خویشــاوندی را حفظ کنید و مرا اذیت نکنید و علیه من شورش
نکنید.
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 .2خطاب به انصار اســت .زمانی که پیامبر به مدینه رســید ،حقــوق و بدهیهایی به
گردنش بود و دارایی نداشت .پس انصار مالی را جمع کردند و به ایشان دادند .پیامبر به
ایشان برگرداند .پس این آیه «ق ُْل َال َأس َْألُ ُکمْ عَ َليْهِ َأجْرًا» نازل شد.
 .3قربی به معنی کســانی است که با عمل صالح به خدا نزدیک میشوند .اما در ادامه ،با
دالیلی ثابت میکند منظور از قربی ،پنج تن آل عبا (علیهم الســام) هستند .فخر رازی
چنین مینویسد :آل محمد (ص) کسانی هستند که بازگشت امرشان به اوست .کسانی که
ارتباطشان محکمتر و کاملتر باشد« ،آل» محسوب میشوند و شک نیست که فاطمه و
علی و حسن و حسین (علیهم السالم) محکمترین پیوند را با رسول خدا داشتند و این از
دالیل محکمی است که ،از احادیث متواتر استفاده میگردد .بنابراین الزم است که ،آنها را
«آل پیامبر» بدانیم .پس این چهار تن ،ذی القربای پیامبر هستند و هنگامی که ،این معنی
ثابت شد ،واجب است از احترام فوق العادهای برخوردار باشند .شک نیست که پیامبر(ص)،
فاطمه(س) را دوست میداشت و درباره او فرمود« :فاطمه پاره تن من است .آنچه او را آزار
دهد مرا آزرده است ».با احادیث متواتر از رسول خدا (ص) ثابت شده است که ،پیامبر (ص)
علی و حسن و حسین (ع) را دوست میداشت و هنگامی که ،این معنی ثابت شود ،محبت
َدون»؛ و از
آنها بر تمام امت واجب است .چون خداوند فرموده است« :واتَّ ِبعوهُ لَعَ َّل ُکم تَهت َ
ان لَ ُکمْ فِي رَس ِ
ُول
او پیروی کنید شاید هدایت شوید( .اعراف )158/و نیز فرموده« :لَ َقدْ َک َ
َّ ِ
الل ُأسْوَ ٌة حَسَنَةٌ» (احزاب)21/؛ برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود.
از ســوی دیگر ،دعا برای آل محمد (ص) افتخار بزرگی به شمار میرود و لذا این دعا
خاتمهی نماز قرار داده شده است« :ال ّلهمّ ّ
صل علی حممّد و آل حممّد وارحم حممّدًا و
آل حممّد» و چنین تعظیم و احترامی در حق غیر آل محمد ،دیده نشده است .بنابراین،
همه این دالیل نشــان میدهد که محبت آل محمد(ص) واجب است( .رازی:1420 ،
)597-593 /27
از نظر عالمه طباطبایی ،این که خطاب آیه را حمل بر قریش کنیم ،اشکال دارد؛ چون
معنای اجر وقتی تمام میشــود که درخواست کننده آن ،کاری کرده باشد و سودی به
مردم رســانده باشــد و در ازای آن مزد طلب کند ،پس اجر وقتی معنا دارد که ،رسول
خدا قریش را هدایت کرده باشــد و ایشــان ایمان آورده باشــند .پس در صورتی که
پرسش شدگان در این سؤال کافر فرض شوند ،معنای اجر تصور ندارد و در صورتی که
مؤمن تصور شــوند ،دشمنی تصور ندارد تا به عنوان مزد بخواهند ،دست از آن بردارند.
(طباطبایی)43/18 :1374 ،
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عالمه طباطبایی ،دربارهی تفســیر آیهی« :ق ُْل َال َأس َ
ْــألُ ُکمْ عَ َليْهِ َأجْرًا ِإ َّال الْمَوَدَّ َة فِي
الْ ُقرْبَى» میگوید« :آن چیزی که درخواســت اجر مزد در مقابل آن نفی شــده ،تبیلغ
رسالت و دعوت دینی است( ».همان)42/18 ،
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خداوند متعال این معنا را از عدهای از انبیا ،از قبیل نوح و هود و صالح و لوط و شعیب(ع)
حکایــت کرده و نیز فرموده اســت« :قُل ال َأســ َئ ُل ُکم عَ َلیهِ َأجــرًا ِإن هُوَ ّإل ذِکری
لِلعالَمنیَ» (انعام)90 /؛ قرآن تذکری است برای تمام عالم ،نه برای یک طایفه معین تا
از آن طایفه مزد گرفته شود.
َ
َ َ
َاء َأ ْن يَتَّخ َِذ ِإلَى
همچنین فرموده اســت« :ق ُْل مَا أسْــألُ ُکمْ عَ َليْهِ مِنْ أج ٍْر ِإ َّال مَنْ ش َ
رَبِّهِ سَــ ِبي ً
ال» (فرقان)57/؛ مزد من این اســت که یکی از شما بخواهد راهی به سوی
پروردگارش انتخاب کند.
«یعنی دعوت مرا به اختیار خود بپذیرد .همین مزد من اســت و خالصه چیزی به جز
دعوت در کار نیســت ،نه اجری و نه مزدی( ».طباطبایــی )60/18 :1374 ،پس این
مودت امری است که باز به اســتجابت دعوت برگشت میکند .حال یا استجابت همه
دعوت و یا بعضی از آن که اهمیت بیشتری دارد.
فخر رازی نیز مطلبی شــبیه همین را بیان کرده است .او میگوید :طلب اجر به خاطر
تبلیغ وحی ،جایز نیست و وجوهی بر آن داللت میکند:
خداوند متعال از قول اکثرانبیاء حکایت کرده که ،ایشــان طلب مزد و اجر نمیکنند و
رســول ما ،از بقیه انبیاء ،برتر و با فضیلتتر اســت .پس به طریق اولی ،به خاطر نبوت
و رســالت اجر و مزدی نمیخواهد .از سویی ،پیامبر (ص) به طور صریح در سایر آیات،
طلب اجر را نفی کرده اســت .در نتیجه فرمودند« :ق ُْل مَا س ََألْت ُُکمْ مِنْ َأج ٍْر َفهُوَ لَ ُکمْ »
(سبا)47/؛ بگو :هر اجر و پاداشى از شما خواستهام براى خود شماست.
از طرف دیگر ،عقل نیز بر این موضوع داللت میکند .زیرا تبلیغ بر پیامبر واجب اســت
و درخواســت پاداش به خاطر انجام کار واجب برای کمترین مردم هم ســزاوار نیست.
همچنین میدانیم که نبوت ،برتر و افضل از حکمت اســت و خداوند متعال در توصیف
حکمــت فرمودند« :مَنْ يُؤْتَ الْح ِْکمَةَ َف َقدْ ُأوتِيَ خَيْرًا َکثِريًا» (بقره )269/و در وصف
دنیا فرمود« :ق ُْل مَتَاعُ الدُّنْيَا َقل ٌ
ِيل» (نســاء )77/پس عقل ،مقابلهی برترین و باالترین
چیزها را با پایینترین آنها نمیپسندد.
مهمتر از همه این که ،درخواســت پاداش موجب تهمت است و این قطعًا ،به درستی و
راستی نبوت لطمه میزند( .رازی)594/27 :1420 ،
در ادامــه فخر رازی ،دلیلی برای نظر خود میآورد و میگوید :پیامبر (ص) میفرمایند:
چیزی که من از شــما میخواهم ،در حقیقت مزد نیســت .چون ایجاد محبت در بین
مسلمین امری واجب است .آیه را حمل کنیم به زمانی که پیامبر(ص) خویشاوندان خود
را به سوی خداپرستی دعوت میکرد .پس اجر رسالت ،دوست داشتن واالترین نزدیکان
پیامبر است( .همان)595/27 ،
 -3-1هدف از وجوب مودت قربی

عالمــه طباطبایی ،در مورد دلیل وجوب مودت قربی چنین مینویســد :مودتی که اجر
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رسالت فرض شــده ،چیزی ماورای خود رسالت ،دعوت دینی و بقاء و دوام آن نیست.
بنابراین تفسیر آیه شــریفه ،هیچ تغایری با آیات دیگر که اجر رسالت را نفی میکنند،
ندارد .در نتیجه؛ معنای آیه این میشود که ،من از شما اجری درخواست نمیکنم .اما از
آنجا که خدای متعال ،مودت نسبت به عموم مؤمنین را که قرابت من هم از ایشانند ،بر
شما واجب نمود ،من مودت شما نسبت به اهل بیتم را اجر رسالتم میشمارم .ایشان این
شــبهه را مطرح میکنند که ،نمیتوان منظور از قربی را ،اهل بیت آن جناب به حساب
آورد ،بــرای این که مقام نبوت در جایــگاه تهمت قرار میگیرد .مردم میگویند پیغمبر
خدا هم مانند سایر مردم مادی که ،برای تأمین آتیه فرزندان خود تالش میکنند ،دین
خدا را وسیله معاش فرزندان و خویشاوندان خود کرده است.
عالمه طباطبایی در پاســخ به این شبهه میفرمایند :مودت اهل بیت در آیه ،به عنوان
اجر خوانده شده است .چون اجری که در این آیه درخواست شده ،نفعی است که ،عاید
خود بشــر میگردد ،نه عاید عترت؛ بنابراین دیگر مظ ّنه تهمتی در کار نیســت .ضمن
این که آیه ،در مدینه نازل شــده و خطاب در آن به مســلمین است و مسلمانان هرگز
بــه پیامبر خود کــه ،با عصمت الهی مصون از هر خطاســت ،چنین تهمتی نمیزنند.
(طباطبایی)67/18: 1374 ،
از دیدگاه آلوسی نیز مودت پیامبر ،در اصل برایش مزد نیست .چون بر مردم الزم است
که صله رحم را به جا آورند .درنتیجه میبایســت ،ایشــان به خاطر خویشاوندی ،مورد
تکریم واقع شوند .پس نفع آن کار به خودشان برمیگردد.
اگر گفته شــود ،معنی آیه این اســت که ،هیچ مزدی مگر محبت شــما به اهل بیتم و
خویشــاوندانم ،از شما نمیخواهم بین این آیه و آیات دیگر که مطلقًا درخواست مزد را
نفی میکنند ،منافات به نظر میآید .نظر آلوسی در اینباره چنین است:
گاهی (اجر) در مورد کار نیک و عمل خیر به کار میرود و گاهی پاداشــی اســت که،
کننده کار استحقاق آن را پیدا میکند و به عهده کار فرماست .برخالف جزا که ،اعم از
پاداش و کیفر اســت و به هر دو اطالق میشود؛ چنانچه در قرآن به هر دو معنا اشاره
شــده اســت« :وَ جَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَ ح َِريرًا» (انسان)12/؛ و در برابر صبرشان،
بهشت و لباسهاى حرير بهشتى را به آنها پاداش مىدهد .در جای دیگر میفرماید...« :
فَذلِکَ نَج ِْزيهِ جَهَنَّمَ َکذلِکَ نَج ِْزي َّ
الظالِمِنيَ» (انبیاء )29/؛ كيفر او را جهنم مىدهيم!
و ستمگران را اين گونه كيفر خواهيم داد.
پس معلوم میشــود مراد از اجر ،در آیاتی که در آنها نفی اجر شــده ،اجر دنیوی است
و هیــچ یک از انبیاء آن را طلــب نکردهاند؛ از این رو ،مودت قربی که در آیه آمده ،اجر
صوری(ظاهری) است نه اجر واقعی؛ چون اجر واقعی آن است که ،نفعی به خود رسول
برسد؛ ولی در اینجا به خود محب میرسد؛ زیرا که محبت قربی ،محب را به راه هدایت
سوق میدهد و او را رستگار میکند( .آلوسی)32/25 :1405 ،
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 -2مقايســه وجوه افتراق ديدگاه عالمه طباطبايي ،فخررازي وآلوســي
دربارهی آيهی مودّت
در این بخش ،وجوه افتراق بین ســه مفسر دربارهی مصادیق «القربی» و تبیین مراد از
لفظ «حسنه» مطرح میگردد.
 -1-2مصادیق قربی
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در بخش پیش ،عالمه طباطبایی و فخر رازی ،نظر مشابهی دربارهی مصداق «القربی»
در آیه ذکر کردند و هر دو مفسر ،آن را به اهل بیت پیامبر (ص) نسبت دادهاند .عالمه
طباطبایی در تفســیرش ،در ادامه نظرات سایر مفســرین را آورده و مورد نقد قرار داده
است .ایشــان طی اســتداللی میفرمایند :بعضی گفتهاند چون انصار ،از خویشاوندان
مادری پیامبر بودند و خواستند به ایشان کمک مالی کنند ،این آیه خطاب به انصار نازل
شــد .این تفسیر نیز صحیح نیست .چون دوســتی و عالقه انصار نسبت به رسول خدا
(ص) به حدی شدید بود که دیگر حاجت به سفارش نداشت و کسی در آن شک و تردید
ندارد .عالوه بر اینکه عرب ،چندان اعتنایی به خویشــاوندان مادری یعنی خویشاوندان
زنان خود ندارند و میگویند :فرزندان ما فرزندام پسران ما هستند و اما فرزندان دختران
مــا ،فرزندان مردان بیگانهاند .همچنین میگویند :مــادران مردم ،ظرف و صدف پدید
آمدن مردم اند و سلســله نسبها ،تنها به وسیله پدران حفظ میشود .این اسالم است
کــه ،زنان را در قرابت داخل و آنان را با مردان برابر و نوادههای پســری و دختری را
یکسان کرده است(.طباطبایی)44/18 :1417 ،
از دیدگاه آلوســی ،مخاطب آیه قریش است؛ گفته شده که ایشان مالی را برای پیامبر
(ص) جمع کردند و خواســتند که به او رشــوه دهند تا از سب و دشنام به بتهایشان
دســت بردارد .پس پیامبر این کار را نکرد و این آیه نازل شد؛ در حالی که پیامبر (ص)
با همه قریش ،نزدیکی و خویشــاوندی داشت .در جایی دیگر از قول ابن عباس گفته
شده است :ایشان مالی را به پیامبر دادند تا به او کمک کنند .بنابراین که نیابت از ایشان
باشــد و بین پیامبر (ص) و ایشــان قرابت و نزدیکی وجود داشت .چون آنها ،داییهای
پیامبر بودند .مادر عبدالمطلب سلمی دختر زید نجاریه ،از ایشان بود .همچنین داییهای
آمنه همان طور که ،در بعضی تواریخ آمده ،از انصار بود یا برای همه اعراب باشــد؛ به
دلیل قرابت و نزدیکی که بین همگی آنها با پیامبر(ص) وجود داشــت .حاصل این که
چیزی مگر دوستی خودم را از شما نمیخواهم و این که حقوق مرا به خاطر نزدیکیم به
شــما ،مراعات کنید .این دستوری است که ،بر شما الزم و واجب است .در جایی دیگر
از قول ایشــان میخوانیم :از ابن عباس نقل کردهاند که گفت :پیامبر (ص) نزدیکی و
خویشــاوندی با تمام قریش داشــت .پس زمانی که او را تکذیب کردند و از او پیروی
نکردند ،گفت :ای قوم! زمانی که از تبعیت من سر باز میزنید ،نزدیکی من را با خودتان
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را حفظ کنید و هیچ یک از اعراب از شما سزاوارتر و الیقتر نیست که مرا حفظ کند و
یاریم نماید( .آلوسی)32/25: 1405،
عالمه در نقد نظر آلوســی چنین میگوید :بعضی دیگر گفتهاند :مراد از مودت به قربی،
مودت خود قربی اســت و خطاب در آیه به قریش اســت و یا به عموم مردم است .این
وجه نیز اشــکال دارد .زیرا مودت به قربی به طور مطلق پســندیده نیســت تا اسالم
بشــر را به آن دعوت کند؛ با اینکه قرآن به طور صریح فرموده اســتَ « :ال ت َِجدُ َقوْمًا
ُّون مَنْ حَادَّ َّ َ
ُــون بِ َّ ِ
َاءهُمْ َأوْ
الل وَ الْيَوْ ِم ْالخ ِِر يُوَاد َ
يُؤْمِن َ
الل وَ رَسُــولَهُ وَ لَوْ َکانُوا آب َ
َ
َ
َ
ُ
َان وَ أيَّدَهُمْ بِرُوحٍ
المي َ
َاءهُمْ َأوْ ِإخْوَانَهُمْ أوْ عَشِــرَتَهُمْ أولئِکَ َکتَبَ فِي ُق ُلوبِ ِهمُ ْ ِ
أبْن َ
مِنْــهُ» (مجادله)22/؛ هيچ قومــى را كه ايمان به خدا و روز رســتاخيز دارند نمىيابى
كه با دشــمنان خدا و رســولش دوســتى كنند ،هر چند پدران يا فرزندان يا برادران يا
خويشاوندانشــان باشند آنان كسانى هستند كه خدا ايمان را بر صفحه دلهايشان نوشته
و با روحى از ناحيه خودش آنها را تقويت فرمود.
عالمه در ادامه مینویســد :ســیاق این آیه نمیتواند مخصص یا مقید آیه مورد بحث
باشــند تا در نتیجه مودت قریش نســبت به اقربای مؤمنین اجر رسالت قرار گیرد .به
عالوه ،وقتی منظور از این مودت ،مودت خاصی باشــد ،یعنی محبت به خویشــاوندان
مؤمن ،دیگر معنــی ندارد تمامی قریش یا تمامی مردم ،بدهکار چنین مزدی باشــند.
اســام هیچ وقت مردم را دعوت نمیکند به این که ،خویشاوندان را به خاطر رابطهی
خویشــاوندی دوست بدارند ،بلکه آن محبت به خویشــاوندی که ،اسالم بشر را به آن
دعوت کرده ،محبت فی اهلل است .بدون این که مسأله خویشاوندی کوچکترین دخالتی
در آن داشته باشد .ما نمیتوانیم بگوییم که مودت به قربی در آیه شریفه کنایه از همین
صله رحم و احســان به ایشــان و انفاق مال به آنان است؛ چون قرینهای برآن نداریم.
(طباطبایی)45/18 :1417 ،
 -2-2تفسیر واژه (حسنه)

عالمه طباطبایی درباره واژه حســنه چنین بیان میکنند :کلمه (حسنه) به معنای عملی
اســت که ،مورد رضای خدای سبحان باشــد و در ازایش ثواب دهد .کلمه (حسن) در
مورد عمل به معنای ســازگار بودن آن با ســعادت آدمی و با آن هدفی است که ،او در
نظر دارد .همچنان که زشــتی و بدی عمل ،بر خالف این اســت .معنای (زیادتر کردن
حسن عمل) این است که جهات نقص آن را تکمیل کندو زیادتر کردن ثواب عمل هم
از همین باب است.
پس معنای آیه مورد بحث این است که هر کس حسنهای به جا آورد ،ما با رفع نواقص
آن و زیادی اجر حسنی ،بر آن حسنه میافزاییم که خدا آمرزگار است و بدیها را محو
میکند و خوبیهای عمل را از عاملش ظاهر و بر مال میسازد( .همان)68/18 ،
از نظــر فخر رازی ،این آیه در مورد هر حســنهای عمومیت دارد؛ جز این که ،وقتی به
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دنبال ذکر مودت فی القربی بیان شد ،نشان میدهد منظور ،تأکید بر همان مودت است.
(رازی)596/27 :1420 ،
عالمه چنین میفرماید :بعضی از مفســرین گفتهاند مراد از (حســنه) همان مودت به
قربای حضرت رســول خدا (ص) است .مؤید این احتمال روایتی است که از ائمه اهل
بیت (علیهم الســام) وارد شده که آیه «ق ُْل َال َأس َ
ْــألُ ُکمْ عَ َليْهِ َأجْرًا»  -تا چهار آیه-
درباره مودت به قربای رسول خدا (ص) وارد شده و الزمه این تفسیر آن است که ،این
آیات در مدینه نازل شــده و دارای یک سیاق باشــد و درنتیجه ،مراد از حسنه از حیث
انطباقش بر مورد ،همان مودت خواهد بود( .طباطبایی)68/18: 1374 ،
آلوســی در اینباره مینویســد« :وَ مَنْ يَ ْقت َِرفْ حَسَنَةً » یعنی هر حسنهای که باشد ،به
دست میآورند .گفته شــده ،منظور از حسنه ،دوستی نزدیکان پیامبر (ص) است که از
ابن ســدی نقل شــده اســت و این که ،آیه در مورد ابوبکر نازل شده ،به خاطر محبت
زیادی که به اهل بیت و قصه فدک ،داشــته است .شاید اولی برتر و بهتر باشد .محبت
آل پیامبر (ص) از باالترین حســنات است و در اینجا اولیا ،وارد حسنهای میشوند که
ما نیکویی آن حســنه را با دو برابر کردن ثوابشان ،برایشان زیاد میکنیم .پس زیبایی
حسنه هم به آن اضافه میشود( .آلوسی) 33/25 :1405،
 -3بیان احتجاجات ائمه (ع) به آیه مودّت
اهل بیت (ع) در موارد متعددی ،در اثبات حق والیت و منزلت شرافت خویش ،به آیهی
مودّت استدالل کرده و با منکرین خویش ،از طریق این آیه احتجاج نمودهاند .در ادامه،
نمونههایی از این موارد ذکر میشود.
 -1-3احتجاج امام علی (ع) به آیه مودّت
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حضرت علی (ع) در ضمن خطبهای برای اثبات منزلت و شــرف خود ،این گونه به آیه
مودّت استدالل کرده است :زمانی که خداوند رسول خود را قبض روح نمود ،گروهی به
قهقرا برگشــتند (به اوامر ونواهی رسول پشت کرده و دوباره به راه ضاللت و گمراهی
قدم نهادند) و راههای گمراهی ،ایشــان را هالک ســاخت( .در دنیا به تباهکاری و در
آخرت به عذاب همیشــگی گرفتار شــدند) و بر آراء و اندیشههای ناروا و نادرست خود
اعتماد نمودند( .احکام را از پیش خود اشتباه بیان کرده و مردم را به پیروی از آن وادار
مینمودند) و از غیر رحم و خویش رســول خدا ،متابعت نمودند (برای شــهوت رانی و
دنیاپرستی امام علی(ع) را خانه نشین کرده) و دیگران را که الیق خالفت نبودند ،روی
کار آوردند و از وســیله هدایت و رستگاری یعنی (اهل بیت حضرت رسول) که ،مأمور
به دوستی آن بودند ،دوری کردند و ساختمان (دین و ایمان) را از بنیاد استوارش انتقال
داده ،آن را در جایی که سزاوار نبود ،ساختند( .سید رضی)660 :1379 ،
 -2-3احتجاج امام حسن (ع) به آیه مودت

 -4آیات و روایات ناظر به دوستی اهل بیت(ع)
عالوه بر آیه مودّت ،در بسیاری از آیات قرآن و روایات ،از جنبههای مختلف به دوستی
اهل بیت(ع) اشاره شده است .در این جا تعدادی از آنها را بیان میکنیم:
َ
 .1ســلم بودن والیت اهل بیت(ع) که در قران بدان اشاره شده است« :يَا أيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا ادْخُ ُلوا فِي السِّــ ْلمِ َکافَّةً » (بقره)208/؛ ای کســانی کــه ایمان آوردید! همگی
در آشــتی درآیید .از امام علی(ع) وعلی بن حســین (ع) و امام باقر(ع) روایت شده که
فرمودند( :سلم) والیت ماست ).ابن شهرآشوب)314 :1412،
 .2دوستی اهل بیت(ع) سبب آمرزش خداوند میشود .در سوره طه آمده است« :وَ ِإنِّي
لَغَفَّــارٌ لِمَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَم َِل صَالِحًا ثُــمَّ اهْتَدَى» (طه)82 /؛ و البته به آن کس
که توبه کند و به خدا ایمان آورد و نیکوکار گردد ،ســپس هدایت را بپذیرد ،مغفرت و
آمرزش من بسیار است.
حســکانی از امام باقر(ع) روایت آورده که فرمودند« :ثمّ اهتدی یعنی؛ به دوســتی ما
اهل بیت» (حســکانی ،بیتا )375/1 :و همچنین ایشان فرمود« :والیت ما اهل بیت
را بپذیرید( ».همان)
 .3دوســتی اهل بیت سبب اطمینان قلبها میشــود؛ خداوند میفرمایدَ :
«أ َال بِذ ِْک ِر َّ
اللِ
ت َْطمَئِــنُّ الْ ُق ُلوبُ» (رعد) 28/؛ آگاه باشــید که تنها یاد خدا آرام بخش دلهاســت .ابن
مردویه از امام علی(ع) روایت آورده که فرمودند« :هنگامی که این آیه نازل شد ،پیامبر
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حضرت حســن بن علی(ع) پس از شهادت پدر بزرگوارش برای مردم خطبه خواند و در
اثنای سخنانش فرمود:
ای مردم ،هرکس مرا میشناســد که میشناســد و هرکس نمیشناسد ،بشناسد؛ من
حسن بن علی هستم ،من فرزند پیغمبرم ،من فرزند وصی هستم ،منم فرزند کسی که،
مردم را به رحمت خداوند بشارت داد؛ منم فرزند آن کسی که ،آدمیان را از عذاب خداوند
بر حذر داشت ،منم فرزند آن کسی که ،مردم را به امر خداوند به سوی خدا دعوت کرد؛
من فرزند آن چراغ فروزان هســتم .من از خاندانی هستم که جبرئیل بر ما نازل میشد
و از نزد ما بر آسمان صعود میکرد .من از خاندانی هستم که خداوند پلیدیهارا از آنها
برده و آنان را پاک و پاکیزه قرار داده است( .نیشابوری ،بیتا)172/3 :
 -3-3احتجاج حضرت زهرا (س) به آیه مودت
پس از رحلت پیامبر گرامی اسالم و مصادره فدک و خمس اهل بیت ،حضرت فاطمه به
مســجد رفت و در ضمن خطبهای رسا ،با استناد به آیه خمس ،در نزد خلیفه اول چنین
احتجاج نمود« :آنچه برای خداست ،برای رسول خداست و آنچه برای رسول خداست،
به ذی القربی تعلق دارد و ما ذی القربی هستیم .خداوند میفرماید :ق ُْل َال َأس َْألُ ُکمْ عَ َليْهِ
َأجْرًا ِإ َّال الْمَوَدَّ َة فِي الْ ُقرْبَى( »...عابدی)70 :1383 ،
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فرمود این آیه در مورد کسی است که خدا و رسول خدا و اهل بیت مرا صادقانه دوست
داشته باشد( ».ابن شهرآشوب)267 : 1412،
 .4دوستی اهل بیت(ع) سبب نور در قیامت است .خداوند با دوستی اهل بیت(ع) انسان
ُون بِهِ وَ يَغْفِرْ لَ ُکمْ
را نورانی میکند؛ زیرا در قرآن میفرماید« :وَ يَجْع َْل لَ ُکمْ نُورًا تَمْش َ
وَ َّ
اللُ َغفُورٌ رَحِيمٌ» (حدید)28/؛ و نوری به شــما عطا کند که بدان نور راه پیمایید و از
گناه شما درگذرد که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.
 .5راه اهل بیت(ع) همان راه خداست و دوستی آنان سبب راهیابی به قرب خدا میشود.
همان طور که در قرآن آمده اســت« :ق ُْل هذِهِ سَ ِبيلِي َأدْعُو ِإلَى َّ ِ
الل عَ َلى بَصِريَةٍ َأنَا وَ
م َِن اتَّبَع َِني» (یوســف)108/؛ ای رسول ما! بگو روش من و پیروان من همین است که
به سوی خدا با بصیرت دعوت کنم.
َ
َّ
ون
َاءلُ َ
 .6نهی از قطع دوستی با اهل بیت(ع) که قرآن میفرماید« :وَ اتَّقُوا الل الَّذِي تَس َ
بِهِ وَ ْ َ
الرْحَامَ» (نســاء)1/؛ و بترسید از خدایی که به نام او از یکدیگر سؤال میکنید و
از قطع رحم بترسید.
حسکانی در ذیل آیه  178سوره آل عمران این آیه را آورده و از ابن عباس نقل میکند
که گفت« :در حقّ رسول خدا و اهل بیتش و بستگانش نازل شد و سببش این بود که
هر ســبب و نســبی در روز قیامت ،بریده و بی فایده است؛ مگر سبب و نسب پیامبر».
(حسکانی ،بیتا)135/1 :
در بسیاری از روایات نیز بر مودت و دوستی اهل بیت (ع) تأکید شده است.از آن جمله
می توان به روایات زیر اشاره کرد:
الف) اعطای حکمت؛ امام صادق(ع) میفرماید« :هر که ما اهل بیت را دوســت بدارد و
دوســتی ما را در قلبش تحقق بخشد ،چشمه های حکمت بر زبانش جاری می شود و
ایمان در دلش نو شود( ».برقی)61/1 :1416 ،
ب) اکمال دین :پیامبر(ص) فرمودند« :دوســت داشتن اهل بیت و فرزندانم ،کمال دین
است( ».صدوق)259 :1417،
ج) پاکیزگی دل :امام محمدباقر(ع) میفرماید« :کســی بــه ما محبت نمیکند و ما را
دوست نمیدارد مگر این که خدا قلبش را پاک کرده؛ و خدا قلب کسی را پاک نمیکند
مگر این که تســلیم ما کند .وقتی او را تســلیم ما کرد ،خداوند او را از عذاب شدید روز
حساب و از خوف قیامت در امان نگه میدارد( ».مغربی)471/3: 1414 ،
د) عامل وحدت مسلمانان :محبت اهل بیت(ع) یکی از نکات مشترک بین شیعه و اهل
ســنت است و این موجب وحدت مسلمین میگردد .در زیارت جامعه کبیره میخوانیم:
الکلِمهِ و ع َُظمَتِ ِ
«بِمُواالت ُِکم تَمَّتِ َ
النعمَهِ وائتَ َل َفتِ الفُر َقهِ :با دوســتی شماست که
کلمه تمام و نعمتها بزرگتر میشود و جداییها میپیوندد( ».صدوق)616/2 :1404،
 .7محبت اهل بیت ،نشانه ایمان :پیامبر اکرم (ص) فرمودند« :هیچ کس ایمان نیاورده

اســت؛ مگر این که به اهل بیتم محبت کنــد .عمربن خطاب گفت :عالمت محبت به
اهل بیت شما چیست؟ فرمود :این است( .و دست مبارک را به شانه علی زد( »).عابدی،
)212 :1386
 -5مقايسه وجوه اشتراکات ديدگاه عالمه طباطبايي ،فخررازي وآلوسي

 -1-5اطاعت رسول ،هم سنگ اطاعت خدا

فخر رازی میگوید :آنچه از رسول خدا نقل شده ،یا قول و سخن اوست یا فعل و عمل
او .اما اطاعت از قول پیامبر واجب است .به خاطر آیه َ
«أطِيعُوا َّ َ
الل وَ َأطِيعُوا الرَّس َ
ُول»،
اما واجب است به افعال پیامبر هم اقتدا کنند ،مگر این که فعل پیامبر با دلیلی تخصیص
خورده باشــد .ســپس خداوند در آیه ای دیگر در وصف پیامبر فرمود «فاتّبعوه» و این
فعل امر است.
«أطیعــوا اهلل» ،اقتدا کردن به پیامبر در همهی افعالــش را واجب میکند و «وأطیعوا
الرّســول» اقتدا کردن به پیامبر در همه سخنانش را واجب میکند وشکی نیست اینها
دو اصل معتبر در شریعت هستند( .رازی)114/ 10 :1420،
از نظــر عالمه طباطبایی ،نیز «أطیعوا اهلل» به این معناســت که ما خداوند را ،در آنچه
از ســوی پیامبر عزیزش به ســوی ما وحی کرده ،اطاعت کنیم و معارف و شــرایعش
را بکار بندیم؛ و اما اطاعت رســول گرامیش دو جنبه دارد ،یکی جنبه تشــریع ،بدانچه
پروردگارش از غیــر طریق قرآن به او وحی فرموده ،یعنــی همان جزئیات و تفاصیل
احکام که آن جناب برای کلیات و مجمالت کتاب و متعلقات آنها تشــریع کردند ،دوم
یک دســته دیگر از احکام و آرایی اســت که آن جناب به متقضای والیتی که بر مردم
داشــتند و زمام حکومت و قضا را در دست داشتند صادر میکردند( .طباطبایی:1374 ،
)636/4
 -2-5عدم تطابق اولی االمر با امراء و علما

از نظــر فخر رازی ،نمیتوان از این آیه ،علمــاء را اراده کرد .چون خداوند فرمود « َف ِإ ْن
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ» این خطاب به تمامی مؤمنین به صورت مطلق است و کلمه (شیء)
مخصوص امر دین اســت ،به دلیل آنچه بعدش آمده است و معنا میشود :ای مؤمنین!
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دربارهی آيهی اولي االمر
در این بخش ،نظرات مفســران مورد نظر در مقاله ،پیرامــون آیهی اولیاالمر «ي ََأيهَّا
الَّذِيــنَ َءامَنُو ْا َأطِيعُو ْا َّ َ
ىل ْ َ
ُــول وَ ُأوْ ِ
الم ِْر مِنكمُ َف ِإن تَنَازَعْتُمْ ِ
الل وَ َأطِيعُو ْا الرَّس َ
ىف
ُون بِ َّ ِ
ىل َّ ِ
الل وَ الرَّس ِ
شــی ٍء َفرُدُّوهُ ِإ َ
الل وَ الْيَوْ ِم ا ْالخ ِِر َذالِكَ خَريٌ وَ
ُــول ِإن ُكنتُمْ تُؤْمِن َ
َأحْسَــنُ ت َْأ ِويال» (نساء )59/بررســی میگردد .در ابتدا وجوه مشترک در آراء تفسیری
ایشان مطرح میشود.
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شــما اگر در امری از امور دینی با اولی االمرتان درگیر و دچار نزاع شدید ،پس به خدا
مراجعه کنید .یعنی به کتاب خدا و رســول یعنی سنت رسول اهلل(ص)؛ شکی نیست که
ایــن آیه موافق اســت با این که اولی االمر را حمل بــر عالمان دینی کرد .چون برای
عموم مردم بین امرا و سالطین در بعضی کارها نزاع و درگیری ایجاد میشود؛ همچنین
اقتضا دارد شــرط را در آیه داخل کنیم .چون اطاعت از امیران زمانی واجب است که با
حق باشــند؛ اما اگر آن را حمل بر اجماع کنیم ،شــرط در آیه داخل نمی شود .پس این
برتر است .اطاعت خدا و رسولش قطعا واجب است .از نظر ما ،اطاعت اهل اجماع قطعا
واجب است .اما اطاعت از امیران و سالطین به طور قطع ،واجب نیست؛ بلکه در بیشتر
موارد حرام است .چون آنها جز ظلم و ستم به چیزی امر نمی کنند .دیگر این که اعمال
امیران و ســاطین ،متوقف بر فتوای علماست و علما در حقیقت امیران امراء هستند.
پس بهتر است که لفظ اولی االمر را بر علماء ،حمل کرد.
اما اگرمراد از علماء مجتهدان باشــد ،مردم در مورد احکام دینشــان با مجتهدان درگیر
نمیشوند .صحیح است که از اولی االمر ،اراده علماء بشود .زیرا مجتهدان هم بعضی شان
با بعضی دیگر درگیر شده و مجادله میکنند و دلیل وحجت میآورند و به آنچه دلیل آورده
اند ،امر میکنند و گفته شده از اولی االمر اراده عامتر میشود( .رازی)114/ 10 :1420،
عالمه نیز همین نظر را با بیانی دیگر ،مطرح میکند .ایشــان میگوید :این که بعضی
گفته اند :اولی االمر خلفا و یا امیران جنگ و یا علمای بزرگ که مردم از اقوال و آرای
آنان پیروی میکنند می باشــند! جواب این اســت که؛ او ًال آیه شریفه بر عصمت اولی
االمر داللت دارد و طبقاتی که نام برده شــده ،هیچ یک عصمت نداشتند .مگر علی(ع)
که طایفه ای از امت معتقد به عصمت ایشــان شــدهاند .ثانیًا اقوال نام برده ،هیچ یک
همراه دلیل نیستند(.طباطبایی)636/4 :1374 ،
َّ
ِ
ْ
ُون بِــالل وَ الْيَوْ ِم الخ ِِر» میگوید:
در ادامه فخررازی در تفســیر آیه « ِإ ْن ُکنْتُمْ تُؤْمِن َ
کســی که از خدا و رســول اطاعت نکند ،ایمان ندارد و این نشان میدهد که گناهکار
از ایمان خارج میشود که حمل بر تهدید و ترساندن است( .رازی)116/10 :1420 ،
عالمه طباطبایی در این مورد مینویســد :آیه اشاره دارد به این مطلب که مخالفت این
دســتور ،از فسادی است که در مرحله ایمان باشــد .معلوم میشود این دستور ،ارتباط
مســتقیم با ایمان دارد .مخالفت با آن نشان میدهد شخص ،تظاهر به صفات ایمان به
خدا و رسولش میکند ،اما کفر باطنی خود را میپوشاند و این همان نفاق است که آیات
بعدی بر آن داللت دارد( .طباطبایی)403/4 :1374 ،
ُون بِ َّ ِ
الل وَ الْيَوْ ِم ْالخ ِِر» متعلق به جایی است که نزاع
آلوسی میگویدِ « :إ ْن ُکنْتُمْ تُؤْمِن َ
واقع شده باشد و در آن هنگام ،نیاز است از مخالفت ،پرهیز شود .همانا ایمان به خدای
متعال اطاعت امرش را واجب میکند و همچنین اســت ایمان به روز قیامت .به خاطر
این که کسانی که با این امر مخالفت می کنند ،عقاب میشوند( .آلوسی)65/3 :1405 ،

 -4-5داللت آیه بر قیاس و ادله شرعیه

از نظر آلوسی ،آیه دلیلی بر اثبات قیاس است .بلکه آیه تمامی ادله شرعیه را در بردارد .پس
معنای اطاعت از خدا ،عمل به کتاب قرآن است و اطاعت از رسول ،عمل به سنت اوست
و قیاس هم به نوعی انسان را به سوی قرآن و سنت سوق میدهد .چون موضوعی را که
به صورت منصوص و مشخص حکمش بیان نشده و معلوم نیست ،به چیزی که حکمش
به صورت منصوص بیان شــده ،ارجاع میدهد و این از باب تمثیل به آن است و بنا را بر
درستی آن حکم میگذارند و قیاس ،چیزی غیر از آن نیست .از نظر فخر رازی نیز جمله
« َف ِإ ْن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ» داللت میکند بر این که قیاس حجت است .منظور این است
که اگر در چیزی اختالف پیدا کردید که حکمش در کتاب یا سنت یا اجماع به صورت نص
یعنی آیات قرآن کریم نیامده ،یا مراد ،اختالف در مورد چیزی باشد که حکمش در این سه
به صورت مشخص و منصوص بیان نشده باشد ،پس واجب است حکم آن را به احکامی
که درمورد اتفاقات مشابه به صورت منصوص ذکر شده ،برگردانیم و این کار قیاس است.
پس ثابت شد که آیه داللت بر امر به قیاس دارد.

 -6مقايســه وجوه افتراق ديدگاه عالمه طباطبايي ،فخررازي وآلوســي
درباره آیه اولي االمر
در این بخش ،اختالف نظرها ،بین سه مفسر پیرامون آیهی اولیاالمر مطرح میگردد.

سولآ و یزار رخف و ییابطابط همالعهاگدید زا  رمالایلوا و تّدوم تایآ یقیبطت ریسفت

 -3-5اطالق امر ،داللت بر عصمت اولی االمر
فخر رازی در مورد دلیل عصمت اولیاالمر مینویسد :بدان که قول خدا «و اولی االمر
منکم» از نظر ما داللت دارد بر اینکه اجماع امت ،حجت اســت و دلیلش آن است که
در این آیه خداوند به طور قطعی دســتور داده که از اولیاالمر اطاعت کنیم و کسی که
خداوند به طور قطعی و یقینی ،به اطاعتش امر کرده ،باید معصوم از گناه و خطا باشــد.
از اطــاق امر به اطاعت از اولی االمر (بی قیدو شــرط) نتیجه میگیریم که آنان باید
معصوم باشــند .چون اگر اولیاالمر معصوم نباشند ،چه بسا به معصیت فرمان دهند .در
آن صورت ،اطاعت از آنان هم واجب اســت و هــم حرام و اینجا تناقض پیش میآید.
بنابراین ثابت میشود که اولی االمر باید معصوم باشند .حاال آن معصوم ،یا تمامی امت
هستند یا بعضی افراد امت.
عالمه طباطبایی در مورد عصمت اولیاالمر میفرماید :آیه شــریفه بین رســول خدا و
اولی األمر جمع کرده و برای هر دو یک اطاعت را ذکر نموده است .الزمه مطلق بودن
این امر ،آن اســت که بگوییم همان عصمتی که در مورد رســول مسلم است ،درمورد
اولیاألمر نیز اعتبار شــده اســت .خالصه این که منظور از اولیاألمر ،آن افراد معینی
هستند که مانند رسول خدا (ص) دارای عصمت باشند( .طباطبایی) 623/4: 1374 ،
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 -1-6تفاوت اطاعت خدا و رسول

از نظر عالمه طباطبایی و فخر رازی« ،أطیعوا اهلل» به این معناست که ما خداوند را ،در
آنچه از سوی پیامبر عزیزش به سوی ما وحی کرده اطاعت کنیم و معارف و شرایعش
را به کار ببندیم .پس در نتیجه اطاعت خدا و رسول به یک چیز برمیگردد.
اما از نظر آلوســی ،معنی «أطیعوا اهلل» اطاعت در واجبات است و «وأطیعوا الرّسول»
اطاعت در روشها و سنتهاســت و اطاعت از خدا واجبتر و برتر است .اگر اطاعت از
پیامبر همراه با اطاعت از خدا باشــد ،توجه به جایگاه و شــأن پیامبر (ص) است و این
تفکر را تقویت میکند که آنچه در قرآن نیامده است ،واجب نیست به آن عمل نمود و
از اینجاســت که در قول خدای سبحان نیامده (و اطیعوا اولی االمر منکم) تا بیان کند
که اولی االمر ،در اطاعت و فرمانبرداری ،مانند رســول استقالل ندارند و در مراد از این
جمله ،اختالف شده است.
 -2-6دلیل تکرار (أطیعوا)

بنابر نظر فخر رازی( ،أطیعوا) در این آیه تکرار شــد .چون اقتضای مطلب ،تکرار شدن
اســت و چه بسا تکرار هم اقتضای فوریت داشته باشد و با تاخیر انجام نشود .در جمله
«أطیعوا اهلل» کلمه اطاعت به اهلل اضافه شد و این نشان میدهد که اطاعت خداوند بر
ما واجب اســت؛ تازمانی که ما بنده اوییم و او اله و معبود ماســت .پس به این صورت
ثابت شــد که منشــاء وجوب اطاعت ،بندگی ما و ربوبیت خداست و آن موضوع نشان
میدهد بر تمامی مکلفین واجب است تا روز قیامت از خدا اطاعت کنند و این اصل در
شرع معتبر است.
عالمه مینویسد :اطاعت از رسول در واقع اطاعت از خدا نیز هست؛ چون تشریع کننده
تنها خداست .زیرا اوست که اطاعتش واجب است .وجوب اطاعت رسول را هم منوط به
اذن خدا است .این معنا باعث شده است که کلمه (اطاعت) در آیه تکرار شود تا بفهماند
اطاعت خدا ،یک نوع اطاعت است و اطاعت رسول ،نوعی دیگر.
 -3-6اولی االمر ،اهل حل و عقد
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فخر رازی در این باره مینویســد :جایز نیســت اولی االمر ،بعضی از امت باشند .چون
خداوند متعال ،اطاعت از اولیاالمر را به طور قطعی در این آیه واجب کرد .وقتی اطاعت
از آنان واجب شد ،الزم است ما آنها را بشناسیم و به آنها دسترسی داشته باشیم و از آنها
استفاده کنیم و میدانیم که ما ،در این زمان خودمان نمیتوانیم امام معصوم را بشناسیم
و به او دسترســی نداریم .وقتی این حالت پیش آمد ،دانستیم معصومی که مؤمنین امر
شــده اند از او اطاعت کنند ،بعضی از امت یا طایفه ای از طوایف ،نیســتند .وقتی این
موضوع رد شد ،واجب است که منظور از آن معصوم در «اولی االمر» ،اهل حل و عقد
از امت باشــند وآن قطعی است چون اجماع امت ،حجت است« .وَ ُأولِي ْ َ
الم ِْر مِن ُْکمْ»

 -4-6عصمت اهل حل و عقد

عالمه طباطبایی میگوید :اگر بین حل و عقد مســلمین و سایر جوامع تفاوتی است و
اهل حل و عقد مســلمین معصوم از غلط و اشــتباهند ،از این باب نیست که نظیر خبر
متواتر به طور مرسوم ،خطا در آن راه ندارد؛ بلکه خدای متعال از خطا بودنش جلوگیری
کرده است .عامل در مصونیت ایشان عادی و معمولی نیست .بلکه خارق العاده و از باب
معجزه اســت و معلوم میشود که کرامتی خاص به آنان اختصاص پیدا کرده و ایشان
را از هر شــر و فســادی حفظ میکند .در نتیجه از تباهی وحدت کلمه آنان جلوگیری
مینماید و تا قرآن زنده اســت آن ســبب نیز زنده است که با زندگی عملی امت دارای
رابطه است.
بنابراین قرآن کریم باید حدود آن ســبب را بیان کند و این منت را هم بر بشر بگذارد.
همانطور که خداوند بر بشر منت نهاد و برای هدایتش قرآن و محمد (ص) را فرستاد و
وظیفــه امت را معلوم کرد ،باید در همان قرآن وظیفه اجتماعی آن عده که نامش اهل
حل و عقد اســت را برای خود آنها بیان کنــد ،همانطور که برای پیغمبرش آن را بیان
کرد.چرا بعد از رحلت ایشان در اختالفهایی که پیش آمد و فتنههایی که یکی پس از
دیگری باال گرفت ،ســخنی از این اصحاب حل و عقد به میان نیامد و اســم و اثری از
اهل حل و عقد در هیچ کتابی دیده نمیشــود و تنها آقای فخررازی و بعضی از علمای
بعد از او از این ماجرا باخبر شدهاند( .طباطبایی)631/4 :1374 ،
جالب این اســت که خود فخررازی هم همین اشــکال را بر گفتار خود گرفته است به
این بیان که این وجه ،مخالف با اجماع مرکب است .زیرا اقوال در معنای اولی األمر از
چهار قول خارج نیســت .یکی این که اولی األمر خلفای چهار گانه اند.دوم اینکه امرای
لشکرند .سوم اینکه علمای اســامند .چهارم اینکه ائمه معصومینند .پس گفتن اینکه
اولی األمر هیأت حاکمه معصوماند ،قول پنجمی اســت کــه مخالف با همه آن اقوال
اســت و همه صاحبان آن اقوال با آن مخالفاند .ســپس خودش جواب میدهد که در
حقیقت ،این نظریه ،به نظریه ســوم برمیگردد پس چنین نیست که خداوند عصمت را
به اهل حل و عقد داده باشــد .مگر اینکــه بگویند این عصمت منتهی به عاملی خارق
العاده نمیشــود .بلکه اصو ًال تربیت عمومی اســام بر اساسی دقیق پیریزی شده که
خود به خود این نتیجه از آن بدســت میآید که اهل حل و عقدش دچار خطا و اشتباه

سولآ و یزار رخف و ییابطابط همالعهاگدید زا  رمالایلوا و تّدوم تایآ یقیبطت ریسفت

بر اصل اجماع داللت دارد ،بر مسایل زیادی از فروع اجماع هم داللت دارد و ما بعضی
از آنهــا را ذکر میکنیم :به نظر ما ،اجماع منعقد نمیشــود مگر با قول و بیان علمایی
که میتوانند احکام خدا را از نصوص کتاب و ســنت استنباط کنند و اینها در کتابهای
اصول فقه ،اهل حل و عقد نام دارند( .رازی)113/10: 1420 ،
عالمــه میگویــد اگر منظور از کلمه اولی األمر اهل حل و عقد باشــد ،باید همه آنان
معصوم باشند .درحالی که چنین چیزی ،نه بوده و نه خواهد بود.
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نمیشوند .البته؛ این احتمال عالوه بر اینکه باطل است چون با ناموس عمومی منافات
دارد .اشکال دیگر اینکه اگر رأی اولی األمر به معنای اهل حل و عقد ،چنین پشتوانهای
شکســت ناپذیر دارد ،نباید هرگز فساد و خطایی در عالم اسالم رخ دهد .پس این همه
فساد از کجا آمده است؟
 -5-6اولی االمر یعنی ائمه اطهار (ع)
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فخر رازی چنین میگوید :اطاعت از اولی االمر ،مشروط به شناخت آنها و دسترسی به
آنهاست .اگر بر ما واجب میشد که قبل از شناخت آنها از ایشان اطاعت کنیم ،تکلیف
بما ال یطاق بود و اگر بر ما واجب میشد وقتی آنها را شناختیم ،از ایشان اطاعت کنیم،
این واجب کردن ،مشــروط میشد و ظاهر قول خداوند ،اطالق را میرساند و اگر لفظ
(أطیعوا) در حق رسول مطلق باشد ،واجب است در حق اولیاالمر هم مطلق باشد .دوم
اینکه خدای متعال به اطاعت از اولیاالمر دستور فرموده است و اولی االمر جمع است.
ولی در یک زمــان تنها یک امام حضور دارد و حمل کردن یک لفظ جمع (اولی االمر)
بر یک نفر ،خالف ظاهر است .مانند (نساء) و (ابل) و (خیل) که همگی اسم برای جمع
هســتند و مفرد آنها از آن لفظ نیست .همچنین اگر در جمله « َف ِإ ْن تَنَازَ ْعتُمْ فِي شَيْ ٍء
َفرُدُّوهُ ِإلَى َّ ِ
الل وَ الرَّس ِ
ُــول» مراد از اولی االمر امام معصوم باشد ،واجب است که گفته
شود( .رازی)114/10 :1420،
عالمه ،در این باب مینویســد :اشــکاالتی بر قول ائمه اهل بیت (علیهم السالم) بیان
گردیده است .از آن جمله:
 .1اولی االمر بودن اهل بیت (علیهم السالم) نیاز به معرفی صریح از ناحیه خدای متعال
و پیامبر گرامی او دارد .پاســخ این اشکال از طریق آیات و روایات بیان شده است .آیه
والیت و تطهیر و ...و همچنین روایاتی مانند حدیث ســفینه و حدیث ثقلین که رسول
خدا (ص) در آن حدیث ،این موضوع را بیان فرمود.
 .2اطاعت اولی األمر کردن منوط به این اســت که ،مردم آنان را بشناســند چون اگر
نشناســند ،تکلیف مردم به اطاعت از آنان تکلیف به ما ال یطاق اســت .جواب :شــرط
اطاعت ،معرفت اســت آن هم به طور مطلق .او میگوید اولی األمر و اهل حل و عقد
را خود ما میشناســیم و مصداقش را تشــخیص میدهیم و هیچ احتیاجی به معرفی و
بیان خدا و رســولش نداریم و راست هم میگوید .چون اولی األمر گناهکار ،احتیاج به
معرفی خدا و رسولش ندارند .ولی ما میگوییم؛ شناختن اولی األمر بیگناه و معصوم از
هر معصیت و خطا ،نیاز به معرفی خدا و رسول او دارد.
 .3همچنین تنازعی که در آیه بیان گردیده ،تنازع مؤمنین در احکام کتاب و سنت است
نه در احکام والیت؛ گفتیم که غیر از خدا و رسول کسی اختیار تشریع حکم ندارد .حال
اگر دو طایفه ای که با هم نزاع دارند ،توانســتند حکم کتاب و سنت را بفهمند باید آن
را از کتاب و سنت استخراج کنند و اگر نتوانستند ،از امام معصوم که در فهم حکم خدا

 -6-6موضوع تنازع

فخر رازی از قول زجاج میگوید« :تنازعتم» یعنی به اختالف افتادید و هر گروهی گفت
حرف ،حرف من اســت و منازعه از نزع گرفته شده که نزع همان جذب است و منازعه
عبارت اســت از این که ،هر یک از دشمنان دلیلی صحیح را جذب کنند تا سخنشان را
اثبات کنند؛ یا گفتگویی که سخنش را جذب کند و او را از آنچه نمیپسندد ،جدا کند.
از نظر عالمه جمله « َف ِإ ْن تَنَازَعْتُمْ فِي شَــيْ ٍء َفرُدُّوهُ ِإلَى َّ ِ
الل وَ الرَّس ِ
ُول» فرعی را بر
حصر موجود در ابتدای آیه میزند .جمله «أطیعوا اهلل» از آنجا که اطاعت خدا و رسول
را واجب میکرد ،نشان میدهد منظور ،اطاعت در امور دینی است که متکفل رفع همه
اختالفهایی اســت که ممکن است در دین خدا پیدا شــود و نیز برآورنده هر حاجتی
است که ممکن است پیش بیاید .پس معنای آیه چنین میشود که شما مردم ،باید تنها
و تنها ،خدا و رســول و اولی االمر را اطاعــت کنید نه طاغوت را؛ و این همان حصری
اســت که گفتیم از آیه استفاده میشود .نتیجه آن ،مضمون جمله مورد بحث است که
میفرماید :پس اگر در امری تنازع کردید ،آن را به خدا و رسول رد کنید) .همان)
 -7-6کلمه تأویل از دید مفسران

فخر رازی در مورد معنای واژه تأویل چنین میگوید« :ذلِکَ خَيْرٌ وَ َأحْسَــنُ ت َْأ ِوي ً
ال »
یعنی آنچه در این آیه به شما دستور دادم ،برای شما بهتر است و بهترین عاقبت برای
شماست .چون تأویل عبارت است از چیزی که شیء به آن بر میگردد و مرجع و عاقبت
شیء میباشد( .رازی)119/10 :1420،
ِ
از نظر عالمه «ذلِکَ خَيْرٌ وَ َأحْسَنُ ت َْأوي ً
ال» یعنی اگر حکمی را که در آن نزاع دارید،
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از کتاب و سنت عصمت دارد ،بپرسند.
 .4ما در عصری که زندگی میکنیم ،دسترســی به امام معصوم و دریافت علم دین از
او نداریم و همین خود دلیل اســت بر اینکه آن کس که خدا اطاعتش را بر امت واجب
کرده ،امام معصوم نیست .چون امت به چنین امامی دسترسی ندارد .جواب این است که
اگر امروز امت اســام به امام معصوم دسترسی ندارد ،تقصیر خود اوست .زیرا این امت
اســام بود که به سوء اختیارش و به اعمال زشتی که انجام داد و ادامه دارد ،خود را از
امام معصوم بی بهره کرده و این محرومیتش مستند به خدا و رسول نیست( .طباطبایی،
)639/4 :1374
 .5همچنین عالمه میگوید :اگر منظور از اولی األمر ،خصوص ولی امر معصوم باشــد،
این اشــکال وارد میشــود که لزومًا باید جمع را بر مفرد حمل کنید و بگوید منظور از
کلمه اولی األمر ،ولی امر میباشد و این خالف ظاهر است .استعمال جمع در مفرد ،چیز
نوظهوری نیست .هم در لغت و هم در قرآن شایع است .اگر لفظ جمع را اطالق کنند و
یکی از افراد آن را اراده کنند ،این کار خالف ظاهر است( .طباطبایی)625/4 :1374 ،
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به خدا و رسول او برگردانید ،بهتر است و یا اطاعت خدا و رسول و اولی االمر بهتر است.
کلمه تأویل در اینجا به معنای مصلحت واقعی اســت که حکم مورد بحث از آن منشأ
میگیرد و سپس مترتب بر عمل میشود( .طباطبایی)641/4 :1374 ،
آلوســی مینویســد« :تأویال» یعنی عاقبت( .خیر) ،صفت افعل التفضیل و برای نشان
دادن کمال است .گفته شده مراد این است که در دنیا برای شما بهتر است و در آخرت
هم عاقبت شما بهتر خواهد بود .زجاج میگوید« :اگر به خدا و رسولش رجوع کنید ،بهتر
اســت از این که خودتان بدون رجوع به ایشان ،آن موضوع را تأویل کنید .پس تأویل
به معنای برگرداندن به ســرانجام و عاقبت میباشد و به معنای بیان مراد از لفظ است
نه ظاهر لفظ؛ و هر دوی اینها حقیقت است و معنای دوم در عرف مردم ،غالب است و
تأویل مقابل تفسیر است».
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 -7نکات تکمیلی آیهی اولیاالمر
اطاعــت در آیه اولیاالمر ،مربوط به امور اجرایی ،سیاســی و اجتماعی در اداره جامعه
میباشــد .از این رو با اطاعت خدا که عمل به تعالیم نازل شــده از طریق وحی است،
تفاوت میکند .اطاعت اولی االمر نیز که در این آیه عطف به اطاعت رســول خداست،
در مرتبه نخســت اطاعت در امور اجرایی ،سیاسی و حکومتی است .اکنون باید دید چه
کسی صالحیت دارد به طور مطلق از وی در این امور پیروی شود .شیعه میگوید :کسی
که منصوب و معصوم اســت و از همه کس به تعالیم وحی آگاهی بیشتری دارد چنین
صالحیتی خواهد داشت( .نجارزادگان)312 :1383،
اگر طبق روایات اهل ســنت مصداق اولی االمر در آیه شریفه را تنها درباره منصوبین
از ناحیه پیامبر خدا (ص) بدانیم (که از جمله آنان فرماندهان سپاهیان اعزامی در عصر
رســول خدا(ص) میباشــند) ،در این صورت میتوانیم بر دیدگاه شیعه درباره نص بر
تعیین اولیاالمر تأکید کنیم .چون شیعه میگوید :اولی االمر منحصر در افرادی هستند
که از ناحیه رسول خدا (ص) به امر خدا به عنوان امامان معصوم ،منصوص و منصوبند.
اهل بیت نباید گناه کنند؛ بلکه باید عصمت داشــته باشــند تا دوستی شان اجر رسالت
قرار گیرد .در این صورت با آیات و روایاتی متعارض است که میگویند :خداوند دوستی
هیچ گناهکاری را واجب نکرده است .با بررسی شأن نزول آیه مودت ،میتوان دریافت
که خداوند محبت اهل بیت (علیهم السالم) را اجر رسالت قرار داد.
چنانکه پیامبر اسالم تصریح نموده است که اهل بیت ،عامل اتفاق و امان از اختالف و
تفرقه اســت« :ستارگان اهل زمین را از غرق شدن نجات میدهند و اهل بیت ،امتم را
از اختالف میرهاند( ».نیشابوری ،بیتا)149 /3 :
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نتیجهگیری
در این مقاله به درستی فرضیه در تفسیر این دو آیه و نکات افتراق و اشتراک در نظرات
این سه مفسر دست یافتیم.
شــیعیان اعتقاد دارند پیامبــر اکرم (ص) و دوازده امام بعد از ایشــان ،منزلت خاص و
ویژهای دارند .دوســتداران اهلبیت (ع) از مودت ایشــان بهرهمند میشوند و کم کم
به رنگ اهل بیت (ع) در میآیند .امامت ،صراط مســتقیم اســت و دوستی ائمه (علیه
السالم) ،موجب نزدیکی انسان به خداوند میشود .چنانکه در آیه  57سوره فرقان بدان
اشاره شد.
بر اســاس روایات شیعه و پارهای از روایات بســیار مهم اهل سنت ،اهل بیت (علیهم
السالم) مصداق بارز «قربی» هستند .نکته مهم در آیه ،کلمه مودت است که عبارت از
محبت توأم با اطاعت می باشد.
این نکته بسیار مهم است که آیه نفرمود :اجر رسالت و پاداش پیامبر ،نماز فراوان و روزه
بســیار و حج پی در پی و ادای خمس و زکات و جهاد اســت؛ بلکه گفت «مودت»؛ تا
نشان دهد که عشق به اهل بیت و گردن نهادن به فرهنگشان از همه آن حقایق باالتر
و برتر اســت .بلکه اگر این مودت در میان نباشد ،فضیلتی برای هیچ یک از آن اعمال
نخواهد بود و آن اعمال راهی به عرصه قبول حق نخواهد داشت.
تمام پیروان مکتب اهل بیت و اغلب دانشــمندان اهل ســنت معتقدند که مصداق آیه
مودت ،اهل بیت پیامبر اکرم (ص) یعنی علی ،فاطمه ،حسن و حسین(علیهما السالم)
هســتند و اجماع دارند که مودت اهل بیت واجب و جزء اصول دین اســت .همچنین
محبت اهل بیت(علیهم السالم) بهترین عامل وحدت مسلمانان جهان خواهد بود.
از نظر فخر رازی ،آل محمد ،همان پنج تن آل عبا هســتند و برای اثبات این موضوع،
به روایات منســوب به پیامبر(ص) و ائمه دیگر اســتناد میکند .اما آلوسی مخاطب آیه
مودت را ،قریش و خویشاوندان پیامبر(ص) میداند.
تمامی اهل ســنت (به جز فخررازی) اطاعت اولی االمر در این آیه را مشروط به شرط
اطاعــت خدا و عدم معصیت او میدانند .از این رو فخررازی بر خالف دیدگاه شــیعه،
اولیاالمــر را بر اهل حل و عقدی که معصوم باشــند ،تطبیق میکنــد .زیرا اگر آنان
معصوم نباشند ،خداوند محبت گناهکاران را واجب کرده است.
از نگاه دانشــمندان شیعی از جمله عالمه طباطبایی ،مراد از اولی االمر با توجه به آیات
قرآن و نیز تفسیری که از پیامبر خدا (ص) و ائمه (ع) رسیده ،تنها امامان معصومند که
اطاعتشان در این آیه ،هم ردیف اطاعت خدا و رسول آمده است .شیعه برای اثبات این
مطلب از دو راه استفاده کرده است.
.1تحلیل درون قرآنی از آیه :در این آیه اطاعت از خدا و رسول واجب شمرده شده است.
زیرا اطاعت رســول خدا ،اطاعت خداست و یکی از اهداف رسالت انبیاء ،اطاعت از آنان
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اســت .همچنین قرآن هرکجا سخن از اطاعت از رسول خدا دارد ،آن را به طور مطلق
بیان کرده اســت .درآیه (اولی االمر) ،اطاعت اولی االمر را نیز هم ردیف اطاعت رسول
خدا(ص) به طور مطلق و بدون قید و شــرط قرار داده اســت .بنابراین اولی االمر تنها
معصومان خواهندبود که در احادیث متعدد از جمله حدیث ثقلین به آنان تصریح شــده
است و دیگران در این امر سهمی نخواهند داشت.
 .2استناد به احادیث :راه دوم در تفسیر اولی االمر در نگاه شیعه ،استناد به احادیث است.
از نظر شــیعه اولی االمر در این آیه از ناحیه پیامبرخدا (ص) تفسیر شده است .احادیث
شــیعه درباره اولی االمر متواتر و برخی با ســند صحیح اند .اولی االمر با اوصاف دیگر
عترت پیوند دارد و به وسیله احادیث ثقلین ،غدیر خم ،حدیث کساء و نجوم تفسیر شده
اســت .ایشــان ،مرجع حل منازعه های مردمند .آنان به کتاب خدا و سنت و رسول او
آگاهی کامل دارند .از این رو بر مبنای دین به نزاعها پایان میدهند.

سال پنجم
شمارة اول
پیاپی9 :
بهار و تابستان
1399

116

منابع و مآخذ

سولآ و یزار رخف و ییابطابط همالعهاگدید زا  رمالایلوا و تّدوم تایآ یقیبطت ریسفت

قرآن کریم
1.1آلوسی ،سیدمحمود (1405ق)« :روح المعانی» ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،چاپ چهارم.
2.2ابن شهرآشوب ،محمدبن علی (« :)1421مناقب آل ابی طالب» ،بیروت :داراالضواء ،چاپ دوم.
3.3ابن بابویه (صدوق) ،محمد بن علی (1417ق)« :االمالی» ،قم :مؤسسه البعثه ،چاپ اول.
4.4ابن بابویه (صدوق) ،محمد بن علی (1404ق)« :من ال یحضره الفقیه» ،قم :جامعه مدرسین قم ،چاپ دوم.
5.5برازش ،علیرضا (1394ش)« :تفسیر اهل بیت(علیه السالم)» ،تهران :انتشارات امیرکبیر ،چاپ اول.
6.6برقی ،حمدبن محمدبن خالد (1416ق)« :المحاسن» ،قم :المجمع العالمی ألهل البیت (علیه السالم).
7.7حســکانی ،عبیداهلل بن احمد (بیتا)« :شواهد التنزیل لقواعدالتفضیل» بی جا :وزارت ارشاد جمهوری اسالمی
ایران.
8.8رازی ،ابوعبداهلل محمدبن عمر (1420ق)« :التفســیر الکبیر(مفاتیح الغیب)» ،بیــروت :داراحیاءالتراث العربی،
چاپ سوم.
9.9سید رضی (1379ش)« :نهج البالغه» ،ترجمه محمد دشتی ،قم :موسسه فرهنگی تبلیغاتی امیرالمومنین(ع).
1010طباطبایی ،ســید محمد حسین (1374ش)« :تفســیر المیزان» ،ترجمه سیدمحمد باقر موسوی همدانی ،قم:
چاپخانه دفترانتشارات اسالمی.
1111طبری ،محمدبن ابی القاسم (1420ق)« :بشاره المصطفی لشیعه المرتضی» ،قم :انتشارات اسالمی.
1212عابدی ،فداحســین (1383ش)« :تفســیر تطبیقی آیه مودت» ،بی جا :انتشارات مرکز جهانی علوم اسالمی،
چاپ اول.
1313مغربی ،نعمان ابن محمد (1414ق)« :شرح االخبار» ،قم :مؤسسه النشر االسالمی ،چاپ دوم.
1414نیشابوری ،ابوعبداهلل (بیتا)« :المستدرک علی الصحیحین» ،بیروت :دارالمعرفه.
1515نجارزادگان ،فرج اهلل (1383ش)« :تفسیر تطبیقی» ،بی جا :انتشارات مرکز جهانی علوم اسالمی ،چاپ اول.
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