ادب نقد سیرهٴتفسیری طبری
مقدّمه
نقد و بررسی مطالب هر كتاب  ،غیر از تحقیق پیرامون آراء شخصی مؤلف آن است ؛ زی را ب رای
اظهار نظر دربارهٴ مضمون هر نوشته ای صِرفِ ظهور لفظی و رعایت قواع د مح اوره و ق وانین
ادبی آن كافی است.
لیكن داوری در زمینهٴ عقاید قلبی مؤلفِ آن  ،گذشته از توقف ب ر ام ور ی اد ش ده  ،مبتن ی ب ر
شرایط دیگری نیز هست مانند :
استناد اصل نوشته به آن مؤلف یقینی باشد.
تمام آنچه در آن كتاب آمده بدون تحریف و تفسیر  ،نوشتهٴ همان مؤلف باشد.
مقصود مؤلف  ،صِرفِ جمع آوری مطالب و گردآوری اقوال ب دون تض مین ص د و ك ذب ی ا
تعهّد حق و باطل آنها نبوده  ،بلكه منظور وی بیان واقع و فتوای حق و نقل صد باشد.
مؤلف در بیان واقع آزاد بوده و از گزند تقیّه و آسیب ترس  ،مصون بوده باشد.
آنچه در آن نوشتار آمده  ،آخرین اثر و رأی نهایی مؤلف آن بوده و فتوای پایانی او باشد.
برخی از مؤلفان در آغاز تألیف خود به وثاقت و اعتماد خویش بر همهٴ مض امین آن كت اب خب ر
می دهند ؛ همانند سخنانی كه ابن بابویه قمی ( قدّس سرّه ) در آغاز م ن یحض ره الفقی ه گفت ه
است و بعضی از مؤلفانِ دیگر  ،منظور خود را صرفِ جمع آوری اخب ار و آراء ی اد م ی كنن د و
خود را از تمیز صواب و ناصواب آن معاف می دارند و آن را به پژوهشگران محقق می سپارند ؛
مانند عالمه مجلسی ( قدّس سرّه ) در بحار األنوار.
دیگر آن كه نقاط قوت یك مؤلف و ابتكارهای فكری او هنگام بررس ی آث ار علم ی آن مؤل ف
ملحوظ شده و خصوصیت عصر وی و قِدْمَتِ روزگار او مغفول نشود .چه بسا اگر همان مؤلف با
حافظهٴ وافر و نبوغ بالغ و ذكاء سرشار خودْ در عصر ناقدان می زیست  ،زمانهٴ خ ویش را بهت ر
می شناخت و به معاصران خود خدمت علمی عمیق ارائه می داد و اگر ناقدانِ تأثیرِ وی در زم ان
او به سر می بردند  ،چه بسا كه از وضع موجود كنونی خود ب ی خب ر و از لغزش های فك ری آن

عصر مصون نمی ماندند ؛ زیرا بسیاری از بدیهیات زمانِ متأخر  ،جزء مسائل نظری عص ر متق دم
بوده است و همچنین بسیاری از مبادی روشن عصر حق  ،جزء مسائل دش وار زم انِ س ابق ب ه
شمار می آمد.
از این رهگذر  ،حقِ قدْمَتِ متقدمان روشن خواهد شد ؛ زیرا آنان با پیم ودن راه ص عب العب ور و
تحمّل تلخی خطاء  ،خیلی از نظریها را بدیهی و بسیاری از مسائل را مبادی قرار داده ان د ت ا ن ه
تنها در پیرامون آنها بحث نشود  ،بلكه از آنها به عنوان مبادی و مقدمات حلّ شده استمداد ش ود
تا در پرتو آنها مسائل نظری دیگر استنباط گردد.
به عنوان نمونه می توان جریان ذیل را یادآور شد  :مرحوم كلینی در كتاب توحید كافی  ،ب اب «
كون و مكان » چنین نقل می كند  :زُراره می گوید  :به حضرت امام باقر ( علیه السالم ) ع ر
كردم  :آیا خداوند بود و چیزی نبود ؟ فرمود  :آری  ،خداوند بود و چی زی وج ود نداش ت .م ن
گفتم  :پس خداوند در كجا بود ؟ زُراره گفت  :در این حال  ،حضرت امام باقر ( علیه السالم ) ب ه
جایی تكیه داده بود  ،بالفاصله به طور مستقیم نشست و فرمود  :ای زُراره ! مطلب مح الی را در
میان آوردی و از مكان پرسیدی در حالی كه اصالً مكان برای خدای سبحان كه منزّه از هر نقص
و مبرّای از هر نیازست  ،مستحیل است.
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از این نقل  ،روشن می شود كه جریان بی نیازی خدای سبحان از مك ان ك ه در عص ر م ا ج زء
اصول حلّ شده و مسلّم است و پایهٴ حلّ بسیاری از مسائل نظری قرار گرفت ه  ،در گذش تهٴ دور
برای فقیه ناموری همانند « زراره »  ،جزء مسائل حلّ نشده به شمار می آمد و اگر « زراره » در
زمان ما به سر می برد  ،خود از مدرّسان نامدار این گونه معارف می شد ؛ بن ابراین  ،ب ا در نظ ر
گرفتن عصر تألیف  ،تندی و شدّت انتقاد كاهش می یابد و گام ناقدان از نقد اصل مطلب به جرح
و قدح مؤلّفِ آن تعدّی نمی كند.
سوم حُرمت قِدْمَت قدماء  ،تنها در سبق زمانی آنان نیست  ،بلكه حق تعلیم و تربیت آنها همچنان
محفوظ است  ،لیكن این گونه از حقو هرگز مانع نقد دوستانه و جرح عاد نهٴ آثار آنها نخواهد
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كافی  ،ج  ، 1ص .09

بود ؛ وگرنه آنان به بررسی آراء علمای پیشین مبادرت نمی كردند و با نقد و نَقْب به تكمیل آنها
نمی پرداختند ؛ بلكه عدم تعرّ

نظرات آنان نوعی اعرا ِ اعترا

آمیز خواهد بود ؛ بن ابراین ،

تكریم آنها در نقل و نقد افكارشان نهفته است و با پذیرش اصلی ك ه در ش رح حكم إل ااش را
سهروردی به آن اشارت رفته است كه نیل به معارف الهی وقف هیچ عصر و مصر و نسل نبوده ،
بلكه همگان را به آن راه است و درب آن به روی عموم نسلها باز اس ت كوش ش ناق دان بص یر
بیشتر می شود.
با توجه به این پیشگفتار كوتاه پیرامون اَدَبِ نقد  ،بحثی دربارهٴ برخی از آراء تفس یری اب وجعفر
محمد بن جریر طبری آملی (  ) 222 019به عر

محقق ان ش ركت كنن ده در س مینار ب ین

المللی طبری می رسد.
اهمیّت قرآن كریم را گذشته از خود قرآن و امامان معصوم ( عل یهم الس الم ) ك ه همت ای آنن د
علماء راسخین نیز كه نائبان راستین رهبران معصوم هستند  ،بیان نموده ان د ؛ چن ان ك ه حض رت
امام خمینی قدس اللّه روحه الشریف در خطبهٴ وصیت نامهٴ سیاسی اله ی خ ویش چن ین مرق وم
فرموده اند  :الحمدللّه و سبحانك  ،اللّهم صلّ عل ی محم د و آل ه مظ اهر جمال ك و جالل ك و
خزائن أسرار كتابك الذى تجلّی فیه األحدیّإل بجمیع أسمائك حتی المستأثر منه ا ال ذى یعلم ه
غیرك....
وقتی بحث دربارهٴ ذات حق و همچنین اوصاف ذاتی حق كه اَحَدی را به آن حَرَم اَمنْ بار نیست ،
نباشد و سخن در تجلّی و ظهورِ فعلی خدای سبحان باشد  ،انسان كامل توان نی ل ب ه كن ه هم هٴ
تجلّیهای فعلی خدا را دارد و چون به مقام فنای در توحید واصل شد  ،حجاب غیریّت رخت بر می
بندد و آنچه را اغیار نمی دانند  ،او می بیند و حدیث شریف قُربِ نوافل كه در تمام جوامع مه مّ
روایی علمای گرانسنگ تشیّع و تسنّن آمده اس ت  ،پ ردهٴ پن دار مُنزّه ان صِ رف را م ی دَرَد و
بهانهٴ راكدان بی سلوك را از كف ساكنان دلبستهٴ خاك گرفته و شو س الكان ك وی دل دار را
مشتعل نموده تا بجایی برسند كه با علم حق  ،كتاب او را بیابند ؛ نه با دانش خلق و با دیدهٴ ح ق

و سامعهٴ حق  ،جمال او و كالم وی را بنگرند و بشنوند و سرانجام با زبان حق  ،اسرار آی ات را
بازگو كنند.
این كار  ،میسور مُفسِّری با روش روایی همچون طبری نیست ؛ بلكه مقدور مفسّ ری ج امع ب ینِ
ثِقْلَین و حكیمی عارف و عارفی حكیم چون عالّمه طباطبایی و امام خمینی ق دّس اللّ ه أس رارهما
خواهد بود ؛ چنان كه در این نقد گذرا روشن خواهد شد و عصارهٴ آن در طیّ فصول آین ده بی ان
می شود.
٭٭٭
فصل یكم.
سیرهٴ تفسیر طبری
روش طبری در تفسیر  ،عبارت است از  .1 :نقل آراء صاحب نظران .2 .نقل ادلهٴ هریك از آنها.
 .0انتخاب یكی از آنها یا ارائهٴ رأی جدید و استد ل بر آن به تقویت یكی از ادلّهٴ گذشتگان ی ا
طرح تازه ای در مقام استنباط و چون طبری از حافظهٴ سرشار و اطالع گسترده برخوردار ب ود ،
در این امور توفیق خوبی حاصل نمود و در جمع احادیث و جرح و تعدیل آنها و ترجیح سَنَدی ی ا
ادبی بعضی بر بعضی دیگر از سعی بلیغ دریغ نمی كرد.
لیكن محور قابل قبول او  ،همانا روایت بوده است ؛ آن هم با استنباط از اهل روایت نه اس تظهار
از اهل درایتْ كه هرگز مخصّص یا مُقیّد لُبّی متصل یا منفصل را از نظر دور نمی دارن د و هم اره
عقل و شرع را دو پیك ارزشمند الهی  ،یكی از درون و دیگری از بیرون می دانند.
طبری در ترجیح برخی از آراء یا در ابداع رأی جدید از متن آیات قرآن استفاده نموده و در ای ن
باره چنین می گوید  « :كتابُ اللّه یصدّ بعضهُ بعضاً » ؛ لیكن در شناخت آیاتِ محكم از متش ابه
و ارجاع متشابه به محكم و حلّ اعضال و اشكال آن در پرتو محكم  ،راه ص واب را ط ی نك رده
است ؛ به طوری كه گاهی محكم را به متشابه ارجاع داده و در این اصل و ف رع شناس ی  ،زم ام
كار را به دست حدیث سپرده است ؛ در حالی كه اعتب ار ح دیث  ،خ واه دارای مع ار

باش د و

خواه نباشد  ،بعد از عرضه بر قرآن كریم بوده و حجیّت آن پس از احراز عدم تباین و مخالفت ب ا

قرآن خواهد بود .بنابراین  ،تفسیر طبری همانا تفسیر به مأثور و اجتهاد در مح ور نق ل و اعتم ادِ
وافر بر حدیث است ؛ گرچه منشأ آن یك صحابی باشد ؛ نه معصوم.
خطر عزل عقل و جمود بر نقل  ،ره آوردی غیر قابل قبول دارد .عقل همان طوری كه در فهمی دن
معانی الفاظ  ،خواه منطو و خواه مفهوم و در درك مفاهیم آنها خ واه مواف ق و خ واه مخ الف ،
مستمع خوبی است  ،در اقامهٴ دلیل در قلمرو معارف عقلی نیز ناطق خوبی ب ه ش مار م ی رود و
هرگز نباید از نطق عقل غفلت كرد و او را فقط در حدّ استماع نگه داشت ؛ وگرنه همان محذوری
زم می آید كه طبری به آن مبتال شده ؛ چنان كه معل وم م ی ش ود  ،طب ری ن ه تنه ا بحثه ای
عرفانی در ذیل آیه ای نظیر ﴿ هو األول و ا خر و الظ اهر و الب اطن ﴾  2ن دارد  ،بلك ه بحثه ای
برهانی مُتقن  ،در ذیل آیه ای مانند ﴿ لَو كان فیهما الهإل إ ّ اللّه لفسدتا ﴾  0ارائه نمی دهد.
فصل دوم.
معرفت خدای سبحان در تفسیر طبری
شناخت خدای سبحان و اوصاف آن از قبیل توحید ذاتی و وص فی و فعل ی  ،ی ا توس ط وح ی و
شهودِ مصون از گزند وهمْ و محفوظ از آسیبِ وسوسه و تلبیس شیطان است یا ب ه بره ان عقل ی
است كه از علوم متعارفه تشكیل شده و از انواع خلط و مغالطه مصون مانده است و به نظ ر م ا
جمع هر دو راه  ،ممكن بلكه كامل خواهد بود.
قرآن كریم هماهنگی وحی و عقل و ضرورت استناد به آنها را چنین بیان می كند  ﴿ :قُ لْ أرأی تم
ما تَدْعونَ مِنْ دُونِ اللّه أرونی ماذا خلقُوا مِنَ األر

أم لهُمْ شِرْكٌ فی السّمواتِ ائتونی بكتابٍ من

قبل هذا أو أثارةٍ مِنْ عِلمٍ إنْ كُنتم صادقین ﴾  2؛ یعنی اگر چیزی معبود شد  ،باید سِمَت ربوبیّت را
داشته باشد تا در سایهٴ پرورش تكوینی اش شایستهٴ پرستش تشریعی باشد و اگ ر چی زی دارای
سِمَت ربوبیّت بود  ،حتماً باید دارای صفت خالقیت هم باشد و چیزی را خلق كرده باشد ؛ خواه ب ه
طور استقالل  ،خواه به نحو اشتراك ؛ هان ای بت پرستان ! اعالم دارید كه معبودان دروغین ش ما
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چه كرده اند ؛ آیا چیزی را در زمین آفریده اند یا در آفرینش آس مانها ش ركت دارن د ؟ ! ب رای
اثبات خالقیّت آنها دلیل اقامه كنید یا از وحی سماوی كه به صورت كتاب الهی بر پیامبران ن ازل
می شود  ،سَنَدی ارائه دهید یا از علم مأثور و مقبولِ عقل شاهدی اقامه نمایید.
محمد بن جریر طبری در تفسیر این كریمه  ،حجیّت عقل را تلویحاً ی ادآور ش ده ی  ،چن ین م ی
گوید  « :فانّ الدّعوی إذا لم یكن معها حجّإل لم تُفنِ عن المدّعی ش یئاً »  5.اكن ون بای د دی د ك ه
حُرْمت برهان عقلی از دیدگاه طبری چه اندازه است تا روشن گردد كه نحوهٴ تصدیق آیات ق رآن
نسبت به یك دیگر و همچنین كیفیت انسجام و هماهنگی احادیث در مقایسه با هم و كیفیت پیوند
قرآن با حدیث از نظر طبری چگونه است.
مفاد آشكار آیهٴ ﴿ تُدركهُ األبْصارُ و هُوَ یُدركُ األبصار و هوَ اللّطیفُ الخبیر ﴾  6بی ان برخ ی از
اوصاف سلبی خدای سبحان است ؛ به این معنا كه وی منزّه از رؤیت با چشم ظاهری است ؛ خواه
در دنیا و خواه در آخرت  ،خواه در بیداری و خواه در خواب و لسان این آیه از هرگونه تخصیص
 ،تقیید و مانند آن اِباء داشته و همچنان به اتقان خود باقی است و جهت ای ن دو قض یه ك ه یك ی
سالبه و دیگری موجبه است  ،ضرورت ازلی است ؛ یعنی « تدركه األبصار بالضرورة األزلیإل و
هو یدرك األبصار بالضرورة األزلیإل » .
طبری در ذیل این كریمه چند قول نقل می كند  .1 :ادراك غیر از رؤیت بصری است ؛ چنان ك ه
در آیهٴ ﴿ ...حتّی إذا أدركهُ الغَرَ ُ قالَ امنتُ 7 ﴾ ...ادراك هست  ،ولی رؤیت نیس ت و در آی هٴ ﴿
فلمّا تراءا الجمعانِ قالَ أصحابُ موسی إنّا لمُدركونَ ﴾  8رؤی ت بص ری هس ت و ادراك نیس ت ؛
زیرا خداوند وعده داد  ... ﴿ :تخافُ دَرَكاً و تخشی ﴾ .0
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چون ادراك  ،غیر از دیدن با چشم است و آنچه در این آیه نفی ش ده  ،همان ا ادراك اس ت و ن ه
رؤیت .پس  ،معنای آیه چنین است  :چشمها نمی توانند خدا را ادراك ( یعن ی احاط ه ) نماین د و
این منافات ندارد كه بتوانند او را ببینند ؛ چنان كه مؤمنان و نیز بهشتیان در قیامت او را با چشم
می بینند و همان طوری كه اصل علم به خدا ممكن و احاطهٴ به آن محال است  ،اصل
دیدن خدا ممكن و احاطه بصری به وی غیر ممكن است و خداوند در قرآن از رؤیت ع دّه ای در
قیامت خبر داد  ﴿ :وجوه یومئذٍ ناضرة ٭ إلی ربّها ناظرة ﴾  19و پیامبر اكرم ( صلی اهلل علیه و آله
و سلم ) نیز از آن گزارش داد كه مؤمنان خداوند را در قیامت می بینند ؛ همان طور ك ه م اه در
شب بدْر دیده می شود و همچنان كه آفتاب را بدون ابر می بینید.
چون كتاب خدا مصون از تعار

است  ،بلكه بعضی آیات او بعضی دیگر را تصدیق م ی كن د و

هیچ كدام از این دو قول خداوند و پیامبر گرامی ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) ناسخ یك دیگ ر
نیستند  ،پس نتیجهٴ جمعِ آیات و اخبار این خواهد بود كه گرچه خداوند در دنیا اصالً دی ده نم ی
شود  ،ولی در آخرت بدون احاطه دیده خواهد شد.
 .2ادراك در این آیه به معنای رؤیت بصری است و مفاد آن این است  :هرگز خداون د ب ا چش م
دیده نمی شود ؛ نه در دنیا و نه در آخرت و هركس بگوید  :پیامبر اكرم ( صلی اهلل علیه و آل ه و
سلم ) پروردگار خود را دیده است  ،همانا دروغ گفته اس ت و كس ی ك ه بگوی د اَحَ دی خ دای
خویش را دید  ،افترایی بس بزرگ به خداوند نسبت داده است كه نادیدنی را دیدنی معرفی نم ود
و آنچه از آیهٴ ﴿ وجوه یومئذٍ ناضرة ٭ إلی ربّها ناظرة ﴾ اراده شده است  ،هرگز ب ه معن ای نظ ر
بصری نیست ؛ بلكه به معنای انتظار در جهت پروردگار است.
گروهی از قائالن به این قول اَخبار رؤیت خ دا را مجع ول دانس ته و دی دن وی را عق الً مح ال
دانسته اند ؛ زیرا رؤیت بصری  ،مستلزم تجسّم مرئی است ؛ چنان ك ه ش نیدنِ ب ا س مع ظ اهر و
بوییدن با شامّهٴ بدنی  ،مایهٴ جسمیّت مسموع و مشموم خواهد بود.
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 .0ادراك در این آیه به معنای رؤیت بصری است ؛ نه به معن ای احاط ه و چ ون در آی هٴ دیگ ر
سخن از نظر به سوی خدا به میان آمده و نظر نیز به مرئی تعلق می گیرد و نه نامرئی و از جهت
دیگر هیچ گونه ناسازگاری و تعارضی بین آیات قرآن وجود ندارد  ،لذا باید از اطال ی ا عم وم
آیهٴ نفی ادراك كه شامل دنیا و آخرت می شود به توسط آیهٴ نظر به سوی خدا ك ه مخص وص
قیامت است  ،رفع ید كرد و گفت  :خداوند در دنیا دیده نمی شود  ،ولی در آخرت دی ده خواه د
شد.
 .2ادراك در این آیه به معنای دیدن با چشم است ؛ ولی باید از عموم آن صرف نظر كرد و گفت
 :منظور آن است كه فقط ظالمان هرگز خدا را نمی بینن د ؛ چ ه در دنی ا و چ ه در آخ رت ؛ امّ ا
مؤمنان و اولیاء الهی او را می بینند.
 .5ادراك در این آیه به معنای رؤیت بصری است و عموم آن همچنان محفوظ است ؛ یعن ی ه یچ
كس  ،چه كافر چه مؤمن در هیچ نشئه  ،چه دنیا چه آخرت خداوند را با چشم نم ی بین د ؛ ل یكن
خدای سبحان برای اولیای خود در قیامت حِسّ ششمی خلق می كند كه غیر از حواس پنج گان هٴ
آنهاست و ایشان با آن حسّ ششم خدا را می بینند.
قائالن به این قول چنین استد ل كرده اند  :اگر خداوند در قیامت در اثر قوّت باصره قاب ل دی دن
باشد در دنیا هم مرئی خواهد شد  ،ولو به طور ضعیف ؛ زیرا حقیق تِ نی روی احس اس در دنی ا و
آخرت طبق فر

یكی است و تفاوت این دو عالم در قوت و ضعف آن است .پس  ،اصل رؤیت

باید در دنیا و آخرت حاصل گردد و تفاوت آنها در شدّت و ضعف باشد.

11

طبری بعد از نقل اقوال یاد شده  ،چنین می گوید  :نزد ما صواب همان است كه اخب ار متظ اهرهٴ
پیامبر اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) بر آن د لت دارد كه شما خداون د را در قیام ت م ی
بینید ؛ همان طوری كه ماه را در شب بَدْر و آفتاب بی اَبْر را می بینید .مؤمنان خدا را می بینند و
كافران از آن محجوب اند ؛ چنان كه خداوند فرمود  ﴿ :كالّ إنّهم عن ربّهم یومئذٍ لمحجوبون ﴾ .

11
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12

سورهٴ مطففین  ،آیهٴ .15

12

آنگاه دلیل عقلیِ قائالن به امتناع رؤیت خدا را چنین نقض می كند  :همان طوری كه هر فاع ل و
مُدَبّری یا مماسِّ فعل و تدبیر خود است یا از آن جداست  ،ولی خداوند در حالی كه فاعل و مدبّر
است  ،نه با فعل خود تماس دارد و نه از آن متباین است ( .زیرا این امور از خواص اجسام اس ت
) پس  ،خداوند نمی شود كه مرئی باشد و در عین حال در احك ام جس میّت ب ا س ایر مرئ ی ه ا
شریك نباشد .همچنین هر فاعل و مُدبّری دارای رنگ و مانند آن است ؛ در حالی كه خداوند ب ا
اینكه فاعل و مدبّر است  ،هیچ گونه رنگی ندارد .پس  ،می توان درب ارهٴ رؤی ت وی نی ز چن ین
گفت كه مستلزم هیچ یك از اوصاف مشترك بین مرئی ها نیست كه همانند داشته باشد ....س پس
می افزاید  :منكران رؤیت خدا مسائلی دارند كه در آنها تلب یس راه یافت ه و مقص ود م ا كش ف
تمویه های آنان است تا كسی كه در كتاب ما می نگرد  ،بداند كه آنها ب ه چی زی غی ر از آنچ ه
شیطان برایشان مشتبه كرده  ،رجوع نمی كنند و در آراء خویش به آیهٴ قرآن یا حدیث صحیح ی ا
سقیم اصالً مراجعه نمی نمایند ؛ « فهم فى الظلمات یخبطون و فى العمیاء یترددون نعوذ باللّ ه م ن
الحیرة و الظلمإل » .

10

همین معنا را كه امكان رؤیت خداوند در قیامت باشد  ،در ذیل آیهٴ  20سورهٴ « القیامه » مجدداً
بازگو كرده و چنین می گوید  « :أوْلی القولین فى ذلك عندنا بالصواب انّ معنی ذلك  ،تنظر الی
خالقها و بذلك جاء األثر عن رسول اللّه ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ( » 12چنان كه در ذیل آیهٴ
 120از سورهٴ « اعراف »  ﴿ :ربّ أرنی أنظر إلیك ﴾ ...مطالبی دارد كه خالصهٴ آنها این است :
 .1منظور از نظر در این آیه رؤیت بصری است.
 .2رؤیت در دنیا برای كسی حاصل نمی شود  ،مگر آنكه با مرگ وی همراه باشد.
 .0رؤیت بصری در آخرت برای مؤمنان حاصل می شود.
 .2توبهٴ حضرت موسی ( علیه السالم ) در این بود كه خداوند در دنیا دیده نمی شود ؛ ن ه آنك ه
اصالً دیده نشود 15.اكنون نقدی گذرا بر گوشه ای از آراء طبری را ارائه می دهیم  .1 :عق ل ك ه
10

تفسیر طبری  ،ج  ، 7صص .092 090

12

همان  ،ج  ، 20ص .100

15

همان  ،ج  ، 0صص .56 20

هم ناطقی نیرومند است  ،در معارف عقلی و هم مستمعی قوی در مفاهیم نقل ی اس ت  ،در تبی ین
آراء وی دخالت چندانی ندارد ؛ وگرنه هرگز محكم متشابه نمی شد و متشابه محكم نمی گش ت
و آیهٴ ﴿ تدركهُ األبصار 16 ﴾ ...محكوم آیات ﴿ وجوه یَومئذٍ ناضرة ٭ إلی ربّها ناظرة ﴾  17نم ی
شد.
 .2ادراك  ،معنای جامعی دارد كه در هر چیزی مناسب همان چیز است ؛ ادراك غَ رْ در آی هٴ ﴿
...أدركه الغر ﴾  18به معنای فرو بردن است و ادراك بصر در آیهٴ ﴿ تدركهُ األبصارُ ﴾ ...همان ا
دیدنست كه به طور مطلق نفی شد.
 .0گرچه سیا آیهٴ نظر به سوی پروردگار  ،راجع به تقسیم چهره ها در قیامت است  ،ل یكن ب ه
استناد همین آیه  ،نفی ادراك بصری و شواهد نقلی فراوان دیگر كه از اهل بیت عصمت و رسالت
( علیهم السالم ) رسیده است و به اعتماد برهان متین عقلی  ،می ت وان گف ت ك ه منظ ور هم ان
چهرهٴ جان است كه برابر آیهٴ كریمهٴ ﴿ فأقم وجهك للدینِ حنیفاً فطرتَ اللّ ه الّت ی فط ر الن اسَ
علیها تبدیل لخلق اللّه ذلك الدین القیّم 10 ﴾ ...خواهد بود و معنای آن لقاء اللّه با دل است ؛ ن ه
دیدن وی باچشم.
 .2استد ل به احادیثِ رؤیت بصری اگر اصل آنها مجعول نباش د و اگ ر م راد از آنه ا ب ه ق ول
طبری دیدن با چشم باشد و نه شهود قلبی كه سخنان معصومین ( علیهم السالم ) آن را تأیید م ی
كند  ،نشانهٴ حدیثگرایی در تشخیص اصلی ترین مع ارف دین ی اس ت و عالم ت حم ل ق رآن و
عر

آن بر حدیث است ؛ در حالی كه وظیفهٴ ما عكس است ؛ مگر در مورد تقیید و تخصیص و

مانند آن بعد از تبیین خطوط اصیل و محوری قرآن و باید قرآن ترازوی سنجش ص حت و س قم
همهٴ احادیث باشد تا چیزی مبائن او جعل نگردد.
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سورهٴ یونس  ،آیهٴ .09

10
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 .5نقض و معارضهٴ برهان عقلیِ قائالنِ به امتناع رؤیت بصری به دو نمونهٴ فاعل مُدَبّر كه هماره
یا تماس جسمانی با فعل و تدبیر خود دارد یا انفصال مادی از آن و همچنین همواره دارای رن گ
و مانند آن است  ،در حالی كه خداوند فاعل و مدبّری است كه ن ه ب ه فص ل و وص ل جس مانی
متصف است و نه به رنگ و بو و ...موصوف می گردد  ،ناشی از جهل ب ه م ؤدّای بره ان عقل ی
است ؛ چنان كه هیچ قاعدهٴ كلی بر این مطلب اقامه نشده است كه هر فاعل و م دبّری بای دچنین
باشد ؛ بلكه فاعل و مدبّر طبیعی  ،قانون خاص خود را دارد و فاعل و م دبّر م اوراء طبیع ی نی ز
قانون مخصوص خود را داراست ؛ چنان كه مولی الموحدین علی بن ابی طال ب ( علی ه الس الم )
فرمود  « :صانعٌ بجارحإلٍ »  29؛ « ...فاعلٌ باضطرابِ آلإلٍ » .

21

 .6معرفت موسای كلیم ( علیه السالم ) را بر معیار فهم خود سنجید و توبهٴ آن حضرت را نسبت
به چیزی قرار داد كه به گمان وی همهٴ اشاعره آن را می دانند كه خداوند در دنیا دیده نمی شود
و حضرت موسی ( علیه السالم ) بعد از اصابت صاعقه و مدهوشی  ،وقتی به هوش آمد  ،فهمی د
كه خداوند را فقط در آخرت می توان دید.
طبری این گونه تفكّر جسمی را در ذیل آیهٴ  19سورهٴ « فتح » نمایان می كند ؛ زیرا درب ارهٴ ﴿
یدُ اللّه فو أیدیهم 22 ﴾ ...دو وجه ذكر می كند  :یكی آنكه دست خ دا ب ا ی دس ت آنهاس ت ،
چون آنان در هنگام بیعتِ با پیامبر ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) با خداوند بیع ت م ی كردن د و
دیگر آنكه منظور از دستْ قدرت باشد ؛ نه عضوی خاص ؛ یعنی قدرت خ دا در ی اری پی امبر (
صلی اهلل علیه و آله و سلم ) فو یاری آنهاست و هیچ كدام از دو وجه را بر دیگری ترجیح نمی
دهد ؛ با اینكه شیوهٴ طبری این است كه اگر به نظر او برخی آراء بر برخی رجحان داشته باشند ،
اظهار نظر می كند و وجه رجحان را بیان م ی دارد ؛ گرچ ه معی ار ت رجیح در م وارد گون اگون
مختلف است ؛ گاهی ظاهر قرآن  ،مدلول حدیث و گاهی نكتهٴ ادبی  ،مس بب رجح ان ق رار م ی
گیرد.
29

نهج البالغه  ،خطبهٴ .170

21

همان  ،خطبهٴ .186

22
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 .7مهم ترین معیار ارزیابی او در معارف دینی  ،صرفِ ح دیث اس ت و ح دیث غی ر معص وم را
همانند خبر معصوم می پندارد و بسیاری از احادیث كه مایهٴ ترجیح اجته ادی اوس ت  ،اخب اری
است كه از برخی از صحابه نقل شده است ؛ در حالی كه هرگز سخن صحابی میزان س نجش آراء
و اقوال موجود در محل بحث نخواهد بود ؛ مخصوصاً در مسائل غیر تعبدی كه ظنون را ب ه آنه ا
راه نیست و كاری از مظنّه و گمان حاصل نمی شود.
نشانهٴ حدیث مداری طبری آن است كه در ذیل آیات المعارف كه حدیث كمی وارد شده اس ت ،
او بحث بسیار كوتاهی دارد ؛ مانند ﴿ لو كانَ فیهما الهإلٌ إ ّ اللّه لفسدتا ﴾  20و نظایر آن كه اث ری
در تحقیقات عقلی در ذیل این گونه آیات به جز اشارهٴ گذرا یافت نمی شود.
فصل سوم.
معرفت وحی و رسالت در تفسیر طبری
انسان كامل از آن جهت كه به مرحلهٴ تجرد تام عقلی نائل آمده و از تقیّد به مرتبهٴ وهم و خی ال
رهایی یافت  ،هم از گزند توهم و تخیّل خام از درون مصون است و هم از آسیب وسوسهٴ ابلیس
از بیرون و حقایق غیب و شهود بدون سهو و نسیان و خطا مشهود او قرار می گیرد و نیل ب ه آن
مقامِ وا مقدور همگان نیست و كسی كه سابقهٴ وثنیّ ت دارد و ی ا س ائقهٴ س تم و تع دّی در او
موجود است  ،توفیق رهیابی به مقام انسان كامل را ندارد و س عادت نی ل ب ه درج هٴ رس الت و
رهبری دینی جامعه را نخواهد داشت  ... ﴿ :ینالُ عه دی الظ المین ﴾  22؛ ﴿ ...اللّ ه أعل مُ حی ثُ
یجعلُ رسالته. ﴾ ...

25

اكنون باید دید طبری وحی و رسالت را چگونه ترسیم می كند و راه نفوذ وهم و خیال و وسوسه
را به مقام امن وحی چگونه باز می دارد و صحنهٴ نزول وحی را چطور مورد تهاجم ش یطان م ی
داند و خالصه سابقهٴ برخی از انبیاء را با وثنیّت به چه حال تبیین می نماید.

20

سورهٴ انبیاء  ،آیهٴ .22
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در ذیل آیات  ﴿ :و ما أرسلنا من قبلك من رسولٍ و

نبیٍّ إ ّ إذا تمنّی ألقی الشیطانُ فی أمنیت ه

٭ فینسخ اللّه ما یُلقی الشیطانُ ثُمّ یُحكمُ اللّه آیاتهِ و اللّه علیمٌ حكیمُ ﴾  26.چن ین نق ل م ی كن د :
پیامبر اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) در یكی از محافل پ ر جمعی ت ق ریش نشس ته ب ود و
آرزو می كرد چیزی از جانب خدا بر او نازل نشود كه مایهٴ تنفّر و رنجش آنان گ ردد ؛ در ای ن
حال  ،سورهٴ ﴿ و النجمِ إذا هوی ٭ ما ضلّ صاحبكم و ما غوی ﴾  27نازل شد و پیامبر ( صلی اهلل
علیه و آله و سلم ) آن را قرائت نمود .وقتی به آیهٴ ﴿ أفرأیتم الالّت و العُ زّی ٭ و من وة الثالث إلَ
ا ُخری ﴾  28رسید  ،شیطان دو كلمهٴ ( تلك الغرانقإل العلی  ،و ان شفاعتهنّ لترجی ) را بر او القاء
كرد و پیامبر ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) آنها را خواند ؛ سپس سوره را به پایان رس انید و در
آخر سوره سجده كرد و همهٴ حاضران نیز سجده كردند و ولید بن مغیره كه در اثر سالمندی توانِ
سجده را نداشت  ،خاك را به پیشانی خود رساند و بر آن سجده نمود و همگان به آنچه پی امبر (
صلی اهلل علیه و آله و سلم ) تكلّم كرد خوشحال شدند و گفتند ...آله هٴ م ا ب رای م ا ن زد خ دا
شفاعت می نمایند....
به همین مضمون نقلهای فراوانی دارد ؛ سپس می گوید  :این سهو پیامبر ( صلی اهلل علیه و آل ه و
سلم ) سانحهٴ سنگینی برای آن حضرت تلقّی شد و خداوند برای تسلیت وی آیهٴ ﴿ و ما أرس لنا
من قبلك 20 ﴾ ...را نازل فرمود.
خالصهٴ آنچه از طبری در این زمینه استفاده می شود  ،این است :
 .1امكان سهو پیامبر در متن پیامی كه از خدا دریافت می نماید ؛ قه راً امك ان س هو در مس ائل
دیگر اعم از عبادت و غیر آن بال مانع خواهد بود ؛ گرچه نمی ت وان از س هو در مس ائل دیگ ر ،
امكان سهو در اصل پیام الهی را اثبات كرد.
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 .2سهوِ در اصل پیام الهی  ،اختصاص به بعضی از انبیاء ندارد ؛ بلكه هیچ پیامبری بدون س هو در
متن پیام الهی نخواهد بود ؛ زیرا آیهٴ یاد شده به منظور تسلیت پیامبر اكرم ( صلی اهلل علیه و آله
و سلم ) نازل شده تا برساند كه همهٴ پیامبران به سانحهٴ سهو مبتال بوده اند.
 .0نه تنها سهو در اصل پیام ممكن است  ،بلكه به فعلیّت رسیده و در قصهٴ غرانیق نیز واقع شده
است.
 .2منشأ سهو مزبور القاء شیطان بود و شیطان را در حریم اصل وحی راه نفوذ هست كه می تواند
در آن تصرّف نماید.
 .5گرچه شیطان در حریم وحی نفوذ دارد و چیزی را بر خالف گفتهٴ خدا القاء م ی كن د  ،ل یكن
خداوند آن كالم سهوی و القاء شیطانی را نسخ می نماید و آیات واقعی خود را حاكم و نافذ م ی
سازد.
 .6صیانت قرآن از تحریف گرچه حدوثاً با پدیدهٴ سهو و القاء شیطانی منافات ن دارد  ،ل یكن ب ه
گمان طبری بقاءً با آن تنافی دارد ؛ زیرا هرگونه القاء شیطانی نسخ م ی ش ود و وح ی ن اب م ی
ماند .پس  ،نمی توان به استناد حفظ قرآن از تحریف  ،مانع اصلی سهو یا القاء شیطانی شد.
 .7اشتمال صدر سورهٴ « و النجم » بر اینكه پیامبر اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) هرگز ب ر
اساس هوا سخن نمی گوید ؛ بلكه غیر از وحی چیزی نخواهد گفت و همچن ین اش تمال وس ط آن
سوره بر اینكه فرشته بدون اذن خدا حق شفاعت ندارد و شفاعت فرشتگان سودی ندارد چه رس د
به شفاعت بتهای دروغین .به گمان طبری این نكات منافاتی با قصه غرانیق ندارد  ،زی را جری ان
شفاعت بتها كالم سهوی و القاء شیطانی بود كه با نزول آیات منافی آن  ،نسخ می شود.
 .8قصهٴ غرانیق كه صدر و ذیل آن ناهماهنگ و متهافت است  ،نزد طبری ب دون تن افی و قاب ل
قبول است و سرّ تهافت آن این است كه سورهٴ « النجم »  ،چنان كه گفته اند یك جا ن ازل ش ده
و كالمی كه یك جا نازل شده چگونه مشتمل بر تناقض است ؛ با اینكه متكلّم آن كالم  ،داعی هٴ
هماهنگی كامل سراسر كتاب خود را داشته و از این رهگذر  ،تح دّی ه م نم وده اس ت ؛ ﴿ أف ال

یتدبّرون القران أمْ علی قلوبٍ أقفالها ﴾  09؛ ﴿ ...لو كان مِنْ عندِ غیرِ اللّه لوجدوا فِیهِ اختالفاً كثی راً
﴾.
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 .0در پایان قصهٴ غرانیق آمده است كه صنادید شرك و سران الحاد  ،به مضمون سورهٴ « والنجم
» راضی شدند و همراه پیامبر اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) سجده كردند.
ممكن است كسی تهافت اثبات شفاعت بتها و سلب آن را چنین توجیه كند  ،كه اثبات آن با سهو
و القاء شیطانی بود و سلب آن با وحی و نسخ الهی و تحكیم آیات خدا انجام شد ؛ لیكن ب ا نف ی
صریح شفاعت بتها و با اشتمال سوره بر تجهیل مشركان و اندك دانستن دانش آنها و جاهل بودن
آنان از جهان غیب و آخرت  ،چگونه مشركان راضی به مضمون آن سوره شدند و همگان س جده
كردند و پیر سالمندی كه توان وضع پیشانی بر خاك را نداشت  ،خاك را بر پیش انی نه اد و ب ا
این وضع بر آن سجده كرد.
 .19نقل چنین داستان موهون و موهومی به استناد سخن غیر معصوم  ،نزد طبری موجّ ه اس ت.
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البته با این شیوه  ،چهرهٴ نورانی صاحب لواء عصمت و پرچم صیانت از هرگونه خط اء و س هو و
نسیان  ،مشوّه و مسخ می گردد.
قرآن كریم  ،هم وحی را از گزند هرگونه تحریف و دستیابی شیطان مصون می داند و ه م پی امبر
اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) را در همهٴ مراحل وحی  ،مانند تلقّی و ضبط و نیز از آسیب
سهو و صدمهٴ نسیان و القاء شیطانی محفوظ می شمارد.
دربارهٴ صیانت وحی از آسیب هرگونه تحریف اجنبی و نفوذ ابلیسی چنین م ی فرمای د  ﴿ :و م ا
نتنزّل إ ّ بأمرِ ربّكَ لهُ ما بینَ أیدینا و ما خلفنا و ما بین ذلك و ما كان ربّكَ نَس یّاً ﴾  00؛ س خن
فرشتگان این است  :ما هرگز بدون فرمان پروردگار تو نازل نمی شویم .آنچه قبل از م ا ب وده و
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به عنوان عِلل عالیه و مبادی فائقهٴ ما محسوب می شوند  ،در اختیار خداس ت و همچن ین آنچ ه
بعد از ما بوده و به عنوان معالیل و لواحق وجودی ما به شمار می آیند نیز در اختیار اوست.
همین طور آنچه بین مبادی سابقه و لواحق آینده قرار دارند  ،یعنی تمام هس تی خ ود م ا و ق وام
وجودی ما نیز در اختیار اوست ؛ پس تم ام ش ؤون م ا اع م از مب ادی متق دّم و آث ار مت أخر و
مقوّمهای درونی با ارادهٴ خداوند اداره می شود و خداوند هم منزّه از نسیان است ؛ بنابراین  ،هیچ
گونه راهی برای نفوذ غیر خدا نیست و خدا هم مبرّای از هرگونه سهو خواهد بود ؛ و سایر آیاتی
كه دربارهٴ حفظ قرآن نازل شده است  ،همین مطلب را تأیید می نماید.
دربارهٴ عصمت پیامبر اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) از گزن د گ زاف گ ویی ی ا فزون ی و
كاستی در تلقی یا حفظ یا امالء وحی  ،چنین می فرماید  ﴿ :إنّك لتلقّی القران من لدن حكیمٍ علیمٍ
﴾  02؛ یعنی در مقام دریافت اصل وحی  ،تو آن را از نزد خدای حكیم علیم تلقّی می نم ایی و در
نزد خدا جایی برای نفوذ غیر خدا نخواهد بود ؛ چنان كه كریمهٴ ﴿ نزلَ به ال روحُ األم ین ٭ عل ی
قلبك لتكونَ مِن المنذرینَ ﴾  ﴿ ، 05و بالحقّ أنزلناه و بالحقّ نزلَ ﴾  06صیانت مقامِ دریافت وح ی
را تأیید می كند.
دربارهٴ عصمت در مقام ضبط و نگهداری وحی فرموده است  ﴿ :سَنُقرئكَ فال تنسی ﴾  07و راجع
به عصمت در مرتبهٴ انشاء و امالء و ابالغ می فرماید  ﴿ :ما ینطق عن الهوی ٭ إن هو إ ّ وح یٌ
یوحی ﴾  08؛ پیامبر اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) همان طور كه در مقام ابالغ پی ام اله ی ،
معصوم از هوا و مصون از هوس است و هرچ ه م ی گوی د همان ا وح ی اله ی اس ت  ،در مق ام
مأموریت هم مبرّای از كتمان و منزّه از ضِنّت است ؛ ﴿ و ما هو علی الغی ب بض نینٍ ﴾  00؛ یعن ی
نبی اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) مصون از كتمان پیام است ك ه ض نّت و بخ ل ب ورزد و
02

سورهٴ نمل  ،آیهٴ .6

05

سورهٴ شعراء  ،آیات .102 100

06

سورهٴ اسراء  ،آیهٴ .195

07

سورهٴ اعلی  ،آیهٴ .6

08

سورهٴ نجم  ،آیات .2 0

00

سورهٴ تكویر  ،آیهٴ .22

برخی از پیامها را به مردم نرساند ؛ پس آن حضرت ( ص لی اهلل علی ه و آل ه و س لم ) در هم هٴ
شئونِ سلب و اثبات كه به پیام الهی بر می گردد  ،معصوم است.
همان طوری كه جهات سه گانهٴ فرشتگان یعنی ( قبل ) و ( بَعد ) و ( مَع ) آن ان معص وم اس ت ،
جهات سه گانهٴ پیامبر اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) نیز مصون خواهد بود ؛ ام ا آنچ ه ب ه
قوام وجودی آن حضرت بر می گردد  ،اعم از تلقی و ضبط و انشاء  ،مش روحاً بی ان ش د و ام ا
آنچه به قَبل و بعد راجع به آن حضرت است  ،چنین می فرماید  ﴿ :عالمُ الغی بِ ف ال یُظه رُ عل ی
غیبه أحداً ٭ إ ّ من ارتضی من رسولٍ فإنّه یسلُكُ من بین یدیهِ و مِن خلفهِ رصداً ٭ لیعلم أن ق د
أبلغوا رسا تِ ربّهم و أحاط بما لدیهم و أحصی كلّ شی ء عدداً ﴾  29؛ یعن ی وح ی اله ی ب دون
دخالت هیچ بیگانه ای به سمع جامعه می رسد ؛ از آن به بع د ه ركس نج ات یاف ت  ،روی بیّن ه
است و هركس به هالكت رسید  ،منحرف از بیّنه خواهد بود ؛ ﴿ ...لیهلك من هل ك ع ن بیّن إلٍ و
یحیی من حیّ عن بیّنإلٍ. ﴾ ...
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بینش خاصی كه طبری و همفكرانش دربارهٴ نبوت عامّه داشته و دارن د  ،ن ه س ابقهٴ وثنیّ ت را
منافی نیل به مقام نبوت می دانند و نه حقهٴ سهو و القاء شیطانی را مباین مقام منیع رسالت می
یابند ؛ لذا  ،در ذیل آیهٴ ﴿ فلمّا جنّ علیهِ الّیلُ رءا كوكباً قال هذا ربّی فلمّا أفلَ قالَ أُحبُّ اآلفلین
﴾  ، 22حدیثی از ابن عباس به این مضمون نقل می كن د  :هنگ امی ك ه اب راهیم ( علی ه الس الم )
ستاره را دید  ،گفت  :این پروردگار من است و او را پرستش نمود و وقتی غروب كرد  ،گف ت :
من آفلها و غروب كننده ها را دوس ت ن دارم و هنگ امی ك ه م اه را ط الع دی د  ،گف ت  :ای ن
پروردگار من است و او را عبادت كرد و وقتی ماه غروب نمود  ،گفت  :اگر پروردگار م ن م را
هدایت نكند  ،هر آینه از گمراهان خواهم بود و آنگ اه ك ه آفت اب را ط الع یاف ت  ،گف ت  :ای ن
پروردگار من است و این بزرگ تر است و او را پرستید و وقتی كه غروب كرد  ،گفت  :ای قوم
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من ! آنچه شما شرك می ورزید من از آن بیزارم ...؛ آنگاه سخن گروهی را كه به زع م او اه ل
روایت نیستند ( و برهان عقلی را ملحوظ می دارند )  ،چنین نقل می كند :
 .1روا نیست كسی كه به پیامبری مبعوث می شود  ،مقداری از دوران بلوغ سنّی خود را در كفر
گذرانده باشد.
 .2آنچه خداوند دربارهٴ حضرت ابراهیم ( علیه السالم ) حكایت نم ود  ،نش انهٴ جه ل آن پی امبر
گرامی به امتناع ربوبیّت ستاره و ماه و آفتاب نبود.
 .0آنچه در این زمینه حكایت شد  ،یا بر وجه انكار و عیب بر پرستش اصنام است  ،زی را وقت ی
كواكب سپهری صالحیت ربوبیت را نداشته اند  ،بته ای تراش یدهٴ زمین ی یقین اً ص الح پ رورش
تكوینی نخواهند بود یا بر وجه معارضه به باطل است ؛ چنان كه در مناظره ها رایج است  ،ی ا ب ر
وجه استفهام انكاری و توبیخ  ،یا مانند آن است.
سپس اصل برهان عقلی در مسئله را رسا ندانسته است و هیچ ك دام از وج وه ی اد ش ده را زم
تلقّی نكرده و چنین گفته است  « :از گزارش خداوند دربارهٴ ابراهیم هنگامی كه ماه غروب ك رد
( اگر پروردگار من هدایتم نكند  ،من از گروه گمراهان خواهم بود )  ،می توان استد ل كرد ك ه
همهٴ این اقوال یاد شده خطا و باطل است و صواب  ،همانا اعتراف به خدا و اعرا
آن می باشد » .

از ما س وای

20

توهّم سابقهٴ وثنیّت برای پیامبران  ،گرچه یك لحظه باشد  ،نه تنها با برهان عقلی دربارهٴ نب وت
عامه سازگار نیست  ،بلكه با ظواهر آیاتی كه در این زمینه نازل شده اس ت نی ز هماهن گ نم ی
باشد ؛ زیرا قبل از جریان مشاهدهٴ كواكب و فر

ربوبیّت آنها و ابطال آن  ،دو آیه قرار داد كه

هركدام شاهد بینش توحیدی حضرت ابراهیم ( علیه السالم ) است  ﴿ .1 :و إذ قال إب راهیمُ ألبی هِ
ازرَ أتتخذُ أصناماً الهإل إنّی أراك و قومكَ فی ض اللٍ مُب ینٍ ﴾  22؛  ﴿ .2وك ذلكَ نُ ری إب راهیم
مَلكوتَ السمواتِ و األر

و لیكونَ مِنَ الموقنینَ ﴾ .
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زیرا برابر آیهٴ اول  ،حضرت ابراهیم ( علیه السالم ) آزر را توبیخ و بت پرستی را ضاللت و قوم
آزر را مانند خود او در گمراهی واضح می داند ؛ پس چگونه خودش در بطالن بت پرستی ش ك
دارد و لحظه ای را به پرستش اصنام سماوی به سر می برد و برابر آیهٴ دوم  ،خداون د ب ه ط ور
مستمر كه از تعبیر مضارع استفاده می شود  ،ملكوت آسمانها و زمین را نشان حضرت اب راهیم (
علیه السالم ) می داد ؛ كسی كه باطن عالم مُلك و درون آن را می بیند و ای ن دی دن ب ا ارائ هٴ
الهی حاصل می شود  ،چگونه در تردید به سر می برد و غیر خدا را می پرستد.
چنان كه در پایان قصهٴ دیدن كواكب و احتجاج با قوم  ،شاهد دیگری وجود دارد كه گواه صاد
توحید ناب حضرت خلیل ( علیه السالم ) است و آن شاهد عبارت از این است  ﴿ :و تلك حجّتن ا
اتیناها إبراهیم علی قومه نرفعُ درجاتٍ من نشاء إنّ ربّك حكیمٌ علیمٌ ﴾  26؛ زیرا مفاد این آی ه آن
است كه احتجاج یاد شده كه افول ستارگان با ربوبیت آنها سازگار نیست و خداوند آن است ك ه
محبوب دلها و مجذوب قلبها باشد و هیچ كدام از اجرام سپهری ص الح محبوبیّ ت نب وده و ی ق
ربوبیّت نمی باشند از طرف خداوند به حضرت ابراهیم ( علیه السالم ) تعلیم و الهام یا وحی شد ؛
از این رهگذر كه قصهٴ مشاهدهٴ كواكب  ،محفوف به بیان عنایتهای خاص الهی است  ،خ واه ب ه
صورت ارائهٴ مستمر ملكوت كه قبل از آن یاد شد و خواه به صورت اعطاء حجّت و تعلیم برهان
كه بعد از آن ذكر شده است  ،می توان استنباط كرد كه آن قصّه فقط جنبهٴ فر

و مانن د آن را

داراست ؛ نه آنكه جنبهٴ پذیرش و پرستش بتهای آسمانی را داشته باشد.
نظر طبری را پیرامون نبوّت عامّه و اینكه آیا انبیاء معصوم هستند یا نه و اینك ه صِ رفِ تكلی ف
آنان به احكام و تحذیر آنها از حرام و گناه و ترغیب آنان به ح الل و ث واب  ،مس تلزم ارتك اب
آنان نسبت به معاصی نخواهد بود  ،می توان از متشابهاتی كه با نزاه ت انبی اء از ذن وب تواف ق
صریح ندارد  ،جست وجو نمود .وی در ذیل آیهٴ ﴿ و ألقِ عصاكَ فلمّا راها تهتزّ كأنّها ج ان ولّ ی
مُدبراً و لَمْ یُعقّب یا مُوسی تخفْ إنّی یخافُ لدیّ المُرسلونَ ٭ إ ّ مَن ظَلمَ ثُمّ بَدّلَ حُس ناً بع دَ
سوءٍ فإنّی غفور رحیم ﴾  27چنین می گوید ... « :نزد من ( یعنی خدای سبحان ) پیامبرانی كه آنه ا
26
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را به نبوّت اختصاص دادم  ،نمی ترسند مگر كسی از آنها كه ستم كرده و كاری را به طوری كه
مأذون نبود انجام داده باشد ...و آنچه دیگران در معنای آیهٴ یاد شده گفته اند  ،ناصواب اس ت و
صواب همان است كه حَسَن بصری و ابن جُریح گفت ه ان د و آن اینك ه كلم هٴ ﴿ إ ّ م ن ظَلَ م ﴾
استثناء صحیح از جملهٴ ﴿ یخاف لدیّ المرسلون ﴾ است و حسن بصری معنای این سخن خدا با
موسی را چنین بیان كرد كه « من تو را ترساندم  ،چون تو آدم كشتی » .

28

زیرا مبنای اعتقاد طبری در نبوّت شناسی آن است كه رسالت با معصیت جمع می شود و عصمت
از عصیان زم نیست .آیهٴ دوم سورهٴ « فتح » را طوری تفسیر می كند كه نه با عق ل س ازگار
است و نه با سیا آیات تناسب دارد و خالصه نظر ایشان دربارهٴ آیهٴ ﴿ لیغفر لك اللّه م ا تق دّم
من ذنبك و ما تأخّرَ و یُتمّ نعمتهُ علیكَ وَ یَهدیكَ صِراطاً مُس تقیماً ﴾  20ای ن اس ت  :م ا ف تح را
نصیب تو كردیم تا تو شكر و حمد خدا را به جای آوری و تسبیح و استغفار كنی تا با این كاره ا
خداوند  ،گناه قبل از پیروزی و بع د از آن را بی امرزد .دس تور تس بیح و اس تغفار ك ه وس یلهٴ
آمرزش گناه است  ،گرچه در این آیه نیست  ،ولی در سورهٴ ﴿ إذا ج اء نص رُ اللّ هِ و الف تح ٭ و
رأیت الناسَ یدخلونَ فی دینِ اللّه أفواجاً ٭ فسبّحْ بِحمدِ ربّكَ و استغفرهُ إنّه كان توّاب اً ﴾  59آم ده
است ؛ چنان كه پیامبر اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) خود فرمود  :من ه ر روز یكص د ب ار
استغفار و توبه می نمایم و اگر مراد آیه همین نباشد كه ما گفتیم  ،ن ه ب رای آی هٴ ق رآن معن ای
معقولی خواهد بود و نه برای حدیث مزبور ؛ چون استغفار  ،عبارت از این اس ت ك ه بن ده ای از
پروردگارش درخواست كند كه گناه او را ببخشد و اگر گناهی در ك ار نباش د  ،طل ب آم رزش
دیگر معنا ندارد ؛ زیرا محال است گفته شود  :خدایا گناهی كه نكرده ام بیامرز.

51

با این شیوه روشن می شود كه طبری چگونه این سنخ آیات را با هم جمع نظ ر ك رده و چگون ه
آیات سورهٴ « نصر » را شاهد آیهٴ سورهٴ « فتح » قرار داده اس ت و نی ز معل وم م ی ش ود ك ه
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چگونه دستور تسبیح و استغفار را از آن استنباط كرده و گناه پیامبر اكرم ( صلی اهلل علیه و آل ه
و سلم ) ( العیاذ باللّه ) را تثبیت كرده است و ه م اس تد ل عقل ی او در توجی ه معن ای اس تغفار
روشن می شود كه تنها مفاد آن به گمان وی طلب آمرزش از گناه معروف و مصطلح اس ت ؛ ب ه
طوری كه ذنب عارفان و گناه والیان و خط اء فانی ان و سَ یئه ص الحان واص ل را همچ ون گن اه
جاهالن و ...می پندارد.
با همان مبنای یاد شده كه گناه با رسالت سازگار است و عصمت در رسو ن ض رورت ن دارد و
ابلیس در آنها نفوذ دارد و آنان از آسیب وسوسهٴ شیطان در امان نبوده و از خطر سهو و نس یان
مصون نیستند  ،در كمال سهولت  ،آیهٴ ﴿ وَ إذا رأیت الّذین یخوضونَ ف ی ایاتن ا ف أعر

ع نهم

حتّی یخُوضوا فی حدیثٍ غیره و إمّا یُنسینّك الشیطانُ فال تقعدُ بعد الذكری مع الق ومِ الظ المین ﴾
 52را چنین تفسیر می كند  « :خداوند به پیامبر اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و س لم ) فرم ود  :در
مجلس مشركان كه آیات الهی را استهزاء می كنند  ،حاضر مشو و اگر شیطان این فرمان الهی را
از یاد تو برد و سپس تو آن را به یاد آوردی برخیز و با آنها مجالست نكن. » ...

50

با اینكه توجه به آیه ی ﴿ وَ قَدْ نَزّلَ علیكم فی الكتاب أنْ إذا سمعتم آیاتِ اللّه یُكفر بها و یُستهزء
بها فالتقعدوا معهم حتی یخوضوا ف ی ح دیثٍ غی ره إنّك م إذاً م ثلهُمْ إنّ اللّ ه ج امعُ المن افقینَ و
الكافرینَ فی جهنّم جمیعاً ﴾  52كامالً روشن می كند كه نهی در آیهٴ قبلی  ،ناظر به م ردم اس ت ؛
نه پیامبر اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) ؛ زیرا در این آیه آمده است كه قبالً بر شما نهی از
حضور در مجلس استهزاء به آیات الهی نازل شده است ؛ در حالی ك ه در سراس ر ق رآن ك ریم ،
هیچ آیه ای غیر از آیهٴ قبلی در این زمینه نازل نشده است ؛ لذا معلوم می شود كه مراد از آی هٴ
قبلی  ،همان نهی مردم از شركت در محفل سخریّه قرآن و دین است و این مردم هستند كه ممكن
است مورد نفوذ ابلیس قرار گرفته و نهی را فراموش كنند ؛ نه پیامبر ( ص لی اهلل علی ه و آل ه و
سلم ) و بدین ترتیب طبری این دو آیهٴ را هماهنگ نكرد تا روشن شود كه گرچه ظ اهر خط اب
52
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آیهٴ اول متوجه پیامبر اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) است  ،ولی حقیق ت آن متوج ه امّ ت
است ؛ نه پیامبر گرامی ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) .
اما نكتهٴ قابل تذكر اینكه همان طور كه علم حصولی بر دو قس م ب دیهی و نظ ری اس ت و ه ر
نظری به بدیهی مستند است و همهٴ بدیهی ها به اولی بالذات كه همان اصل استحاله تناقض است
 ،منتهی خواهند بود و اولیّت آن ایجاب می كند كه استد ل پذیر نباشد و شك در آن یا قطع ب ه
بطالن آن  ،نشانهٴ صد و حق بودن وی خواهد بود  ،زیرا شكّ با

شكّ جمع نمی شود  ،چنان

كه قطع با عدم قطع جمع نمی گردد  ،علم شهودی نیز دو قسم است  :ب یّن و مُب یّن و ه ر كش ف
مُبیّنی به شهود بیّن مستند بوده و همهٴ شهودهای بیّن به كشف بیّن بالذات كه همان وحی معصوم
است  ،منتهی خواهند بود و در كشف بیّن بالذات  ،هیچ گونه احتمال خالف راه ندارد ؛ چنان ك ه
در علم حصولی اولی بالذات نیز هیچ احتمال خالف رخنه ندارد ؛ لذا  ،بسیاری از انبی اء ( عل یهم
السالم ) صریحاً گفته اند  ﴿ :إنّی علی بیّنإلٍ من ربّی ﴾ .

55

هنگام نزول وحی و نیل مقام منیع نبوت  ،هیچ تردیدی برای وجود مبارك پیامبر اكرم ( صلی اهلل
علیه و آله و سلم ) متصور نبود تا برای رفع آن  ،قصّه را با حضرت خدیج ه در می ان بگ ذارد و
خدیجه آن حضرت ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) را به نزد ورقإل بن نوفل ببرد ی ا گ زارش ح ال
آن وجود نورانی را به سمع ورقه برساند و با رهنمود ورقه  ،نبیّ گرامی ( صلی اهلل علیه و آله و
سلم ) به مقام شامخ نبوت آگاه شده  ،سپس به آن ایمان بیاورد و به رسالت خویش تصدیق كن د
تا زمهٴ این پندار منسوج و سست باشد و آن اینكه ثبوت اصل دین به ارشاد یك غیر مس لمان
حاصل گردیده.
لیكن طبری در ذیل بخش اول سورهٴ ﴿ اقرء باسم ربّك ﴾ داستان رفتن خدیجه و همچن ین ب ردن
نبی اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) نزد ورقه را نقل می كند و احراز و اثبات اصل نبوت را
با راهنمایی ورقه تثبیت می كند .آری  ،آنچنان نبوّتی كه با تردید همراه باشد و در تش خیص آن
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با خدیجه مشورت شود و با دست ورقإل بن نوفل حلّ شود  ،هم با انجام گناه می س ازد و ه م ب ا
نفوذ ابلیس جمع می شود و هم با افسانهٴ غرانیق می سازد و....
فصل چهارم.
معرفت امامت در تفسیر طبری
كامل ترین شناخت هر چیزی  ،همانا معرفت همان چیز است به مقوّمهای وجودی او ؛ اگ ر چی زی
دارای علت وجودی باشد  ،شناخت وی از راه علت وجودی اش كام ل ت رین معرفته ای ممك ن
دربارهٴ اوست ؛ و اگر دارای علّت وجودی نباشد  ،مه م ت رین راه ش ناخت وی  ،هم ان معرف ت
نحوهٴ هستی خود اوست ؛ بنابراین  ،برای شناخت امام باید اصل امامت را شناخت.
چنان كه برای معرفت پیامبر باید به اصل رسالت آگاه شد و برای ش ناخت خداون د  ،زم اس ت
معنای الوهیت به مقدار میسور روشن شود ؛ چنان كه مرحوم كلینی از امام صاد ( علیه الس الم
) چنین نقل كرده است  « :اِعرفوا اللّه باللّهِ و الرسولَ بالرسالإلِ و أُولوا األمر باألمرِ ب المعروفِ و...
».

56

چون امامت شناسی  ،فرع نبوّت شناسی است و نبوّت شناس ی  ،ف رع خداشناس ی اس ت  ،مب انی
گوناگون در خداشناسی  ،مایهٴ اختالف مبن ا در ش ناخت پی امبر ش ده و تع دّد مب انی در پی امبر
شناسی  ،سبب بروز اختالفْ در امام شناسی نیز شده است.
آنچه از طبری در فصل خداشناسی آمده است  ،زمینهٴ تفكر خاصّ وی را درب ارهٴ پیامبرشناس ی
فراهم نموده ؛ چنان كه پیامبرشناسی خاص وی  ،زمینهٴ شناخت مخصوص او ب ه ام ام را ف راهم
كرده است ؛ زیرا كسی كه عصمت پیامبر ب رای او ح ل نش ده  ،معص وم ب ودن جانش ین وی را
نخواهد پذیرفت ؛ چون نائب از منوب عنه افضل نیست.
امامت  ،از آن جهت كه شؤون نبوّت را داراست ( غیر از وحی تش ریعی )  ،هم هٴ ش رایط آن را
داراست ؛ یعنی اگر عصمتِ از عصیان و مصونیّت از نسیان و سهو  ،شرط رسالت و وص ف زمِ
ط معتبر در امام ت و وص ف زم ام ام ه م خواه د ب ود و اگ ر
پیامبر است  ،همین شرط  ،شر ِ
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افضلیت از دیگران نیز صفت رسول خداست  ،جانشین وی نیز باید همین صفت را داش ته باش د و
اگر اعطاء اصل مقام نبوّت در اختیار خداست و رس الت  ،ام ری اس ت انتص ابی  ،ن ه انتخ ابی ،
بخشودن اصل مقام امامت نیز در قلمرو اختیار خاص الهی است و امامت  ،امری است انتص ابی ؛
نه انتخابی و اگر تعیین شخص معیّن به عُنوان پیامبر  ،یا به اعجاز است و یا به تنص یص معص وم
قبلی كه هردو كاشف از اِذن خداست  ،تعیین شخص معیّن به عنوان امام نیز با اعجاز اوست و ی ا
به نصّ معصوم دیگر كه هر دو امارهٴ نصب الهی است.
غر

آنكه امامت  ،در بسیاری از ام ور  ،همت ای نب وّت اس ت ؛ ل ذا  ،دارای هم ان ش رایط و

اوصاف بوده و همان احكام مقام ثبوت و اثبات نبوت را دارا می باشد .همان ط وری ك ه نب وّت
عامّه را می توان با برهان اثبات كرد  ،ولی نبوّت خاصه را نمی توان با دلیل عقلی ثاب ت نم ود و
البته امامت عامه و امامت خاصه نیز چنین اند و همان طوری كه با علم شهودی می ت وان نب وّت
خاصهٴ پیامبر مخصوص را مشاهده كرد  ،با كشف شهودی نی ز م ی ت وان امام ت خاص هٴ ام ام
مخصوص را مشاهده نمود.
برای اثبات امامت عامّه  ،همان برهان حكمت كه دربارهٴ نبوت عامّ ه ج اری اس ت  ،ك افی م ی
باشد .گروهی از متكلمان به قاعدهٴ لطف دربارهٴ نبوت عامه استد ل نموده ان د ؛ ول ی درب ارهٴ
امامت عامّه به آن استد ل نكرده اند ؛ چون امامت را فعل مردم می دانند ؛ نه فعل خدا و قاع دهٴ
لطف برای اثبات ضرورت فعل خداست ؛ نه وجوب تكلیفی مردم و این گ روه  ،چ ون امام ت را
جزء فروع دین شمرده اند و آن را در ردیف سایر احكام فقهی و فرع ی درآورده ان د و موض وع
مسئلهٴ آنان فعلِ مكلّف است  ،نه فعل خدا  ،ل ذا از اس تد ل ب رای اثب ات آن ب ه قاع دهٴ لط ف
معذورند.
لیكن كسانی كه امامت را چون نبوت  ،فعل خداوند می دانند  ،نه فع ل م ردم  ،ب رای اثب ات آن
فقط به برهان عقلی استد ل می كنند ؛ گرچه حدّ وسط در برهان عقلی هم واره یكس ان نیس ت ؛
زیرا غالب متكلمان امامیّه كه تفكر فلسفی نیز دارند به برهان حكمت استد ل كرده و حدّ وس ط
دلیل آنها حكمت خداست و برخی از آنان به دلیل قاعدهٴ لطف تمسّك می جویند.

به هر حال  ،تذكر این نكته زم است كه تناسب بین دلیل و مدّعا ایجاب م ی نمای د ك ه هرگ ز
كسی كه امامت را جزء اصول دین به شمار می آورد  ،نه جزء ف روع  ،ب رای اثب ات آن مس ئلهٴ
كالمی استد ل فقهی نكند ؛ بلكه فقط از راه دلیل كالمی آن را تثبی ت نمای د ؛ ل یكن برخ ی از
متكلمان گرانقدر ما دلیل فقهی را در كنار دلیل كالمی ذكر ك رده و آن را همانن د دلی ل كالم ی
برای اثبات امامت عامه سودمند دانسته اند.
ابو اسحا نوبختی در یاقوت  ،بعد از اقامهٴ دلیل عقلی بر ضرورت امام ت عام ه از راه قاع دهٴ
لطف  ،چنین می گوید  « :اما دلیل سمعی بر وجوب امامت عامه آن است كه ما مأمور ش دیم ب ه
اجراء حدود  ،مانند بریدن دست دزد ( سورهٴ مائده  ،آیهٴ  ) 21و مسئول اج راء و مت ولّی اقام هٴ
حدّ سرقت  ،همهٴ مردم نیستند ؛ بلكه سرپرست آن فقط زعیم مردم و امام امّت اس ت ؛ پ س م ا
مأموریم به چیزی كه بدون نصب امام حاصل نخواهد شد و امر به هر چیز  ،هر آینه امر به چیزی
است كه آن مأمور بدون آن چیز حاصل نخواهد شد ؛ بنابراین  ،نصب امام واجب است » .
نتیجهٴ این استد ل بر فر
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تمامیت آن  ،همانا ثبوت یك حكم فرعی و فقهی است ك ه وج وب

نصب امام بر مردم باشد ؛ نه یك حكم اصلی و كالمی كه وجوب نصب امام باش د از خداون د ؛
چنان كه امامیه می گویند و وجوب نصب او باشد بر خداوند ؛ چنان ك ه معتزل ه م ی پندارن د و
مرحوم عالمه حلّی در شرح یاقوت نیز به این نكتهٴ یاد شده عنایت نفرموده و نقدی بر متن ای راد
نكرده است.
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قاعدهٴ عقلی  ،بیانگر ربط ضروری محمول قضیه با موضوع آن است ؛ زیرا محمول مسئلهٴ عقلی
از لوازم ضروری موضوع آن بوده ؛ لذا  ،قابل اقامهٴ برهان عقلی است و هیچ گونه تخص یص ی ا
تقییدی را نمی پذیرد و هرگونه استثنایی نقیض آن محسوب می گردد ؛ بر خالف قاعدهٴ نقلی كه
با هرگونه تخصیص یا تقییدی سازگار می باشد و هنگام برخورد با مُخصِّص یا مقیّد  ،جمع د ل ی
دارد.
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قاعدهٴ لطف د لت دارد بر اینكه هرچه انسان را به كمال نزدیك می كند و او را از ه الك م ی
رهاند و مایهٴ تقرّب او به بهشت و تبعُّد وی از دوزخ است  ،صدور آن از خداون د زم اس ت و
این اصل كلّی است و قابل استثناء نمی باشد ؛ لیكن طبری در تفسیرش ذیل آی هٴ ﴿ ...و ل و ش اء
اللّه لجمعهم علی الهُدی فال تكوننّ من الجاهلین ﴾  50چنین می گوید  « :از این گ زارش خداون د
معلوم می شود كه آنچه اهل تفویض می پندارند  ،خطاست ؛ زیرا آنان منكر این موضوع هس تند
كه خداوند دارای لطف خاص است و هر كه را بخواهد از آن برخوردار می كند تا او ب ه توفی ق
الهی هدایت یابد و منقاد حق شود و به سوی او برگردد و اهتداء و ایم ان را ب ر ض اللت و كف ر
برگزیند و خداوند خبر داد كه توان آن را دارد كه همگان را هدایت نمای د و از اینك ه برخ ی از
انسانها توفیق هدایت بهرهٴ آنها نشد  ،با اینكه افاضهٴ این فیض به آنان مق دور خداون د ب وده و
می باشد  ،دلیل روشنی است بر اینكه همهٴ اسباب هدایت را خداوند قادر بر آن  ،در اختیارش ان
نگذاشت تا آنها به وسیلهٴ این اسباب خاص هدایت شوند »  69.در اینجا تذكر چند نكته س ودمند
است :
 .1خداوند بر اساس هدایت تشریعی  ،خواهان هدایت همگان بوده است ؛ لذا  ،عم وم م ردم را در
طیّ اعصار و قرون تا قیامت راهنمایی نموده است و آی اتی از قبی لِ ﴿  ...ه دیً للن اس ﴾ ﴿ ، 61
للعالمین نذیراً ﴾ ... ﴿ ، 62ذكری للبشر 60 ﴾ ...و ، ...دلیل واضح هدایت عمومی خداست.
 .2هدایت تشریعی عالم برابر با حكمت و نیز مطابق با قاعدهٴ لطف است و هیچ استثنایی ندارد.
 .0خداوند  ،دارای هدایت تكوینی خاص است كه آن را پاداش كسانی قرار می دهد كه با هدایت
تشریعی و حُسن اختیار خویش مقداری از راه را با جهاد و اجتهاد پیموده اند و آی اتی از قبی لِ ﴿
...یهدی من یشاء ﴿ ، 62 ﴾ ...إن تطیعوه تهتدوا ﴿ ، 65 ﴾ ...و من ی ؤمن باللّ ه یه دِ قلب هُ﴿ ، 66 ﴾ ...
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الذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سُبلنا... ﴿ ، 67 ﴾ ...یهدی إلیه من أنابَ 68 ﴾ ...سند آشكار این گونه از
هدایتهای خاص است.
 .2اضالل خداوند  ،فقط جنبهٴ كیفری دارد و هرگز خدای س بحان كس ی را ب ه اض الل ابت دایی
گمراه نكرده و نخواهد كرد و آیاتی از قبیلِ ﴿ ...و ما یُض ل ب ه إ ّ الفاس قین 60 ﴾ ...ن اظر ب ه آن
است.
 .5مضمون آیهٴ یاد شده  ،یعنی ﴿ ...و لو شاء اللّه لجمعهم علی الهدی 79 ﴾ ...و همچنین آی هٴ ﴿ و
لو شاء ربّك من مَنْ فی األر

كلّهم جمیعاً أفأنت تُكره الناس حتّ ی یكون وا م ؤمنین ﴾  71.آن

است كه اگر خداوند بخواهد بر اساس قدرت مطلقهٴ خویش همگان را ب ه پ ذیرش ح قّ مجب ور
نماید می تواند و عموم مردم روی زمین در طول تاریخ  ،مؤمن خواهند ب ود و ه یچ ك س ك افر
نخواهد شد ؛ لیكن خداوند همه را در پذیرش دینْ آزاد آفرید تا در پرتو آزادی خویش به كم ال
مطلوب نائل آیند.
 .6ایمان بر اساس هراس و اجبار  ،نشانهٴ كمال نیست و با هدف اصلی بعثت پیامبران كه ش كوفا
نمودن استعدادها در پرتو حُسْن انتخاب جوامع بشری است  ،سازگار نمی باشد ؛ بنابراین  ،اجب ار
مردم به ایمان آوردن صالح جامعه نیست و اگر خداوند آن را ترك كرده  ،برای ای ن اس ت ك ه
كمال نبوده و نسبت به نظام عمومی جهان  ،صالح نمی باشد.
 .7طبری از این گونه آیات یاد ش ده  ،اس تنباطی دیگ ر دارد و آن اینك ه ایم ان آوردن م ردم ،
متوقف بر اسباب فراوان است و خداوند برخی از آن اسباب را در اختیار گروه خاصّی قرار نم ی
دهد  ،كه اگر قرار دهد  ،كار خیر بوده و برای آنها هم مصلحت می باشد.
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 .8چون استنباط طبری از این گونه آیات  ،مطلبی است كه در بند  7به آن اش اره ش ده  ،گرچ ه
مطلب وی مطابق با سایر آیات نیست  ،ولی می توان این معن ا را ب ه ایش ان اِس ناد داد ك ه وی
قاعدهٴ لطف را قبول ندارد ؛ یعنی هر چیزی كه مایهٴ كمال انسان باشد و او را به سعادت نزدیك
كند و از دوزخ دور نماید  ،صدورش از خداوند زم نیست ؛ زیرا ایمان همگان  ،ب ه گم ان وی
خیر است ؛ مع ذلك خداوند سبحان اسباب آن را برای همه فراهم نك رده اس ت و چ ون قاع دهٴ
لطف  ،عقلی است  ،نه نقلی  ،لذا قابل تخصیص یا تقیید نیست و هرگونه اس تثنایی در آن نش انهٴ
نقض و وهنْ و عدم اعتبار آن قاعده است.
 .0بنابراین  ،ممكن است اِمامت كه یكی از اسباب هدایت مردم است و در پذیرش جامعهٴ معاصر
با امام سهمی دارد  ،از خداوند صادر نشود و كسی را به عنوان امام نصب نفرمای د ؛ پ س دلی ل
عقلی بر ضرورت امامت عامّه اقامه نخواهد شد ؛ زیرا قاعدهٴ لطف به زعم طبری معتبر نیس ت ؛
گرچه مبنای این تفویض  ،باطل می باشد و خداوند قدرت آن را دارد و كارها را واگ ذار نك رده
است.
 .19البته ممكن است طبری در كتابهای كالمی خود به این گونه از ت الی فاس دها متنبّ ه ش ده و
عمومیت قاعدهٴ لطف را تحكیم كرده باشد ؛ لیكن بنا بر برداش تهای خ اص تفس یری وی  ،نم ی
توان او را قائل به حجّیت قاعدهٴ لطف دانست ؛ بنابراین  ،مس ئلهٴ امام ت ن زد وی ی ك قض یهٴ
كالمی نبوده  ،بلكه همانند احكام جزئی در مسائل فقهی و فرعی به شمار می رود ؛ زی را گرچ ه
ممكن است كسی قاعدهٴ لطف را تامّ بداند  ،مع ذلك امامت را یك مسئلهٴ فرعی و فقهی تلقّ ی
كند ؛ چون آن را انتخابی می داند ؛ نه انتصابی و كار مردم می پندارد ؛ نه ك ار خداون د ؛ ل یكن
ممكن نیست كسی قاعدهٴ لطف را تمام نداند  ،مع ذلك امام ت عامّ ه را ی ك مس ئلهٴ كالم ی
بشمارد.
 .11ممكن است كسی قاعدهٴ لطف را تمام نداند و چیزی را ن ه ب ر خداون د و ن ه از خداون د ،
ضروری تلقی نكند ؛ مع ذلك نصب راهنمای غیبی یعنی پیامبر را مسئلهٴ اصلی بداند ؛ نه فرعی

و فقهی ؛ زیرا تعیین آن به عهدهٴ خداست ؛ نه خلق ؛ لیكن خداوند مسئول آن نخواهد ب ود ؛ ﴿
یُسئلُ عمّا یفعلُ و هُم یُسئلونَ ﴾ .
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ولی این برداشت  ،همان تفكر اشاعره است كه اصالً با استد ل همراه نیست ؛ یعنی نمی توان ب ر
ضرورت آن برهان اقامه كرد و از صاحبان این گونه تفكّر  ،چیزی دربارهٴ امامت عامه نقل نشده
؛ گذشته از آنكه سیرهٴ عملی آنها دربارهٴ خلفاء بر انتخابی ب ودن رهب ری در اس الم اس ت ؛ ن ه
انتصابی بودن آن.
 .12تفاوت نبوّت عامه و امامت عامه در مكتب اشاعره كه قائل به تحسین و تقبیح عقلی نیست ،
آن است كه نبوّت را كار خدا می دانند و امامت را كار خلق و در بحث نبوّت  ،برهان بر امك ان
بعث اقامه می نمایند نه بر ضرورت آن و چهرهٴ مناظرهٴ آنان متوجه براهمه است كه منكر امكان
بعث اند 70؛ نه متوجه معتزله كه قائل به ضرورت آن می باش ند ؛ زی را مح اورهٴ آن ان ب ا اه ل
اعتزال در اصل مسئلهٴ حسن و قبح و قاعدهٴ لطف است ؛ نه خصوص امكان بع ث انبی اء گرچ ه
این بحث نیز یكی از مصادیق آن اصل جامع خواهد بود.
طبری گرچه در ذیل آیهٴ  12و  52سورهٴ « انعام » كه مضمون آنها تثبیت ضروری رحم ت ب ر
خداست و منشأ این حكم ضروری نیز خود خداوند است ... ﴿ :كتب ربّكم علی نفسهِ الرّحمإل، ﴾ ...
بحث كالمی در خور توجه نكرده است  ،لیكن در ذیل آیهٴ ﴿ رسالً مُبشّرینَ و مُنذرینَ لئالّ یك ونَ
للناسِ علی اللّه حجإلٌ بعد الرسل و كان اللّه عزیزاً حكیماً ﴾  72پذیرفته است كه اگر بعثت انبیا نمی
بود  ،حجّت مُلحدان این بود كه چرا راهنما نفرستادی تا ما با پیروی او از خواری و ذلّ ت ره ایی
یابیم ؛ ﴿ ...لو أرسلت إلینا رسو ً فنتّبع آیاتكَ من قبلِ أن نذلّ و نخزی ﴾ ...؛ پ س معل وم م ی
شود  ،راه احتجاج باز است و مسیر حسن و قبح عقلی مسدود نیست و آیهٴ ﴿ یسئل عما یفع ل
و هم یسئلون ﴾  75برای تعطیل عقل از استد ل نازل نشده ؛ چنان كه اشاعره می پندارند.
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از این جهت می توان طبری را حامی تفكر عقلی دانست ؛ لیكن نه حمایتی كه همهٴ حق و عق ل
مُبرهِن تأمین گردد  ،چنان كه گذشت ؛ زیرا وی در ذیل آیهٴ ﴿ یُسئلُ عمّا یفعلُ و هم یُسئلون ﴾
كه مهم ترین محور بحث اشاعره و جبریهاست  ،سخنی نگفته است كه اساس عقل را منهدم كن د
و بساط جبر را بگستراند و انسان را از اختیار معزول دارد و مانند آن.
آری  ،در بسیاری از موارد مكتب تفویض  ،اهل اعتزال را مردود دانسته و قدرت خداون د را در
مرحلهٴ بقاء  ،همانند مرتبهٴ حدوث مؤثر می داند و چیزی را خارج از قلمرو قدرت حق نمی داند
و كارهای هیچ ممكنی را به خود او واگذار شده تلقی نمی كند و در ذی ل آی هٴ ﴿ إیّ اك نعب دُ و
إیّاك نستعین ﴾  76و همچنین در ذیل آیهٴ ﴿ ربّنا

تزغ قُلوبنا بعد إذ هدیتنا 77 ﴾ ...سخن اهل قَدَر

و تفویض را در هر جایی به مناسبت همان مورد و در مدار مضمون همان آیه ردّ می كند.
چنان كه در ذیل آیهٴ ﴿ فألهمها فجورها و تقواها ﴾  78كه عده ای آن را به جعل و نهادن فج ور و
تقوا تفسیر كرده اند كه مطابق جبر است  ،طب ری آن را ب ه هم ان معن ای اله ام و تعل یم ه ر دو
خصلت در هر انسان تفسیر نموده كه با اختیار مناسب می باشد .ب ه ه ر تق دیر  ،مس ئلهٴ جب ر و
تفویض و « أمر بین األمرین » فرصت فسیحی را می طلبد و فصل جداگانه ای را طلب می كن د
كه نه آن فرصت در حوصله این رساله است و نه آن فصل در این مقاله می گنجد.
لیكن می توان یافت كه اثبات امامت عامّه با روش كالمی در تفسیر طبری آسان نیست ؛ زیرا نه
بحث مبسوطی پیرامون امامت عامه در ذی ل آی ه ه ای مناس ب آن مانن د ﴿ ...و ین ال عه دی
الظالمین ﴾  70مطرح نموده و نه گفتار مقبولی در ذیل آیه های مناسب با امامت خاصه ارائ ه داده
است.
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چون در ذیل آیهٴ ﴿ أطیعوا اللّه و أطیعوا الرسول و أُولی األمر م نكم 89 ﴾ ...چن ین گفت ه اس ت :
...اطاعت از رسول ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) همانا پیروی امر و نهی او در زمان حی ات وی
و اطاعت از سنّت آن حضرت بعد از ارتحال وی است و مضمون آیهٴ یاد شده تعم یم پی روی آن
حضرت بوده و اختصاص به زمان حیات و مانند آن ندارد و منظور از اولی األم ر  ،فرمانروای ان
سیاسی هستند ؛ نه اهل علم و فقه و نه خصوص بعضی از افراد كه به خالف ت ظ اهری در ص در
اسالم رسیده اند ؛ چون احادیث صحیح از رسول خدا ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) رسیده اس ت
كه از ائمه و والیان جامعه در اموری كه به صالح مسلمین است  ،اطاعت شود.
آنگاه از ابو هریره نقل می كند كه پیامبر ( صلی اهلل علیه و آل ه و س لم ) فرم ود  :بع د از م ن ،
والیانی سرپرستی امور شما را به عهده می گیرند .والی خوب و صالح  ،به خوبی و ص الح عم ل
می كند و والی بد و طالح  ،به فجور رفتار می نماید ؛ شما هرآنچه موافق حق اس ت  ،بش نوید و
پیروی كنید و پشت سر آنان نماز بگذارید .اگر به نیكی رفتار كردند  ،به سود شما و آنهاس ت و
اگر به بدی عمل نمودند  ،به سود شما و زیان آنان خواهد بود و از پیامبر ( صلی اهلل علیه و آل ه
و سلم ) رسیده است  :مسلمان باید از والی خود پیروی كند ؛ چه بخواه د و چ ه نخواه د ؛ مگ ر
آنكه به معصیت امر شود كه در این حال  ،اطاعت او روا نیست.
از این گفتار معلوم می شود كه رهبری فاس ق ص حیح اس ت ؛ گرچ ه اطاع ت وی در خص وص
دستور معصیت زم نیست ؛ پس عَدْلِ والی زم نخواه د ب ود ؛ چ ه رس د ب ه عص مت او [ در
والیهای بااصاله ] .
در ذیل آیهٴ ﴿ إنّما ولیّكم اللّه و رسولهُ و الذین امنوا الّذین یُقیمون الصالة و یُؤتون الزك اة و هُ م
راكعون ﴾  ، 81و یت را به معنای نصرت تفسیر كرده است ؛ نه زعامت و سرپرس تی ؛ در ح الی
كه ظاهر كریمه حصر است و و یت به معنای یاری  ،مانند و یت به معنای دوستی  ،منحصر در
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خدا و پیامبر و ...نیست ؛ بلكه همهٴ مؤمنان نسبت به یك دیگر این طور هس تند ؛ ﴿ و المؤمن ون
و المؤمنات بعضهم أولیاء بعضٍ. ﴾ ...

82

در تفسیر ﴿ و الّذین امنوا الذین یُقیمون الصالة ﴾ ...چنین گفته است  « :برخی بر آنند كه منظ ور
خصوص علی بن ابی طالب است و بعضی بر آنند كه مقصود  ،همهٴ مؤمنین است ؛ لیكن علی بن
ابی طالب در حال ركوعِ نماز به سائل انگشتر خود را صدقه داد و مفاد آیه  ،اختصاصی ب ه عل ی
بن ابی طالب ندارد ؛ بلكه آن حضرت یكی از مصادیق مؤمنان موصوف در آیه اس ت »  .طب ری
در این خالل به ذكر آراء گوناگون اكتفاء كرد و هیچ كدام از آنها را ترجیح نداد.

80

در ذیل آیهٴ ﴿ یا أیّها الرسول بلّغ ما اُنزل إلیكَ من ربّكَ و اِنْ لَمْ تفعل فما بلّغ تَ رس التهُ و اللّ ه
یعصمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾  82چنین می گوید  :منظور ابالغ یهودان و ترسایان است كه قصهٴ آن ان در
این سوره  ،یعنی « مائده » آمده است ؛ پس طرفِ ابالغ خصوص اهل كتاب اند و موضوع اب الغ
 ،افشاگری و سرزنش و پرده برداری از خُبث سریرهٴ آنان و مانند آن است و اصالً دربارهٴ اینكه
طرف ابالغ  ،عموم مردم اند و موضوع ابالغ و یت علی بن ابی طالب اس ت  ،س خنی ب ه می ان
نیاورد.

85

در ذیل آیهٴ ﴿ ...الیوم أكملتُ لكم دینكم و أتممت علیكم نعمتی و رَضیتُ لكُمُ ااسالمَ دین اً ﴾

86

چنین می گوید  :بهترین قول در معنای آیه این است  :اكمال دین و اتمام نعمت  ،همان ا پی روزی
اسالم در حجاز و بیرون كردن مشركان از مسجد الحرام و احساس استقالل و امنیّت مس لمین در
حج بی آنكه با مشركین اختالط داشته باشند و از آنها احساس نا امنی نمایند ؛ و چون برخ ی از
فرائض و احكام  ،بعد از نزول این آیه نازل شده  ،پس منظور كمال احكام نیس ت ؛ بلك ه كم ال
سیاسی اسالم و استقالل مسلمین است و اصالً دربارهٴ و یت علی بن ابی طالب و اینكه رهب ری
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معصوم  ،مایهٴ كمال همه جانبهٴ اسالم و تمامیت نعمت خواه د ب ود  ،س خنی ب ه می ان نی اورده
است.
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طبری  ،نه تنها در آیات مربوط به امامت عامه و امامت خاصه بحثی مقب ول ارائ ه نم ی ده د ،
بلكه در تفسیر آیه های مربوط به عصمت اهل بیت ( علیهم الس الم ) و فض یلتهای خ اص آن ان
سخنی شایستهٴ پذیرش ندارد ؛ مثالً در ذیل آیه ﴿ ...إنّما یرید اللّ ه لی ذهبَ ع نكُمْ ال رجسَ أه لَ
البیتِ و یُطهّركُمْ تَطهیراً ﴾  88.چنین می گوید  :در اینكه مقصود « اهل بی ت » كیس ت  ،اخ تالف
است ؛ بعضی گفته اند  :منظور حضرت رسول ( صلی اهلل علی ه و آل ه و س لم ) و عل ی ب ن اب ی
طالب و فاطمه و حسن و حسین ( علیهم السالم ) است و به همین منظور شانزده حدیث نق ل م ی
كند كه بخشی از آنها ناظر به شأن نزول آیهٴ تطهیر است.
بعضی از آنها ناظر به عمل پیامبر اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) بعد از نزول آن اس ت ك ه
آن حضرت ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) شش ماه بعد از آم دن  ،ه ر وق ت ب رای اداء نم از از
منزل خارج می شد  ،به خانهٴ فاطمه می گذشت و می فرمود  « :الصالة أهل البیت »  80؛ س پس
آیهٴ تطهیر را قرائت می كرد و بعضی از آن احادیث شانزده گانه ناظر به تعمیم آیهٴ تطهیر نسبت
به سایر معصومین ( علیهم السالم ) بوده و اینكه آیهٴ مزبور اختصاصی ب ه آن پ نج ن ور مق دس
ندارد و آن حدیث چهاردهمی است كه طبری در تفسیر خود آورده است ك ه حض رت س جاد ب ه
مرد شامی فرمود  :آیا در سورهٴ احزاب آیهٴ ﴿ إنّما یرید اللّ ه ﴾ ...را قرائ ت ك رده ای ؟ گف ت :
آری  ،مگر شما همان هایید ؟ امام سجاد ( علیه السالم ) فرمود  :آری.
خالصه آنكه جریان حدیث كساء و گفتار اُمّ سلمه و ...در تفسیر او آمده است ؛ آنگاه طبری م ی
گوید  :دیگران گفته اند  :منظور اهل بیت همسران رسول اكرم اند و ب رای ای ن ق ول فق ط ی ك
حدیث نقل می كند و آن یك حدیث این است كه  ... :علقمه گفت كه روش عكرمه این ب ود ك ه
در بازار ندا می داد كه آیهٴ تطهیر دربارهٴ زنان پیامبر ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) ن ازل ش ده
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است .در اینجا طبری هیچ اظهار نظری نمی كند 09؛ هرچند كه نشانه های رجحان قول اول مسلّم
است ؛ آیا تفسیر موجود  ،مَدْسوس است یا مفسّر در حال تقیّه به سر می برد یا تعدّی در كار بوده
؟!
گرچه طبری در ذیل آیهٴ ﴿ یمسّهُ إ ّ المطهّرون ﴾  01گفته است كه مطهّ رون  ،اختصاص ی ب ه
فرشته ها و انبیاء و رسو ن ندارد  ،بلكه هر مطهر از ذنوب را شامل می شود  ،لیكن نتوانست ب ا
استمداد از آیهٴ تطهیر و بر اساس اینكه كتاب خدا یك دیگر را تصدیق می كنند  ،اعالم دارد كه
حقیقت قرآن نزد اهل بیت طهارت است ؛ زیرا در آیهٴ تطهیر به نتیج هٴ روش نی نرس یده اس ت ؛
گذشته از آنكه انتقال ذهنی از آیهٴ ﴿ یمسّه إ ّ المطهّرون ﴾ به آیهٴ تطهیر  ،كار آسانی نیست.
در ذیل آیهٴ ﴿ فَمَنْ حاجّكَ فیه مِنْ بَعدِ ما جائكَ مِنَ العِل مِ فقُ لْ تع الوا نَ دعُ أبْنائَن ا وَ أبن ائَكُمْ وَ
نِسائنا و نِسائكُمْ وَ أنفُسَنا وَ أنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّه عَلی الكاذِبینَ ﴾  ، 02چن د روای ت
در تعیین اعضاء شركت كننده در مباهله نقل كرد كه آنان عبارت اند از  :حضرت علی و فاطمه و
حسن و حسین كه در ضمانت و معیّت پیامبراكرم ( صلی اهلل علیه و آل ه و س لم ) ب رای ابته ال
آماده شده اند و ضمناً می گوید  :ابن حمید از جریر چنین آورده است كه جریر به مُغی ره گف ت :
مردم در حدیث نجران نقل می كنند كه علی ( علیه السالم ) با آن ان ب ود  ،مغی ره گف ت  :ل یكن
مشعبی نام علی را در اعضاء مباهله نیاورده است ؛ من نمی دانم كه این نیاوردن نام علی در میان
اعضای مباهله برای آن بوده كه حضرت علی عضویت نداشت یا او حضور داشت  ،ول ی مش عبی
اموی در اثر سوء نظر نام او را حذف كرده است.
آنگاه طبری بدون ترجیح قول اول می گذرد 00؛ هرچند كه بر اساس حدیث شناسی و داوری ف نّ
حدیث  ،ادلهٴ قول اول راجح و مقدّم است .البته بحث پیرامون ﴿ أنفس نا ﴾ و اینك ه چط ور نف س
حضرت علی ( علیه السالم ) همتای نفس رسول اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و س لم ) ب وده و آن
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حضرت به منزلهٴ جان پیامبر گرامی است  ،در تفسیر طبری اصالً مط رح نیس ت و اگ ر وح دت
روحی وصیّ و نبیّ روشن گردد  ،مجالی برای بیگانه نخواهد بود.
خالصه آنكه از طبری سخنی در تفسیر آیات امامت عامه و خاصه نرسیده است كه نشان دهد كه
در نزد او امامت یك مسئلهٴ اصلی و كالمی است ؛ نه فرع ی و فقه ی و تعی ین ام ام ب ا نص ب
خداست ؛ نه با انتخاب خلق ؛ هرچند كه می توان جریان كالمی بودن مسئلهٴ امام ت را و اینك ه
تعیین آن با نصب الهی است  ،نه با انتخاب مردم  ،از بعض آیات قرآن استنباط نمود.
مانند ﴿ ...إنّی جاعلٌ فِی األر ِ خلیفإلً 02 ﴾ ...؛ زیرا گرچه هر موجود ممكن ی در ح دوث و بق اء
نیازمند خداوند است و گرچه ربوبیّت مطلقهٴ الهی همهٴ شئون موجوده ای امك انی را اداره م ی
كند و در این جهت فرقی بین خیر و شرّ و ضارّ و نافع نیست  ،مگ ر در بال ذات و ب العر

كه

خارج از بحث كنونی است  ،لیكن خالفت مشروع و رهبری درست فقط با دس تور خ دا ص ورت
پذیر است و با حبل الهی یافت می شود و بدون قرارداد و یق ین خداون د حاص ل نخواه د ش د ؛
گرچه كسانی كه انتظار آن را دارند  ،فرشتگان آسمانی باشند و از اسناد جَع ل خالف ت ب ه خ دا
معلوم می شود كه تعیین جانشینان الهی فقط با نصب خداست ﴿ .وَ إذ ابتلی إبراهیمَ ربّ هُ بكلم اتٍ
فأتمّهنّ قالَ إنّی جاعِلكَ للناسِ إماماً قالَ وَ مِنْ ذُرّیتی قالَ یَنالُ عَهْدی الظالمین ﴾ .

05

همان طوری كه از اِسناد جعل امامت به خدا نشانهٴ انتصابی بودن مقام امامت استظهار می شود ،
از عر

حاجت حضرت خلیل ( علیه السالم ) نیز معلوم می گ ردد ك ه تعی ین ام ام و بخش ودن

منصب امامت  ،انتصابی است ؛ نه انتخابی ؛ وگرنه خود حضرت ابراهیم آن را برای هم هٴ ذریّ هٴ
خود قرار می داد ؛ چنان كه از تعبیرِ ﴿ یَنالُ ﴾ معلوم می شود كه مقام امامت  ،عهد الهی است ؛
نه عهد مردمی و این عهد خدایی نصیب ظالم نخواهد شد.
مراد از كلمهٴ ظالم  ،كسی است كه قبل از مقام امامت ستم كرده باشد و فعالً ظالم نباشد ؛ زی را
همان طوری كه سؤال حضرت خلیل ( علیه السالم ) شامل ظالم بالفعل نمی شود  ،جواب خدا نی ز
كسی را كه سابقهٴ ظلم داشته است و اكنون ظ الم نیس ت  ،از خالف ت مح روم م ی دان د  ﴿ :وَ
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جَعلناهُمْ أئمّإلً یَهْدُونَ بأمرِنا وَ أوْحینا إلیهمْ فِعْلَ الخَیراتِ وَ إقامَ الصّالةِ و إیتاءَ الزّك اةِ و ك انُوا لن ا
عابِدینَ ﴾  06؛ یعنی پیامبران ابراهیمی همانند اسحا و یعق وب را ك ه همگ ان از ص الحین ان د ،
امامان مردم قرار دادیم كه به امر ما هدایت می نمایند ؛ خواه امر ملكوتی كه از آیهٴ ﴿ إنّما أم رهُ
إذا أراد شیئاً أن یقولَ لَهُ كُنْ فَیكونُ ﴾  07و مانند آن استفاده می شود  ،خواه امر تشریعی و فرم ان
نشأهٴ تكلیفی كه از سایر آیاتِ رهبری استنباط می گردد.
در این آیه همان طوری كه فرستادن وحی فِعل و ایحاء كارهای خیر به خداوند نسبت داده ش ده ،
جَعل امامت و رهبری نیز به آن حضرت منسوب شده اس ت  ﴿ :ی ا داودُ إنّ ا جعلن اك خلیف إلً ف ی
األر ِ 08 ﴾ ...در این آیه نیز خالفت تشریعی حضرت داود به خداوند استناد یافته و معل وم م ی
شود كه رهبری آن پیامبر معصوم با نصب الهی بوده است ﴿ .وَ جَعلنا منهم أئمّإلً یهدونَ بِأمرنا لمّ ا
صبروا 00 ﴾ ...؛ یعنی برخی از بنی اسرائیل را كه شایسته مق ام رهب ری بودن د ب ه مق ام امام ت
رسانده و آنان را امام مردم قرار دادیم كه به فرمان ما مردم را ه دایت م ی كنن د و س بب ای ن
صالحیت  ،صبر و استقامت آنها در مسائل دینی بود.
زیرا صالحیت درونی را فقط خداوند می داند ؛ لذا  ،نصب پیشوایان اصلی به عه دهٴ اوس ت ؛ ﴿
...اللّه أعلمُ حیثُ یجعلُ رسالته .199 ﴾ ...چه بسا افرادی كه به ظاهر صالح اند و به باطن ط الح ﴿ ،
وَ اتْلُ عَلیهمْ نبأ الّذی اتیناهُ ایاتنا فَانْسلخَ منها فأتبعهُ الشّیطانُ فَكانَ مِنَ الغاوین ﴾  ﴿ ، 191و اجْع لْ
لی وزیراً مِنْ أهْلی ٭ هارونَ أخی ٭ اُشدُد به أزْرِی ﴾  .192اگ ر تعی ین خلیف ه و ام ام مخص وص
خداوند نمی بود و دیگران هم می توانستند خلیفه و امام تعیین نماین د  ،حض رت موس ی كل یم (
علیه السالم ) نصب آن را از خدای سبحان مسئلت نمی كرد و خداوند هم به عنوان اعالم اجاب ت
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خواستهٴ او نمی فرمود  :این خواسته مرا همانن د س ایر حاجته ای ت و انج ام دادم و ت و آنه ا را
دریافت كردی.
نكته قابل ذكر اینكه در اینجا معلوم می شود تعیین حضرت علی بن اب ی طال ب ب رای خالف ت و
امامت فقط در اختیار خداوند بود و احدی حق نصب او را نداشت و حضرت رسول اكرم ( ص لی
اهلل علیه و آله و سلم ) منادی این پیام و پیك این ابالغ ب وده اس ت و تعبیره ایی مانن د  « :م ن
كنتُ مو ه فَهذا على مو ه و 190 » ...جنبهٴ ابالغ نصب الهی را دارد ؛ نه آنكه خود پی امبراكرم (
صلی اهلل علیه و آله و سلم ) حضرت علی ( علیه السالم ) را نصب ك رده باش د  ﴿ :و ق الُوا ل و
نُزّلَ هذا القرانُ علی رجلٍ من القریتینِ عظ یمٍ ٭ أهُ م یقس مون رحم إلَ ربّ كَ نح نُ قس منا بی نهم
معیشتهم فی الحیوة الدّنیا و رَفَعنا بعضهُمْ فَو َ بعضٍ دَرجاتٌ لیتخذَ بعضهُمْ بعض اً سُ خریّاً و رحم إلُ
ربّكَ خیرٌ ممّا یجمعُونَ ﴾ .

192

گروهی می پنداشتند كه فرستادهٴ خداوند باید فرشته باشد ؛ نه بشر و ب ر ف ر

ص الحیت بش ر

برای سِمَت رسالت خدایی  ،باید بشری آن را به عهده بگیرد كه از لحاظ ثروت و اقت دار ق ومی
برتر از دیگران باشد ؛ لذا  ،گفتند  :چرا این قرآن بر یكی از دو مردی كه در قریهٴ مكه یا ط ائف
195

به سر می برد  ،نازل نشد.

خداوند در ردّ آنها می فرماید  :تقسیم رحمت خداوند به دست آنان نیست تا پیش نهاد دهن د ك ه
رحمت خاصهٴ رسالت  ،نصیب فالن یا بهمان گردد ؛ چنان كه تقسیم رحمت عامّ ه ه م در اختی ار
آنها نیست .تقسیم رز مادی و ظاهری با صالحدید خداست ؛ چه رسد به اعطای رز معنوی و
196

باطنی مانند نبوّت.

همان طوری كه رز مادی با تفاوت توزیع می شود تا افراد جامعه یك دیگر را با تسخیر متقابل
( نه تسخیر یك جانبه ) مُسخّر نمایند و نظام زندگی آنها تأمین شود  ،رز معنوی نیز با اختالف
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لوامع الحقائق  ،صص  ، 0 8مبحث امامت.

تقسیم می شود تا برخی امام و بعضی مأموم و هركدام مُعین و معاون نسبی دیگری باشد تا نظ ام
دینی آنان تأمین شود.
غر

آنكه خداوند  ،توزیع منصبهای الهی را در اختی ار خ ود ق رار داده اس ت ؛ ن ه در اختی ار

دیگران .آری  ،تمام تفاوتهای فكری در این است كه آیا امامت  ،همتای نبوّت است ت ا از ش ئون
الهی به شمار آمده و در اختیار خداوند باشد یا همسان سایر مناصب بشری اس ت ت ا مش مولِ ﴿
...و أمرهُمْ شوری بینهُمْ 197 ﴾ ...شود و انتخاب امام در اختیار مردم باشد.
آنان كه امامت را چون نبوّت  ،امر خدا می دانند  ،قائل به انتصابی بودن امام هس تند و آنه ا ك ه
امامت را امر مردم می دانند  ،نه امر خدا  ،جریان امامت را یكی از مصادیقِ ﴿ و أم رهم ش وری
بینهم ﴾ ...می پندارند و آن را انتخابی می دانند .نظر فرقهٴ ناجیهٴ امامیّه بر آن است ك ه امام ت
امر خداست ؛ نه امر خلق و آن را انتصابی می داند ؛ نه انتخابی.
تذكّر مهم آنكه :
 .1گرچه امامِت معصومان  ،انتصابی و موهبت خاص الهی به شمار می آید و خداوند جَعْل آن را
به خود نسبت داده است  ،لیكن رهبری زمامداران ظلم را خداوند به عنوان كیفر تعذیبی ب ه خ ود
منسوب كرده است و چنین می فرماید  ﴿ :و جعلناهُمْ أئمّ إلً ی دعُونَ إل ی النّ ارِ و ی ومَ القیام إلِ
یُنصرونَ ﴾  198؛ ما فراعنه را امامانی قرار دادیم كه مردم را به آتش دعوت می كنند و در قیامت
از نصرت برخوردار نخواهند بود ؛ گرچه در دنیا یك دیگر را یاری می دادند 190.این جَعْل امامت
ظالمان  ،همانند اضاللِ فاسقان  ،فقط جنبهٴ كیفری دارد.
 .2همان طوری كه خالفت هارون با نصب الهی بود  ،نه انتخاب موسی كلیم ( علیه السالم )  ،چه
رسد به انتخاب مردم  ،زیرا خالفت و امامت امر خداست  ،نه امر خلق  ،خالفت و امامت حضرت
علی بن ابی طالب ( علیه السالم ) چنان كه قبالً گفتیم نی ز انتص ابی اس ت ؛ ن ه انتخ ابی  ،خ واه
انتخاب پیامبر ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) و خواه انتخاب مردم و این همتایی و همسانی را می
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توان از حدیث منزلت كه به همین منظور صادر شده است  ،استنباط نمود  « :یا عل ى أن تَ منّ ى
بمنزلإلِ هارونَ من موسی إ ّ أنّه

نبىّ بعدى »  119.ظاهر این حدیث  ،معنای شركت امام معصوم

( علیه السالم ) در حقیقت وحی و قرآن منهای نبوّت و وحی تشریفی را كامالً توجیه می نماید.
اگر به اهل بیت عصمت ( علیهم السالم ) گفته می شود كه آنان شریك قرآن اند برای این اس ت
كه حقیقت آنها یك نور است و حضرت علی ( علیه السالم ) نسبت به پیامبر ( ص لی اهلل علی ه و
آله و سلم ) به منزله هارون نسبت به موسی است و هارون شریك وحی موسی كل یم ب ود ؛ ﴿ و
أشركه فی أمری ﴾  111؛ پس حضرت علی ( علیه السالم ) شریك امر نبی اكرم ( ص لی اهلل علی ه
و آله و سلم ) است ؛ چنان كه خطبهٴ قاصعه آن را تأیید می كند  « :أری نورَ الوحى و الرسالإل و
112

أشُمُ ریح النبوّة. » ...

البته مقام منیع نبوّت و حرَم اَمن رسالت  ،خاص نبی اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) ب وده و
اَحدی در آن سهیم نبوده و نیست ؛ چنان كه نصاب رسالت به پایان رسیده و ه یچ كس ی بع د از
ارتحال نبی اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) به آن نخواهد رسید ؛ ول ی مق ام و ی ت ك ه از
كما ت تكوینی روحی انسان كامل است و جزء منصبهای تشریعی به شمار نم ی رود  ،همچن ان
به انتظار سالكان صالح بوده و هرگز منقطع نخواهد شد.
آری  ،امامت تشریعی همچون نبوّت و رسالت  ،حدّ خاص داش ته و ب ه وج ود مب ارك حض رت
مهدی موجود موعود ( علیه السالم ) ختم شده است كه وی خ اتم األولی اء و خ اتم األوص یاء و
خاتم األئمّه است.
همان طوری كه حضرت علی بن ابی طالب ( علیه السالم ) در آغ از وح ی ی ابی پی امبر اك رم (
صلی اهلل علیه و آله و سلم ) از نور وحی و رسالت آگاه بود و كالم پیك الهی كه بر نبی اكرم (
صلی اهلل علیه و آله و سلم ) نازل می شد  ،برای او معلوم بود  ،در پای ان عم ر مب ارك حض رت
رسول ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) كه فرشتگان نازل می ش دند ت ا جری ان وص یّت را تس لیم
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پیامبر ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) كنند  ،امیرالمؤمنین آگاه شد ؛ چنان كه فرمود  ... « :أس معُ
الحسّ و أری شیئاً 110 » ...؛ سپس نبی اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و س لم ) آنچ ه را از پی ك
وحی دریافت كرد  ،به حضرت علی ( علیه السالم ) اعطاء كرد  ،و فرمود ... « :خُذ ما آتاك اللّ ه
بقوّة » ...؛ در هنگام ارتحال خود به امام و وصیّ بعد از خود  ،آنچ ه را ك ه م ن ب ه ت و گف تم ،
112

بگو.
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فصل پنجم.
معرفت مسائل فقهی در تفسیر طبری
بررسی دقیق مباحث فقهی را باید از كتابهای فنّ فقه یا آیات ا حكام انتظار داشت و نم ی ت وان
دقایق آن را در فنّ تفسیر جست وجو كرد ؛ لكن خطوط كلّی فقه در نظر یك فقیه را می توان از
مطالعهٴ نوشتار تفسیری وی استنباط نمود .البته نظر نهایی را باید از آخ رین نوش تهٴ مؤل ف ب ه
دست آورد ؛ چنان كه در پیشگفتار این گفتار گذشت .آنچه در این فصل می آید  ،نم ادی كوت اه
از طرز تفكر فقهی طبری در تفسیر اوست.
فرع یكم .صورتی كه شستن آن در وض و زم اس ت  ،عب ارت اس ت از تم ام مق داری ك ه از
رستنگاه موی سر تا چانه از لحاظ طول و تمام آنچه بین دو گوش قرار دارد ( به گم ان طب ری )
از لحاظ عر

و شستن باطن دَهَن و بینی و چشم و نیز زیر موهای چانه و دو گونه زم نیس ت

؛ زیرا دو چشم جزء صورت است و شستن آنها به اجماع علماء واجب اس ت ؛ ول ی شس تن زی ر
پلكها به اجماع آنها واجب نیست و این اتفا در اثر آگاه نمودن پیامبر اكرم ( ص لی اهلل علی ه و
آله و سلم ) است كه امّت خود را بر آن واقف كرد.
چون رساندن آب وضوء به داخل دهن و بینی و به زیر موهای چانه و گون ه ه ا و آبخ ور مانن د
رساندن آب به زیر پلكها  ،دشوار است  ،لذا شستن آنها در وضوء واجب نیست ؛ بر اساس قیاس
این امور یاد شده بر زیر پلكها و اگر از برخی صحابه نقل ش ده ك ه ب اطن ده ن و بین ی و زی ر
موهای چانه و صورت را می شستند  ،برای وجوب شستن آنها نبود ؛ بلكه خواستند ایثار كرده و
یكی از دو امر دشوار را برگزینند و اگر كسی خیال وجوب كند  ،از منهاج فقهاء كه قیاس است ،
غفلت نموده است كه شی ء محل اختالف به محل اتفا  ،قیاس می شود و از ه یچ ص حابی نق ل
نشده كه بگوید  :اگر كسی با وضوء نمازگزارد  ،ولی در هنگام وضوء زیر موهای چانه و گون ه
ها را نشست یا مضمضه و استنشا نكرد  ،نماز خود را اعاده نماید .معلوم می شود آنان كه زی ر
موهای صورت و باطن دهن و بینی را می شستند  ،افضل را رعایت می كردند ؛ نه آنكه شس تن
آنها واجب بوده است .از اینجا چند مطلب روشن می شود :

 .1استد ل به اجماع و حجیّت آن از نظر طبری.
 .2استد ل به قیاس و اینكه استناد به قیاس  ،منهاج رسمی آنان بوده است.
 .0عدم وجوب غَسل زیر پلكها و ریش و باطن دهن و بینی و هرچه مانند آنهاست ك ه رس اندن
آب به آنجا دشوار است.
 .2مضمضه و استنشا واجب نیست.
 .5شستن موارد یاد شده گرچه واجب نیست  ،ولی مستحب است.
 .6فرقی بین مضمضه و استنشا نیست و هردو مستحب اند ؛ زیرا طبری بعد از نق ل ای ن گم ان
كه استنشا واجب است ( چون از رسول اكرم ( صلی اهلل علی ه و آل ه و س لم ) رس یده اس ت :
هركدام از شما هنگام وضوء استنشار كنید ؛ كه استنشار همان استنشا است )  ،چنین گفته است
 :قیام اجماعی كه حجّت است بر عدم وجوب استنشا به طوری كه اگر كسی قبل از نماز آن را
ترك كرده  ،باید نماز خود را اعاده نماید ؛ یعنی عدم وجوب آن اتفاقی است ؛ ما را از گفتار زائد
بی نیاز می كند.
فرع دوم .شستن دست تا آرنج در وضوء واجب است ؛ اما آرنج محلّ اختالف اس ت ك ه واج ب
است یا نه و منشأ اختالف آن این است كه كلم هٴ ﴿ إل ی ﴾ در آی هٴ ﴿ ...إذا قم تُم إل ی الصّ الةِ
فاغسلوا وجوهكم و أیدیكم إلی المرافقِ 115 ﴾ ...به معنای حدّ و نهایت است و گاهی حدّ  ،داخ ل
در محدود است و حكم آن را دارد و گاهی خارج از محدود است و حكم آن را ندارد ؛ مانند ﴿ :
...أتمّوا الصیّام إلی الَّیلِ 116 ﴾ ...و نظر طبری بر این است كه چون ﴿ إلی ﴾ به معنای نهایت و حدّ
است و گاهی حدّ  ،داخل در محدود است و گاهی خارج از آن  ،كسی نمی توان د حك م كن د ب ه
اینكه در آیهٴ وضوء  ،حد داخل در محدود است  ،مگر آنكه حقّ تبیین قرآن و حك م را داش ته و
نتوان از حكم او مخالفت كرد و در اینجا كسی كه نتوان با او مخالفت كرد  ،نگفت به اینكه آرنج
داخل در محدوده ای است كه شستن آن واجب باشد.
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نكته قابل ذكر اینكه  .1 :روایات اهل بیت عصمت ( علیهم السالم ) كه « أدری بما ف ى البی ت »
هستند  ،به منظور بیان كیفیت وضوء رسیده و آرنج را داخل در مح دود دانس ته و شس تن آن را
واجب می داند .2 .ظاهر استنباط طبری آن است كه در اقلّ و اكثر ارتباطی  ،قائل به برائت است
؛ نه احتیاط .0 .ظاهر آیه وضوء  ،تحدید مغسول است ؛ نه غسل ؛ یعنی دست تا آرنج باید شسته
شود  ،نه تحدید غسل .به عبارتی شستن باید تا آرنج باشد.
بنابراین  ،كیفیّت شستن در آیه بیان نشده و ظاهر آیه این نیست ك ه دس ت را از پ ایین ب ه ب ا
بشویید ؛ بلكه كیفیت آن به ارتكاز عرف ارجاع شده است كه ارتكاز بر شستن از با ب ه پ ایین
است و روایتهای بیانیّهٴ وضوء همین كیفیت عرفی را تأیید می نماید .2 .شستن آرنج نزد طب ری
مستحب است كه استحباب آن را از عموم یا اط ال ح دیثِ « اُمّت ى الغُ رّ المجمّل ون م ن آث ار
117

الوضوء » ...استفاده كرده است.

فرع سوم .گرچه دربارهٴ مسح سر عدّه ای بر آنند كه مسح آن ب ه مق دار كمت ر از س ه انگش ت
كافی نیست  ،لیكن طبری مُسمّای مسح را مُجزی می داند ؛ زیرا تحدیدی از طرف ش ارع نش ده
است ؛ پس صرف صد آن كافی است و دربارهٴ مسح صورت با خاك در تیمم  ،هر ان دازه ك ه
اجماع بر آن است  ،مسح آن واجب است ؛ چون حجّت قائم است و زائد بر آن زم نیست ؛ زی را
عام در عموم خود حجّت است  ،مادامی كه مخصص نیامده است.
از اینجا طرز تفكر اصولی طبری روشن می شود ؛ از قبیل  .1 :تمسّك به اجماع .2 .تمسّ ك ب ه
118

عامّ بعد از فحص از مُخصّص .0 .اجراء اصل برائت در اقل و اكثر ارتباطی و مانند آن.

فرع چهارم .دربارهٴ شستن یا مسح پا در وضوء اختالف است و منشأ آن اختالف قرائت كلم هٴ ﴿
...و أرجلكم إلی الكعبین ﴾ ...است ؛ گروهی از قاریان آن را به نصب خواندند كه معط وف ب ر ﴿
وجوهكم ﴾ باشد و حكم آن مانند صورت و دست  ،همانا شستن است ؛ نه مسح كشیدن و تق دیم
و تأخیری در آیه راه می یابد ؛ زیرا نتیجه این خواهد شد ... ﴿ :فاغسلوا وجوهكم و أی دیكم إل ی
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المرافقِ و امسحوا برؤسكم و أرجلكُمْ إلی الكعبینِ 110 ﴾ ...و احادیث متعددی نیز این قرائت و نیز
حكم شستن پاها را تأیید می كند.
گروهی دیگر از قاریان آن را به جر خوانده اند كه معطوف بر كلمهٴ « رءوس » باشد و حكم پ ا
مانند حكم سر  ،فقط مسح كشیدن باشد و احادیث متعددی این قرائت و نیز حك م مس ح پاه ا را
تأیید می نماید.
طبری ضمن توجیه هركدام از این دو قرائت و تحسین آنها در پایان می گوید  :قرائت جَرّ خ وش
آیندتر است ؛ زیرا  .1 :مسح پا با آب وضو توسط دست چون مرور آن آب را در ب ردارد ؛ پ س
واجد خصوصیت غسل و شستن است و چون مرور دست بر آن را همراه دارد  ،دارای خصوصیت
مسح خواهد بود ؛ ولی شستن پا با گذاشتن آن در آب مثالً چون مرور دست را به همراه ن دارد ،
فاقد خصوصیت دست كشیدن است.
 .2در صورت جر  ،فاصلهٴ معطوف و معطوف علیه كم است و در صورت نص ب  ،فاص له زی اد
129

خواهد بود و بیگانه بین آنها حاجب می شود.

فرع پنجم .نماز مسافر  ،شكسته است ؛ خواه همراه با خوف از تهاجم دشمن باشد  ،خواه نباش د و
این تعمیم از مجموع كتاب و سنّت استفاده می شود ؛ ولی طبری ذی ل آی هٴ ﴿ و إذا ض ربتم ف ی
األر

فلیسَ عَلیَكُمْ جُناحٌ أنْ تَقصرُوا مِنَ الصّالةِ إنْ خِفْتُمْ أنْ یَفت نكُمُ الّ ذینَ كَف روا إنّ الك افرینَ

كانوا لكم عَدوّاً مُبیناً ﴾  121آراء گوناگونی را نقل می كند كه منظور از قص ر نم از  ،ك م ك ردن
عدد آن است ؛ به طوری كه چهار ركعت به دو ركعت كوتاه گردد و ب ه رأی ع دّه ای ب ه ی ك
ركعت منتهی شود و به نظر گروهی دیگر  ،مرادْ قصرِ عدد و كوتاه كردن شمار آن نیست ؛ بلك ه
منظور كم نمودن حدود آن است ؛ یعنی بجای ركوع و سجود مثالً اشاره به سر شود.
سپس می گوید  :شایسته ترین اقوال سخن كسی است كه گفت مقصود از قصر همانا قصر ح دود
نماز است ؛ نه عدد آن ؛ نظیر آیهٴ ﴿ فإن خِفتُم فرج ا ً أو ركبان اً ف إذا امن تُم ف اذكروا اللّ ه كم ا
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عَلّمكُم ما لَم تكُونُوا تَعلمُونَ ﴾  122كه منظور ترك قیام و رك وع و س جود و مانن د آن اس ت در
حال ناامنی و هنگام برطرف شدن ترس و ظهور ایمنی  ،همهٴ حدود نماز محف وظ خواه د ب ود و
دلیل این اولویت و ترجیح را جملهٴ ﴿ ...فإذا اطمأننتم 120 ﴾ ...می داند كه در آیهٴ بعد ق رار داد و
چنین استد ل می كند كه در حالت آرامش و اطمینان چیزی بر عدد نماز افزوده نمی شود ؛ بلكه
فقط حدود آن محفوظ می ماند ؛ پس آنچه در حال هراس ساقط می ش ود  ،عَ دَد نم از نیس ت ؛
بلكه حدود آن است.
فرع ششم .ازدواج از جهت دوام و انقطاع به دو قسمِ نكاح دائم و نك اح متع ه ك ه هم ان نك اح
منقطع است  ،منقسم می شود كه هر دو قسم آن در زمان پیامبر اكرم ( ص لی اهلل علی ه و آل ه و
سلم ) معمول و مشروع بوده است ؛ لیكن طبری در ذیل آیهٴ ﴿ ...فما استمتعتُمْ بِ هِ مِ نْهُنَّ ف اتُوهُنَّ
أُجُورهُنَّ فَریضَإلً 122 ﴾ ...بعد از نقل دو قول  :یكی آنكه منظور آیه  ،نكاح دائم همراه ب ا جم اع و
دیگر  ،نكاح متعه و منقطع است و بعد از نقل احادیث متعدد برای هریك از دو قولِ مزبور چن ین
می گوید  :شایسته ترین و نزدیك ترین قول به صواب  ،سخن كسی است كه آی هٴ را ب ه نك اح
دائم همراه با مجامعه تفسیر كرده است ؛ چون حجّت قائم شده است كه متع هٴ زنه ا ح رام اس ت.
تنها نكاح دائم یا مِلكِ یمین حالل است ...و چون در جای دیگر مدلّل ساختیم ك ه متع ه و نك اح
125

انقطاعی حرام است  ،نیازی به تكرار نیست.

در اینجا حكایتی نغز و ظریف را در این باب ذكر می كنیم  :یحیی بن اكثمِ قاض ی از ش یخی ك ه
در بصره نكاح متعه و عقد انقطاعی انجام می داد  ،پرسید  :مشروعیت متعه را از ك ه آم وختی و
چه شخصی حالل بودن آن را گواهی داد ؟ گفت  :از عمر بن خطاب آموختم و او گواه مشروعیت
متعه است ! یحیی گفت  :چگونه عُمر گواه مشروعیت آن اس ت ؛ در ح الی ك ه او س ختگیرترین
افراد نسبت به متعه بود ؟ آن پیرمرد بصری گفت  :خبر صحیح چنین رسید كه عمر بر ف راز منب ر
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120

سورهٴ نساء  ،آیهٴ .190
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رفت و گفت  :خداوند و پیامبر او دو متعه را حالل كرده اند و م ن آنه ا را ح رام م ی نم ایم و
مرتكب آنها را نیز عقاب می كنم .ما شهادت و روایت او را از رسول اك رم ( ص لی اهلل علی ه و
آله و سلم ) قبول می نماییم و تحریمی كه از نزد خ ود آورده اس ت  ،نم ی پ ذیریم 126.مرح وم
عالمه مجلسی در مرآت العقول از این قصّه چنین یاد می كند  « :و ما أحسنَ ما وجدتُهُ فى بعضِ
127

كُتُب الجُمهور. » ...

فرع هفتم .حج از جهت اشتمال بر احكام گوناگون به سه قسم منقسم است  :حج اِفراد  ،حج قِ ران
و حَجّ تمتع ؛ چنان كه عمره نیز به دو قسم منقسم است  :عمرهٴ مفرده و عمرهٴ تمتع ؛ عمرهٴ تمتع
جزء حج تمتع بوده كه باید قبل از آن انجام شود و هر دو یعنی عمره و حج كه جمعاً یك عب ادت
محسوب می شوند  ،به نام حج تمتع باید در ماههای حج  ،یعنی شوّال و ذی القع ده و ذی الحج ه
واقع شوند ؛ ولی عمرهٴ مفرده را در تمام ایام سال می توان به جا آورد و جزء حج نیست ؛ بلك ه
عبادتی مستقل به شمار می آید.
مشروعیت حجّ تمتع را می توان از جملهٴ ﴿ ...فإذا أمِنتُمْ فَمَنْ تَمتعَ بالعمرة إلی الحجّ فم ا استیس ر
من الهدی 128 ﴾ ...استنباط كرد ؛ زیرا خصوصیت آن و این كه بر چ ه گروه ی واج ب اس ت از
جملهٴ ﴿ ...ذلك لمن لم یكن أهلهُ حاضری المسجدِ الحرام 120 ﴾ ...استفاده م ی ش ود و هَ دْی در
حج تمتع جزء مناسك و وظایف اصلی آن است ؛ نه به عنوان جزاء و كفّ اره و مانن د آن ك ه در
حال اِحصار واقع می شود.
طبری گرچه جملهٴ اول را بر حجّ تمتّع تطبیق نداده و آن را دلیل مشروعیت تمتّع ندانسته است و
بر معنای دیگر حمل كرده و اصل تمتع مصطلح را متعر

نشده است  ،لیكن در ذیل جملهٴ دوم ،

بعد از نقل چند قول پیرامون تحدید محلّ گروهی كه تمتّع بر آنها زم اس ت  ،مش روعیت اص ل
حجّ تمتع را پذیرفته است و آن را مانند سایر اقسام حج واجب مستقل دانسته است.
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شرط وجوب آن نیز عبارت از آن است كه بین محل اقامت و زندگی شخص تا مسجد الحرام ب ه
مقدار مسافت قصر نماز فاصله باشد ؛ زیرا كسی كه از وطن خود به مقدار مسافتِ معهود خ ارج
109

نشده  ،شاهد و حاضر است ؛ نه غائب و كسی كه مسافر است  ،غائب است و حاضر نیست.

نكتهٴ مهم آنكه پذیرش مشروعیت اصل حج تمتع معهود و قبول استمرار و عدم منس وخیت آن ،
خاص مذهب امامیهٴ اثنا عشریه نیست ؛ زیرا عده ای از فقهای اهل سنّت نیز آن را قبول دارند و
مشروعیت آن را مستمر می شمارند و آنچه مورد اختالف است  ،این است كه آیا عدول از ح ج
اِفراد به حجّ تمتّع مشروع است یا نه ؟ مرحوم محقق در معتبر چنین می گوید  :علمای ما گفته اند
كسی كه با حج اِفراد داخل مكه شود  ،می تواند حج خود را فسخ كند و ب ه عم رهٴ تمت ع تب دیل
نماید ...اما كسی كه با حج قِران داخل مكه شود  ،نمی تواند به عمرهٴ تمتع عدول نماید و فقه ای
اهل سنّت پنداشته اند كه عدول از حجّ اِفراد به تمتع  ،نسخ شده است .دلیل ما روایتی اس ت ك ه
همگان آن را نقل كرده اند كه رسول اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) به اصحاب خود دستور
داد كسانی كه قربانی همراه نیاورده اند ( حج اِفراد ) حجّ خود را به عمرهٴ تمت ع تب دیل نماین د و
چون خود آن حضرت قربانی را به همراه حمل كرد و حجّ او قِران بود  ،نه اِف راد  ،ل ذا ب ه عم رهٴ
تمتع عدول نكرد...
دلیل فقهای اهل سنّت ادعای نسخ است كه به عُمر منسوب است و نمی توان چیزی كه به ت واتر
از پیامبر ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) رسیده است به رأی یك نفر ت رك ك رد ...و ابوبص یر از
حضرت امام صاد ( علیه السالم ) نقل كرد كه آن حضرت فرمود  :گروهی از اه ل بص ره حك م
حج را از من پرسیدند و من آنچه را خود پیامبر ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) انجام داد و آنچ ه
را به دیگران دستور داد  ،برای آنها بازگو كردم .آنها گفتند  :عمر حجّ اِفراد به جا آورد و ع دول
نكرد .من گفتم  :این چیزی است كه رأی عمر به آن تعلق گرفت و رأی عمر همتای كار پی امبر (
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صلی اهلل علیه و آله و سلم ) نخواهد بود.
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آنچه از مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه استفاده می شود  ،این اس ت  :متع ه ای ك ه عم ر آن را
انكار كرد  ،همان عدول از حج اِفراد به عمرهٴ تمتع است .شهید اول در متن لمعه می فرمای د « :
كسی كه حج اِفراد مستحبی را آغاز كرد  ،می تواند به عمرهٴ تمتع عدول نماید » و ش هید ث انی
در شرح آن می فرماید  « :این همان متعه است كه دومی ( خلیفهٴ دوم ) انكار كرد » .

102

جمال الدین سیوری در كنز العرفان چنین فرموده است  :حج تمت ع گ اهی ابت دایی اس ت  ،مانن د
آنكه كسی اول به عم ره مُح رِم ش ود و بع د از انج ام مناس ك آن ب ه ح ج اح رام ببن دد و در
مشروعیت این حج تمتع  ،نزاعی نیست و گاهی با عدول از حج اِفراد به ح ج تمت ع اس ت و ای ن
عدول به تمتع را همهٴ فقهای عامه منع كرده اند و گروهی از فقهای ما امامیه آن را تجویز كرده
اند ؛ چه در مستحب و چه در واجب معیّن و گروهی از آنها فق ط در ح جّ اِف رادِ من دوب و نی ز
واجب غیر معین اجازه داده و در واجب معیّن منع نموده اند و روای ت مس ئله را ب ر هم ین وج ه
حمل نموده اند تا بین دو دلیلِ ( منع از عدول و تجویز آن ) جمع شود و این بهتر است.
كالم اوست كه فائدةً  :این همان متعه است كه عمر منع كرد و گفت  « :مُتْعتانِ كانت ا عل ی عه دِ
رسولِ اللّه ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) و أنا أُحرّمهما و أُعاقب علیهم ا 100 » ...اب ن رش د نی ز
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همین تمتّع را مورد انكار عمر می شمارد.

تذكّر  .1 :اگر اصل حج تمتّع مشروع نبود  ،هرگز آنها در عدول از اِفراد به آن بحث نمی كردن د
؛ زیرا عدول از مشروع به منسوخ  ،همانا ابطال اصل عمل است و آنچه به زع م فقه ای عام ه ،
منسوخ است  ،عدول از اِفراد به تمتّع است ؛ نه اصل حجّ تمتّع برای نائیان از مكّه.
 .2در حُرمت بِدْعَت و شناعت تشریع رعیتْ در قبال خدای سبحان و رس ول معص وم ( ص لی اهلل
علیه و آله و سلم ) فرقی بین انكار اصل حجّ تمتع یا منع عدول از اِف راد ب ه آن در م ورد ج واز
عدول نیست ؛ گرچه انكار اصل حجّ تمتّع قبیح تر از منع عدول از حجّ اِفراد به آن در مورد جواز
عدول است.
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مسئلهٴ یكم بعد از فصل دوم در انواع حج.

100

كنز العرفان  ،ج  ، 1صص .200 209

102

بدایإل المجتهد  ،ج  ، 1ص .222

مرحوم عالمهٴ امینی ( قدّس سرّه ) بر آن است كه آنچه مورد انكار و بدعت قرار گرفت ه  ،اص ل
حجّ تمتع است ؛ نه عدول از اِفراد به آن ؛ چنان كه از تنصیص خود عُمر به خوبی بر می آید و از
نصوص دیگر نیز استفاده می شود ؛ لیكن گروهی برای توجیه كار عمر  ،سخنانی تراشیده اند ك ه
نه با صریح گفتار وی هماهنگ است و نه با آراء دیگران كه شاهد قصه ی ا ناق ل آن ب وده ان د ،
موافق است ؛ مانند :
 .1متعه ای كه عمر نهی كرد  ،فسخ حج به عمرهٴ تمتع است....
 .2متعه  ،مختص به صحابه ای بود كه با پی امبر اك رم ( ص لی اهلل علی ه و آل ه و س لم ) اِح رام
بستند....
 .0مردی از صحابه به پیش عمر آمده و گواهی داد كه از نبیّ اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و س لم
) در حال بیماری منتهی به ارتحال آن حضرت ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) شنیده اس ت ك ه از
عمرهٴ قبل از حج نهی فرموده اند ؛ پس مرحوم امینی همهٴ این وجوه را ردّ نموده است.
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توضیح زم اینكه توجیه های یاد شده یكسان نیست ؛ زیرا برخی از آنها بیانگر كاری اس ت ك ه
عمر با رأی خود انجام داده است ؛ مانند توجیه اول و بعضی از آنها ب رای ای ن اس ت ك ه اص ل
بدعت را انكار كند و ثابت نماید كه عمر با رأی خود كاری انجام نداد ؛ بلكه كاری ك ه از نب ی
اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) دستور آن رسید  ،اجرا نمود.
به هر تقدیر  ،بدعتی نهاد كه با وحی سماوی مخالف بود و شگفت آنكه برخی علمای عام ه، 106
اِبداع وی را اجتهادی همتای اجتهاد معصوم ( علیه السالم ) می دانند ؛ غاف ل از آنك ه معص وم (
علیه السالم ) با كشف قطعی سخن می گوید ؛ نه با اجتهاد ظنّی ؛ مخصوصاً پیامبر اك رم ( ص لی
اهلل علیه و آله و سلم ) آن هم با تصریح به اینكه هم اكنون جبرئیل نازل شده و دس تور ع دول را
ابالغ كرده است.
فرع هشتم .اَنفال در نظام اقتصاد اسالمی حكمی خاص دارد ؛ زیرا نه مالِ اش خاص مع ین اس ت ؛
نظیر اموال خصوصی و نه مال جامعه و امّت اسالمی ؛ نظیر آنچه در ح ال جن گ و پی روزی ب ر
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شرح قوشچی بر تجرید  ،ذیل مباحث مربوط به خلیفهٴ دوم.

كافران به عنوان زمین معمور و آباد در اختیار مردم قرار می گیرد ؛ بلكه از آن حكومت اسالم و
مقام و یت امر مسلمین است كه باید در راه مصالح اسالم و جامعهٴ مسلمانان صرف شود و بع د
از ارتحال ولی امر مسلمین به ورثهٴ او منتقل نمی شود ؛ بلكه در اختیار مقام و ی ت ق رار م ی
گیرد كه ولیّ بعدی متولّی آن خواهد شد.
طبری در ذیل آیهٴ ﴿ یَسْئلونكَ عن األنفالِ قُلِ األنفال للّه و الرسولِ ف اتّقوا اللّ ه و أص لحوا ذاتَ
بینكُمْ و أطیعوا اللّه و رسُولهُ إنْ كُنْتُمْ مُؤمنین 107 ﴾ ...گذشته از مطالب تفس یری  ،چن د مس ئلهٴ
فقهی را مطرح نموده اند كه عصارهٴ آنها این است :
 .1انفال گرچه به غنائم و به ره آورد سرایا و به آنچه بدون قتال از مشركین به مسلمین می رسد
و نیز به خمس تفسیر شده است  ،لیكن نظر طبری این است  :انفال آن اموال زائدی را گویند ك ه
امام مسلمین به بعض لشكر یا همهٴ آنها می دهد كه به حفظ نظام اسالمی راغب تر شوند و ای ن
اموال  ،گاهی با قهر و جنگ به دست می آید و گاهی بدون قهر و نبرد حاصل می شود.
 .2و مهمترین دلیل وی برای پذیرش این رأی  ،همانا تبیین لغوی كلمهٴ نفل است كه ب ه معن ای
زائدی است ؛ پس مقدار زائد بر سهمیهٴ سپاهیان را انفال می نامند.
 .0دربارهٴ منسوخ بودن آیهٴ انفال و عدم منسوخیّت آن ك ه ب ین مفسّ ران اخ تالف اس ت  ،رأی
طبری آن است كه آیهٴ انفال با آیهٴ خمس منسوخ نشده است ؛ زی را دلیل ی ب ر نس خ آن وج ود
ندارد و موضوع آن از موضوع خمس جداست ؛ لذا  ،حكم آنها هم از یك دیگر متم ایز اس ت و
هیچ دلیل قرآنی و روایی در بین نیست كه نسخ آن را اثبات كند.
 .2همه اَنفال از آن رسول اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) است و اختیار صَرف آنه ا نی ز ب ه
دست آن حضرت است و ذكر كلمهٴ مباركهٴ « اللّه » برای بیان حكم فقهی نیست  ،چن ان ك ه در
ذیل آیهٴ خمس به آن تصریح شده است ؛ بلكه برای تیمّن و تبرك است ؛ زیرا ش كی نیس ت ك ه
دنیا و آخرت مال خداست .در اینجا نظر طبری همانند نظر سایر فقهاء اهل سنّت است و آن اینكه
ذكر نام خداوند  ،فقط برای تبرّك است ؛ نه توزیع سهم.
107

سورهٴ انفال  ،آیهٴ .1

 .5گرچه برخی بر آنند كه حكم اَنفال خاص پیامبر ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) است و بع د از
ارتحال آن حضرت منتفی است و برای اَحَدی نیست  ،ولی رأی طبری بر آن است كه امامانِ امّت
اسالمی می توانند به پیامبراكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) تأسی نم وده و در م ورد ص الح
108

مسلمین تنفیل نمایند.

فرع نهم .آنچه از روایات امامیّه استفاده می شود  ،این است كه آیهٴ ﴿ و اعلمُوا أنّما غَنم تم مِ نْ
شَی ءٍ فأنّ للّه خُمُسهُ وَ للرسولِ وَ لذی القُربی و الیَتامی و المَساكینِ و ابْنِ السّبیلِ إن كُن تُمْ امن تُمْ
باللّه وَ ما أنزلنا علی عبدْنا یَوْمَ الفُرقانِ یَوْمَ التقی الجَمْعانِ وَ اللّ ه عَل ی كُ ل شَ ی ءٍ ق دیرٌ ﴾ ، 100
شامل هرگونه درآمد حالل نیز خواهد شد و اختصاصی به غنیمتهای جنگی ندارد.
طبری ضمن جدا كردن معنای غنیمت از فَیْ ء كه گروهی هر دو را به یك معنا تفسیر كرده اند و
آیهٴ مزبور را كه در سورهٴ « اَنفال » است  ،ناسخ آیهٴ سورهٴ « حش ر » پنداش تند  ،چن ین م ی
گوید :
 .1غنیمت مالی است كه با پیروزی و قهر و قتال نصیب مسلمین ش ود و فَ ی ء م الی اس ت ك ه
بدون جنگ  ،بلكه با صلح از مشركین به مسلمانان برسد .گرچ ه از لح اظ لغ ت  ،م الی ك ه ب ا
شمشیر به مسلمین بر می گردد  ،فی ء خوانده می شود  ،لیكن معن ای فقه ی آن براب ر س ورهٴ «
حشر » همان است كه بدون جنگ حاصل شود.
 .2آیهٴ مزبور در سورهٴ « اَنفال » ناسخ آیهٴ سورهٴ « حشر » نیس ت ؛ چن ان ك ه در تفس یر آن
سوره خواهد آمد.
 .0و كلمهٴ ﴿ ...من شی ء ﴾ ...كه در آیهٴ محل بحث قرار دارد  ،ناظر به تعمیم خص وص غنیم ت
جنگی است كه شامل نخ و سوزن هم می شود ؛ نه تعمیم مثالً هرگونه درآمد كسبی.
 .2كلمهٴ مبارك اللّه برای تبرّك ذكر شده است ؛ نه برای تسدیس سهام ؛ زیرا اگ ر اختالف ی در
رقم تسهیم آن وجود داشته باشد  ،فقط در این است كه آیا خمس را به پنج سهم تقسیم می كنن د
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یا چهار سهم و زائد بر آن یعنی شش سهم  ،قائل شناخته شده ندارد و آنچه ابوالعانیه گفته اس ت
كه خُمس بر شش سهم قسمت می شود  ،بر خالف اجماع است.
 .5عده ای كه گفته اند رسول خدا ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) سهمی ندارد و خمس به چه ار
سهم تقسیم می شود كه آغاز آن ذی القُربی است ؛ نه اللّه و نه رسول اللّه  ،سخن آنه ا ناص واب
است ؛ زیرا سهم رسول خدا به ذی القُربی می رسد .معلوم می شود رسول خدا دارای سهم اس ت
كه به ذی القربی می رسد.
 .6دربارهٴ ذی القُربی اختالف است  ،عده ای بر آنند كه منظ ور از ذی القرب ی فق ط بن ی هاش م
است  ،عدهٴ دیگر همهٴ قریش را ذی القربی می پندارند و گروهی نی ز س هم ذی القرب ی را م ال
رسول خدا دانسته و آن را بعد از وی در اختیار ولی امر مسلمین می دانن د و ش خص ی ا ص نف
خاصّی را به عنوان ذی القربی نمی شناسد  ،و گروه دیگر سهم ذی القُربی را نه مختص بنی هاشم
می شمرند و نه به همهٴ قریش تعمیم می دهند ؛ بلكه آن را به بنی هاشم و بنی مطّلب اختص اص
می دهند.
بهترین قول همان است كه مراد از ذی القُربی  ،بنی هاشم و بنی مطّلب اس ت ؛ زی را بن ی مطّل ب
حلیف و هم پیمان بنی هاشم بودند و حلیف هر قومی از آن قوم محسوب می شود و خبری هم كه
د لت می كند بر اینكه بنی هاشم و بنی مطّلب به یك منزله اند  ،صحیح است.
نكتهٴ قابل ذكر این كه طبری ضمن نقل ادلّهٴ قول اول كه اختصاص عن وان ذی القرب ی ب ه بن ی
هاشم باشد  ،روایت ابن دیلمی از حضرت علی بن الحسین ( علیه السالم ) چنین بی ان م ی كن د :
علی بن الحسین ( علیه السالم ) به مردی از اهل شام گفت  :آیا در سورهٴ اَنفال آی هٴ ﴿ و اعلم وا
أنّما غنمتُم مِنْ شی ءٍ فأَنّ للّهِ خُمُسهُ وَ للرسولِ 129 ﴾ ...را خوانده ای ؟ مرد ش امی گف ت  :آری ،
مگر شما همانها هستید ؟ فرمود  :آری  ،مع ذلك طب ری ق ول ش افعی را ك ه چه ارمین رأی در
مسأله بود  ،پذیرفت .البته آن خبر امام سجاد ( علیه السالم ) مفید حصر نیست و با خبری كه ب ه
زعم طبری صحیح است  ،منافات ندارد ؛ زیرا بنی هاشم یقیناً مشمول آیه هستند.
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 .7دربارهٴ سهم رسول اللّه ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) و سهم ذی القربی بعد از ارتحال رسول
اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) اختالف است ؛ عدّه ای بر آنند كه این دو سهم در راه اس الم
و مسلمین صرف می شود و گروهی نیز می گویند  :سهم رسول خ دا ( ص لی اهلل علی ه و آل ه و
سلم ) و سهم ذی القُربی به ولیّ امر مسلمین م ی رس د و در ض من اس تد ل ب ر ای ن ق ول  ،از
حضرت علی ( علیه السالم ) نقل شده است كه فرمود  :امام  ،و یت سهم خدا و س هم رس ول را
به عهده دارد ( سهم ذی القُربی در زمان حیات رسول اكرم ( ص لی اهلل علی ه و آل ه و س لم ) در
اختیار رسول بود و بعد از ارتحال وی به امام مسلمین می رسد ) و گروه سوم م ی پندارن د ك ه
سهم پیامبر به خمس بر می گردد و خمس به سه سهم تقسیم م ی ش ود  :یت یم و مس كین و اب ن
سبیل و گروه چهارم می گویند  :تمام خمس مال نزدیكان رسول خداست ؛ اما بهترین قول نزد ما
این است كه سهم رسول خدا ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) به خمس برم ی گ ردد و خم س ب ه
121

چهار سهم تقسیم می شود  :سهم ذی القربی و ایتام و مساكین و ابن سبیل.

نكته قابل ذكر آنكه در بعضی از روایات امامیه آمده است كه رسول اكرم ( صلی اهلل علیه و آله
و سلم ) صفوهٴ غنیمت را می گرفت ( چون از اَنفال بود ) سپس بقیه را به پنج س هم تقس یم م ی
كرد و یك سهم آن را می گرفت و چهار سهم را بین رزمندگان و مق اتالن توزی ع م ی نم ود و
آنگاه آن یك سهم را كه به عنوان خمس اخذ كرده بود  ،به پنج سهم تقسیم می نمود و یك سهم
از این پنج سهم را كه مال خداوند بود  ،به خود اختصاص می داد و چهار س هم دیگ ر را ب ه ذی
القربی و یتامی و مساكین و ابن سبیل اعطا می نمود ؛ لذا  ،برخی از علماء شیعه ( صاحب مدارك
) گرایشی به توزیع خمس پنج سهم داشتند ؛ نه شش سهم.
لیكن این حدیث بر آن مدّعا د لت ندارد .زیرا او ً حكایت فعل رسول خدا دلیل ب ر اص ل ج واز
تكلیفی است ؛ نه وجوب آن ؛ چه رسد به وجوب وضعی تا د لت كند به اینكه اصل تس هیم ب ه
پنج سهم است ؛ نه بیشتر .ثانیاً آنچه در این حدیث حذف شده است  ،سهم رسول است ؛ نه س هم
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خدا در حالی كه سهم رسول را همگان می پذیرند و سهم خدا را عده ای نفی كرده و ذكر كلم هٴ
اللّه را یا به عنوان تبرّك می دانند و یا برای تفهیم عبادی بودن خمس می پندارند.
ثالثاً ممكن است رسول اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) از سهم خود صرف نظر كرده باشد تا
سهام دیگران وافر شود و ای ن امتن انی از ط رف آن حض رت ( ص لی اهلل علی ه و آل ه و س لم )
محسوب خواهد شد و هرگز كاشف از عدم سهم رسول اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) نم ی
باشد.
رابعاً بر فر

د لت این حدیث بر تخمیس سهام  ،نه تسدیس آن  ،چون مخالف روایت مستفیض

و معتبری است كه بر تسدیس سهام د لت دارد و از طرفی مخالف با ظاهر قرآن كریم است ك ه
رسول گرامی را صاحب سهم شمرده و مجموع سهام را شش سهم می داند  122 ،ن ه پ نج ( چن ان
كه مخالف اجماع خواهد بود ) ؛ بنابراین  ،حدیث مزبور سند قولِ به تخمیس نبوده و نمی توان به
آن استد ل كرد.
توضیح آنكه ظاهر حدیث یاد شده  ،دو مطلب را دربردارد كه برخ ی از جوابه ای گذش ته ب ا آن
سازگار نیست ؛ گرچه در تمامیّتِ بعض جواب دیگر سخنی نیست و آن دو مطلب ای ن اس ت « :
كان رسول اللّه ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) إذا أتاه المغنم أخذَ صَفْوَه و » ...؛ ظاهر ای ن تعبی ر
نشانهٴ استمرار و استقرار سیرهٴ آن حضرت است كه به نوبهٴ خود كاشف از ی ك حك م ش رعی
است و آن تخمیس است ؛ نه تسدیس .گرچه محتمل است همواره آن حضرت ( صلی اهلل علی ه و
آله و سلم ) از سهم خود صرف نظر كرده باشد  ،لیكن ظه ور آن در تخم یس ف ی الجمل ه قاب ل
انكار نیست .در ذیل حدیث آمده است  « :و كذلِكَ اامامُ یأخذُ كما أخذَ رسول اللّ ه ( ص لی اهلل
علیه و آله و سلم ) » ؛ ظاهر این تعبیر كه به منظور بیان حكم فقهی است  ،نه ص رف نق ل ق ول
معصوم  ،آن است كه امام باید خمس را تخمیس كند ؛ نه بیش از آن ؛ ولی مهم آن است كه ای ن
حدیث  ،مشتمل بر سقوط سهم رسول است ؛ نه س هم خ دا .گذش ته از آنك ه مخ الف اجم اع و
نصوص مستفیض نیز هست.
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جواهر الكالم  ،ج  ، 16صص .09 80

فرع دهم .نكاح محارم نَسَبی یا رضاعی یا سَبَبی حرام است و گ اهی نك احِ غی ر آنه ا نی ز ح رام
شمرده می شود ؛ ولی جَمْعاً نه عیناً  ،یكی از زنهایی كه نكاح او حرام اس ت  ،م ادر زن اس ت و
دیگری دختر زن به نام رَبِیبه است و آیهٴ  20سورهٴ « نساء » ضمن بر شمردن محرمه ای نَسَ بی
و رِضاعی به محرمهای سَببی اشاره می كند و دربارهٴ دو صنف یاد شده  ،یعنی مادرِ زن و دخت رِ
زن ( رَبیبه ) چنین می فرماید  ... ﴿ :وَ اُمّهاتُ نِسائكُمْ وَ رَبائبكُمْ الالتی فی حجوركم مِ ن نس ائكم
الالتی دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فال جُناحَ علیكم. ﴾ ...
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مسأله اول كه حرمت مادرزن باشد  ،در اطال و اشتراط آن اختالف شده است ك ه آی ا حرم ت
وی مطلق است ؛ به شرط دخول مشروط نیست ؟ به این معنا كه صرف عقد ب ا دخت ر  ،موج ب
حرمت مادر او می گردد  ،گرچه با معقود علیها دخول حاصل نشود ی ا حرم ت وی مش روط ب ه
دخول است ؟
منشأ اختالف دو چیز است  :یكی اینكه آیا كلمهٴ ﴿ ...مِنْ نسائِكُمْ الالّتی دَخلتُمْ بهنّ ﴾ ...قی د ه ر
دو است ؛ یعنی هم مادر زن و هم دختر زن ( ربیبه ) یا قید خصوص دخت ر زن ( رَبیب ه ) اس ت ؛
بنابر اینكه قید هردو باشد  ،حرمت مادر زن همانند حرمت دختر زن  ،مشروط به دخ ول اس ت و
مطلق نیست و اگر قید خصوص دختر زن ( ربیبه ) باشد  ،حرمت مادر زن مطلق اس ت و حرم ت
دختر زن ( ربیبه ) مشروط شمرده می شود.
دیگری ورود بعضی روایتهای معتبر است كه حكم مادر زن و دختر زن را همسان می داند ؛ یعنی
اگر با زنی ازدواج شد و دخول حاصل نشد  ،هم می توان با مادر او بعد از جدایی ب ا وی ازدواج
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كرد و هم می توان با دختر او بعد از افترا ازدواج نمود.

آنان كه حرمت مادر زن را مطلق می دانند  ،دخول با زن را شرط حرمت نكاح ب ا م ادر او نم ی
دانند.
از آیه چنین استنباط می كنند كه قیدِ ﴿ ...دخلتُم بِهنّ ﴾ ...به جملهٴ اخیر برمی گردد ؛ نه به هر دو
جمله ؛ زیرا تقیید دومی قطعی است و تقیید اولی مشكوك است و با تمسّك به اصالت اطال در
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جملهٴ اول  ،احتمال تقیید او زائل می شود .گذشته از آنكه در خص وص مق ام مح ذوری وج ود
دارد كه مانع انعقاد ظهور تقیید در هر دو جمله اس ت و آن مح ذور  ،عب ارت از ای ن اس ت ك ه
كلمهٴ ﴿ من نسائكم ﴾ بنا بر اینكه قید جملهٴ اول باشد  ،بَیانیه خواهد بود و اگر قی د جمل هٴ دوم
باشد  ،ابتدائیه به شمار می رود و استعمال كلمهٴ ( مِنْ ) در یك جمله به دو معنا اگر ممكن باشد
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 ،خالف ظاهر خواهد بود.

امّا دربارهٴ روایت های معتبر كه حرمت مادر زن را همتای حرمت دختر زن ( ربیبه ) مشروط می
داند  ،چون حلّ آن برای برخی از فقها در بعضی احوال و نوشتارها دش وار ب ود  ،م ردد ش دند و
برخی نیز به صعوبت آن اعتراف نموده و تفصیل آن را به كتابهای فقهی ارجاع داده اند ؛
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لیكن حلّ آن با توجه به ضعف د لت روایتهای یاد شده و تمامیّت نصوص دیگر كه حرمت م ادر
زن را مطلق می داند  ،آسان است ؛ چنان كه محقق نام دار فق ه امامیّ ه مرح وم ص احب ج واهر
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فرموده است  « :فحینئذٍ ریب فی المسألإل » .

طبری ضمن نقل اختالف پیشینیان و اینكه گروهی از آنان حرمت مادر زن را مطلق ندانسته و آن
را مشروط به دخولِ با زن شمرده اند  ،صریحاً قول به اطال حرمت را ت رجیح داده و از اجم اع
نیز استمداد جسته اند و ضعف خبری كه از پیامبر اكرم ( صلی اهلل علیه و آل ه و س لم ) درب ارهٴ
اطال حرمت مادر زن رسیده را مضرّ ندانسته ؛ چون اجماع را كافی می دید و به روایتهای دیگر
اعتماد و اعتنا نكرد.
مسئلهٴ دوم كه حرمت دختر زن باشد  ،در اشتراط او به دخول زن تردی دی نیس ت ؛ چ ون آی هٴ
مزبور  ،هم با منطو و هم با مفهوم خودْ اشتراط آن را بیان نمود و طبری مش روط ب ودن آن را
پذیرفت ؛  128چون ظاهر آیه و ظاهر حدیث و اجماع علما بر آن است.
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تذكر  .1 :ربیبه یعنی مربوبه .چون دختر زن در تحت تربیت شوهر مادرش ق رار م ی گی رد  ،آن
شوهر را ربیب به معنای فاعل و آن دختر را ربیبه به معنای مفعول می گویند و سرّ تعبیر از دختر
زن به ربیبه  ،ارشاد شوهر به وظیفهٴ اخالقی و اجتماعی اوست.
 .2عنوان ربیبه موضوعیت ندارد ؛ بلكه به طور مُشیر به دختر زن اس ت ؛ خ واه آن دخت ر زن در
تحت تربیت شوهر مادر باشد یا نه.
 .0عنوان ﴿ فی حجوركم ﴾ همان طوری كه در كتابهای فریقَیْن آمده  ،به صورت قید غالبی است
؛ نه احترازی.
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 .2دختر زن ( ربیبه ) بر شوهر مادر حرام است ؛ خواه شوهر فعلی  ،خواه شوهر قبلی ؛ یعن ی اگ ر
زنی دارای دختر بود و از شوهر خود جدا شد و شوهر جدید گرفت  ،دخت ر او ب ر ش وهر دوم او
حرام است و اگر از شوهر دوم دختر پیدا كرد  ،آن دختر بر شوهر اول نیز حرام خواهد بود ؛ چون
اطال آیه هر دو صنف را شامل می شود و عنوان رَبیبه یا ﴿ فی حجوركم ﴾ موضوعیت ندارد.
گرچه انتظار می رفت در فصول دیگر  ،مباحث متعددی كه در تفسیر طبری آم ده مط رح ش ود ،
ولی « ما كلّ ما یتمنّی المرء یدركه »  .در پایان باید توجه نم ود ك ه مق ام وا ی علم ی جن اب
طبری با همهٴ نقدها همچنان محفوظ است ؛ چه بسا اگر در عصر ما می زیست طور دیگری فك ر
می كرد.
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