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Abstract  
The current research is responsible for evaluating the criticism of Allameh Javadi 

in Tafsir Tasnim on the exegetical opinions of Allameh Tabatabai in Tafsir al-

Mizan. These two interpretations are at the same level as Shiite interpretations. 

The importance of this article is to show the critical point of view of Tasnim's 

interpretation of al-Mizan, so that after gaining the necessary knowledge in this 

field, one can answer the doubts of the questioners. One of the notable points in 

Tasnim interpretation is the criticism of interpretive views. Sometimes Tasnim 

commentators do not hide their free thinking in the field of opinion, even 

criticizing their teacher's point of view. The upcoming research has dealt with 

the most important axis of his criticism about the rule of context in verses 30 of 

Baqarah and 32 of Anfal with a critical analytical method. Therefore, based on 

the evaluation of both interpretations, citing the rules and documents of 

interpretation, it was concluded that in some cases, Allameh Tabatabai's point of 

view and in some other cases, Allameh Javadi's point of view is more 

sophisticated and closer to reality.  

Keywords: Criticism of Viewpoint, Context, Caliphate of Allah, Tafsir 

al-Mizan, Tafsir Tasnim. 
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 سیاق در المیزان تفسیر بر آملی جوادی اهللآیه کالمی دیدگاه بررسی
 (37 انفال: و 34:بقره) آیات

 

  ، قم، ایرانملرسه معص مده خ اهران قمسطح چ ار و زف،    رقیه حامل
  

  چکیده
 المیزان فسیر ت در اطبائیطب عالمه تفسیري  آراء بر تسنیم  تفسیر  در جوادي عالمه نقد ارزیابی دارعهده حاضر  پژوهش

 در ينتقادا دگاهید اندنینما جهت از حاضر  مقاله اهمیت .است  شیعه  گنگرانس  تفاسیر  تراز در تفسیر،  دو این .است 

  بتوان ،نهیزم نیا در الزم یآگاه کسللب بعد تا ،اسللت الهی خالفت مسللاله باب در زانیالم به نسللبت میتسللن ریتفسلل

 مفسر  گاهی ست. ا تفسیري  هايدیدگاه نقد تسنیم  تفسیر  در توجه قابل نکات از بود. گرانپرسش  شبهات  يگوپاسخ 

ستاد  دیدگاه نقد به حتی و داردنمی پنهان را خود نظر آزاداندیشی،  عرصه  در تسنیم،    پیش پژوهش .پردازدمی خود ا

  و بقره 10 آیه در الهی فتخال مساله  در سیاق  قاعده باب در ایشان  نقد محور ترینمهم به انتقادي تحلیلی روش با رو،

ست  پرداخته انفال سوره  11 آیه در والیت بحث همچنین ساس  بر لذا .ا س  دو هر در گرفته صورت  یابیارز ا   با ریتف

  مهعال دگاهید موارد یبرخ در بحث مورد آیات در که شللد حاصللل جهینت نیا يریتفسلل مدارک و قواعد به اسللتناد

ست  برخوردار يشتر یب اتقان از آملی يجواد اهللتآی دگاهید ،گرید یبرخ در و طباطبائی   نظر به کتریدنز واقع به و ا

 اهلل جوادي آملی درخصو  این آیات اتقان بیشتري دارد. دهد که نظریة آیتهاي ما نشان می، بررسیرسدیم

 تفسیرتسنیم. المیزان  تفسیر اهلل  خیفت سیاق   دگاهید نقد :هاکلید واژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمه .1

  قواعد این از برخى که است  قرآن تفسیر  در کاربردى قوانین و اصول  بیان حقیقت در تفسیر  عدقوا

 است. خاصّى آیات ویژه دیگر برخى و است جارى قرآن آیات همه در

  روش در تفسیري  خا  و عام قواعد از مفسران  دیگر همچون جوادي عالمه و طباطبائی عالمه

 بر شان ريتفسی  خا  و عام قواعد از برخی به گاهی آنان تالفاخ لذا اند،گرفته بهره خود تفسیري 

 یدآمی شمار  به خا  قواعد از یکی که سیاق  قاعده براساس  است  قرار پژوهش این در گردد.می

ستادش  نظر به جوادي عالمه انتقادي نظر تحلیل به ست  گفتنی شود.  پرداخته ا   جوادي مهعال که ا

ستقیم  صورت  به جایی ستقیم  غیر صورت  به دیگر جاي و م  رأي رام،احت و ادب رعایت با البته م

 است. داده قرار انتقاد مورد را خود استاد

 المیزان بر متسنی  تفسیر  انتقادي دیدگاه شود:  داده پاسخ  سوال  این به است  قرار رو پیش پژوهش در

 چیست؟ انفال 11وآیه بقره 10 یاتآ اقیس یبررس در

 پژوهش پیشینة .1-1

 هانامهانیپا از يموارد به توانیم منتها نشد  مشاهده  یکتاب حاضر  پژوهش با مرتبط یشینه پ یبررس  در

ستا  نیا در ییهامقاله و شاره  را   واديج اهللآیت نقدهاي بررسی  »عناوین با هایی؛نامه پایان داشت؛  ا

 بررسی » و «جینا الهنعمت نوشته  انعام و ئدهما هاي سوره  در طباطبایی عالمه تفسیري  آراء بر آملی

 مسلم وشتهن توبه و انفال هايسوره در طباطبایی عالمه آراءتفسیري بر آملی جوادي اهللآیت نقدهاي

شیار  سی » و «هو سیري  آراء بر آملی جوادي اهللآیت نقدهاي برر  آل هسور  در طباطبایی عالمه تف

  هب مذکور هايمهنا پایان در پژوهش روش .اسللتشللده لیفأت«سلللوکلو جباري نواز نوشللته عمران

ستناد  با نوعاً سوره  سوره  در جرئی صورت    یبررس  به بحث مورد اتیآ لیذ گرید مفسران  نظر به ا

  طور هب و اسلت  یذات تیحج فاقد مفسلران،  يریتفسل  آراء که آن حال اند؛پرداخته هانظر اختالف

ستقل  شخ  اریمع ،یعلم مدرک و سند  بدون و م ست  صیت ست  از در س  باب در نادر  و تایآ ریتف

س  مباحث سوب  ،يریتف ضر  پژوهش لیکن شود نمی مح سی  به دارد سعی  حا   قاديانت دیدگاه برر
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 قاعده به ناداست  با نظرشان  اختالف کشف  و المیزان تفسیر  در استادش  به نسبت  آملی جوادي عالمه

 .بپردازد سیاق

 پژوهش روش .1-2

 است. گرفته قرار بررسی مورد انتقادي تحلیلی روش با حاضر پژوهش

  سیاق تعریف .2

 ر.ک؛) اسللت چهارپایان دادن سللوق و درآوردن حرکت به و راندن معناي به اصللل در «سللیاق»

 (.۱۹۴۴ ق:۱۹07الفارابی، الجوهري

  تهگف «سللائق» راند،می جلو به را کاروان و اسللت کاروان عقب در که کسللی به عربی زبان در

  را زنان ةمهری عربها میان در قدیم زمان در چون شود می گفته «سیاق » هم زنان مهریه به ؛شود می

  ،منظور ابن ر.ک؛) ند راند می عروس پدر  خانة   به  را آنها  و دادند می قرار چهارپایان    و شلللتران

 (.۱۸۶-۱۸۸ ق:۱۹۱۹

  نویسد:می سیاق تعریف در ره() رصد محمدباقر دیشه

  را آن میخواهیم که یعبارات و الفاظ به که است  يگرید يهالیدل هرگونه اقیس  از ما مقصود 

 نظر وردم عبارت با که يگرید کلمات مانند باشد  الفاظ مقوله از خواه است،  خورده وندیپ م،یبفهم

 و احوال و اوضللاع مانند باشللد، یالح نهیقر خواه و دهندیم لیکتشلل را وسللتهیپ هم به سللخن کی

ست شده  مطرح احوال و اوضاع  آن در سخن  که یطیشرا    بحث، مورد لفظ مفاد و موضوع  در و ا

 (.۱01 م:۱۴۶۴ ،صدر ر.ک؛) دارد يروشنگر ینوع

  نویسد:می رابطه این در نیز معرفت عالمه

  ائنقر نیبهتر واز دارد یواقع مراد رساندن  و هاواژه یرسان  مفهوم در یاساس   ینقش  سخن  اقیس 

 ندهیگو خواست با هماهنگ را آن سخن، زمام گرفتن دست در با که رودیم شمار به کالم با همراه

  در و یگوستیپ موجب که سخن خا  يسو و سمت از است عبارت اقیس .بردیم شیپ سندهینو ای

شخص  یسمت  به را سخن  و گرددیم کالم انیم و لیذ و صدر  ياجزا ختنیآم  .دهدیم قسو  م

  قتیحق ای مجاز و گرددیم آشللکار سللخن در رفته کار به يهاجمله و هاواژه اهداف گونه،نیبد

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87
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 و ددار فراوان یتیاهم آن به پرداختن رو نیا از شود، یم مشخص  هاعبارت و واژگان کاربرد بودن

  (.۱00 ش:۱1۴0 معرفت، ر.ک؛) دینشا آن از غفلت

  فسیري ت قواعد جمله از سیاق  اصل  گفت توانمی اصطالح  و لغت در سیاق  تعریف به توجه با

  منتها تنیس  نزاعی و بحث سیاق  اصل  در لذا اندکرده استفاده  ازآن تفسیر  در که است  مفسر  هردو

سران  از هریک برداريبهره شیوه  و نحوه در بحث ست  بحث مورد آیات در بزرگوار مف  رارق که ا

   .شود تحلیل و تبیین حاضر مقاله در است

 (26 ص:) به استناد با خالفت معنای در بقره 34 آیة سیاق بررسي .3

  سللْفِکُوَیَ فِیهَا یُفْسللِدُ مَن فِیهَا أَتَجْعَلل قَاللواْ خَلِیفَةً األَرْضِ فِی جَاعِلٌ إِنِّی لِلْمَالَئِکَةِ رَبُّکَ قَالَ وَإِذْ

  (بیاور خاطر به) (10بقره:)تَعْلَمُونَ الَ مَا أَعْلَمُ إِنِّی قَالَ لَکَ وَنلقَدِّسُ بِحَمْدِکَ نلسللَبِّحُ وَنَحْنل الدِّمَاء

  خواهم رارق [اىنماینده] جانشینى  زمین، روى در من :گفت فرشتگان  به پروردگارت که را هنگامى

 زیرا) !ند؟ک خونریزى و فساد  که دهىمى قرار آن در را کسى  آیا !پروردگارا :گفتند فرشتگان  .داد

 اگر .دندش  آلوده خونریزى و فساد  به نیز، داشتند  وجود آدم این از قبل که دیگر، زمینى موجودات

سان،  این آفرینش از هدف ست  عبادت ان سبیح  ما (ا   ستقدی را تو و آوریم،مى بجا را تو حمد و ت

   دانید.نمى شما که دانممى را حقایقى من :فرمود پروردگار .کنیممى

  نزاع محل .3-1

  بحث الْأَرْضِ فِی خَلِیفَةً جَعَلْنَاکَ إِنَّا دَاوُودُ یَا صاد:  سورة  1۸ آیه و بقره 10 آیه گرفتن نظر در با 

 بعد عنیی مطلق غیر یا است  مطلق خالفت خالفت؛ از منظور آیا که است  خالفت مسئله  سر  نزاع و

 ؟ است داوري و قضاوت

  آملي جوادی عالمه و طباطبائي عالمه دیدگاه .3-2

ست  باور این بر طباطبائی هعالم   دارد، شاره ا نکته دو به بحث مورد آیه در کالم سیاق  و زمینه که ا

  نکهای وآن شللد خواهد پرداخته سللیاق بحث با مرتبط شللده مطرح نکات از یکی به جا این در که

شینى  نامبرده خالفت از منظور سان  اینکه نه بوده، زمین در خدا جان شین  ان   زمین لىقب ساکنان  جان

سته  خدا و بودند، شده  منقرض ایام آن در که شوند،  سان  خوا شین  را ان   هک چنان هم کند، آنها جان
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ضى  سرین  از بع   این اده،د مالئکه به سبحان  خداى که جوابى اینکه براى اند.داده را احتمال این مف

ست  سماء  که ا سماء  این از را مالئکه حال، فرموده: سپس  و داده تعلیم آدم به را ا   ینا و بده، رخب ا

  اختصاصى   دهنامبر خالفت دیگر پس این، بر بنا ندارد. تناسبى  هیچ نامبرده مذکور احتمال با پاسخ 

 مشترکند. او با مقام این در نیز او فرزندان بلکه ندارد، آدم شخص به

  قَوْمِ بَعْدِ مِنْ خللَفاءَ جَعَلَکلمْ إِذْ آیه باشلللد؛می آیات این خالفت، عمومیت این مؤید و دلیل

  فِی خاَلئِفَ جَعَلْناکلمْ ثلمَّ آیه: و کرد هاخلیفه نوح ازقوم بعد را شلللما  (که ۸۴ اعراف:) نلوحٍ

  الْأَرْضِ خللَفاءَ یَجْعَللکلمْ وَآیه: و کردیم زمین در هاخلیفه را شما  سپس  و (۱۹ یونس:) الْأَرْضِ

  الْأَرْض فىِ خَلِیفَةً جَعَلْنَاکَ إِنَّا یَادَاوُدُآیه این و (۸1 نمل:) کند زمین در هاخلیفه را شلللما و

 (.۱۱۸ ش:۱1۴0 طباطبائی، ر.ک؛) دادي قرار زمین در خلیفه را شما داود اي (1۸ :)

  خدایى خالفت مراد صللاد سللوره 1۸ آیه در "خالفت "کلمه ظاهر یئطباطبا عالمه اعتقاد به

  سورهیفَةًخَلِ الْأَرْضِ فِی جاعِلٌ إِنِّی لِلْمَالئِکَةِ رَبُّکَ الَق إِذْ وَ آیه در که خالفتى با نتیجه در و است،

 لاعما و صفات  که: است  این خالفت شؤون  از یکى اصلی  شأن  و است،  منطبق آمده 10آیة بقره،

شان  را مستخلف    به تخلقم باید زمین در خدا خلیفه نتیجه در پس باشد.  او صفات  نماینده و دهد، ن

  را همان او کندمى حکم خدا آنچه و کند، اراده او کندمى اراده خدا آنچه و باشللد، خدا اخالق

  طباطبائی، ر.ک؛) بِالْحَقِّ یَقْضلللِی اللَّهُ وَ کندمى حکم حق به همواره خدا چون و کند حکم

 (.۱۴۸ ش:۱1۴0

عدى  و تجاوز  راه آن از و نرود، راهى خدا  راه جز و نکند  حکم حق به  جز نیز او   نکند  ت

سته  آن جامع حقیقت بقره، سوره  10 آیه در خالفت از مراد نیز جوادي عالمه (10فر:غا) ست  دان  ا

  اردد الهی اسماي  به که علمی مقدار به انسان  هر و دارد مراتبی خالفت، اصل ) فراوانی درجات که

 اقدمصلل گرچه دارد، همراه به را (اسللت اهلل خلیفة یابد،می برتري موجودات دیگر بر آن اثر بر و

  عالمه رو، این از اسللت. کامل انسللان بهره که اسللت کامل و مطلقْ خالفت داراي مطرح، عینی

  خالفت آن، در خالفت از مراد بقره سوره  10 آیه سیاق  گرفتن نظر در با جوادي، عالمه و طباطبائی

 (.۴1 ش:۱1۶۴ آملی، جوادي ر.ک؛) انددانسته مطلق
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 لمیزانا تفسیر بر آملي جوادی عالمه نقد .3-3

ستادش  با جوادي عالمه اختالف نقطه ست  ا  آیة این از را مطلق، خالفت طباطبائی عالمه که آنجا

  کلمه ظاهر از» اسللت.کرده برداشللت (1۸ : ) الْأَرْضِ فِی خَلِیفَةً جَعَلْنَاکَ إِنَّا دَاوُودُ یَا شللریفة

شت  خدایى خالفت ؛ خالفت   منطبق آمده بقره سوره  10ةآی در که خالفتى با نتیجه در کرده، بردا

سته  ست  دان  صاد  سوره  1۸ آیه لحاظ با جوادي عالمه که حالی (در۱/۱۴۸ ش: طباطبائی، ر.ک؛) ا

 با یهآ این فرق وي، یعنی داند؛نمی زمین در حق به قضاي  بُعد از شیب داوود حضرت  خالفت مورد

  ساب ح این با .آیدنمی دست  به مطلق خالفت آیه، این از که است دانسته  این در را بحث محل آیه

شت  این جوادي عالمه گفت توانمی ستاد  بردا سته  تام را خود، ا ست  ندان ست  نظر براین و ا   که ا

  الفتخ چنان مزبور ٴآیه از مستفاد  پس است بوده برتري مقام (ع) داوود حضرت  براي است  ممکن

 (.۴1 ش:۱1۶۴ آملی، جوادي ر.ک؛) نیست مطلقی

  متفکر دو یدگاهد ارزیابي و بررسي .3-0

 بر مطلق خالفت بر دال بقره سوره  10 آیه سیاق  در جوادي عالمه و طباطبائی عالمه رسد می نظر به

ستند،  واحدي نظر ستنادگرفتن  با لکن ه سط  صاد  سورة  1۸ آیه ا   اختالفی نظر طباطبائی عالمه تو

  به اديجو عالمه نقد آیا که است  این شود  داده پاسخ  بدان باید که سوالی  اینک است. کرده بروز

ستادش  ست؟  وارد ا ضوع  این براي ا سخ  گونه دو مو سخ  یک کرد؛ طرح توانمی پا ض  پا  و ینق

 ی.حل دیگري

 نقضي پاسخ .3-0-1

  مقید و مطلق یاصول  قاعده با رابطه در کوتاه ايمقدمه مطلب بیشتر  تبیین براي است  مناسب  ابتدا در

  ماء از مراد «جنسه  فى شایع  على دلّ ما» شده  گفته چنین مطلق تعریف در آخوند مرحوم شود.  ذکر

ست  خطاب و قول و لفظ موصول،  شد  دلّ کلمه که موصول  صله  قرینه به ا   تدالل در ظهور که با

  تقیید و قاطال که رسیم مى نتیجه این به اینجا از .نیست  شامل  را طبعى و عقلى وداللت دارد لفظى

ست  لفظ تصفا  از مبین و مجمل و خا  و عام همانند ست  مطلق یا لفظ .ا   فتص  البته مقید، یا ا

 (.1۹۹ ق: ۱۹0۴ ،خراسانی آخوند ر.ک؛) معنا از نظرقطع با نه لفظ معناى اعتبار به است لفظ



 1041 پاییز و زمستان | 5شماره  | 3سال |پژوهشنامه کالم تطبیقی شیعه  | 131

  «زکاة مالغن فى» مثل ندارند. تعارضلللى و تنافى یکدیگر با مقیّد و مطلق گاهى کلى طور هب

  نافىم مطلق با تا ندارد مفهوم و اسلت  وصلفیه  جمله که مقیّد() «هزکا السلائمة  الغنم فى» و مطلق()

 است  اکتس  معلوفه غنم حکم بیان به نسبت  مقیّد لذا و کندنمى عدا ما نفى هم ءشى  اثبات و باشد 

ست  مبیّن اطالقش به مطلق و ضه  و ا ست  اىمعار  رب حمل مقیّد و شود مى عمل دلیل دو هر به و نی

  ناچار و دکر اخذ دو هر ظاهر به تواننمى و هستند  متنافیان یّدمق و مطلق گاهى ولى شود؛ مى تأکید

 :دارد شعبه دو این خود داد انجام تصرّفى و دخل باید

  رقبة اعتق مثل .است  نافى( و مثبت یا) منفى دیگرى و مثبت یکى یعنى هستند؛  مختلفان گاهىالف.

  است  مقیّد بر طلقم حمل و تقیید جاى کلمه اتفاق به اینجا در سلبى( ) کافرة رقبة تعتق ال و اثباتى()

 .بوده کافره غیر رقبه جدّى مراد هم اوّل از واقع در که است این از کاشف تقیید و

 هر که مقیّد() مؤمنة رقبة اعتق و مطلق() رقبة اعتق مثل اثباتى دو هر یعنى هستند؛  متّفقان گاهى ب.

  ییدتق و حمل جاى هم باز آیا کرد؟ باید چه صلورت  این در هسلتند.  سللبى  دو هر یا.انداثباتى دو

 داریم؟ دیگرى راه یا است؟

  وسیله به طلقم تقیید و مقیّد بر مطلق حمل طرفدار اینجا در مشهور کفایه صاحب نظر طبق بر لذا

  نیم،ک اخذ را مطلق اگر) شللودمى دلیل دو میان جمع موجب تقیید که دلیل این به اند،شللده مقیّد

 مورد در و الجملة فى هم مطلق به یعنى شده،  عمل دو هر به بزنیم، تقیید اگر ولى شده؛  طرح مقیّد

 ر.ک؛) الطرح من اولى امکن مهما الجمع که اسللت این قاعده و شللده( عمل مؤمنه رقبه صللنف

 (.1۸0 ق: ۱۹0۴ ،خراسانی آخوند

  زکاه، ائمهلس ا الغنم یف و زکاه الغنم یف مثل یجابیا جمله دو االصول  فوائد صاحب  نظر طبق بر

 موضوع آمد نصاب موقع هر شود،ینم تمام زکات ردیبگ تعلق زکات اگر مورد کی به است، مطلق

  هم ود هر و هستند  هم انیب تا دو و است  یانحالل د،یبده دیبا زکات و است  شده  محقق حکم يبرا

  ائمهالسلل الغنم یف هم و زکاه الغنم یف ندارد. وجود حمل بر یلیدل قاعده طبق دیفرما یم .یجابیا

  وجود یتناف چون اسللت. نیلیدل مدلول نیب یتناف حمل مالک ندارد. بیع ردیبگ را دو هر زکاه،

 (.۸۶۸ :ش۱17۸ ،نائینى ر.ک؛) میندار ملح يبرا یداع ما ندارد

 ،ادصلل مبارکه سللوره 1۸ هیآ در خالفت از مراد کهنیا در طباطبائی عالمه قول مسللتند نیبنابرا

  ممکن انسللان، کی يبرا که یاله شللئون عموم در خالفت یعنی) خالفت، مطلق از اسللت عبارت
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 است شده ن مطرح هیآ در يدیق چیه ه،یآ نیا در الْأَرْضِ فِی خَلِیفَةً ریتعب يبرا که است  آن است( 

 نشللان را اهللهفیخل شللئون از یکیزین «الناس نیب فاحکم» عبارت دارد. اطالق در ظهور ر،یتعب نیا و

  به شود ینم گرید یعبارت به کرد دییتق آن، با را «الْأَرْضِ فِی خَلِیفَةً» مطلقِ: ریتعب توانینم و ددهیم

  به شللد اهلل خلیفه که کسللی بقره 10 آیه طبق بر طباطبائی عالمه قول چراکه زد دیق فَاحْکلم نهیقر

  در که اءاسم  به لمع نظیر است  خالفت شأن  جمله از که کندمی پیدا دست  یی ها توانایی و صفات 

سْمَاء  آدَمَ وَعَلَّمَ »بقره 1۱ آیه ست آمده «کللَّهَا األَ سا  چه رو این از ا سان  چون ظرفیتی پر موجود ب  ان

 بشود. هم الناسبین حاکم تواندمی

  حثب به گرددمی بر که اسللت مقید و مطلق قهرا طباطبائی عالمه سللخن گفت توانمی پس

 است  ماءواس  اوصاف  همه در فهیخل طباطبائی عالمه انیب در الْأَرْضِ فىِ خَلِیفَةً چون قید() حاکمیت

 .است امدهین فاحکم دیق بدون که

  حالی در هستند. مقید و مطلق اصولی قاعده به قائل مفسر دو هر رسدمی نظر به ظاهر در بنابراین

  شود می شخص م مقید و مطلق اصولی  قاعده اساس  بر و طباطبائی عالمه انیب تحلیل و تبیین بعد که

  تنافی هاآن بین اگر و هاست آن بین تنافی و تعارض وجود صورت  در فقط مقید بر مطلق حمل که

 نیست. الزم دیگري بر یکی حمل باشد نداشته وجود تعارض و

  قسم از هم آن دیمق و مطلق جمله دو داشتن یتناف دسته از ادص 1۸و بقره 10 هیآ دو در اهللفهیخل

  الْأَرْضِ فِی خَلِیفَةً جَعَلْنَاکَ إِنَّا دَاوُودُ یَا و بقره 10 هیآ در خَلِیفَةً األَرْضِ فِی یعنی تاسلل  نیمثبت

  که توضیحاتی  گرفتن نظر در با لذا .هستند  یاثبات دو هر ادص  1۸ هیآ در بِالْحَقِّ النَّاسِ بَیْنَ فَاحْکلم

شاره  بدان شد  مثبت جمله دو وقتی شد  ا ستظهار  بنابراین ود.ش نمی تقیید با   تقیید به جوادي عالمه ا

 نیست. درست اصولی قاعده این اساس بر فَاحْکلم الْأَرْضِ فىِ خَلِیفَةً

 يحل پاسخ .3-0-2

 و کندمی بیان را قضاوت  شأن  صاد  1۸ آیه در االرض فی خلیفه اینکه درستی  و صحت  فرض بر 

شود  زمین در اللهی خلیفه شامل  ضاوت  آن نتیجه شود می تحلیل وقتی لیکن ن  براي ست ا مطلق ق

 مطلق یا است  االرضفی حاکم آیا چیست؟  االرض فی خلیفه از مراد شود  دانسته  باید بیشتر  توضیح 

  که شود  مشخص  آن مصادیق  و « فاحکم »واژه نباید آیا کردن حکم بعد در حتی ؟ مردم مرافعات
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  در یا قایدع و بینش قضایاي  در یا تیآخر قضایاي  در یا است  مراد دنیایی قضایایی  در کردن حکم

  دکنمی اختالف آن در آنچه هر در که ؟ نیسللت اطالق اطالق بیانگر این آیا معامالت؟ قضللایاي

 کن. حکم

 مطلق. مقید یا است مطلق حکم متعلق لحاظ به جهت هر از گفت توانمی اساس براین

ست  چنین این اگر ضی  چنین یک یعنی ا صه  قا سترده  راینقد باید علمش عر شد  گ   همه هک با

  نفوذ هک شود  مشخص  حکم از استفاده  ضرورت  باید و دارد اطالق فاحکم پس برگیرد در را موارد

  فوذن علم، بر عالوه یعنی دو هر یا اللهی خلیفه حکم نفوذ حیث از یا اسللت علم حیث از فاحکم

 کند؟می بیان هم را حکم

  این در که داندمی قاضللی داوري و حکم ار صللاد 1۸ آیه در اهللخلیفه آملی جوادي عالمه

ضی  گفت توانمی صورت  شري  مرافعات به محدود قا ست  ب شمند  دو بین اگر حال ا   فاختال دان

 آیا ردندک پیدا عقیدتی اختالف سلنی  و شلیعه  اگر یا کند حکم تواندمی قاضلی  این آیا آید پیش

 کند؟ قضاوت تواندمی حاکم

  این کهبل شللود محدود و بزند قید بتواند تا باشللد تواندینم مباحث این حیث از اسللاس این بر

  به که است  خالفت شئون  از یکی بقره 1۱ آیه گفتن نظر در با که آوردمی در «علمی» سراز  اطالق

  حمل هسللتی حقایق همه به را «علم »1۱ درآیه پس گیردمی قرار مالئکه مسللجود علم آن واسللطه

  سپ ندارد را ظرفیت این مالئکه که حالی در کند ریافتد را هسللتی همه تواندمی یعنی شللودمی

 و اهادعو فقط که آورد در الهی خلیفه مطلق علم از سلللر الناس بین فاحکم با االرضفی خلیفه

   است. آن از فراتر بلکه نیست بشري مرافعات

 عواق هب طباطبائی عالمه نظر که دیآیم دسللت به جهینت نیا ،حلی و نقضللی پاسللخ دو بر افزون

  جعل بعد که چرا باشللد مطلق انگرخالفتیب ادصلل سللوره 1۸هیآ اسللت ممکن چون اسللت کترینزد

  کرد. ذکر توانیم را کردن يداور و قضاوت بودن یاله فهیخل فیوظا از یکی خالفت

 سیاق نظر از انفال 32 یهآ بررسي .0

سَّمَاء  مِّنَ حِجَارَةً عَلَیْنَا فَأَمْطِرْ کَعِندِ مِنْ الْحَقَّ هُوَ هَذَا کَانَ إِن اللَّهُمَّ قَاللواْ وَإِذْ   مٍأَلِی بِعَذَابٍ ائْتِنَا أَوِ ال

  للّهُا یُعَذِّبَهُمُ أَالَّ لَهُمْ وَمَا * یَسللْتَغْفِرلونَ وَهُمْ مُعَذِّبَهُمْ اللّهُ کَانَ وَمَا فِیهِمْ وَأَنتَ لِیُعَذِّبَهُمْ اللّهُ کَانَ وَمَا *
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 ونَیَعْلَمُ الَ أَکْثَرَهُمْ وَلَکِنَّ الْمُتَّقلونَ إِالَّ أَوْلِیَآؤلهُ إِنْ أَوْلِیَاءهُ کَانلواْ وَمَا الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ  عَنِ یَصُدُّونَ  وَهُمْ

 طرف از و اسللت حق این اگر پروردگارا! گفتند: که را زمانى بیاور( خاطر به) و (1۹-11انفال:)

ست،  سمان  از سنگ  از بارانى تو ست!  ما براى دردناکى عذاب یا آر! دفرو ما بر آ  اى) ولى *بفر

  کنند،ىم استغفار  تا نیز() و کرد؛ نخواهد مجازات را آنها خداوند هستى،  آنها میان در تو تا پیامبر!(

  کنار( در موحدّان عبادت) از اینکه با نکند، مجازات را آنها خدا چرا*کندنمى عذابشلللان خدا

  فقط آن، سللرپرسللت  نیسللتند؟! آن سللرپرسللت  که حالى رد کنندمى جلوگیرى الحراممسللجد

 .دانندنمى آنها بیشتر ولى پرهیزگارانند؛

  نزاع محل .0-1

 و هنشد  نازل یکجا اینکه یا شده  نازل کجای آیا که است  انفال سوره  11 لللل 11 اتیآ نزول سر  بحث

 باشد، مرتبط انفال هسور 1۱ هیآ به 1۹ هیآ دیبا قهراً پس صورت نیا در که است آیه اقیس از خارج

 ؟ستین هماهنگ هیآ آن با رسد می نظر به که یدرحال

 يابیارز و بررسي .0-2

سد یم نظر به  ستادش  با ع() یعل حضرت  تیوال بر بحث مورد اتیآ انطباق در يجواد عالمه ر   ا

  استاد نکیل داندیم انفال جزءسوره را آن اق،یس قاعده به استناد با يجواد عالمه منتها است يرأ هم

 کرده وکولم يگرید زمان به را آن نزول و کرده جدا اتیآ اقیس  از را بحث مورد هیآ دو نیا يو

 قرار مناقشلله مورد را مطلب نیا يجواد عالمه لذا انفال نه اسللت دانسللته مائده سللوره جزء یعنی

ست  مطرح نجایا در که یسوال  اما .دهدیم ست  نیا ا ستناد  با بحث مورد اتیآ ا   اق،یس  دهقاع به ا

 جداست؟ اتیآ اقیس از ای است انفال جزءسوره

 آملي جوادی عالمه و طباطبائي عالمه دیدگاه .0-3

 با ابطهر در لکن اسلت  کرده اسلتفاده  سلیاق  از متعدد موارد در المیزان تفسلیر  در طباطبائى عالمه 

  هک اشالحقه و سللابقه یاتآ با بعدش آیه آخر تا اللَّهُمَّ قاللوا إِذْ وَ آیة یعنى بحث مورد آیات

 آیه دو ینا که است  باور این بر و است،  ندانسته  سیاق  یک در است  قریش کفار علیه آنها در کالم

  حثب مورد آیه در خداوند که را جوابى و گفتار که چرا .اسللت نشللده نازل بعدش و قبل آیات با
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  که است  المىک گویا و نیست  مشرکین  به وطمرب کرده حکایت لِیُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ کانَ ما وَ آیة یعنى

 ت.اس شده صادر ( ع) علی حضرت امامت منکران و مرتد مسلمانان درباره یا و کتاب اهل برخى از

  "است فهرى نعمان بن حارث کالم این قائل "گویدمى که روایاتى از بعضى احتمال این با وي،

  مِنْ إِلَیْکَ ألنْزِلَ ما بَلِّغْ الرَّسللُولل أَیُّهَا یا ریفهشلل آیه ذیل در را رابطه این در روایت کند،مى تأیید

 ک؛ر.) اسللت کرده نقل البیانمجمع از و البیان و الکشللف تفسللیر به اسللتناد (۸7 مائده:) رَبِّکَ

 (.70 ش:۱1۴0 طباطبائی،

سران  از برخی سخن  آوري یاد با جوادي عالمه شور،  ابن) مف سد می (۶۸ ق: ه.۱۹10 عا  دو نوی

  خدا یهناح از و حق قرآن گفتندمی که است مشرکان درباره آن پسین آیه و انفال سوره 11و 11 یهآ

 اگر :ندگفت چنین است  مستجاب  خود ضد  بر انسان  دعاي که سازي صورت  این با رو این از نیست، 

  پیشین  هايامت عذاب چون عذابی یا آسمانی  عذاب ما بر خدایا خداست  جانب از و حق قرآن این

   ست.ا صحیح قرآن نبودن حق بر ما جزم ، نشد مستجاب دعا چون که کنند وانمود تا ! فرست فرو

  اطارتب ، آن پذیرش برپایه و اسللت سللازگار آیات سللیاق با فوق دیدگاه جوادي عالمه نظر از

شین  آیات سین  پی سئله  بر و روشن  وپ  آملی، جوادي ر.ک؛) شود می تطبیق علی حضرت  والیت م

 .(۹0۱ ش:۱1۶۴

 المیزان تفسیر بر آملي جوادی عالمه نقد .0-0

ستادش،  نظر برپایه نقد مقام در جوادي عالمه   شده  نازل یکجا را انفال سوره  11 لللل 11 آیات که ا

  دانسته سیاق از خارج را 11-11 آیات سیاق استادش فرموده برطبق اگر که است نظر براین داند،می

 آن با که درحالی باشد،  مرتبط سوره  همین در 1۱ آیه به 1۹ آیه باید قهراً پس صورت  این در شود 

 لّااَ لَهُم ما و» :بفرماید تا نبود عذاب نفی و تعذیب از سلخن  آیه آن در چون نیسلت،  هماهنگ آیه

ست  پذیرش قابل طباطبائی، دیگرعالمه سخنان  ، شود  زدوده شبهه  این اگر لذا «یُعَذِّبَهُم  ر.ک؛) ا

 (.۹01 ش:۱1۶۴ آملی، جوادي
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  ارزیابي .3-5

سد می نظر به ضرت  والیت بر بحث مورد آیات انطباق در جوادي عالمه ر ستادش  با ع() علی ح   ا

  ستادا لیکن داندمی انفال جزءسوره را آن سیاق، قاعده به استناد با جوادي عالمه منتها است رأي هم

 کرده موکول دیگري زمان به را آن نزول و کرده جدا آیات سیاق  از را بحث مورد آیه دو این وي

 قرار مناقشلله مورد را مطلب این جوادي عالمه لذا انفال نه اسللت دانسللته مائده سللوره جزء یعنی

 دهد.می

ست  مطرح نجایا در که یالؤس  اما ست  نیا ا ستناد  با بحث مورد آیات ا   زءج اق،یس  قاعده به ا

ست  انفال سوره  ست؟ جد اتیآ اقیس  از یا ا ست  براي ا سخ  به یافتن د سب  پا ست  منا   از برخی ا

 گیرد: قرار بررسی مورد انفال 11 آیه ذیل روایات

صّادق  سالم  علیه) ال سُولل  قَامَ خلمٍّغَدِیرِ یَوْمُ کَانَ لَمَّا (ال   أَوْجَزَفَ خَطِیباً آله( و علیه اهلل صلی ) اللَّهِ رَ

  رُئِیَ حَتَّی یَدِهِبِ رَفَعَ ثلمَّ بِضللَبْعِهِ فَأَخَذَ السللالم( علیه) طَالِبٍیأَبِبْنَعَلِیَّ الْمُؤْمِنِینَأَمِیرَ دَعَا ثلمَّ خلطْبَتِهِ فِی

سَالَهْ  ألبَلِّغْکلمُ لَمْ أَ فَقَالَ إِبْطَیْهِمَا بَیَاضُ   عَلِیٌّ فَهَذَا وْلَاهُمَ کلنْتُ مَنْ فَقَالَ نَعَمْ اللَّهُمَّ قَاللوا لَکلمْ أَنْصَحْ  لَمْأَ الرِّ

سالم(  علیه) صُرْ  وَ عَادَاهُ مَنْ عَادِ وَ وَالَاهُ مَنْ وَالِ اللَّهُمَّ وْلَاهُمَ ال صَرَهُ  مَنْ انْ شَتْ  خَذَلَهُ مَنْ اخْذللْ وَ نَ   فَفَ

سْتَوَي  ثلمَّ رَاحِلَتَهُ فَرَحَلَ الْفِهْرِيَّ النُّعْمَانِبْنَالْحَارِثَ فَبَلَغَ النَّاسِ فِی هَذِهِ سُولل  وَ عَلَیْهَا ا   اهلل صلی ) اللَّهِ رَ

  علیه اهلل صلی) النَّبِیِّ إِلَی جَاءَ ثلمَّ عَقَلَهَا ثلمَّ نَاقَتَهُ فَأَنَاخَ الْأَبْطَحِ إِلَی انْتَهَی بِمَکَّهْحَتَّی ذَاکَ إِذْ آله( و علیه

سَلَّمَ  آله( و   دَعَوْتَنَا نَّکَإِ آله( و علیه اهلل صلی ) مُحَمَّدُ یَا فَقَالَ آله( و علیه اهلل صلی ) النَّبِیُّ عَلَیْهِ فَرَدَّ فَ

  الْقَلْبِ فِی وَ نَافَقللْ آله( و علیه اهلل صلی ) اللَّهِ رَسُولل  إِنَّکَ نَقلولَ أَنْ دَعَوْتَنَا ثلمَّ فَقللْنَا اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا نَقلولَ أَنْ

  رُزِقَ إِذَا لْتَقل ثلمَّ فَحَجَجْنَا فَحُجُّوا قللْتَ ثلمَّ صللُمْنَافَ فَصللُومُوا قللْتَ ثلمَّ فَصللَلَّیْنَا فَصللَلُّوا قللْتَ ثلمَّ فِیهِ مَا

صَدَّقْ  دِرْهَمٍ مِائَتَیْ أَحَدُکلمْ سِهِ  فَلْیَتَ  قللْتَ وَ لَماًعَ فَجَعَلْتَهُ عَمِّکَابْنَ أَقَمْتَ إِنَّکَ ثلمَّ فَفَعَلْنَا سَنَهْ  کللَّ بِخلمُ

صُرْ  وَ عَادَاهُ مَنْ عَادِ وَ وَالَاهُ مَنْ وَالِ اللَّهُمَّ مَوْلَاهُ السالم(  علیه) عَلِیٌّ فَهَذَا مَوْلَاهُ کلنْتُ مَنْ صَرَهُ  مَنْ انْ  وَ نَ

 إِنَّهُ وَ لَمُغْضللَبُ إِنَّهُ وَ فَنَهَضَ قَالَ ثَلَاثاً فَقَالَهَا قَالَ اللَّهِ عَنِ بَلْ قَالَ اللَّهِ عَنِ أَمْ فَعَنْکَأَ خَذَلَهُ مَنْ اخْذللْ

  ونلتَکل السللَّماءِ مِنَ حِجارَةً عَلَیْنا فَأَمْطِرْ حَقّاً آله( و علیه اهلل صلللی) مُحَمَّدٌ قَالَ مَا کَانَ إِنْ اللَّهُمَّ لَیَقلولل

  ثلمَّ قِمَتَکَنَ هِبِ فَأَنْزِلْ کَذِباً آله( و علیه اهلل صلی ) مُحَمَّدٌ قَالَ مَا کَانَ إِنْ وَ آخِرِنَا فِی آیَهْ وَ أَوَّلِنَا نَقِمَهْفِی

سْتَوَي  ثلمَّ عِقَالَهَا فَحَلَّ نَاقَتَهُ أَثَارَ سَّ  مِنَ بِحَجَرٍ تَعَالَی اللَّهُ رَمَاهُ الْأَبْطَحِ مِنَ خَرَجَ فَلَمَّا عَلَیْهَا ا سَقَطَ  مَاءِال   فَ

 .مَیِّتا سَقَطَ وَ دُبُرِهِ مِنْ خَرَجَ وَ رَأْسِهِ عَنْ
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سالم(:  علیه) صادق  امام سول  غدیرخلم، روز در ال   ايخطبه و نمود سخنرانی  به شروع  خدا ر

 لندب دسللتش با و گرفت را او بازوي و خوانده را طالبابیبنعلیّ امیرمؤمنان آنگاه خواند؛ کوتاه

  رساندم؟ ن شما  به را رسالتم  آیا» فرمود: سپس  شد.  نمایان دو هر بغل زیر سفیدي  که طوريبه نمود

 اویم موالي من هرکس» فرمود: «.است  بوده چنین آري» گفتند: مسلمانان  ؟«دمنبو شما  خیرخواه آیا

  را یارانش بدار، دشمن  را دشمنانش  و بدار دوست  را او دوستان  خداوندا! اوست،  موالي علی این

  پخش مردم میان خبر این «.ساز  محروم خویش یاري از کنند، یاریش ترک که هاآن و کن یاري

  به تا شللد سللوار آن بر و بسللت را شللترش جِهاز حارث رسللید. فهري نعمانبنحارث به و گردید

  ضورح مکّه در موقع، آن در خدا رسول و رسید مکّه( نزدیکی در شنزار ايمنطقه نام) ابطح سرزمین

 و آمد امبرپی نزد آنگاه بست،  را دستانش  و خوابانیده را شترش  و[ آمد پایین شتر  ]از حارث داشت؛ 

  بگوییم که خواسللتی ما از تو محمّد! اي» گفت: حارث داد. را جوابسللالمش برپیام کرد. سللالم

 ما خدایی، رستاده ف تو بگوییم که خواستی  ما از آنگاه گفتیم. نیز ما نیست،  یگانه خداي جز معبودي

 آنگاه آوردیم. جا به نیز ما آورید، جا به نماز گفتی آنگاه گفتیم. چنین نبودیم، مطمئن اینکه با نیز

 آوردیم. جاهب حجّ نیز ما آورید، جابه حجّ گفتی آنگاه گرفتیم. روزه نیز ما بگیرید، روزه گفتی

 ام بدهد، صدقه  سال  هر را آن پنجمیک شد  اشروزي درهم دویست  شما  از هرکدام گفتی آنگاه

  نم هرکس» گفتی: و قراردادي نشللانه را او و کرده بلند را پسللرعمویت اکنون کردیم. چنین نیز

 بدار، دشمن  را دشمنانش  و بدار دوست  را او دوستان  خداوندا! اوست،  موالي علی این اویم موالي

  از کاراین آیا سللاز؛ محروم خویش یاري از کنند، یاریش ترک که هاآن و کن یاري را یارانش

  حارث «.اسللت خداوند طرف از» فرمود: بار سلله پیامبر ؟«خدا طرف از یا اسللت خودت طرف

  دارد حقیقت گویدمی محمّد آنچه اگر خداوندا!» گفت: و برخاست  بود شده  خشمگین  کهدرحالی

 باشد  ما رینآخ براي اينشانه  و ما نخستین  براي کیفري که ریز؛ فرو ما بر آسمان  از سنگ  از بارانی

ست  دروغ گویدمی محمّد آنچه اگر و ست  فرو او بر را کیفرت ا  و فتهر شترش  پیِ در آنگاه «.فر

 آسمان  از سنگی  خداوند رفت بیرون ابطح سرزمین  از چون شد.  سوارش  و کرد باز را شتر  نوبندزا

  ،جلسیم ر.ک؛) رسید هالکت به و شد خارج پشتش از و آمده فرود سرش بر که فرستاد  طرفش به

 (.۱7۸ :ق ۱۹01
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صّادق  سال علیه) ال صَّادِقَ  سَمِعْتُ  قَالَ زُرَارَهْ عَنْ -م(ال سال  علیه) ال سُولل  خَرَجَ لَمَّا قَالَ: م(ال   اللَّهِ رَ

  مَکَّهْ نْمِ شَیَّعَهُ  قَدْ وَ آخَرَ خَبَرٍ فِی وَ مِنْهَا انْصَرَفَ  فَلَمَّا الْوَدَاعِ حَجَّهْ فِی مَکَّهْ إِلَی آله( و علیه اهلل صلی )

 طَّرِیقِال فِی السالم(  علیه) جَبْرَئِیلل جَاءَهُ دِینَهْالْمَ مِنَ رَجُلٍ أَلْفِ خَمْسَهْ  وَ الْیَمَنِ مِنَ رَجُلٍ أَلْفَ عَشَرَ  اثْنَا

 الرَّسُولل أَیُّهَا ای الْآیَهْ هَذِهِ قَرَأَ وَ السَّلَامَ یُقْرِئلکَ تَعَالَی اللَّهَ إِنَّ آله( و علیه اهلل صلی) اللَّهِ رَسُولَ یَا لَهُ فَقَالَ

  نَّاسِلِل قَالَ الْمَقَالَهْ هَذِهِ آله( و علیه اهلل صلللی) اللَّهِ رَسللُولل سللَمِعَ افَلَمَّ ... رَبِّک مِنْ إِلَیْکَ ألنْزِلَ ما بَلِّغْ

سالم(  علیه) عَلِیٌّ فَهَذَا مَوْلَاهُ کلنْتُ مَنْ أَلَا قَالَ ثلمَّ ... نَاقَتِی أَنِیخلوا   مَنْ دِعَا وَ وَالَاهُ مَنْ وَالِ اللَّهُمَّ مَوْلَاهُ ال

صُرْ  وَ عَادَاهُ صَرَهُ  مَنْ انْ  آله( و علیه اهلل صلی ) النَّبِیُّ جَلَسَ وَ ثَلَاثَهْ بَعْدَ کَانَ فَلَمَّا ... خَذَلَه مَنْ اخْذللْ وَ نَ

سَهُ  سَمَّی  مَخْزلومٍبَنِی مِنْ رَجُلٌ أَتَاهُ مَجْلِ  یَا قَالَفَ الْفِهْرِيَّ النُّعْمَانِبْنَحَارِثَ آخَرَ خَبَرٍ فِی وَ عُتْبَهْبْنَعُمَرَیُ

  شَهَادَهْ  نْعَ أَخْبِرْنِی فَقَالَ لَکَ بَدَا عَمَّا سَلْ  فَقَالَ مَسَائِلَ  ثَلَاثِ عَنْ أَسْأَللکَ  آله( و علیه اهلل صلی ) مُحَمَّدُ

 اهلل یصل ) النَّبِیُّ الَقَ رَبِّکَ مِنْ أَمْ مِنْکَأَ آله( و علیه اهلل صلی ) اللَّهِ رَسُولل  مُحَمَّداً أَنَّ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ

  رَبِّی مْرِأَ مِنْ إِلَّا أَذَّنْتُ مَا وَ أَنَا الْمُؤَذِّنل وَ السالم(  علیه) جَبْرَئِیلل السَّفِیرل  وَ اللَّهِ مِنَ إِلَیَّ ألوحِیَ آله( و علیه

صَّلَاهْ  عَنِ فَأَخْبِرْنِی قَالَ  و لیهع اهلل صلی ) النَّبِیُّ قَالَ رَبِّکَ مِنْ أَمْ مِنْکَ أَ الْجِهَادِ وَ الْحَجِّ وَ الزَّکَاهْ وَ ال

  مَنْ یهِفِ قَوْلِکَ وَ السللالم( علیه) طَالِبٍأَبِیبْنَعَلِیَّ یَعْنِی الرَّجُلِ هَذَا عَنْ فَأَخْبِرْنِی قَالَ ذَلِکَ مِثْلَ آله(

سالم(  علیه) عَلِیٌّ فَهَذَا مَوْلَاهُ کلنْتُ  و لیهع اهلل صلی ) النَّبِیُّ قَالَ رَبِّکَ مِنْ أَمْ مِنْکَ أَ آخِرِهِ إِلَی مَوْلَاهُ ال

 رَفَعَفَ أَمَرَنِی مَا إِلَّا أَذَّنْتُ مَا وَ أَنَا الْمُؤَذِّنل وَ السللالم( علیه) جَبْرَئِیلل السللَّفِیرل وَ اللَّهِ مِنَ إِلَیَّ الْوَحْیُ آله(

  أَرْسِلْ فَ یَقلولل فِیمَا صَادِقاً  آله( و علیه اهلل صلی ) مُحَمَّدٌ کَانَ إِنْ اللَّهُمَّ فَقَالَ السَّمَاءِ  إِلَی رَأْسَهُ  الْمَخْزلومِیُّ

 طِرْفَأَمْ عِنْدِکَ مِنْ الْحَقَّ هُوَ هذا کانَ إِنْ اللَّهُمَّ فَقَالَ التَّفْسللِیرِ فِی آخَرَ خَبَرٍ فِی وَ نَارٍ مِنْ شلللوَاظاً عَلَیَّ

سَّ  مِنَ حِجارَةً عَلَیْنا  أَبْرَقَتْ وَ فَأَرْعَدَتْ سَوْدَاءُ  سَحَابَهْ  أَظَلَّتْهُ حَتَّی بَعِیدٍ غَیْرَ سَارَ  مَا اللَّهِ فَوَ وَلَّی وَ ماءِال

   .النَّار فَأَحْرَقَتْهُ الصَّاعِقَهْ فَأَصَابَتْهُ فَأَصْعَقَتْ

  انجام از سپ و کرد مکه عزم ةالوداعحجّ در خدا رسللول کهزمانی السللالم(:علیه) صللادق امام

سک  شت  خارج آن از منا  مدینه از مرد هزار پنج و یمنی نفر هزار دوازده و :دیگر روایتی در و گ

 دخداون خدا! رسول اي رمود:ف وي به پس آمده، وي نزد راه میان در جبرئیل کردند مشایعت را وي

سُولل  یَأَیهُّا خواند: را آیه این سپس  و رساند می سالم  تو بر متعال  بِّکَرَّ مِن إِلَیْکَ ألنزِلَ مَا بَلِّغْ الرَّ

 برسللان مردم[ ]به کاملًا اسللت، شللده نازل تو بر پروردگارت طرف از آنچه پیامبر! اي (۸7 مائده:)

سول  وقتی) شید  آگاه ... بخوابانید، مرا شتر » فرمود: مردم به شنید  را آیه این) خدا ر   کس هر هک با
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 وي با که هر و بدار دوست را دوستدارش خداوندا، اوست.  يموال علی اینک ام،بوده او موالي من

شمنی  شمن  کند، د سان  یاري نماید، اشیاري آنکه و بدار د   ذلیل و خوار واگذارد، را او آنکه و ر

 مخزوم نیب از مردي نشست، مردم پرسش به گوییپاسخ براي) پیامبر گذشت روز سه چون ... «!کن

 اي» :گفت و آمده وي نزد فهري نعمانبنحارث دیگر، روایتی در و شد می نامیده عتبه عمربن که

  بگو، من به» گفت: پس «.بپرس خواهیمی هرچه» فرمود: «!پرسللممی شللما از مسللأله سلله محمّد!

  ؟«پروردگارت از یا است خودت از «اهلل رسول محمداً» به شهادت و «اهلل إلّا إله ال» به شهادت عبارت

ست  شده  وحی من به پروردگارم جانب از» فرمود:) پیامبر ست  بوده جبرئیل سفیر،  و ا  ساننده ر و ا

  جهاد و حج و زکات و نماز، از مرا» گفت: «.امنگفته اذان پروردگارم فرمان به جز و هسللتم من

ستند  خودت از که خبرکن سخ  همان پیامبر ؟«پروردگارت جانب از یا ه  مرا پس» گفت: داد. را پا

  فَهَذَا وْلَاهُمَ کلنْتُ مَنْ اي:گفته وي درباره اینکه و بود) طالب ابیبنعلی منظورش مرد این از کن خبر

  از من سللوي به وحی» فرمود:) پیامبر ؟«پروردگارت جانب از یا اسللت خودت از آیا مَوْلَاهُ. عَلِیٌّ

  زيچی پروردگارم اجازهبی هرگز و هستم  من رساننده  و است  جبرئیل آن آورنده و خداست  جانب

سمان  به را سرش  مخزومی مرد آن پس «.امگفتهن   نچهآ در محمّد اگر خدایا، گفت: و کرده بلند آ

ست،  صادق  گوید:می ست  من سوي  به سوزان  آتش از ايشعله  ا   پس آمده دیگر خبر در و فر

سَّماءِ ا مِنَ حِجارَةً عَلَیْنا فَأَمْطِرْ عِنْدِکَ مِنْ الْحَقَّ هُوَ هذا کانَ إِنْ اللَّهُمَّ» گفت:   زهنو سوگند  خدا به «.ل

  راه به ايصلاعقه  و برق و رعد و افکند سلایه  وي بر سلیاه  ابري که بود نشلده  دور زیادي مسلافت 

 (.۱۸۸ :ق ۱۹01 ،مجلسی ر.ک؛) بسوخت را او آتش نموده، اصابت وي به صاعقه آن و انداخته

 أمیر الیةو أنکر حین الفهري الحارث بن النعمان فی نزلت أنها فی کثیرة أخبار سللتأتی أقول

  اهلل فرماه السللَّماءِ مِنَ حِجارَةً عَلَیْنا فَأَمْطِرْ عِنْدِکَ مِنْ الْحَقَّ هُوَ هذا کانَ إِنْ اللَّهُمَّ قال و ع المؤمنین

 فقتله. رأسه على بحجر

ست  این از حاکی یفراوان اخبار   شده  نازل يفهر حارث بن نعمان درباره انفال( 11 آیه ) که ا

ست  سالم هیعل ) نیرالمؤمنیام تیوال او که ا   انبج از حق نیا اگر ایخدا گفت: و کرد انکار را (ال

 ر.ک؛) دش  کشته  و برسرش  آمد فرود آسمان  از سنگی  پس رببا ییهاسنگ  ما سر  بر پس توست، 

 (.۱۸۸ :ق ۱۹01 ،مجلسی
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  سیاق  شدن  محرز در روایات یا گفت: توانمی روایات به استناد  با شده  مطرح الؤس  به پاسخ  در

ستند  دخیل بحث مورد سوره  ستند.  یا ه  آیه فراز نای مفاد به باتوجه گفت توانمی اول فرض در نی

  از بعضللى یا کتاب اهل برخى از حکایت ،عِنْدِکَ مِنْ الْحَقَّ هُوَ هذا کانَ إِنْ اللَّهُمَّ قاللوا إِذْ وَ

  احتمال این اب طباطبائی عالمه تعبیر به که باشد  داشته  اندشده  مرتد سپس  و آورده ایمان که کسانى 

ست  فهرى نعمان بن حارث کالم این قائل "گویدمى که روایاتى از بعضى    کنندهیدتای تواند می "ا

  قهساب  آیات با بعدش آیه آخر تا اللَّهُمَّ قاللوا إِذْ وَ ةآی یعنى انفال 11 و 11 اتیآ نبودن سیاق  هم

شد.  اشالحقه و ساس  چون با سد می نظر به روایات برخی برا  عموق غدیر عید روز در اتفاق این ر

  رابطه در معارج سوره  ۱ آیه و انفال 11 آیه نزول شأن  حتی است  داده رخ مائده سوره  ۸7 آیه نزول

ست.  فهري نعمان بن حارث با   از انفال 11و 11 آیات نبودن سیاق  هم حاکی مطالب این بنابراین ا

 است. الانف سوره سیاق

  نگج باره در انفال سوره زیرا است قرآنى سوره آخرین نزول حسب بر مائده سوره برآن اضافه

 باشد. طباطبائی عالمه نظر موید تواندمی نیز این .است شده نازل هجرت دوم سال در و بدر

سته  این دوم فرض در   انفال سوره  11 آیه ذیل در اگر پس ندارند سیاق  با ارتباطی روایات د

شاره    از دارد نعمان نفرین در عِنْدِکَ مِنْ الْحَقَّ هُوَ هذا کانَ إِنْ اللَّهُمَّ قاللوا إِذْ آیه از فراز این به ا

  به ندارد. لنزو شأن  به ربطی و است  هکرد اقتباس بود، شده  نازل قبال که اىآیه از که است  نظر این

يهاهیآ در بحث بلکه است،  ریغد داستان  ،انفال 11 هیآ نزول سبب  نکرده ادّعا یکس دیگر عبارتی

 مورد در (1 لللل ۱معارج، ) الْمَعَارِجِ يذِ اهللِ مِنَ * دَافِعٌ لَهُ سَیلَ نَیلِلْکَافِرِ * وَاقِعٍ بِعَذَابٍ سائِلٌ  سَأَلَ 

 و است  آورده زبان بر را آن و برده بهره کالمش در هیآ نیا از نعمان، بن حارث است.  ریغد حادثه

 ندارد. یربط نزول، سبب به ر،ام نیا

  یات آ ذیل  در مذکور  روایات  گرفتن نظر در با  اینکه  بر مبنی اول قول رشیپذ  فرض بر اما 

 ،برشلمرد  مائده سلوره  اتیآ جمله از و جدا انفال سلورة  آیات سلیاق  از را آن توانمی موردبحث

 انیم از 11و 11 هیآ یوقت چون ،باشد  مرتبط 1۱ هیآ به 1۹ هیآ دیبا قهراً يجواد عالمه ریتعب به لیکن

 آیات با که یحال در باشند.  مرتبط هم با اقیس  نظر از 1۹ و 1۱ اتیآ دیبا قاعدتاً شد  برداشته  اتیآ

 براین ندارد وجود 1۹و 1۱ آیات بین محتوایی تناسللب حتی سللتین هماهنگ اشالحقه و سللابقه
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ساس  سط  شده  مطرح شبهه  ا  اهگو تواندمی این و ست یباق خود قوت بر همچنان جوادي عالمه تو

 باشد. استادش نظر نپذیرفتن در ایشان رأي صحت

 گیرینتیجه و بحث

 رأي بر سنیمت مفسر نقادانه نگاه نوع اساس بر جوادي عالمه و طباطبائی عالمه نظر مبناي بر مقاله این

سر  شته  به المیزانمف ست. درآمده تحریر ر صل  با رابطه در ونزاع بحث محل ا ست،  سیاق  ا   لکهب نی

ست  بحث مورد آیات گرفتن نظر در با سیاق  سر  بر بحث   در واديج وعالمه طباطبائی عالمه که ا

ستند،  واحدي نظر بر مطلق خالفت بر دال بقره سوره  10 آیه سیاق  ستنادگرفتن  با لکن ه  1۸ یهآ ا

  عالمه انیب لتحلی و تبیین بعد که کرد بروز شللاناختالفی نظر طباطبائی عالمه توسللط صللاد سللوره

ساس  طباطبائی   صورت  رد فقط مقید بر مطلق حمل شدکه  مشخص  مقید و مطلق اصولی  قاعده برا

  یکی ملح باشد  نداشته  وجود تعارض و تنافی هاآن بین اگر و هاست آن بین تنافی و تعارض وجود

  مهعال ظهاراسللت بنابراین شللود.نمی تقیید باشللد مثبت جمله دو وقتی چون نیسللت الزم دیگري بر

ساس  بر فَاحْکلم الْأَرْضِ فىِ خَلِیفَةً تقیید به جوادي صولی  قاعده این ا ست  ا س  نظر به در  براین ید.نر

  چون رسید نظر به کترینزد واقع به صاد 1۸ آیه به استناد با بقره 10 آیه در طباطبائی عالمه نظر اساس

 فیظاو از یکی خالفت جعل بعد که چرا باشد  مطلق انگرخالفتیب ادص  سوره  1۸ هیآ است  ممکن

  کرد. ذکر توانیم را کردن يداور فهیخل

  يجواد عالمه رسید،  نظر به بررسی  این در است.  انفال سوره  11 -11 اتیآ بررسی  در دیگر مورد

  عالمه منتها .اسللت يرأ هم اسللتادش با ع() یعل حضللرت تیوال بر بحث مورد اتیآ انطباق در

ستناد  با يجواد ستاد  کنیل ،داندیم انفال سوره  جزء را آن اق،یس  قاعده به ا  وردم هیآ دو نیا يو ا

  سللوره جزء یعنی کرده وکولم يگرید زمان به را آن نزول و کرده جدا اتیآ اقیسلل از را بحث

سته  مائده ست  دان ستناد  با که ،انفال نه ا   شبهه  لیکن دش  پرداخته آن تحلیل و تبیین به روایات به ا

 يأر صحت  گواه تواندیم نیا که ماند یباق خود قوت بر همچنان يجواد عالمه توسط  شده  مطرح

ستادش  نظر رفتنینپذ در شان یا شد.  ا سی  با بنابراین با سر  برداريهبهر بر مبنی آمده عمل به برر  مف

سنیم  و المیزان  و نظر ختالفا به منجر که شان، تفسیري  هايتفاوت از یکی تفسیري  قاعده این از ت

 دارد. سیاق قاعده از شانبرداريبهره نحوه در ریشه گردیده، استادش به جوادي عالمه انتقاد
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