
کالنتری الیاس 

چکیده
کوتاهــی  عمــر  و  بودنــد  معصومیــن)ع(  أئّمــه  بیــن  در  شــخصیت  جوان تریــن  جــواد)ع(  امــام 

کــم عباســی و بــا دسیســه او بــه  داشــتند. آن بزرگــوار در ســن 25 ســالگی در زمــان معتصــم حا

ــع حدیثــی  یخــی و ســیره و مناب کتــب تار کمتــری در  شــهادت رســید. از آن بزرگــوار ســخنان 

ــه  کــه موضــوع مــورد بحــث در ایــن مقال ــی او هــم-  گفتارهــای قرآن نقــل شــده اســت و طبعــًا 

کالم شــریف  کمتــر خواهــد بــود. امــا در عیــن حــال همــان مقــدار بــه یــادگار مانــده از  اســت- 

کالم خــدا را در جهــت آشــنائی  آن حضــرت منشــأ بــرکات عظیمــی شــده و روش اســتفاده از 

یــم نشــان داده و ایــن مســیر را بــرای آن هــا روشــن  کر بــا آن و بهــره بــرداری از آن بــه پیــروان قــرآن 

کــرده اســت.

ــت  ــد جه ــواد)ع( در چن ــام ج ــی ام ــای قرآن گفتاره ــی از  ــح بعض ــر  و توضی ــه ذک ــه ب ــن مقال در ای

ــت  کمّی ــوع  ــن موض گرفت ــر  ــار و در نظ ــت اختص ــت رعای ــوع جه ــت و در مجم ــم پرداخ خواهی

کــرد. کتفــا خواهیــم  ــه بحــث فشــرده ای ا حجــم نشــریه ب

کلیــد واژه هــا: امــام جــواد)ع(، معیارهــای ســنجش أحادیــث، ارتبــاط قــرآن و ســنت، آیــه تبلیــغ، 

آیــه اکمــال دیــن.
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استناد به آیات قرآن در امر امامت
ره امــام رضــا)ع(  واقفّیــه در توجیــه عقایــد نادرســت خــود در مــورد امامــت، تــا زمانــی در دو
موضــوع نداشــتن فرزنــد آن حضــرت را مستمســک خــود قــرار می دادنــد و شــبهات آن هــا در 
کــه  ــه آن هــا می فرمــود  ــود، و امــام)ع( ب کــرده ب ــر  عــده ای از شــیعیان و پیــروان امــام رضــا)ع( هــم اث
کــرد و آن فرزنــد جانشــین او خواهــد بــود. امــا وقتــی فرزنــد آن  خداونــد بــه او فرزنــدی عطــا خواهــد 
کودکــی و نوجوانــی او،  حضــرت بــه دنیــا آمــد و  پیشــگوئی امــام رضــا)ع( تحّقــق یافــت و در زمــان 
کــم او را مــورد شــبهاتی قــرار دادنــد و  کودکــی و ســن  امــام رضــا)ع( از دنیــا رفــت، عــده ای موضــوع 
روی ایــن موضــوع و انتشــار آن فعالیــت می کردنــد و شــبهات آن هــا در عــده ای اثــر می کــرد و در 
نتیجــه بعضی هــا در مقــام تحقیــق و بررســی موضــوع بــر آمدنــد و بعضــی در مقــام امتحــان امــام 
ــه وجــود آمــده در امــر امامــت آن بزرگــوار  جــواد)ع( و موقعیــت علمــی و روشــن شــدن ابهامــات ب
گفت و گــو  پرداختنــد و امــام)ع( در مقــام جــواب بــه ســؤاالت و  بــا خــود آن حضــرت بــه بحــث و 
کــه بــه بعضــی از آن مــوارد اشــاره ای می کنیــم: کردنــد  شــبهات بــه آیاتــی از قــرآن مجیــد اســتناد 
علــی بــن أســباط گفتــه اســت: أبــو جعفــر)ع( »امــام جــواد)ع(« را دیــدم کــه به طرف مــن می آمد، 
ــت او  ــا قام ــردم ت ــگاه می ک ــای او ن ــر  و پاه ــه س ــتم ب ــم و داش گرفت ــر  ــت نظ ــت او را تح ــا دق ــن ب م
گرفتــه  کــه مــن او را تحــت نظــر  کنــم، در آن میــان  را بــرای اصحــاب خودمــان در مصــر نقــل 
رده بــه مثــل  بــودم، او نشســت و بعــد بــه مــن فرمــود: ای علــی خداونــد در امــر امامــت حجــت آو
ا  ا<]مریــم، 12/19[؛ >َوَلّمَ آنچــه در امــر نبــوت احتجــاج کــرده اســت، پــس فرمــوده: >َوآَتْيَنــاُه اْلُحْكــَم َصِبّيً
<]األحقاف، 15/46[ »پــس همانــا جایــز –روا- اســت بــه 

ً
ْرَبِعيــَن َســَنة

َ
ُه<]یوســف،  22/12[؛ >َوَبَلــَغ أ

َ
ّد

ُ
ش

َ
َبَلــَغ أ

کــه در چهــل ســالگی بــه انســان  کودکــی حکمــت داده شــود و جایــز –روا- اســت  شــخصی در 
]حکمــت[ عطــا شــود«. 1

امــام جــواد)ع( در کالم شــریف خــود بــه ســه مــورد از آیــات قــرآن در موضــوع »نبــوت« و تشــبیه 
ــاَب  ــِذ اْلِكَت ــى ُخ ــا َيْحَي ــد از: الــف: >َي ــرده اســت. و آن هــا عبارت ک ــه آن اشــاره  موضــوع »امامــت« ب
کتــاب را بــا قــدرت ]و جدّیــت[ بگیــر، و او  ــا< )مریــم،12/19(؛ »ای یحیــی  ــاُه اْلُحْكــَم َصِبّيً ٍة َوآَتْيَن ــّوَ

ُ
ِبق

ــِنيَن<  ــَك َنْجــِزي اْلُمْحِس ِل
َ

ــا َوَكذ ــا َوِعْلًم ــاُه ُحْكًم ُه آَتْيَن
َ

ــّد
ُ

ش
َ
ــَغ أ ــا َبَل ــم«.ب: >َوَلّمَ کودکــی حکــم دادی را در 

)یوســف22/12 و القصــص، 14/28(؛ »وقتــی بــه نیــروی رشــد و عقــل خــود رســید بــه او حکمــی و علمــی 

 >
ً

ــَنة ــَن َس ْرَبِعي
َ
ــَغ أ ُه َوَبَل

َ
ــّد

ُ
ش

َ
ــَغ أ ا َبَل

َ
ــى ِإذ

َ
ــاداش می دهیــم«.ج: >َحّت ــه پ گون ــم و محســنین را ایــن  دادی

بــه ســن چهــل ســالگی  بــه ســن رشــد و عقــل رســید و  )األحقــاف،15/46(؛ »وقتــی او ]انســان[ 
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کامــل عقلــی  کــردن زمــان رشــد  ــه ســوم، روشــن  رســید... «.ظاهــرًا مــراد امــام جــواد)ع( از ذکــر آی
کــه در زمــان چهــل ســالگی تحّقــق می یابــد و مــراد اصلــی او از همــان دو آیــه اول  انســان اســت 
ــه او  کودکــی ب کــه در ســن  کــه یکــی در مــورد حضــرت یحیــی)ع( اســت  و دوم حاصــل می شــود 
کامــل  ــه ســن رشــد  کــه وقتــی ب حکــم داده شــده، و دیگــری در مــورد حضــرت یوســف اســت 

ــه او عطــا شــده اســت. عقلــی رســیده حکمــی از طــرف خداونــد ب
گفتــه اســت: حکــم در ایــن آیــه بــه  یــم  عالمــه طباطبائــی در آیــه اول یعنــی: آیــۀ 12 ســورۀ مر
فهــم و عقــل و حکمــت و معرفــت و آداب خدمــت و بــه فراســت صادقانــه و بــه نبــوت تفســیر 
< )الجاثیــة16/45( 

َ
ة ــّوَ ُب

ُ
ــْد آَتْيَنــا َبِنــي ِإْســَراِئيَل اْلِكَتــاَب َواْلُحْكــَم َوالّن

َ
شــده اســت، لکــن از مثــل آیــه: >َوَلق

کــه  < )األنعــام،89/6( و آیــات دیگــر بــر می آیــد 
َ

ة ــّوَ ُب
ُ
ِذيــَن آَتْيَناُهــُم اْلِكَتــاَب َواْلُحْكــَم َوالّن

َ
ــَك اّل وَلِئ

ُ
و آیــه: >أ

»حکــم« غیــر  از نبــوت اســت و تفســیر حکــم بــه نبــوت مناســب و شایســته نیســت! همچنیــن 
تفســیر آن بــه آداب خدمــت و بــه فراســت صادقــه یــا بــه عقــل هــم درســت نیســت، چــون دلیلــی 

از جهــت لفــظ و از جهــت معنــا بــه چیــزی از آن هــا وجــود نــدارد!... 2
نظــر عالمــه طباطبائــی »رضــوان اهلل تعالــی علیــه« مســتدل اســت و مســتند بــه آیاتــی از 
ــه موضــوع نبــوت  ــی ارتبــاط ب ــه ب ــن آی ــراد از حکــم در ای ــه م  این ک

ّ
ــل قبــول اســت، اال ــرآن و قاب ق

کــه در دو آیــه مــورد اســتناد ایشــان حکــم و نبــوت هــر دو  نمی توانــد باشــد! یعنــی درســت اســت 
کنــار هــم ذکــر شــده اند و بنابــر ایــن حکــم بایــد چیــزی غیــر از نبــوت باشــد، امــا بــه لحــاظ این کــه 
در ایــن قبیــل آیــات اعطــاء حکــم در مــورد انبیــاء)ع( ذکــر شــده و پــس بــی ارتبــاط بــا موضــوع 
ــم  ی ــه 12 ســوره مر ــه مــورد بحــث یعنــی آی گفــت: حکــم در آی ــد باشــد و می شــود  نبــوت نمی توان
مرتبــه ای از نبــوت اســت و یــا زمینــه نبــوت و مطلــب اخیــر یعنــی: این کــه مــراد از حکــم زمینــه 
نبــوت و یــا مقدمــه آن باشــد و یــا حقیقتــی شــبیه بــه آن، می توانــد مشــکل تفســیر آیــه را برطــرف 
کالم عالمــه هــم شــبیه بــه ایــن معنــا بــر می آیــد، چــون ایشــان در ادامــه  کنــد! البتــه از ادامــه 
گفــت مــراد از حکــم، علــم بــه معــارف حّقــه الهیــه و انکشــاف  رده اســت: می تــوان  بحــث آو

کــه از نظرهــای عــادی پنهــان اســت. 3 کــه تحــت پرده هــای غیــب اســت  چیــزی اســت 
در ایــن روایــت ذکــری از ســؤال راوی از امــام)ع( بــه میــان نیامــده یعنــی راوی از آن حضــرت 

کــه در زوایــای ذهــن او بــوده، اشــاره فرمــوده اســت. ســؤالی نکــرده و خــود امــام)ع( بــه مطلبــی 
گفتــه  ــه امــام جــواد)ع(  کــه علــی بــن حّســان ب در روایــت دیگــری در ایــن زمینــه آمــده اســت 
اســت: آقــای مــن مــردم نســبت بــه ســّن انــدک شــما حالــت انــکار دارنــد، او فرمــود: »چــه انــکاری 
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ــْل 
ُ

کــه خداونــد بــه پیامبــرش فرمــود: >ق دارنــد در حالی کــه آن قــول خــدای- عّزوجــّل- اســت، 
ــی از او ]در آن  کس ــی)ع(  ــز عل ــدا ج ــه خ ــي< ب َبَعِن

َ
ــِن اّت ــا َوَم َن

َ
ــَرٍة أ ــى َبِصي ــى اهَّلِل َعَل ــو ِإَل ْدُع

َ
ــِبيِلي أ ــِذِه َس َه

زمــان[ پیــروی نکــرد، در حالی کــه او نــه ســال داشــت و مــن هــم نــه ســال دارم. 4
کــه بــه ســّن انــدک  امــام)ع( در کالم شــریف خــود جهــت رفــع مشــکل ســؤال کننــده و کســانی 
یخــی  ــه تار ــرآن مجیــد و یــک حادث ــه ای از ق ــه آی او در موضــوع »امامــت« اشــکال می گرفتنــد، ب
اشــاره فرمــود! آیــه مــورد اســتناد آن حضــرت، آیــه 108 از ســورۀ یوســف اســت. معنــای آیــه ایــن 
کــه بــا بصیرتــی بــه ســوی خــدا می خوانــم، مــن، و  اســت: »بگــو ]ای پیامبــر [ایــن راه مــن اســت 
کنــد«. منظــور از انــکار در ایــن حدیــث، ناشــناخته بــودن موضــوع و  کــه از مــن تبعیــت  کســی 

کــردن در آن اســت. عــدم قبــول و تردیــد داشــتن در چیــزی و نوعــی اعتــراض بــه آن و اشــکال 
ردن أمیرالمؤمنیــن علــی)ع( بــه رســول خــدا )ص( در ســن نوجوانی  یخــی هــم ایمــان آو حادثــه تار
بــود. و پذیــرش ایــن ایمــان و تأییــد حقیقــی بــودن و خالــص بــودن آن از طــرف خــدا و رســول او 

کامــل او  بــود. کودکــی و نوجوانــی از ناحیــه بصیــرت  اســت. و این کــه ایمــان او در ســن 
کــه زمانــی  ــا مــراد از آن ایــن اســت  کســی از  او  پیــروی نکــرد«! ی این کــه فرمود:»جــز علــی)ع( 
رده بــوده و  کســی ایمــان نیــاو کــه  کــرد  رد و از او پیــروی  آن حضــرت بــه رســول خــدا)ص( ایمــان آو
ــا این کــه مــراد پیــروی آن حضــرت از رســول  رنــده بــه خــدا و رســولش بــود. و ی او اولیــن ایمــان آو
رنــده  رده بــوده و او اولیــن ایمــان آو کســی ایمــان نیــاو کــه  کــرد  رد و از او پیــروی  خــدا)ص( ایمــان آو
ــا این کــه مــراد پیــروی آن حضــرت از رســول خــدا)ص( بعــد از ایمــان  بــه خــدا و رســولش بــود. و ی
کامــل بــود. کامــل و خالــص و از روی بصیــرت  کــه بــه طــور  بــه او بــود. یــا مــراد نــوع پیــروی او بــود 
کــه او در آن زمــان تنهــا پیــرو  کالم آن باشــد  در هــر صــورت چــه مــراد از ایــن قســمت از 
رد، و یــا این کــه ایمــان و پیــروی او از  کــه ایمــان آو حقیقــی رســول خــدا)ص( بــود، یعنــی در زمانــی 
کامــل و در درجــه ای متعالــی بــود! و یــا این کــه برتریــن و شــریف ترین مصــداق آیــه  روی بصیــرت 
در تبعیــت از رســول خــدا)ص( علــی)ع( بــود. بــه هــر حــال ایمــان و تبعیــت آن حضــرت را خداونــد 
ــه او در آن  ــوان ایمــان و تبعیــت از روی بصیــرت تأییــد فرمــوده اســت. در حالی ک ــه عن ــم ب عال

کودکــی و نوجوانــی بــود. وقــت در ســن 
بــن مســتنیر  اســت، ســالم  نقــل شــده  زمینــه  ایــن  روایــت دیگــری در  کافــی  کتــاب  در 
ْدُعــو ِإَلــى اهَّلِل َعَلــى 

َ
ــْل َهــِذِه َســِبيِلي أ

ُ
یــد: از أبــو جعفــر )ع( نقــل شــده اســت در مــورد آیــه: >ق می گو

َبَعِني<]یوســف، 108/12[؟ فرمــود: »مراد رســول خــدا)ص( و أمیرالمؤمنیــن)ع( و اوصیاء 
َ
َنــا َوَمــِن اّت

َ
َبِصيــَرٍة أ
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بعــدی هســتند«. 5
عالمــه طباطبائــی)ره( در بحــث روائــی مربــوط بــه آیــه مــورد بحــث روایــت دیگــری از امــام 
ــت تأییــد می کنــد آنچــه را در  ــن دو روای ــد: ای ــن زمینــه می فرمای صــادق)ع( بیــان می کنــد و در ای
ــات دیگــری هــم وجــود دارد و شــاید ذکــر مصــداق از  گفتیــم و در معنــای آن دو، روای ــۀ  بیــان آی

ــاب تطبیــق باشــد. 6 ب

سخنان قرآنی امام جواد)ع( در رّد أحادیث جعلی
کــه می خواهــد  کــرد   وقتــی مأمــون- بــه هــر علــت سیاســی- در بیــن اطرافیــان خــود اظهــار 
رد، مــورد انتقاد گروهی از بنی عباس قــرار گرفت، آن ها  دختــر خــود را بــه عقــد امــام جــواد)ع( در آو
ــه آل علــی برگردانــی؟!  ــاز می خواهــی خالفــت را ب کــه ب گفتنــد  ــه او  ــه ب گون ــا لحنــی اعتــراض  ب
کار بســتی! مأمــون علــت نارضایتــی  کــه در مــورد علــی بــن موســی)ع( بــه  یعنــی شــبیه بــه رفتــاری 
یــا شــد، آن هــا گفتنــد ایــن جــوان خردســال اســت، حداقــل صبــر کنیــد تــا  و اعتــراض آن هــا را جو

ســن او بــاال بــرود و علــم دیــن را فــرا بگیــرد.
گفــت: شــما ایــن خانــدان را نمی شناســید! و بــه موقعیــت علمــی خــاص  مأمــون بــه آن هــا 
کــه آن بزرگــوار را بیازماینــد تــا بــه موقعیــت علمــی او پــی ببرنــد.  کــرد  کــرد و پیشــنهاد  آن هــا اشــاره 
کردنــد. مأمــون دســتور داد جلســه ای  کثــم« را انتخــاب  آن هــا از بیــن دانشــمندان »یحیــی بــن أ
کثــم برقــرار شــود. در  گفت و گــوی بیــن آن حضــرت و یحیــی بــن أ تشــکیل شــود و بحــث و 
کودکــی آشــکار شــد  کــه تشــکیل شــد موقعیــت علمــی فــوق عــادی امــام)ع( در ســن  مجلســی 
ــمند  ــم دانش کث ــن أ ــی ب ــد و یحی ــته ش ــون بس ــم مأم ــه تصمی ــن ب ــان معترضی ــه ده ک ــوری  ــه ط ب
یــان و تفصیــل آن چــون  کــرد. ایــن جر منتخــب آن هــا در برابــر امــام و علــم او احســاس حقــارت 
یــم در مقــاالت  خــارج از موضــوع ایــن مقالــه اســت، مــا از بیــان آن خــودداری می کنیــم و امیدوار

یــژه نامــه اصــل و تفصیــل آن بیــان شــود. دیگــر در ایــن و
ــاس  ــام)ع( احس ــی ام ــام علم ــت مق ــل عظم ــه در مقاب ــد از آن جلس ــه بع ک ــم  کث ــن أ ــی ب یحی
گفت و گــوی دیگــری شــد و  حقــارت می کــرد، در مجلــس دیگــری بــا آن حضــرت وارد بحــث و 
کــرد و خواســت امــام)ع( را در مضیقــه ای  تعــدادی از أحادیــث جعلــی را در مــدح خلفــاء مطــرح 
کنــد!  قــرار بدهــد و بــه تصــور خــودش از جاللــت و محبوبیــت او بکاهــد و او را بــه نحــوی عاجــز 
کــرد: ای فرزنــد رســول خــدا)ص(  و یــا بــه هــر منظــور دیگــری! خطــاب بــه آن حضــرت عــرض 
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ــازل شــد و  ــه رســول خــدا)ص( ن کــه جبرئیــل)ع( ب ــه نقــل شــده  ک ــی در مــورد خبــری  گوئ چــه مــی 
ــد: از أبوبکــر ســؤال  ی ــر شــما ســالم می فرســتد و می گو ــد- عّزوجــّل- ب ــا محّمــد خداون گفــت: ی
ــا از مــن راضــی اســت؟! مــن از او راضــی هســتم«. امــام جــواد)ع( فرمــود: »مــن قصــد  کــه آی کــن 
کــه رســول  انــکار فضــل أبوبکــر را نــدارم، امــا بــر صاحــب ایــن خبــر واجــب ]الزم[ اســت خبــری را 
کــه بــه مــن  کســانی  خــدا)ص( در ایــن زمینــه در »حجــة الــوداع« فرمــود در نظــر بگیــرد، او فرمــود:» 
کــس عمــدًا بــر مــن دروغ  یــاد خواهنــد شــد. پــس هــر  یــاد شــده اند و بعــدًا هــم ز دروغ می بندنــد ز
گاه حدیثــی از مــن بــرای شــما نقــل شــد،  ببنــدد، جایگاهــش آتــش جهنــم خواهــد بــود. پــس هــر 
کتــاب خــدا و ســنت مــن  کنیــد، پــس آنچــه را مطابــق  کتــاب خــدا و ســنت مــن عرضــه  آن را بــر 
کنیــد«. 7 ایــن خبــر موافــق  کتــاب خــدا و ســنت مــن بــود، رهــا  بــود بپذیریــد، و آنچــه را مخالــف 
ُســُه َوَنْحــُن 

ْ
ْنَســاَن َوَنْعَلــُم َمــا ُتَوْســِوُس ِبــِه َنف َنــا اْلِ

ْ
ــْد َخَلق

َ
یــرا خداونــد فرمــود: >َوَلق کتــاب خــدا نیســت. ز

يــِد< )ق،16/50( آیــا خوشــنودی یــا ســخط أبوبکــر  بــرای خــدا پنهــان اســت  ــَرُب ِإَلْيــِه ِمــْن َحْبــِل اْلَوِر
ْ

ق
َ
أ

تــا آن را ]از پیامبــرش[ بپرســد؟ ایــن محــال اســت در عقــول«.
امــام جــواد)ع( قبــل از بیــان نظــر خــود در مــورد آن خبــر ســاختگی متذکــر معیــاری بــرای 
ســنجش أخبــار و أحادیــث نقــل شــده از وجــود مبــارک رســول خــدا)ص( می شــود و آن معیــار 
آن  شــریف  ســنت  در  آن  معــارف  یافتــه  ــی 

ّ
تجل صــورت  و  خــدا  کتــاب  از  اســت  عبــارت 

حضــرت. و این کــه آنچــه از پیامبــر خــدا)ص( نقــل شــده بایــد در تــرازوی قــرآن و ســنت مــورد 
ــا قــرآن و ســنت معتبــر  و حقیقــی تلّقــی  ــرار بگیــرد و در صــورت موافقــت ب یابــی ق بررســی و ارز

شــود و در غیــر ایــن صــورت بایــد رد شــود.
ــات  ــی آی ــد و تمام ــنا باش ــرآن آش ــا ق ــه ب ک ــد  ــام ده ــی را انج ــن بررس ــد ای ــی می توان کس ــًا  طبع
آن در ذهنــش حاضــر باشــد. بــه دلیــل این کــه الزمــه علــم بــه موافقــت یــک خبــر بــا قــرآن و یــا 
ــا آن بــدون حضــور تمامــی آیــات در ذهــن یــک شــخص و  توجــه بــه اجــزاء آیــات و  مخالفــت ب

ــت. ــر نیس ــکان پذی ــا ام ــارات آن ه ــات و عب کلم ــق  ــی دقی معان
ــات و معانــی لفظــی آن هــا مــورد نظــر  ــازه ایــن بررســی و تطبیــق در مــورد ظواهــر و الفــاظ آی ت
 مطابقــت یــک مطلــب و  یــک خبــر بــا معانــی دقیــق غیــر لفظــی یعنی»معانــی 

ّ
اســت و اال

مفهومــی« و معانــی باطنــی آیــات، فــوق حــّد احاطــه علمــی انســان های عــادی اســت و فقــط 
کــی ذوات مقدســه معصومیــن)ع( قــرار دارد. در حیطــه قــدرت علمــی و ادرا

مــا چگونگــی تطبیــق أحادیــث بــه آیــات قــرآن و ســنت رســول خــدا)ص( و نحــوه بهــره بــرداری 
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کثــم مــورد بحــث  ره امــام جــواد)ع( بــا یحیــی بــن أ از ایــن معیــار علمــی قرآنــی را بعــد از بیــان محــاو
قــرار می دهیــم و در ایــن قســمت از بحــث بــه بیــان بقّیــه ایــن مناظــره ادامــه می دهیــم:

ــر ســاختگی فرمــود: »مــن  کثــم در مــورد آن خب ــن أ این کــه امــام)ع( در پاســخ ســؤال یحیــی ب
ــه را از دســت یحیــی بگیــرد و  کــه بهان ــود  منکــر فضــل أبوبکــر نیســتم!« ظاهــرًا منظــورش ایــن ب
مانــع بهــره بــرداری او در مســیر اهــداف غیــر صادقانــه اش باشــد، چــون از ســخنان او بــر می آیــد 
ــه،  ــا ن کــه خبــر نقــل شــده مــورد نظــر درســت اســت ی کــه قصــدش دانســتن ایــن موضــوع نبــود 
کنــد و وجهــه علمــی و اخالقــی و  گرفتــاری و مشــکل ایجــاد  بلکــه او می خواســت بــرای امــام)ع( 
گفتــن مطلــب مــورد نظــر مشــکل را برطــرف  کنــد، و آن حضــرت بــا  شــخصیتی او را مخــدوش 
 در آن مجلــس فضیلتــی بــرای أبوبکــر مطــرح نبــود و بحــث ســر یــک خبــر دروغیــن بــود 

ّ
کــرد. و اال

کــرد. کــه امــام)ع( دروغ بــودن آن را ثابــت 
کــه َمَثــل أبوبکــر  و عمــر  گفــت: نقــل شــده اســت  کثــم در ادامــه ســخنان خــود  یحیــی بــن أ
در زمیــن ماننــد َمَثــل جبرئیــل و میکائیــل در آســمان اســت! امــام فرمــود: »ایــن مطلــب هــم بایــد 
مــورد دقــت و بررســی قــرار بگیــرد، چــون جبرئیــل و میکائیــل دو فرشــته مقــّرب خداونــد هســتند 
و هرگــز عصیانــی از آن هــا ســر نــزده اســت و لحظــه ای از طاعــت خــدا خــارج نشــده اند، در 
کــه چنیــن  کثــر ایــام عمــر خــود را در شــرک بــه ســر بردنــد، پــس محــال اســت  حالی کــه آن دو نفــر  ا
کــه  کــه آن دو را  تشــبیهی در مــورد آن دو انجــام بگیــرد یعنــی: خــدا و  یــا پیامبــرش محــال اســت 

کنــد«. گذرانده انــد، بــه دو تــا فرشــته مقــّرب تشــبیه  بیشــتر عمــر خــود را در شــرک 
ر پیــران أهــل بهشــت هســتند، شــما در مــورد  کــه آن دو ســرو یحیــی گفــت: نقــل شــده اســت 
ییــد؟ آن حضــرت فرمــود: »ایــن خبــر هــم ایضــًا محــال اســت! یعنــی محــال  ایــن خبــر چــه مــی گو
کــه درســت باشــد و بلکــه جعلــی اســت، چــون أهــل بهشــت تمامــًا جــوان هســتند و در  اســت 

ر آن هــا باشــند-«. بیــن آن هــا شــخص پیــری نخواهــد بــود، -کــه أبوبکــر و عمــر ســرو
کــه پیامبــر خــدا)ص(  کرده انــد، در مقابــل خبــری   امــام)ع( فرمــود: »ایــن خبــر را بنــی امّیــه جعــل 

ر جوانــان اهــل بهشــت هســتند«. دربــاره حســن و حســین)ع( فرمــود بــه این کــه آن دو، ســرو
کــه عمــر بــن خطــاب چــراغ أهــل بهشــت اســت! امــام)ع(  گفــت: نقــل شــده اســت  یحیــی 
فرمــود: »ایــن هــم محــال اســت، چــون در بهشــت مالئکــه مقــّرب خداونــد و آدم و محمــد)ص( و 
کــه بهشــت بــا نــور آن هــا روشــن نشــود و بــا  جمیــع أنبیــاء و مرســلین قــرار دارد، چطــور می شــود 

نــور عمــر روشــن شــود؟!«.
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یــد! -ظاهــرًا مــراد ایــن  کــه »ســکینه« بــه زبــان عمــر ســخن می گو یحیــی گفــت: روایــت شــده 
یــد از زبــان فرشــته اســت-؟ امــام)ع( فرمــود: »مــن منکــر فضــل عمــر  کــه آنچــه عمــر می گو اســت 
کــه از عمــر أفضــل بــود، در عیــن  نیســتم ]یعنــی: در مقــام انــکار فضــل او نیســتم[8 ولکــن أبوبکــر 
کــه مــرا می فریبــد و از راه منحــرف می کنــد، و  گفــت مــن شــیطانی دارم  حــال او بــاالی منبــر 

کنیــد«. ید و مــرا تثبیــت  وقتــی دیدیــد مــن منحــرف شــدم مانــع انحــراف مــن بشــو
گــر من به نبــوت مبعوث نمی شــدم،  یحیــی گفــت: نقــل شــده اســت کــه پیامبــر)ص( فرمــود: »ا

حتمــًا عمــر مبعوث می شــد!«.
کتابــش می فرمایــد:  کتــاب خــدا صادق تــر از ایــن حدیــث اســت. خداونــد در  امــام)ع( فرمــود: 
ــد از پیامبــران  ــا خداون ــوٍح < )األحــزاب،7/33(، همان ــْن ُن ــَك َوِم ــْم َوِمْن ُه

َ
اق

َ
ــَن ِميث ي ِبّيِ

َ
ــَن الّن ــا ِم َن

ْ
َخذ

َ
 أ

ْ
ِإذ >َو

کنــد؟! هیــچ  کــه پیمانــش را تبدیــل  گرفتــه اســت، چگونــه ممکــن اســت  پیمــان بــرای نبــوت 
یدنــد، چگونــه ممکــن اســت کــه بــه نبوت مبعوث شــود  یــک از پیامبــران یــک لحظــه شــرک نورز
کثــر ایــام عمــرش در حــال شــرک بــه خداونــد بــه ســر بــرده اســت. و رســول خــدا)ص(  کــه ا کســی 
فرمــود: مــن پیامبــر شــدم ]در عالــم قبــل از دنیــا[ در حالی کــه آدم بیــن روح و جســم بود،]یعنــی 

کامــل آفریــده نشــده بــود[«. بــه طــور 
ــر)ص( فرمــود: »هیــچ وقــت وحــی از مــن حبــس  کــه پیامب گفــت: نقــل شــده اســت   یحیــی 
کــه  کــردم  کــردم بــه آل خطــاب نــازل شــده اســت«. ]یعنــی: تصــور  گمــان  نشــد، جــز این کــه 
نبــوت از مــن بــه عمــر منتقــل شــده اســت[. امــام)ع( فرمــود: »ایــن هــم محــال اســت، بــه جهــت 
ــي  ــود: >اهَّلُل َيْصَطِف ــد فرم ــد خداون کن ــک  ــود ش ــوت خ ــر)ص( در نب ــه پیامب ک ــت  ــز نیس ــه جای این ک
کــه نبــوت منتقــل شــود  ــاِس< )الحــج،75/22( پــس چگونــه ممکــن اســت 

َ
ِمــَن اْلَمَاِئَكــِة ُرُســًا َوِمــَن الّن

ــه او  کــه نســبت ب کســی  ــه  ــرای خــودش، ب کــرده ب ــد او را برگزیــده و خالــص  کــه خداون کســی  از 
ــوده اســت؟«. مشــرک ب

ــازل می شــد، جــز  ــر عــذاب ن گ کــه پیامبــر)ص( فرمــود: »ا گفــت: روایــت شــده اســت  یحیــی 
کســی از آن نجــات نمی یافــت«. امــام)ع( فرمــود: »ایــن هــم ایضــًا محــال اســت، خداونــد-  عمــر 
َبُهــْم َوُهــْم َيْســَتْغِفُروَن<  ِ

ّ
َكاَن اهَّلُل ُمَعذ ْنــَت ِفيِهــْم َوَمــا 

َ
َبُهــْم َوأ ِ

ّ
َكاَن اهَّلُل ِلُيَعذ تعالــی- می فرمایــد: >َوَمــا 

کــه رســول  کــه مــردم را عــذاب نکنــد مــادام  )األنفــال،33/8( پــس خــدای ســبحان خبــر داده اســت 

کــه آن هــا از خــدای تعالــی اســتغفار می کننــد،  خــدا)ص( در بیــن آن هــا اســت و همچنیــن مــادام 
کــرد!«. آن هــا را عــذاب نخواهــد 
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توضیح نکات دقیق موضوع:
این کــه:  آن  و  می کنیــم  اشــاره ای  بحــث  مــورد  موضــوع  خصــوص  در  نکتــه  چنــد  بــه 
أمیرالمؤمنیــن علــی)ع( هــم در یکــی از خطبه هــای خــود بــه موضــوع جعــل حدیــث از زبــان 
پیامبــر)ص( اشــاره ای فرمــوده و نقــل کننــدگان حدیــث از آن بزرگــوار را بــه چهــار گــروه تقســیم کرده 
ــا  ــا آن هــا و نحــوه اســتفاده از ســخنان آن هــا و ی ــروه و روش برخــورده ب گ کار ایــن چهــار  و روش 
مقابلــه بــا آن هــا را روشــن ســاخته اســت. آن بزرگــوار فرمــود: » إّن فــی أیــدی الّنــاس حّقــًا و باطــاًل 
کذبــًا و ناســخًا و منســوخًا و عاّمــًا و خاّصــًا و محکمــًا و متشــابهًا  و حفظــًا و وهمــًا. و  و صدقــًا و 
قــد کــذب علــی رســول اهلل)ص( علــی عهــد حّتــی قــام خطیبــًا فقــال أّیهــا الّنــاس قــد کثــرت علــّی 
گرفتــه  کــه در دســت مــردم قــرار  کــذب علــّی متعّمــدًا مقعــده مــن الّنــار ؛ اخبــاری  ابــه فمــن 

ّ
الکذ

اســت، تشــکیل یافتــه از حــق و باطــل و راســت و دروغ و ناســخ و منســوخ و عــام و خــاص و 
محکــم و متشــابه و مســتند بــه حافظــه راســتین و توهمــی!، در زمــان پیامبــر خــدا)ص( أحادیــث 
دروغــی بــه او نســبت دادنــد، تــا آن کــه آن حضــرت بیــن مــردم بــر خوانــدن خطبــه ای برخاســت 
کــس عمــدًا بــه مــن دروغــی نســبت بدهــد، جایــگاه او آتــش جهنــم خواهــد بــود«.9  و فرمــود: هــر 
کــرده و راه و روش  گــروه بیــان  یــان حدیــث را در چنــد  امــام)ع( بعــد از ایــن مقدمــه اوصــاف راو

درســت مواجهــه بــا آن هــا را ذکــر کــرده اســت.
کتــاب خــدا و قبــول آن  اصــل ایــن موضــوع، یعنــی: عرضــه أحادیــث و هــر عقیــده دینــی بــه 
در صــورت موافقــت بــا کتــاب خــدا و رّد آن در صورتــی کــه مخالــف کتــاب خــدا باشــد، بــا بیــان 

دیگــری هــم از وجــود مبــارک رســول خــدا)ص( نقــل شــده اســت. 
کتــاب  ــورًا فمــا وافــق   صــواب ن

ّ
کل  حــّق حقیقــة و علــی 

ّ
کل آن حضــرت فرمــود: »إّن علــی 

کتــاب اهلل فدعــوه؛ بــرای هــر حقــی حقیقتــی وجــود دارد و بــرای هــر امــر  اهلل فخــذوه و مــا خالــف 
کنیــد و آنچــه را مخالــف  درســتی نــوری موجــود اســت. پــس آنچــه را موافــق قــرآن اســت اخــذ 

کنیــد«. کتــاب خداســت رهــا 
 شــی ء مــردود إلــی الکتــاب و الّســّنة 

ّ
کــه فرمــود: »کل از امــام صــادق)ع( هــم نقــل شــده اســت 

و کل حدیــث ال یوافــق کتــاب اهلل فهــو زخــرف؛ هــر چیــزی بایــد بــه کتــاب خــدا و ســنت ]رســول 
کتــاب خــدا نباشــد، حقیقتــی نــدارد«. کــه موافــق  خــدا[ عرضــه شــود و هــر حدیثــی 

بــاز از طریــق دیگــری از آن حضــرت نقــل شــده اســت کــه فرمــود: »مــا لــم یوافــق مــن الحدیــث 
القــرآن فهــو زخــرف؛ هــر حدیثــی موافــق قــرآن نباشــد، حقیقت نــدارد«.
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کــه فرمــود: »خطــب الّنبــي بمنــی  در روایــت دیگــری از امــام صــادق)ع( نقــل شــده اســت 
کتــاب  کتــاب اهلل فأنــا قلبتــه و مــا جائکــم یخالــف  فقــال: اّیهــا الّنــاس مــا جاءکــم عّنــي یوافــق 
ــه از  ــردم آنچ ــود: ای م ــد و فرم ــه خوان ــردم خطب ــرای م ــی ب ــدا)ص( در ِمن ــر خ ــه ؛ پیامب ــم أقل اهلل فل
ــر  گ ــه ام و ا گفت ــود، آن را مــن  کتــاب خــدا ب ــق  ــر مواف گ ــه شــما رســید ا ــام[ مــن ب طــرف ]مــن و بن

ــه ام«.  ــود آن را مــن نگفت کتــاب خــدا ب مخالــف 
کثــم و أحادیــث دیگــر نقــل شــده از  ره بــا یحیــی بــن أ کالم امــام جــواد)ع( در محــاو از مجمــوع 
رســول خــدا)ص( و أمیرالمؤمنیــن علــی)ع( و امامــان دیگــر)ع( بــر می آیــد وســیله ســنجش صحــت 
ــا آیــات قــرآن اســت و همچنیــن هــر  یــک حدیــث و حقیقــی بــودن آن بــه طــور قطــع موافقــت ب
گــر بــه صــورت حدیــث صریــح و روشــنی از معصومیــن)ع(  عقیــده و مطلــب دیگــر دینــی حتــی ا

نقــل نشــده باشــد بلکــه بــه طــور ضمنــی از مجمــوع معــارف دینــی حاصــل شــود.
امــام جــواد)ع( هــم ایــن معیــار تعییــن شــده و اعــالم شــده از رســول خــدا)ص( را در بحــث و 
کــرد و آن را در رّد و ابطــال خبرهــای ســاختگی و دروغیــن  کثــم معرفــی  گفــت  و  گــو بــا یحیــی بــن أ

کار بــرد. بــه 

روش استفاده از قرآن در بررسی احادیث و معارف دینی
کثــم فوایــد عظیمــی  گفت و گــو بــا یحیــی بــن أ از روش برخــورد امــام جــواد)ع( در بحــث و 
حاصــل می شــود و ایــن روش مشــتمل بــر نــکات دقیقــی در بهــره بــرداری از قــرآن اســت و این کــه 
کــه  گرفتــه اســت تــا جائــی  یــم در نوعــی اســتتار و محجوبیــت قــرار  کر بعضــی از معــارف قــرآن 
حتــی دانشــمندان جامعــه دینــی هــم بــه آن هــا توجهــی نداشــته اند. در ایــن مقالــه مــا بــه ذکــر و 

کتفــا می کنیــم: توضیــح بعضــی از آن هــا ا
ــد حتمــًا  ــم او در همــان ســاعات اولیــه تول

ّ
ــان نبــوت حضــرت عیســی)ع( و تکل ی 1. ذکــر جر

دارای حکمتــی می باشــد، و الزم اســت ایــن حکمــت شناســائی شــود و مــورد توجــه قــرار بگیــرد 
کــه  کــه بــه حضــرت یحیــی)ع( در حالــی  و از آن بهــره بــرداری شــود. و همچنیــن ذکــر ایــن موضــوع 
ل امــام  کــه در اول ایــن مقالــه در اســتدال کودکــی بــود، حکمــت عطــا شــد، بــه طــوری  در ســنین 

جــواد)ع( بــرای امامــت خــود بــه آن آیــه اســتناد شــد.
کــه علــم  یــان ایجــاد توجــه در انســان ها بــه ایــن موضــوع اســت  آیــا منظــور از ذکــر آن جر
ردگار عالــم از نــوع علــم اکتســابی عــادی و متعــارف نیســت و بلکــه از طریــق  حجت هــای پــرو
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وحــی بــه آن هــا عطــا شــده! بنابرایــن آن علــم قابــل مقایســه بــا علــوم دیگــر نیســت و همچنیــن 
ــه  ــی ب ــق وح ــه از طری ک ــدا  ــم خ ــه عل ــمندان، ب ــابی دانش ــادی اکتس ــم ع ــر عل ــالوه ب ــان ها ع انس
ــوع علــم یعنــی:  ــر ســراغ صاحبــان آن ن گ ــد، و ا پیامبــران و امامــان عطــا می شــود، احتیــاج دارن
پیامبــران خــدا و امامــان معصــوم)ع( نرونــد از مراتــب عظیمــی از رحمــت خــدا محــروم خواهنــد 
گرفتــه اســت، هــم  ــاد آن غالبــًا مــورد بــی توجهــی قــرار  ی ــا وجــود اهمیــت ز شــد. ایــن موضــوع ب
کــه دانشــمند  در زمــان نــزول قــرآن و هــم در زمان هــای بعــدی و حتــی زمــان مــا، تــا جائــی 
یســت ســال  کــه بیشــتر از دو کثــم در زمــان امامــت امــام جــواد)ع(  مشــهوری بــه نــام یحیــی بــن أ
ــود! چــه یحیــی بــن  ــزول قــرآن نگذشــته ب کــرم)ص( و ن از ظهــور دیــن توحیــدی و بعثــت پیامبــر ا
ــه موقعیــت خــاص علمــی امــام جــواد)ع( در مقــام امامــت  کثــم و چــه دانشــمندان آن عصــر ب أ
ــرار دارد و  ــر ق ــن عم ــنین پائی ــرت در س ــون آن حض ــه چ ک ــد  ــور می کردن ــتند و تص ــی نداش توجه
کتــاب خــدا و معــارف  کامــل بــه  کــودک یــا نوجوانــی بیــش نیســت، پــس علــم  بــر حســب ظاهــر 
ــر  او  گفت و گــوی علمــی ب کــه می تواننــد در بحــث و  دینــی نخواهــد داشــت و تصــور می کردنــد 
کننــد. حتــی یحیــی بعــد از آن مجلــس مناظــره اولــی و شکســت حقــارت آمیــز در مقابــل  غلبــه 
ــث و  ــه بح ــری ب ــس دیگ ــم در مجل ــاز ه ــواد)ع( ب ــام ج ــرف ام ــده از ط ــرح ش ــی مط ــث علم مباح
کــردن چنــد حدیــث جعلــی خواســت آن بزرگــوار را در  کــرد و بــا عنــوان  مناظــره بــا امــام)ع( اقــدام 
کــه بــا بیانــات علمــی امــام)ع( و ابطــال  کنــد  تنگنائــی قــرار دهــد و وجهــه علمــی او را مخــدوش 

ل های قرآنــی و عقلــی آن حضــرت مفتضــح شــد. نظریاتــش و اســتدال
کــه  یــد او بــه موضــوع امامــت آن حضــرت ایمــان نداشــت و آن عقیــده ای را  شــاید کســی بگو
شــیعیان بــرای مقــام امامــت در نظــر دارنــد، او قبــول نداشــت! در پاســخ بــه ایــن شــبهه عــرض 
می کنیــم، ایمــان نداشــتن یــک دانشــمند دینــی- نــه عــده ای بــی اطــالع و جاهــل بــه حقایــق 
معــارف دیــن توحیــدی- بــه موضــوع امامــت، جنبــه سیاســی دارد و بــه عوامــل خاصــی مرتبــط 
ــرای دانشــمندان علــوم دینــی روشــن اســت! طبعــًا  می باشــد، امــا جهــت علمــی آن حداقــل ب
خــود شــخص مأمــون هــم مایــل نبــود موضــوع امامــت وجــود مبــارک امــام رضــا)ع( و امــام جــواد)ع( 
مــورد توجــه قــرار بگیــرد، و جهــت اهــداف سیاســی آن دو بزرگــوار را در ایــام حکومــت خــود مــورد 
تعظیــم و احتــرام خــاص خــود قــرار مــی داد، امــا از ُبعــد علمــی موقعیــت خــاص آن هــا را در امــر 
امامــت در نظــر می گرفــت و ســؤاالت علمــی خــود را از آن هــا می پرســید و موقعیــت علمــی 
گوشــزد می کــرد.  خــاص آن هــا و ســایر امامــان معصــوم)ع( را در نظــر داشــت و حتــی بــه دیگــران 
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کــه او در مــورد امامــت امیرالمؤمنیــن علــی)ع( و حــق خالفــت او، بــا دانشــمندان أهــل  تــا جائــی 
گفت و گوهــا در ایــن  گفت و گــو و مناظراتــی برقــرار می کــرد و در ایــن بحــث و  ســنت بحــث و 

زمینــه بــه آن هــا غلبــه می کــرد.
کــه مأمــون وقتــی تصمیــم خــود را در امــر  ازدواج دختــرش بــا امــام جــواد)ع( بــا  بــه طــوری 
کــه او  گفتنــد  گرفــت و آن هــا  گذاشــت و مــورد اعتــراض آن هــا قــرار  بــزرگان بنــی عبــاس در میــان 
کــودک اســت و عالــم بــه معــارف دیــن خــدا نیســت! او گفــت: مــن ایــن نوجــوان را بیشــتر از شــما 
کــه علمشــان را از طریــق الهــام ]نوعــی وحــی[ از خداونــد  می شناســم! او از خاندانــی اســت 
گــر خواســتید او را  یافــت می کننــد و آبــاء او دائمــًا در علــم دیــن و ادب غنــی بوده انــد، و ا در
کنیــد. یعنــی: مأمــون بــه موقعیــت خــاص امامــان معصــوم)ع( از جملــه امــام جــواد)ع(  امتحــان 

اعتــراف داشــت. 
پیــروان دیــن توحیــدی بــه شــناختن مقــام علمــی خــاص رهبــران آســمانی، اعــم از پیامبــران 
کــه از طریــق وحــی بــه  و رســوالن و امامــان معصــوم)ع( احتیــاج دارنــد، تــا از آن مرتبــه از علــوم 
ردگار عالــم رســیده بهــره منــد شــوند. امــا متأســفانه ایــن موضــوع بــا وجــود  حجت هــای پــرو
یــخ جامعــه دینــی مــورد بــی توجهــی قــرار گرفتــه و ایــن بــی  اهمیــت خــاص آن، غالبــًا در طــول تار
ــده اســت. و  گردی ــوع علــم  گروه هــای عظیمــی از انســان ها از آن ن توجهــی موجــب محرومیــت 
گــروه اندکــی از پیــروان دیــن توحیــدی، اعــم از دانشــمندان و افــراد عــادی بــه ایــن موضــوع  فقــط 

کرده انــد. توجــه 
گــر توجــه الزم بــه ایــن موضــوع یعنــی موقعیــت خــاص علمــی رهبــران  در زمــان مــا هــم ا
یــان  آســمانی و نــوع علــم آن هــا و ســخنان و رفتارهــای نقــل شــده از آن هــا، معطــوف شــود، جر
عظیمــی از علــم خــدا در فضــای زندگــی انســان ها بــه راه خواهــد افتــاد و تحــّول عظیمــی در 

ــه وجــود خواهــد آمــد. جهــات مختلفــی از زندگــی آن هــا ب
در قــرآن مجیــد داســتانی ذکــر شــده اســت در مــورد حضــرت ســلیمان پیامبــر خــدا)ع( و 
کــه زنــی بــود. وقتــی آن زن جهــت مالقــات بــا حضــرت ســلیمان)ع( و  پادشــاه منطقــه »ســبأ« 
رانش بســوی  زرا و مشــاو کــه او یــک پیامبــر اســت یــا یــک پادشــاه! همــراه و تحقیــق ایــن موضــوع 
ــه أهــل  ــان خبــردار شــد، خطــاب ب ی کــرد، حضــرت ســلیمان)ع( از ایــن جر ســلیمان)ع( حرکــت 
مجلــس خــود گفــت: کــدام یــک از شــما می توانــد تخــت ســلطنتی او را قبــل از خودش بــه اینجا 
کار را الزم دانســت، بلکــه او  رد؟، حضــرت ســلیمان جهــت ارائــه معجــزه ای بــرای او ایــن  بیــاو
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گفــت: مــن  کــه نــزد ســلیمان بودنــد  کســانی  رد و وارد حــوزه دیــن خــدا بشــود. یــک از  ایمــان بیــاو
رم! و در همــان حــال حضــرت ســلیمان دیــد آن  در یــک چشــم بــه هــم زدن ایــن تخــت را مــی آو

کنــار او قــرار دارد. تخــت در 
َنــا 

َ
ــِذي ِعْنــَدُه ِعْلــٌم ِمــَن اْلِكَتــاِب أ

َ
ــاَل اّل

َ
کــرده و می فرمایــد: >ق یــان را در قــرآن ذکــر  خداونــد ایــن جر

ــُر 
ُ

ْكف
َ
ْم أ

َ
ــُكُر أ

ْ
ش

َ
أ

َ
ــي ِلَيْبُلَوِنــي أ ْضــِل َرّبِ

َ
ا ِمــْن ف

َ
ــاَل َهــذ

َ
ا ِعْنــَدُه ق ــا َرآُه ُمْســَتِقّرً َلّمَ

َ
ــَك ف

ُ
 ِإَلْيــَك َطْرف

َ
ْن َيْرَتــّد

َ
ْبــَل أ

َ
آِتيــَك ِبــِه ق

کــه علمــی از  يــٌم< )النمــل،40/27(؛ »کســی  َكِر ــّيٌ  ِن
َ

ــي غ  َرّبِ
َ

ــِإّن
َ

ــَر ف
َ

َكف ِســِه َوَمــْن 
ْ

ــُكُر ِلَنف
ْ

َمــا َيش
َ
ِإّن

َ
ــَكَر ف

َ
َوَمــْن ش

کــه  رم قبــل از آن کــه تــو چشــم بــه هــم بزنــی، پــس وقتــی  گفــت مــن آن را مــی آو کتــاب نــزدش بــود 
کــه  ردگار مــن اســت تــا مــرا بیازمایــد  گفــت ایــن از فضــل پــرو آن تخــت را در نــزد خــودش دیــد، 
کــرده  کنــد بــرای خــودش شــکر  کــه شــکر  کســی  شــکر می کنــم یــا بــه آن بــی اعتنایــی می کنــم و 

یــم اســت«. کر ردگار مــن غنــی و  کفــر  بــورزد، پــرو کــه  کســی  اســت و 
ــه نقطــه دیگــری  کــه یــک شــیء جســمانی اســت از نقطــه ای از زمیــن ب ردن یــک تخــت  آو
ــوق  ــدرت ف ــک ق ــه ی ــاج ب ــم زدن احتی ــم به ــک چش ــت در ی ــا هس ــن آن ه ــادی بی ی ــه ز ــه فاصل ک
ــرآن آن شــخص دارای علــم خاصــی از  کار یــک انســان عــادی نیســت. از نظــر ق عــادی دارد و 
گرفتــه بــود. طبعــًا نقــل ایــن داســتان در  کتــاب بــود، و آن قــدرت فــوق عــادی از آن علــم نشــأت 
کار حضــرت  کــه  ــود، حکمتــی دارد. همچنــان  کــه در  زمان هــای قبلــی حــادث شــده ب ــرآن  ق
ــه شــناخته  کار رفتــه در ایــن حادث ــه  ســلیمان)ع( حکمتــی داشــت و یــک جهــت از حکمــت ب

ــود. شــدن موقعیــت و علــم و قــدرت جانشــین حضــرت ســلیمان )ع( ب
یــر و  ز توضیــح این کــه شــخص مــورد نظــر بــر حســب روایــات دینــی »آصــف بــن برخیــا« و
جانشــین حضــرت ســلیمان بــود و او خواســت بــا ایــن کار موقعیــت جانشــینش شــناخته شــود.
کــه انســان ها بداننــد عــالوه  ــا نقــل ایــن داســتان در قــرآن نمی توانــد بــه ایــن منظــور باشــد  آی
یــان یافتــه عــادی در فضــای زندگــی آن هــا علــم دیگــری هــم وجــود دارد! و آن  بــر علــوم جر
ــوع علــم فــوق  ــه رهبــران آســمانی عطــا می شــود! و انســان ها می تواننــد از صاحبــان آن ن علــم ب
ــه  کالم ذوات مقدس ــیره و  ــم در س ــوع عل ــی از آن ن ــه جلوه هائ ــوند و این ک ــد ش ــره من ــادی، به ع

معصومیــن)ع( قــرار دارد! 
کثــم بــا او، معیــاری را بــرای ســنجش خبرهــا،  یــان مناظــره یحیــی بــن أ 2.امــام جــواد)ع( در جر
کالم رســول  کــرد، و آن معیــار را از  یعنــی: أحادیــث صحیــح و حقیقــی از جعلّیــات معرفــی 
کالم آن حضــرت قــرار دارد و آن عبــارت اســت از  کــرد. معیــار دیگــری هــم در  خــدا)ص( نقــل 
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»ســنت« یعنــی: رفتارهــا و ســخنان و روش زندگــی پیامبــر خــدا)ع( و امــام)ع( در مقــام ابطــال 
ــه هــر دو معیــار اســتناد فرمــود. ــودن آن هــا ب ســخنان یحیــی و اعــالم جعلــی ب

در  أحادیثــی کــه در ایــن زمینــه نقــل شــده- کــه بعضــی از آن هــا هــم در ایــن مقالــه ذکــر شــد- 
گاهــی  گرفتــه و  در مــواردی فقــط »قــرآن مجیــد« و موافقــت یــک خبــر بــا آن مــورد توجــه قــرار 
ــه »ســنت« هــم اشــاره شــده اســت،  از بررســی اصــل ایــن موضــوع در آیــات قــرآن و أحادیــث  ب
کــه هــر دو جهــت موضــوع صحیــح اســت، یعنــی: می شــود تنهــا قــرآن  معصومیــن)ع( بــر می آیــد 
یــم بــه عنــوان معیــاری بــرای ســنجش أحادیــث نقــل شــده معرفــی شــود و همچنیــن می شــود  کر
گرفتــه شــود، چــون ســنت آن  کــرم)ص( معیــار دیگــری در نظــر  عــالوه بــر قــرآن، ســنت پیامبــر ا
حضــرت تجلــی و ظهــوری از آیــات قــرآن اســت، یعنــی: می شــود در مقــام ذکــر اجمالــی موضــوع 
کــرد. یعنــی:  و اصــل آن فقــط قــرآن مجیــد را نــام بــرد و امــا در بیــان تفصیلــی آن ســنت را هــم ذکــر 
ــا هــم نیســتند؛  ــی ارتبــاط ب ــرآن مجیــد و ســنت رســول خــدا)ص( در حقیقــت جــدا از هــم و ب ق

بلکــه ســنت آن حضــرت تجلــی مراتبــی از حقایــق قــرآن مجیــد اســت.
ِطيُعــوا اهَّلَل َوَرُســوَلُه َواهَّلُل َخِبيــٌر ِبَمــا 

َ
الــف: بــرای اثبــات ایــن موضــوع خداونــد می فرمایــد: >أ

کنــار  َتْعَمُلوَن<)المجادلــة،13/58( در ایــن آیــه و آیــات دیگــر در قــرآن اطاعــت رســول خــدا)ص( در 
اطاعــت »اهلل« ذکــر شــده و مؤمنــان موظــف شــده اند همچنان کــه از اهلل اطاعــت می کننــد 
کــه بــرای اطاعــت از خداونــد و  کلــی تمامــی آیاتــی  کننــد. بــه طــور  از رســول او هــم اطاعــت 
کــه ســنت رســول خــدا)ع( مثــل  ــن نکتــه می باشــند  ــن ای رســولش در آن هــا ســفارش شــده مبّی

ــرد.  ــرار بگی ــروی ق ــورد پی ــت م ــرآن الزم اس ــات ق آی
ــرآن. و اطاعــت از رســول  ــات ق ــه آی حاصــل بحــث این کــه اطاعــت از »اهلل« یعنــی: عمــل ب

ــه ســنت آن حضــرت. یعنــی: عمــل ب
ُكــْم ُتْرَحُموَن<)النــور،56/24( در ایــن آیــه 

َ
ُســوَل َلَعّل ِطيُعــوا الّرَ

َ
 َوأ

َ
َكاة

َ
 َوآُتــوا الــّز

َ
ــَاة ِقيُمــوا الّصَ

َ
ب: >َوأ

و  اســت  رســول)ص(، صــادر شــده  از  اطاعــت  و  زکات  پرداختــن  و  اقامــه صــالة  بــه  دســتور 
اشــاره ای بــه اطاعــت از »اهلل« در  آن نیســت، بــه طــور قطــع اطاعــت از »اهلل« بــرای مؤمنــان در 
اصــل واجــب اســت و بــه طــور مکــرر در آیــات قرآنــی ذکــر شــده اســت، امــا در ایــن آیــه و بعضــی 
کتفــا شــده اســت و ایــن موضــوع بــه طــور  از آیــات دیگــر بــه ذکــر اطاعــت از رســول خــدا)ص( ا
ضمنــی مطلــب مــورد اّدعــا را ثابــت می کنــد و آن این کــه اطاعــت از »اهلل« و اطاعــت از رســول او 
کــه چنــد آیــه قبــل در همیــن ســوره نــور آمــده  در اصــل یــک حقیقــت اســت.  قابــل توجــه اســت 
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ِإْن ُتِطيُعوُه  ْلُتــْم َو َل َوَعَلْيُكــْم َما ُحّمِ َمــا َعَلْيــِه َمــا ُحّمِ
َ
ِإّن

َ
ــْوا ف

َ
ــِإْن َتَوّل

َ
ُســوَل ف ِطيُعــوا الّرَ

َ
ِطيُعــوا اهَّلَل َوأ

َ
ْل أ

ُ
اســت:>ق

کنیــد از اهلل و اطاعــت   اْلُمِبيُن<)النــور،54/24(؛ »بگــو اطاعــت 
ُ

 اْلَبــَاغ
َ

ُســوِل ِإّل َتْهَتــُدوا َوَمــا َعَلــى الّرَ
گــر روی برگرداندیــد، بــر عهــده او اســت فقــط آنچــه تکلیــف شــده و بــر  کنیــد از پیامبــر]ص[، پــس ا
کنیــد، هدایــت می یابیــد  گــر از او اطاعــت  عهــده شــما اســت آنچــه بــه آن موظــف شــده اید و ا
یتــی [ نیســت«. یعنــی: در ایــن آیــه اطاعــت از»اهلل«  و بــر عهــده رســول جــز ابــالغ آشــکار ]مأمور
ــر ذکــر  کــه پیش ت و اطاعــت از رســول)ص(، هــر دو ســفارش شــده؛ امــا در آیــه 56 همیــن ســوره - 

شــد - فقــط اشــاره بــه اطاعــت از رســول شــده اســت.
گــر از او اطاعــت کردید،  ِإْن ُتِطيُعــوُه َتْهَتُدوا<؛»ا بــاز قابــل توجــه اســت کــه در آیــه 54  فرمــود: >َو
هدایــت می یابیــد«. در ایــن بخــش از آیــه، اطاعــت رســول)ص( عامــل هدایــت معرفــی شــده 
ــه  ــر می گــردد، ایــن مطلــب از ظاهــر آی ــه رســول)ص( ب کلمــه »ُتِطيُعــوُه« ب اســت؛ یعنــی ضمیــر در 
و قرائــن موجــود در آن بــر می آیــد. در ایــن صــورت حّجیــت ســنت رســول خــدا )ص(  مــورد توجــه 
ــه بــه لحــاظ امــر  کــه حجیــت اطاعــت از قــرآن هــم در اول آی گرفتــه اســت، در عیــن حــال  قــرار 
کلمــه ضمیــر بــه خــدا بــر  یــد در ایــن  کســی بگو گــر  بــه اطاعــت از »اهلل« ذکــر شــده اســت. و ا
می گــردد و مــراد اطاعــت از خداونــد اســت، بــاز هــم مطلــب مــورد ادعــا اثبــات می شــود، چــون 
در آن صــورت اطاعــت از رســول هــم اطاعــت خداونــد تلقــی شــده، یعنــی: بعــد از تصریــح بــه 

اطاعــت از رســول، موضــوع در مجمــوع و یکجــا اطاعــت از اهلل تلقــی شــده اســت. 
ْرَســْلَناَك َعَلْيِهــْم َحِفيًظا<)النســاء،80/4(؛ هر کس 
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گــردان  کــس روی  کــرده اســت و هــر  کنــد، در حقیقــت خــدا را اطاعــت  از پیامبــر]ص[ اطاعــت 
کــه مســئولیت عــدم اطاعــت  ــر آن هــا نگهبــان قــرار ندادیــم«. مــراد ایــن اســت  ــو را ب شــود، مــا ت

آن هــا از اهلل و رســول او دیگــر بــر عهــده تــو نیســت.
کامــل اطاعــت از رســول خــدا، همــان اطاعــت از خــود او تلقــی  در ایــن آیــه بــا صراحــت 
ــه قبلــی اینجــا بــه صراحــت ثابــت می شــود و  شــده اســت. یعنــی: همــان مطلــب مذکــور در آی
نتیجــه آن عبــارت اســت از حجّیــت ســنت رســول)ص( بــه طــور قطعــی و آشــکار. پــس ســنت آن 
حضــرت هــم معیــاری اســت بــرای ســنجش أحادیــث نقــل شــده از پیامبــر خــدا )ص(  و روشــن 

شــدن صحــت یــا ســاختگی بــودن آن هــا.
در زمینــه معیــار قــرار دادن قــرآن مجیــد و ســنت رســول خــدا )ص( و اســتناد بــه آن دو و 
کــه در ایــن زمینــه  احتجــاج بــا آیــات قــرآن مطلبــی از امیرالمؤمنیــن علــی )ع( نقــل شــده اســت 
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یــان مقابلــه بــا خــوارج وقتــی إبــن عبــاس را  الزم بــه ذکــر اســت و آن این کــه آن حضــرت در جر
کــره بــا آن هــا فرســتاد بــه او فرمــود: »ال تخاصمهــم بالقــرآن فــإّن القــرآن حّمــال ذو وجوٍه  جهــت مذا
تقــول و یقولــون و لکــن حاججهــم بالســّنة؛ فإّنهــم لــن یجــدوا عنهــا محیصا«؛بــا آن هــا ]خــوارج[ 
گفــت و  آن هــا  یــرا قــرآن دارای وجوهــی اســت، تــو خواهــی  بــا قــرآن مجادلــه و مخاصمــه مکــن! ز
ــراری از آن نخواهنــد  کــن! چــون راه ف ــا ســنت احتجــاج  ــا آن هــا ب گفــت! بلکــه ب هــم خواهنــد 
کــه أمیرالمؤمنین،إبــن عبــاس را از مخاصمــه بــه وســیله »قــرآن«  داشــت«.14 قابــل توجــه اســت 
کــه بــه وســیله »ســنت« بــا آن هــا  بــا خــوارج نهــی می کنــد و در مقابــل او را ســفارش می کنــد 
گروهــی عنــود  کــه خــوارج  کنــد! علــت ایــن ســفارش أمیرالمؤمنیــن علــی )ع( آن اســت  احتجــاج 
و لجــوج و جاهــل و فریــب خــورده بودنــد. آن هــا قصــد جنــگ بــا أمیرالمؤمنیــن )ع( را داشــتند و 
گــروه از مســلمین را  امــام )ع( در آن شــرایط بحرانــی می خواســت جلــوی جنــگ و درگیــری دو 
گفت و گــوی علمــی نبــود. آن هــا فریــب اغواهــای سیاســتمدار  بگیــرد. آنجــا مجــال صحبــت و 
یــر  ز کــه و یــه را خــورده بودنــد و مــکار فریبــکار دیگــری بــه نــام عمــر و عــاص  مــکار؛ یعنــی: معاو
کــه  یــه بــود؛ امــا احتجــاج بــا قــرآن در مقــام بحــث و گفت و گــوی علمــی و در مقامــی  ر معاو مشــاو

قصــد آمــوزش وجــود دارد، حســاب دیگــری دارد.
کار رفتــه در آن  از جهــت دیگــر قــرآن دارای اســلوب خاصــی اســت و از ناحیــه اســلوب بــه 
کار بــردن مغالطه هــا از طــرف افــرادی  دارای وجــوه مختلفــی از معانــی اســت. لــذا احتمــال بــه 
کــه قصــد روشــن شــدن معانــی آیــات را ندارنــد و فقــط می خواهنــد بــه طــرف مقابــل خــود غلبــه 
کننــد، در آن وجــود دارد! لــذا در آن شــرایط غیــر عــادی که خوارج به هر قیمتی بود می خواســتند 
کــه ممکــن اســت جلــوی جنــگ  ــا هــر تدبیــری  ــد و امــام )ع( می خواســت ب جنگــی راه بیاندازن
کــه بــا  یــادی هــم در اختیــار نبــود بــه إبــن عبــاس ســفارش فرمــود  را بگیــرد. و مجــال و فرصــت ز
آن هــا بــه وســیله ســنت احتجــاج کنــد. چــون ســنت عبــارت اســت از تجلــی قــرآن در رفتارهای 
پیامبــر خــدا )ص( و در صــورت احتجــاج بــا ســنت راه مغالطــه و مجادلــه نادرســت آن هــا بســته 
ــا  کشــف حقیقــت، موضــوع   احتجــاج ب گفت و گــوی علمــی و  می شــد. امــا در مقــام بحــث و 
قــرآن صــورت دیگــری دارد. امــام أمیرالمؤمنیــن علــی )ع( در یکــی از خطبه هــای خــود در مقــام 
معرفــی قــرآن و روش اســتفاده از آن می فرمایــد: »ثــّم أنــزل علیــه الکتــاب نــور ًا ال تطفــأ مصابیحــه 
و ســراجًا  ال یخبــو  توّقــده...؛ کتــاب ]قــرآن[ را بــر  او نــازل کرده و آن نوری اســت که چراغ های آن 
کــه مشــعل های آن هرگــز خامــوش نخواهــد شــد«. 15 دائمــًا روشــن خواهــد بــود و چراغــی اســت 
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ــه و  ــرآن فرمــود:» و شــاهدًا لمــن خاصــم ب کالم شــریف خــود در مــورد ق ــوار در ادامــه  آن بزرگ
کنــد و  کــه بــه وســیله آن احتجــاج  کســی  فلجــًا لمــن حــاّج بــه ... ؛  قــرآن شــاهدی اســت بــرای 

کنــد«.  ل  کــه بــا آن اســتدال کســی  زی اســت بــرای  عامــل پیــرو
ل بــا قــرآن و احتجــاج بــا آن در اصــل مهمتریــن عامــل رســیدن بــه مطلــوب در  پــس اســتدال
کشــف حقیقــت اســت و دیگــر این کــه ســنت پیامبــر )ص( هــم جــدا  گفت و گــو  و  مقــام بحــث و 

از قــرآن نیســت، بلکــه صــورت تجلــی یافتــه همــان حقیقــت اســت.
کثــم وقتــی یحیــی چنــد حدیــث جعلــی را در  3. در مناظــره بیــن امــام جــواد )ع( و یحیــی بــن أ
کــرد، امــام )ع( در مقــام رّد آن هــا و اثبــات جعلــی بــودن آن هــا فرمود:»مــن  مــورد أبوبکــر و عمــر نقــل 
قصــد انــکار فضــل آن هــا را نــدارم«؛ یعنــی: می خواهــم فقــط جعلــی بــودن ایــن خبرهــا را اثبــات 
گفتــن ایــن عبــارت جلــوی اســتفاده سیاســی آن دانشــمند حکومتــی را  ــا  کنــم. آن حضــرت ب
گرفــت و خواســت بهانــه ای بــه دســت او و دیگــران ندهــد تــا بــه جــای موضــوع اصلــی، حواشــی 
سیاســی آن مــورد بهــره بــرداری آن هــا قــرار بگیــرد و آن هــا از ایــن طریــق امــام )ع( را در تنگنــا قــرار 
کــه طرفــداران حکومــت غاصبانــه بنــی عبــاس بتواننــد بــا ایجــاد  بدهنــد. یعنــی: او اجــازه نــداد 

مشــکل سیاســی مانــع فعالیــت علمــی امــام )ع( بشــوند. 
قابل ذکر اســت که اســتفاده از موضوع خالفت أبوبکر  و عمر مستمســک سیاســی آشــکاری 
کــه حکومت هــای بنــی امّیــه و بعــدًا بنــی عبــاس علیــه طرفــداران أمیرالمؤمنیــن )ع( و امامــان  بــود 
کار می بردنــد.  کلــی شــیعیان و مخالفــان حکومت هــای غاصــب بــه  معصــوم )ع( و بــه طــور 
حــّکام تبهــکار بنــی امّیــه و بنــی عبــاس و طرفــداران آن هــا بــه طــور مســتمر در مقــام شناســائی 
شــیعیان و طرفــداران خانــدان رســالت و امامــان معصــوم )ع( موضــوع طرفــداری از أبوبکــر  و 
کمــه  عمــر یــا مخالفــت بــا آن هــا را مستمســک خــود قــرار می دادنــد و در مقــام محاّجــه و یــا محا
کــه نظرشاننســبت بــه آن  کشــتن مخالفــان خــود، از آن هــا می پرســیدند  و یــا بازداشــت و یــا 
ــرای بازداشــت  ــا حکومــت آن هــا، ب گاهــی عــدم قبــول آن هــا و مخالفــت ب دو نفــر چیســت؟! 
یــخ ثبــت شــده  یــان در تار یــادی از ایــن جر کافــی بــود. نمونــه  هــای ز کشــتن آن هــا  افــراد و حتــی 
ــود در  ــارت خ ره ام ــة اهلل - در دو ــاد - لعن ی ــن ز ــداهلل ب ــی عبی ــتفاده سیاس ــه اس ــت، از جمل اس
یــه -لعنــة اهلل علیهمــا- از ایــن موضــوع  یــد بــن معاو کوفــه در شناســائی مخالفــان حکومــت یز
یــخ و دیگــران. امــا در ایــن مقالــه مجــال  و همچنیــن حجــاج بــن یوســف، خونخــوار مشــهور تار

توضیــح تفصیلــی ایــن مطلــب وجــود نــدارد.



116         امام جواد)ع( و قرآنسال بیست و سوم

کــه در آیــات  ایــن رفتــار امــام )ع(  ارتباطــی دارد بــا موضــوع احتجــاج نمــرود بــا حضــرت ابراهیــم )ع( 
ْن آَتــاُه اهَّلُل اْلُمْلَك 

َ
ــِه أ ــِذي َحــاّجَ ِإْبَراِهيــَم ِفــي َرّبِ

َ
َلــْم َتــَر ِإَلــى اّل

َ
قــرآن ذکــر شــده اســت. خداونــد می فرماید:>أ

ــْمِس ِمــَن 
َّ

ِتــي ِبالش
ْ
 اهَّلَل َيأ

َ
ــِإّن

َ
ــاَل ِإْبَراِهيــُم ف

َ
ِميــُت ق

ُ
ْحِيــي َوأ

ُ
َنــا أ

َ
ــاَل أ

َ
ــِذي ُيْحِيــي َوُيِميــُت ق

َ
ــَي اّل ــاَل ِإْبَراِهيــُم َرّبِ

َ
 ق

ْ
ِإذ

اِلِميَن<)البقــرة،258/2( ایــن آیــه 
َ

ــْوَم الّظ
َ

ــَر َواهَّلُل َل َيْهــِدي اْلق
َ

ــِذي َكف
َ
ُبِهــَت اّل

َ
ِت ِبَهــا ِمــَن اْلَمْغــِرِب ف

ْ
ــأ

َ
ــِرِق ف

ْ
اْلَمش

بوبّیــت »اهلل«  یــان محاّجــه نمــرود بــا حضــرت ابراهیــم)ع( در موضــوع ر قــرآن مشــتمل بــر ذکــر جر
یــان بصــورت ذیــل اســت: اســت. و خالصــه آن جر

بوبّیــت  بوبیــت »اهلل« و ابطــال ادعــای نمــرود در مــورد ر حضــرت ابراهیــم)ع(  در مقــام اثبــات ر
کــه زنــده می کنــد و می میرانــد«، یعنــی: حیــات و  اّدعائــی او، فرمــود: »رّب مــن همــان اســت 
گفــت:  کار بــرد و  مــوت مخلوقــات در دســت او اســت. نمــرود در جــواب او مغالطــه ای بــه 
ردنــد یکــی  مــن هــم زنــده می کنــم و می میرانــم و بعــد دســتور داد دو تــا زندانــی را بــه مجلــس آو
ــد  ی ــه ایــن صــورت خواســت بگو کشــتند! یعنــی: ب کــرد و دســتور داد دیگــری را  از آن هــا را آزاد 
کــه نمــرود در اینجــا  کامــاًل روشــن اســت  او هــم مثــل »اهلل« زنــده می کنــد و می میرانــد. البتــه 
کــردن  کار بــرده و طبعــًا منظــور حضــرت ابراهیــم )ع( از احیــاء و اماتــه یعنــی زنــده  مغالطــه ای بــه 
کثــر اهــل آن جاهــالن بودنــد و  کــه ا و میرانــدن آن نبــود؛ امــا در آن موقعیــت و در مجلســی 
ــا حضــرت ابراهیــم )ع( ادامــه آن بحــث  تحــت ســلطه حکومــت نمــرود، و در مقــام مخالفــت ب
کار بــرده اســت،  جهــت اثبــات نادرســت بــودن احتجــاج نمــرود و اثبــات این کــه مغالطــه ای بــه 
فایــده ای نداشــت و بــه نفــع نمــرود و طرفــداران جاهلــش تمــام می شــد. مگــر در آن مجلــس 
ــه اصــاًل نظــر مــردم چــه  ــا این ک ــه علــم منطــق حضــور داشــتند؟! و ی چــه تعــداد انســان آشــنا ب
گفت و گــو را از آن طریــق ادامــه نــداد  مقبولیتــی داشــت؟! لــذا حضــرت ابراهیــم )ع( بحــث و 
ــدرت  ــو ق ــر ت گ رد و ا ــی آو ــرق م ــاب را از مش ــن آفت ــود: »رب م ــرد و فرم ک ــوان  ــری عن ــخن دیگ و س
ر!« در اینجــا نمــرود مبهــوت شــد و نتوانســت حرفــی  بوبّیــت داری آن را از ســمت مغــرب بیــاو ر

ــر همــگان روشــن شــد. ــودن اّدعایــش ب ــد و ناتوانــی او و باطــل ب بزن
کــه از حضــرت ابراهیــم)ع(  می شــود گفــت امــام جــواد )ع( همــان روش مذکــور در آیــات قــرآن را 
کــه عبــارت بــود از  کار بســت و اصــل موضــوع مطــرح شــده را مــورد توجــه قــرار داد  نقــل شــده بــه 

نحــوه اســتفاده از قــرآن بــرای اثبــات صّحــت یــک حدیــث، یــا جعلــی بــودن آن.
کار بــرده تــا موضــوع جانشــینی حقیقــی  4- امــام )ع( در ایــن مناظــره تمــام ســعی خــود را بــه 
کنــد. یعنــی:  رســول خــدا )ص(یعنــی رهبــری آســمانی را از موضــوع حکومــت عــادی بشــری جــدا 
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گــر بــه هــر علتــی امــکان تشــکیل حکومــت حقیقــی دینــی در جامعــه حاصــل نشــد و مــردم در  ا
ــا اصــاًل  ــا اجبــارًا یــک حکومــت عــادی بشــری را پذیرفتنــد، و ی ــه میــل خــود ی ــا ب هــر صورتــی، ی
نســبت بــه موضــوع بــی اعتنــا شــدند، یــک موضــوع در جهــت عقیدتــی و فرهنگــی بایــد مــورد 
توجــه قــرار بگیــرد و آن اعــالم موضــع دیــن خــدا نســبت بــه جانشــینی پیامبــر )ص( اســت. و بایــد 
کــه رفتارهــای حکومــت بشــری لزومــًا ربطــی بــه معــارف و احــکام دینــی نــدارد  روشــن شــود 
و امــکان دارد در حکومت هــای برقــرار شــده در جامعــه دینــی بعضــی از احــکام خداونــد بــه 
یــان بیافتــد و بــه آن عمــل شــود و بعضــی دیگــر مــورد توجــه و عمــل قــرار نگیــرد. حتــی ممکــن  جر
ــه  ــا عام ــد ام ــر )ص( باش ــنت پیامب ــرآن و س ــف ق ــاًل مخال کام ــکام  ــای ح ــال و رفتاره ــت اعم اس
کننــد و نارضایتــی از حکومت هــا بــه نارضایتــی  مــردم آن هــا را بــه عنــوان رفتارهــای دینــی تلقــی 

از دیــن - العیــاذ بــاهلل- منتهــی شــود.
ــدا )ص(  ــر خ ــی پیغمب ــین حقیق ــی: جانش ــوم )ع( یعن ــام معص ــه ام ــی وظیف ــن وضعیت در چنی
گــر چــه ایــن  کــردن موضــع دیــن خــدا در ایــن زمینــه اســت؛ ا تبییــن ایــن حقیقــت و روشــن 

یــان یابــد. فعالیــت فقــط در جهــت فرهنگــی و عقیدتــی جر
ــدا  ــن خ ــع دی ــان ها از موض ــه انس ک ــت  ــن اس ــوع در ای ــی موض ــت اصل ــرایط اهمی ــن ش در ای
در امــر حکومــت مطلــع شــوند، یعنــی رهبــری دینــی در جهــت فرهنگــی و عقیدتــی در جامعــه 
اســتمرار یابــد. یعنــی: جهــت فرهنگــی موضــوع بــرای محققــان و طالبــان حقیقت روشــن شــود، 

گــر  ایــن عقیــده در جامعــه دینــی مــورد اعتنــا و عمــل عمومــی قــرار نگیــرد. حتــی ا
توضیــح بیشــتر این کــه بــا اعــالم موضــوع رهبــری آســمانی و معرفــی أمیرالمؤمنیــن علــی )ع( بــه 
کــم جامعــه دینــی و امامــت آن حضــرت و امامــان معصــوم )ع( آیــه تبلیــغ و همچنیــن  عنــوان حا
ِإْن  ــَك َو ْنــِزَل ِإَلْيــَك ِمــْن َرّبِ

ُ
ــْغ َمــا أ ُســوُل َبّلِ َهــا الّرَ ّيُ

َ
آیــه اکمــال دیــن تحقــق یافــت. یعنــی آیــات ذیل:>َيــا أ

يــَن< )المائــدة،67/5(. ــْوَم اْلَكاِفِر
َ

 اهَّلَل َل َيْهــِدي اْلق
َ

ــاِس ِإّن
َ
ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواهَّلُل َيْعِصُمــَك ِمــَن الّن

َ
َمــا َبّل

َ
َعــْل ف

ْ
َلــْم َتف

ــُت  ْتَمْم
َ
ــْم َوأ ــْم ِديَنُك ــُت َلُك ْكَمْل

َ
ــْوَم أ ــْوِن اْلَي

َ
ــْوُهْم َواْخش

َ
ــَا َتْخش

َ
ــْم ف ــْن ِديِنُك ــُروا ِم

َ
َكف ــَن  ِذي

َ
ــَس اّل ــْوَم َيِئ > اْلَي

و  خداونــد  دســتورات  بــه  گرچــه  )المائــدة،3/5(.  ِديًنــا<  ْســَاَم  اْلِ َلُكــُم  َوَرِضيــُت  ِنْعَمِتــي  َعَلْيُكــْم 
سفارشــات پیامبــرش در امــر حکومــت دینــی در آن زمــان عمــل نشــد و موضــوع غصب خالفت 

گرفــت. کثــر مــردم قــرار  أمیرالمؤمنیــن علــی )ع( مــورد بــی اعتنایــی ا
ــه تبلیــغ« و موضــوع خالفــت و امامــت أمیرالمؤمنیــن )ع(  ــه »آی امــام جــواد)ع( در ایــن مناظــره ب
ــه  ــی توجــه داشــت. یعنــی آن حضــرت اعتنایــی ب و  ابطــال حکومــت خلفــا در جهــت عقیدت
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کاری  موضــوع فضائــل ســاختگی و جعلــی نقــل شــده در مــورد أبوبکــر  و عمــر  و یــا عــدم آن 
ــل نقــل شــده در آن أحادیــث جعلــی و مخالــف قــرآن  گــر فضائ نداشــت. یعنــی: فرضــًا حتــی ا
ــاز هــم ربطــی بــه اصــل موضــوع امامــت آســمانی و حکومــت حقیقــی  واقعیــت هــم داشــت، ب
یــرا بحــث در مقــام و موقعیــت امــام معصــوم )ع( و حــق حکومــت او در جامعــه کــه  دینــی نــدارد، ز
کــرده اســت بــا بحــث در مــورد حکومت هــای عــادی بشــری متفــاوت اســت.  خداونــد آنــرا عطــا 
ــه آیــات دیگــری  نــکات مهــم دیگــری در ایــن بحــث و گفــت  و  گــو  وجــود دارد و ایــن بحــث ب
کــه جهــت رعایــت اختصــار از ذکــر آن هــا صــرف نظــر شــد و بــه ایــن  از قــرآن ارتبــاط پیــدا می کنــد 
مقــدار از بحــث اکتفــا شــد و همچنیــن در مــورد گفتارهــای دیگــر امــام )ع( در مــورد قــرآن مجیــد! و 
اگــر فرصــت و موقعیــت مناســبی حاصــل شــود می توانیــم بحــث را در ایــن زمینــه بــه صورتــی ادامــه 
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کتــاب بحــار األنــوار، 50/ 80 نقــل شــده اســت. در 

گفتیــم یحیــی از  ایــن بحــث  کــه قبــاًل  8. همچنــان 

خــاص  منظــور  ســؤاالت  ایــن  از  و  گفت و گــو   و 

سیاســی داشــت و امــام)ع( فرصــت بهــره بــرداری 

سیاســی در اختیــار او قــرار نمــی داد فلــذا ظاهــرًا 

نشــود  خــارج  خــود  مســیر  از  بحــث  این کــه  بــرای 

ایــن مطلــب را فرمــود، و در حقیقــت فضلــی بــرای 

أبوبکــر و عمــر مــورد نظــر نبــود. 

9. نهج البالغة/ خطبه 10.

10.الکافی، 69/1/ح1.

11. همان/ ح3.

12. همان/ ح4.

13-همان/ ح5.

14. نهج البالغة/نامه 77.

15. نهــج البالغة/خطبــه 198، »یعلــم عجیــج الوحوش 

فی الفلــوات...«.


