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مادر سيد رضـي، فاطمـه دختـر الناصـر الـصغير اسـت كـه بـا هفـت واسـطه بـه امـام                          

دختر حسين بن حـسن األطـروش، از نوادگـان    :  ديگري رسد، يا به گفتة    مي) ع(العابدين  زين
ن شـاهان زيـدي   و در هـر دو صـورت از خانـدا         . باشـد   مي) ع(عمربن امام علي بن ابي طالب     

  .طبرستان است
-436(برادر او نيز دانشمند بزرگ فقه و كالم و تفسير و ادب، سيد مرتضي علم الهـدي        

  .را تأليف كرد »الشّافي«است كه نخستين كتاب كالمي شيعة اماميه تحت عنوان ) هـ356
سيد رضي به همراه برادر خود سيد مرتـضي، در نـزد همـة اسـتادان زمـان خـويش در                     

هاي علوم قرآني و اسالمي و ادب شاگردي كرد، و به علت نبوغ ذاتـي و                  ، در همة رشته   بغداد
 آن علوم بـه اسـتادي دسـت يافـت، و در آغـاز جـواني، بـا داشـتن                   استعداد فراوان، در همة   

، امارت حاج، و      هاي سياسي و اجتماعي مهمي چون نقابت سادات سراسر جهان اسالم           سمت
هاي وقت و اميران و شـاهان   در به وي واگذار شده بود و خليفه  كه از سوي پ    -قضاوت مظالم 
در كوي شيعه نـشين     » دارالعلم«اي به نام       به تأسيس مدرسه   -ها افزوده بودند   آل بويه بر آن   

ه و دانشگاهي كرخ بغداد، همت گماشت، و به تربيت و تعليم شاگرداني در آن مدرسة شـبان                
  .روزي پرداخت

 كوتاه زندگي علمي و فرهنگي خود، آثاري گرانقدر و ماندگار           تاًسيد رضي در دوران نسب    
  :در تاريخ فرهنگ بشري به جاي گذاشت كه برخي از آن آثار به شرح زير است

اي بالغي اسـت،    كه آياتي از قرآن را كه داراي نكته      تلخيص البيان في مجازات القرآن      -
  .به اختصار تأويل و تبيين كرده است

 حديث از اخبار    361) تشبيه، استعاره، كنايه  ( در بيان مجازهاي     النبويه،مجازات اآلثار    -
  .)ص(نبي اكرم 

كه گويا سي جلد در تفيـسر آيـات متـشابه قـرآن              حقائق التأويل في متشابه التنزيل،     -
بوده است كه متأسفانه تنها جلد پنجم آن در تفسير آيات متشابه سورة آل عمـران تـا آيـة                    

  .مانده استمصون برد روزگار  سورة نساء از دست48
بـه  ) ع(در سيرة اميرالمـؤمنين      السالم،  خصائص اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليه       -

  .اختصار
  . در دو جلد با بيش از شانزده هزار بيت در همة انواع و موضوعات شعري ديوان شعر، -
خطبـه و   : سه بخش را در   ) ع(اي از سخنان اميرالمؤمنين     گزيدهدر آن   كه   نهج البالغه،  -

  .ها و وصايا؛ و كلمات قصار گردآوري كرده بدين نام ناميده است كالم؛ نامه
فرهنگ و درازاي تاريخ گسترده اسـت همـين            چه آوازة سيد رضي را در سراسر پهنة        آن

ترين معارف و فرهنـگ و حكمـت         باشد كه اثري جاويدان و در بردارندة ژرف         نهج البالغه مي  
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توانست وي را از متنبي و شيخ طوسي و           نه ديوان شعر و ديگر آثار او نمي       انساني است، و گر   
  .تر كند برادرش سيد مرتضي و ديگر دانشمندان پرآوازه

  
  تاريخچة كوتاهي از علم كالم و فرق كالمي. 2

  .  براي اثبات اصول عقايد ديني استعقليعلم كالم، استدالل 
آن، و سـپس سـنّت نبـوي اسـت؛ و           سرچشمة اصلي و نخستين علم كالم اسـالمي، قـر         

  .باشد مي توحيد و نبوت و معادچيز؛  ل طرح شده در اين زمينه، پيش از هريمسا
  . هاي كالمي اسالمي، سياسي بوده است فرقه بسياري از آمدن  انگيزة پديد

خود منشأ نزاع و اختالف سياسي مهمي گرديد، ليكن         ) ص(مسألة جانشيني پيامبر اكرم   
نگري، مصالح عموم را بـر مـصالح          با دورانديشي و آينده   ) ع(ان، يعني علي  يك طرف اين جري   

شخصي و گروهي ترجيح داد، و با گذشت از حق شخصي نگذاشت كه اساس و پايـة اسـالم                   
 ليكن پس از كشته شـدن خليفـة سـوم، عثمـان بـه               .)62  ، بخش دوم، نامة   7(متزلزل شود   

براي پذيرش خالفـت و بيعـت،       ) ع(عليدست شورشيان، و روي آوردن عموم مردم به سوي          
تر معاويه، سربلند كردند، و مشروعيت خالفـت اميرالمـؤمنين را            ها مهم  مدعياني، از همة آن   

و طرفدارانش بـراي اثبـات مـشروعيت و صـحت     ) ع(كوشش استداللي علي. زير سؤال بردند 
ايـن بيعـت،    اين بيعت از يك سو، و تالش معاويه و طرفدارانش جهت نامشروع جلـوه دادن                

  ها در سرزمين صـفّين، در فاصـلة        بيشتر اين تالش  . را رقم زد    »تشيع« سياسي   -فرقة كالمي 
 كـه در    -اما در اين گفتگوهـا    .  هـ انجام گرفت   37تا پايان محرم سال     .  هـ 36سال     ذي قعدة 

 مسألة اتهام كفـر     -يات و تفاصيل مستند آن نيست     ياين نوشتار كوتاه مجال پرداختن به جز      
 فسق و توطئه و تحريك  يني از هيچ سويي مطرح نشد، تنها مسألة فتنه، نفاق و احياناً       د  يو ب 

  .دادند بود كه به يكديگر نسبت مي
، و نوشـتن و     ) هــ  37 صـفر سـال      15(شدن آتش بس در جنگ صفّين          پس از پذيرفته  
در سـپاه   ) ع(اي براي ارجاع دعوا به حكميت، ناگهان گروهي از ياران علي            امضاي پيمان نامه  

كه رضايت علي به حكميت بر حقوق مشروع او در امـر            «عراق شورش كردند و مدعي شدند       
 اين شورشيان كه از آن پس خوارج نام گرفتند، براي اولين بار       ...اندازد  خالفت ساية شك مي   

جـا پـيش     در تاريخ اسالم مسألة اساس و حدود سلطة سياسي را مطرح كردند و حتي تا آن               
وجوب منصب خالفت را نيز منكر شدند و مردم را دعوت بـه قتـل حكّـام طغيـان     رفتند كه   

 از نظر خوارج، مسلماني كه مرتكب گناه كبيره شود، ايـن گنـاه چـه                ...كردند) الطغاه(پيشه  
شود، و هرگاه مرتكب اين گناه خليفـه باشـد،      سياسي باشد يا غير سياسي، از دين خارج مي        

  ).55: ، ص11 (»...شود كه با كافران رفتار مي ست، چنانجايز ا  خلع يا قتل او شرعاً
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بـه ايـن    ) ع(اميرالمؤمنين.  كالمي است كه در اسالم به وجود آمد         اين گروه دومين فرقة   

گروه با حجت و استدالل، بيشتر بر پاية سنت و كمتر بر اساس قرآن، پاسخ گفت، و سفارش 
. انـد   اند و به اشتباه به باطـل افتـاده           حقّ بوده  كرد كه با اين افراد جنگ نكنيد، زيرا به دنبال         

حكومت و قدرت به دسـت معاويـه        ) ع(، ليكن پس از علي    )61ها، قول     ، بخش اول خطبه   7(
هاي قدرت از جهت شرعي، در برابر شيعيان و خوارج، متوسل به              افتاد، و او براي تثبيت پايه     

           ل به آيات قرآن و احاديث و تأويل        اهل حديث و فقهاي وابسته به خود گرديد، و آنان با توس
توان به طور     دربارة اعمال بندگان نمي   : ها، گروهي كالمي بنياد گذاشتند كه معتقد بودند        آن

نهايي و قطعي قضاوت كرد، داوري قطعي دربارة كار هركس بـر عهـدة خـدا اسـت و در روز               
بـه تـأخير   : ز ارجـاء اسم فاعـل ا   (رستاخيز چنين خواهد كرد؛ از اين روي بدين فرقه مرجئه           

  .گويند مي» ] اعمال افراد قضاوت دربارة[انداختن 
در حالي كه خوارج متمايل به اين بودند كه ايمان و اعتقاد را با عمل كردن ظاهري به                  «

محبت خدا و معرفت او، و تسليم بـه         «احكام شريعت يكي بشمرند، مرجئه آن را منحصر به          
مؤمنـان  . عمال صالح دليل برداشتن ايمان صحيح نيست      دانستند و استدالل كردند كه ا     » او

شوند، برحسب اخالص و محبتشان، نه بر حسب معرفتـشان بـه خـدا و                 به بهشت داخل مي   
رسوخ كرده، اگر مرتكب گنـاه   » محبت خدا و تسليم به او     «آن كه در قلبش     . اطاعتشان از او  

ر بهشت مستحق آن اسـت بـر او         كند و جايگاهي را كه د       شود، اين گناه ايمانش را تباه نمي      
 سياسـي را     پس به هر صورت حكم نهايي را بايد به خدا واگذاشت و سـلطة             . سازد  حرام نمي 

نبايد بر اساس مباني كالمي به شبهه افكند، چون تنها در عهدة خدا است كه صحت ايمـان                  
  ).55: ، ص11 (»حاكم و نيز ساير مسلمانان را تعيين كند

ر جنبـة سياسـي داشـت و بـراي سـاكت كـردن مـردم در برابـر         اين طرز تفكر كه بيشت  
 ،كارهاي خالف شرع و احياناً كفرآميز و گناهان كبيرة حكام اموي ايجاد، يا تقويت شده بود               

  .شهرت يافتند» معتزله«واكنشي شديد از جانب گروهي پيدا كرد كه بعدها به نام 
 مـسمانان را بـه       هـن همـة   از طرف خوارج، ذ   » كفر فاسق  « مشهور است كه طرح مسألة    

خود مشغول كرده بود، و چون اين موضوع را از فقيه و زاهـد و صـوفي زمـان خـود حـسن                       
 او بـه     كه وي پاسخ دهد، يكي از شاگردان برجستة        پرسيدند، پيش از آن   ) هـ110ف  (بصري  

 پاسخ داد كه به نظر او مرتكب گناه كبيره نه كافر است نـه             )  هـ 130ف  (نام واصل بن عطاء     
  .جاي داد) منزلتين(ميان اين دو جايگاه ) منزلتي(مؤمن، بايد او را در جايگاهي 

چنين دربارة جبـر و اختيـار، بـا نظـر واصـل       و چون نظر حسن بصري در اين باره، و هم    
اي در ميان مسلمانان پديد آمد كـه      سازگار نبود، واصل از حسن جدا شد و گروه كالمي تازه          

  .)13 (مشهور شدند) گرفتگانكناره (بعدها به معتزله 
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اگرچه اين فرقه ريشه در مباحث مورد اختالف دوران بني اميه در ميان شيعه و خـوارج                 
قبح ذاتي و    و مرجئه داشت، ليكن بعدها اصول ديگري مانند توحيد، عدل، تفويض، حسن و            

ـ                       ر استقالل عقل در تشخيص حسن و قبح، وعد و وعيد، امر به معـروف و نهـي از منكـر را ب
  .به وجود آمد »گرايي عقل«عقايد نخستين افزودند و مكتب كالمي كاملي با ويژگي 

اين مكتب اشتراكاتي با مكتب كالمي شيعه داشت، و اين اشتراكات باعث شده است كه               
برخي از مورخان علم كالم، بسياري از دانشمندان شيعه ماننـد شـيخ مفيـد، سـيد رضـي و             

  .مرتضي را معتزلي بداننددسي
الرشيد، و به ويژه مأمون، به معتزله باعث تقويت اين فرقـه شـد، ولـي بـا                    ايش هارون گر

خصوص تشكيل دستگاه تفتيش عقايـد بـه نـام    ه اقدامات افراطي، و پشتيباني حكومتي، و ب    
ـ              212وسيلة مأمون در سـال      ه   ب  »المحنه« وسـيلة  ه   هــ، و تأييـد و بـه اجـرا درآوردن آن ب

به عكس العمل شديد اهل حديث     ) هـ233( و الواثق     )هـ227 ف(جانشينان او يعني معتصم     
تركـان،    و با قدرت و سردمداري خليفة دسـت نـشاندة         ) هـ240ف(به امامت احمد بن حنبل    

يعني متوكل، انجاميد، و به افول ستارة اين مكتب در ميان روشنفكران منجر شد، و گر چـه     
 معتزلـي ظهـور كردنـد، امـا پـس از            اي ماننـد قاضـي عبـدالجبار        بعدها دانشمندان برجسته  

هاي چهارم و پنجم هجري، عصر زرين فرهنگ اسـالمي، بـه تـدريج از ميـان رفتنـد، و                     قرن
اشعريان، رقيب سرسخت آنان، جاي آنـان را در اذهـان دانـشمندان و روشـنفكران مـذهبي                  

  .گرفتند
مـد،  گونه كه مكتب اعتزال از مكتب زهد و حديث و تصوف حسن بصري بيـرون آ                همان

  :مكتب اشعري نيز از اعتزال سرچشمه گرفت
شاگرد دانـشمند بـزرگ معتزلـي بـصره، ابـوعلي جبـائي             ) هـ324ف  (ابوالحسن اشعري   

  .گذاري كرد بود كه در چهل سالگي از او بريد و مكتب اشعري را پايه) هـ303ف(
اسـتقالل  ويژه اصالت عقل و     ه   عدل خداوند، خلق قرآن، اختيار انسان، و ب         اشعري دربارة 

آن در تشخيص حسن و قبح با استاد خود اختالف داشت، ليكن بـه پيـشينة اعتـزال خـود،                 
روش جدلي معتزله را براي اثبـات اصـول عقايـد خـود برگزيـد، و در ميـان اهـل حـديث و          

  .گرايان راهي ميانه در پيش گرفت عقل
دان از جملـه    روي اشعري سبب جذب بسياري از دانشمن        هاي معتزله و ميانه    افراط كاري 

  .گرديدبه مكتب اشعري و انديشوران ديگري )  هـ403ف(ابوبكر باقلّاني ) هـ505ف(غزالي 
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   كالمي سيد رضييبرخي از آرا. 3
 اسـتادان بنـام روزگـار خـود در بغـداد       پيش از اين گفته شد كه سيد رضي در نزد همة     

هايي كه تحـصيل    رشته  همةدرشاگردي كرده، به علت داشتن نبوغ و استعداد خارق العاده،      
وي در عـصر زريـن فرهنـگ اسـالمي          . بودوران همان رشته گرديده     ااز سرآمدان و نام    كرده

در اين روزگار، همة دانشمندان، با هر گرايش علمـي و مـذهبي و دينـي در                 . كرد  زندگي مي 
ل دريـغ و تـسامح بالشـرط شـاهان آل بويـه، بـه تبـاد          آمده، در پرتو حمايت بـي      بغداد گرد 

  . اطالعات علمي و گفتگوي فرهنگي مشغول بودند
گذاران اين كاخ زرين فرهنگي، و از پشتيبانان تسامح علمي            سيد رضي خود يكي از پايه     

هـاي     مذاهب اسالمي رايج در بغـداد، و اسـتادان فرقـه            بود؛ از اين رو وي در نزد امامان همة        
 آن مذهب و اين فرقه، آزادانه و بـه          كالمي درس خوانده و در نهايت با تبحر يافتن در اصول          

  .نشسته است ها به بحث و مناظره مي روشي علمي با سران آن
از جمله استادان او در علم كالم، ابوالحسن قاضي عبدالجباربن احمـد بغـدادي شـافعي                

وي محدث و اديب و از قاضيان بزرگ بغداد بود كه به دينداري و              . است) هـ415ف(معتزلي  
 از  العمده في اصول الفقهو  شرح اصول الخمسهسيد رضي كتاب    . هرت داشت عقيده و زهد ش   

  .تأليفات قاضي عبدالجبار را در نزد او خواند
ابن ابي الحديد، در جاهاي بسياري از شرح بيست جلدي خود بر نهج البالغـه، عقايـد و                  

هاي كالمي  ديشهها را در مقابل ان كند، و آن   هاي كالمي قاضي عبدالجبار را مطرح مي        انديشه
دهد، و چون خود معتزلي است، در موارد اختالف به قاضي عبـدالجبار               سيد مرتضي قرار مي   

  .گزيند داند و بر مي دهد، و نظر او را درست مي حق مي
انـد، لـيكن خـود        سيد رضي و سيد مرتضي هر دو از شـاگردان قاضـي عبـدالجبار بـوده               

اماميـه    درست است كـه كـالم شـيعة   . اند كرده ياستقالل رأي داشته كالم اماميه را ترويج م     
اي اسـت كـه چهـرة         اشتراكاتي با معتزله دارد، ليكن اختالفات آن دو با يكـديگر بـه انـدازه              

 علمـي  يدهد؛ زيرا كالم شيعة اماميه ريشه در آرا   مستقل و ممتاز آن را به روشني نشان مي        
هـاي    دارد، و مستقيماً از آن سرچشمه    )عليهم السالم (اميرالمؤمنين و امام صادق و امام رضا        

اسـت، و     العقل و الجهـل   ، كتاب     اصول كافي  نخستين كتاب    .زالل و گوارا سيراب شده است     
را بر پيشاني دارد، و سيد رضـي        » آزادانديشي«و     »خردگرايي« آشكارا دو ويژگي     البالغه  نهج

نهـج  ها را با تأليف  و جاويدان ساختن آن) ع(ست كه افتخار گردآوري سخنان اميرالمؤمنين    ا
 كالمـي سـيد بزرگـوار       يدر ذيل به عنوان نمونه، برخـي از آرا        .  به دست آورده است    البالغه

  :آوريم رضي را مي
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  رؤيت اهللا .1. 3
: ، ج 2  و 335: ، ص 2:، ج 5 (رايج است، ) ص(در ميان اهل سنت حديثي از پيامبر گرامي       

ترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليله البدر، التـضامون فـي             «: بدين شرح  ) 82: ، ص 3
كـه مـاه را در شـب         بينيـد چنـان     پروردگارتان را روز رسـتاخيز مـي      : )45: ، ص 10 (»رؤيته

 چهارده، در ديدن آن نيازي نيست كه به يكديگر بپيونديد و براي نشان دادنش به هم ياري                
  .برسانيد

 از طريق لغـوي     نخست :دهد  سيد رضي از سه طريق اين حديث را مورد بررسي قرار مي           
 از طريـق علـم رجـال و علـم           دوم .پـردازد    مي  بحث دربارة الفاظ مورد اختالف آن      بهو ادبي   
 و بـه قـولي از       بـن حـازم از مخالفـان اميرالمـؤمنين        راوي اين حديث را قيس      وي   .الحديث

آورد، و از نظـر علـم         حديثش را مردود و سندش را مطعون بـه شـمار مـي            داند و     خوارج مي 
ازجمله تعليقاتي كه از قاضي القضاه ابوالحـسن  « :گويد داند و مي    الحديث، خبر را از آحاد مي     

نوشتم آن بود كه شـرط      » كالم دربارة رؤيت  «عبدالجبار بن احمد هنگام رسيدنم به مبحث        
ن عادل باشد، در حالي كه راوي اين خبـر قـيس بـن              پذيرش خبر واحد آن است كه راوي آ       

بـود، و   ) ع(ت كـه از منحرفـان از اميرالمـؤمنين        ابي حازم، از قول جريربن عبداهللا بجلي اسـ        
گويند از خوارج بوده است، و همين امر عدالتش را معيوب، و متهم شدن او در روايـت را                   مي

 شرط پذيرش خبر واحد، عالوه بر       به نظر من  : گويد  سپس خود سيد مي   » ...گرداند  واجب مي 
راوي پيشين و نزديك    [نظر قاضي القضاه دربارة عادل بودن راوي، آن است كه از انكار سلف              

 تهي باشد؛ در حالي كـه گروهـي از راويـان سـلف ايـن سـخن را انكـار                     ])ص(به رسول خدا  
ركس هـ «: گويـد   جمله عرباض بن سارية سلَمي از صحابة خاص اسـت كـه مـي              كنند، از   مي

 و از يكي از همسران      .» پروردگارش را به چشم ديده دروغ گفته است        ]ص[بگويد كه محمد    
 پروردگـارش را بـه چـشم    ]ص[هركس ادعا كند كه محمد«: نيز روايت شده كه  ) ص(پيامبر

   ).47: ، ص10 (»ترين افترا را بر خدا بسته است ديده بزرگ
كه روايت را صـحيح و اصـل آن     گويد به فرض آن     سيد رضي مي  .  تأويل است  طريق سوم 

را سالم بدانيم، بايد آن را تأويل كرد؛ زيرا در اين صورت سخن مجـازي اسـت و بايـد آن را                      
هم به شـيوة ادبـي و لغـوي          سپس باز . مانند ديگر مجازها حمل بر تأويالت خرد پسند كرد        

، ماه در   »القمرترونه كما ترون    «  :در خبر آمده فرموده است    » كاف تشبيه «و نيز   «: گويد  مي
 منظور سـيد ايـن اسـت كـه مـاه            ).همان (»باشد  جهتي مخصوص و داراي صفتي معلوم مي      

جسمي است كه داراي جهت معين در مكان و صفت مشخص در نـشان اسـت، و تجـسم و                    
  .خدا محال است توصيف بر
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ه كند و به توجي  خوبي در مجازگويي است، دل نمي      از اين خبر كه نمونة     اين همه     با ليو

توان اين خبر را به همان چيزي حمل كـرد كـه              البته مي « :گويد  پردازد و مي    ميآن  و تأويل   
 و  22/ القيامـت  (»وجوه يومئذ ناضره، إلي ربّها نـاظره      «زيرا در آية    . آيه را بدان حمل كرديم    

، مـا   )هايي اسـت خـرّم و شـادان، بـه سـوي پروردگـار خـود نگـران                   در آن روز چهره   : ()23
؛ »إلـي ثـواب ربهـا نـاظره       « :فرمايـد   گوييم كه در اين سخن مضاف حذف شده گويي مي           مي

هـاي پـاداش و       هاي روز معـاد، و وعـده        تواند اين باشد كه شما نشانه       منظور اين خبر هم مي    
بينيـد كـه مـاه شـب          تهديدهاي به كيفري را كه داده است چنان آشـكارا بـه روشـني مـي               

. خواهد روشني و آشكار بودن آن وعد و وعيدها را بيان كنـد               مي چهاردهم را؛ و با اين تعبير     
شـد؛ زيـرا      اگر اين خبر اصلي صحيح و نقلي روشن داشت، از نظر ما، رؤيت حمل بر علم مي                

  .اطالق لفظ رؤيت بر علم در سخن مشهور است
اين سخن را در مقـام بـشارت دادن         ) ص(پيامبر«و اما اعتراض مخالفان بدين تأويل كه        

تواننـد    يارانش فرموده است، و روا نيست كه آنان را به چيزي بشارت دهد كه در دنيا مي                به  
؛ اعتراضـي   »باشـد   آن را به دست بياورند، و آن علم پيدا كردن به وجود خداي سـبحان مـي                

است بيمار و حجتي است فاسد؛ زيرا علم پيدا كردن به خداي سبحان علم استداللي اسـت                  
هـا    هاي آن شبهه   گردد، و دانشمند در بازكردن گره       ها مي  ها و گمان   ها و شبهه   كه دچار شك  

نويـد داده اسـت كـه همـة آن          ) ص( پيـامبر  بنـابراين افتـد،     هـا مـي    ها و سـختي    به دشواري 
شـود، و دانـش و شـناخت آنـان بـه خـداي        ها در روز بازپسين برداشته مي  ها و رنج   دشواري

  ).48: ، ص10( »آيد هيچ سختي و مشقتي به دست مي سبحان بي
  مغفرت كبائر .2. 3

 ايـن  . اسـت حقائق التأويل فـي متـشابه التنزيـل    يكي از آثار پر ارزش سيد رضي، كتاب    
 و متأسفانه اين تفسير بزرگ از  باشد،  جلد بوده در تأويل آيات متشابه قرآن مي30كتاب كه   

آيات متـشابه سـورة   ميان رفته تنها جلد پنجم آن كه تأويل آيات متشابه سورة آل عمران و  
سيد رضي آيات متشابه را به روش خاص خـودش،          . باشد، در دست است      مي 48نساء تا آية    

ل يدر ذيل، يكـي از آن مـسا  . كند ل ميبه اجمال، و بيشتر از جنبة بالغي، در اين كتاب تأوي      
  :آوريم كالمي دارد مي  را كه جنبة

 يغفرُ مادونَ     اليغفرُ أَنْ يشرَك به و     إنَّ اهللاَ «: اگر كسي از معناي اين گفتة خداي متعال       «
    ؛ و شاءنْ يمل كافْتَري إثماً عظيماً         ذلباهللا فَقَد شرِكنْ يگنـاه [بي گمان خدا    ): 48/النساء(م[ 

 جز آن را، بـراي كـسي كـه بخواهـد،     ]هرگناه[آمرزد، و   چيزي را كه با او شريك گيرند نمي       
، بپرسد »با خدا شريك گرداند گناه بس بزرگي بر ساخته استآمرزد؛ و هركس چيزي را        مي

 در تهديـد فاسـقان و       ]شـيعيان امـامي   : [و بگويد ظاهر اين آيه داللت بر خالف گفتة شـما            
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ها دارد، زيرا ظاهر آيـه داللـت بـر ايـن دارد كـه          مرتكبين گناهان كبيره با اصرار بر روي آن       
 گناهان كبيره در اين تعريف داخـل         مرزد، و همة  آ  تر از شرك را مي      خداي متعال گناه پايين   

  شوند؛ تأويل شما در اين باره چيست؟  مي
هاي خود   هاي مفصلي، در بحث وعيد، در كتاب        جواب ]معتزله: [ شيوخ اهل عدل  : پاسخ

اي است كه مرجئه، فرقة مخـالف بـا    ترين شبهه اند، زيرا همين اشكال قوي  بدين اشكال داده  
كنيم كه به     اند؛ ليكن ما در اين جا بخشي از كالم را دربارة آن بيان مي               هآنان، بدان چنگ زد   

تـرين گفتـار      خواست خدا كم آن راهنمايي بر سخن بسيار، و اندك آن بسنده براي گسترده             
  .باشد

اند، آيه دليل     كه پنداشته  چناناگر  معتقدان به ارجاء هيچ حجتي در اين آيه ندارند، زيرا           
اي باشد كه بي دست برداشتن از آن گناه، و بدون پـشيماني               ناه كبيره بر آمرزش مرتكبان گ   

  : فرمود كنند، بايد مي ميرند، و حتي پيوسته بر انجام آن پافشاري هم مي مي
و يغفر مـادون ذلـك لمـن         «  :، در حالي كه فرموده است     »و يغفر مادون ذلك إن شاء     « 
از آنـان را بيـامرزد، و آن برخـي          ؛ در اين صورت واجب است كه خداي متعال برخـي            »يشاء

خواهد آنان را بيامرزد؛ و دليل بر ايـن گفتـه آن اسـت كـه برخـي از                     كساني هستند كه مي   
خواهد كه بيامرزد؛ پس چون آيه داللت         ورزند نمي   تر از شرك مي     كساني را كه گناهي پايين    

دهنـد    جام مـي  بر اين دارد كه خداي سبحان برخي از كساني را كه گناهي كمتر از شرك ان               
يـابيم كـه در حكمـت و عـدالتش روا             آمرزد، در مي    آمرزد، و برخي از همين افراد را نمي         مي

آمرزد از مرتكبان گناهان كبيـره، و برخـي از كـساني را         نيست كه برخي از كساني را كه مي       
 گناهان  اي را نيامرزد، و     اي را بيامرزد و بنده      آمرزد اهل گناهان صغيره باشند، يا بنده        كه نمي 

هر دو با هم برابر، و هر دو در معصيت كردن يكسان باشند؛ زيرا اين كار به معناي تبعيض و          
كه خداي متعال برتر و منـزه       ) محاباه(= محبت ورزيدن به كسي و نورزيدن به ديگري است          

باشد؛ زيرا هيچ سازشي و وابستگي خويـشي و قـومي ميـان او و كـسي                   از چنين رفتاري مي   
 ايـن    چـون همـة    كند؛  گيرد، و نه تمايل به شفقتي پيدا مي         رقت قلبي او را فرامي    نيست، نه   

هاي اعيان اختراع شده اسـت، و او آفريـدگار    صفات متعلق به اجسام ساخته شده، و از نشانه     
  . همگان است هستي و پديد آورندة

 اي كـه خـدا      پس اگر مطلب بر اين پايه باشد كه ما گفتيم، صـحيح اسـت كـه آن عـده                  
اند، همان مرتكبـان گناهـان        خواهد آنان را بيامرزد و گناهي كمتر از شرك مرتكب شده            نمي

اي باشند كه با اصرار ورزيدن بر روي آن گناه، و بدون پشيماني و دسـت برداشـتن از                     كبيره
خواهد آنان را بيامرزد مرتكبان گناهان صغيره         اند، و آن كساني كه خداي متعال مي         آن مرده 
  ).361: ، ص8 (»اي باشند كه توبه كرده بميرند تكبان كبيرهو نيز مر
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هـا متوسـل     كنند و بـه آن      سپس سيد وجوه گوناگوني را كه مخالفان از آيه استنباط مي          

 هاي گفته  دهد، و خود داليل بسياري در برابر اشكال         آورد و پاسخ مي     شوند به تفصيل مي     مي
  .كند شده و مقدر مخالفان ذكر مي 

معتزلـه موافـق اسـت، و نظـر           »وعد و وعيـد   «ر اين نكته نظر شيعه با اصل        در حقيقت د  
  .مرجئه با اشاعره هماهنگي دارد

  پذيرفته نشدن توبة مرتد .3. 3
إنَّ الّذين كفروا بعـد إيمـانهِم، ثـم         « : فرمايد  اگر كسي از معناي اين آيه بپرسد كه مي        «

       ه م و أولئكتُهلَ تَوبالضّالُّونَ ازدادوا كفراً، لَن تُقب بـي گمـان كـساني كـه        ) 10/آل عمران ( »م
پس از ايمان آوردنشان كفر ورزيدند، سپس بر كفر افزودند، توبة آنان هرگز پذيرفته نخواهد               

فحـواي  : و بگويـد ). در حالي كه آنان گمـراه هـستند  : يا(شد، و آنان همان گمراهان هستند   
ست، زيرا از باورهـاي مـذهبي شـما ايـن            شما در وجوب پذيرش توبه ا       اين آيه مخالف گفتة   

. اي را كه بر تكليف باقي است بپذيرد         است كه خداي سبحان ناچار است كه توبة توبه كننده         
، و ظاهر اين    )25/الشوري(» ...الذّي يقبلُ التّوبه عن عباده      هو  و«: و خداي سبحان گفته است    

 و اگـر خـداي سـبحان پـذيرفت از           كند كه پذيرش توبه واجب نيـست،        آيه داللت بر آن مي    
  ! باشد هايش مي تفضّل او است، و اگر نپذيرفت چون ديگر تفضل

جا صفتي نيست كه داللت بر درستي يا بطالن          پاسخ اين است كه اطالق نام توبه در اين        
آن كند و چيزي در اين نام نيست كه دستگير مخالف ما شود، زيرا توبه در نظر ما شـرايطي   

امي كه توبه با آن شرايط مطابقت نداشته باشد و بر طبق آن انجام نگرفته باشد                دارد، تا هنگ  
  ).361: ، ص8 (»...پذيرفتني نيست

 توبه و شرايط آن و وجوه گوناگون آن به اسـتناد             مفصلي دربارة تاً  گاه سيد سخن نسب    آن
  :گويد آيات و روايات و اشعار عربي دارد، و سرانجام مي

لن تقبل توبتهم و اولئك     : (توان گفت مراد از      مي -بدان داناتر است   و خدا    -به نظر من    «
پـذيرد، و     تا هنگامي كه آنان بر صفت گمراهي هستند توبة آنان را نمـي            : يعني) هم الضّالون 

حال است نه مبتدا و خبر، خداي متعال پذيرش توبه در حالي گمراهي          ) اولئك هم الضالون  (
ه كه در آغاز گفتيم، جـز بـا اخـالص و حقيقـت پذيرفتـه                گون را نفي كرده است، زيرا، همان     

بيني   گردد، و بايد در ضمير و وجدان، حقيقت آن بسته شده باشد؛ نمي              شدن آن واجب نمي   
إلّا الّذينَ تابوا و أَصـلحوا و اعتَـصموا بـاهللاِ و أَخلـصوا              : (فرمايد   نساء مي    سورة 145كه در آية    

؟ و خداي تعالي پس از ذكر توبه، اصالح و اخالص را مطرح )...دينَهم هللاِ فَألئك مع المؤمنين
اي   شود و كيفـر بـا  چنـان توبـه            ها نباشد توبه ناميده نمي     كند، زيرا اگر توبه همراه با آن        مي

  ).همان (»شود است كه برداشته مي
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كن با آنـان     است، لي  شبيهدر علم كالم به معتزله      ي سيد رضي    ها و نقطه نظرها    استدالل

توان گفت كه مكتب معتزله در واكنش بـه عقايـد مرجئـه               اختالف اصولي دارد، در واقع مي     
هـا و    كـاري   پديد آمد، با زور و قدرت مأمون، و برخي ديگر از خلفا تقويت شد، و بر اثر افراط                 

ز ها از بين رفت، اما كالم شيعه ريشه در قرآن و سنت نبوي و فرهنگ علوي دارد و ا       تندروي
غيـر  (هاي كالمي سني و شيعة       اعتدال برخوردار است، و راز از ميان رفتن بسياري از مكتب          

 فرهنگـي نيرومنـد و       كـه  باشـد   و ماندگاري كالم شيعه در اصالت و اعتـدال آن مـي           ) امامي
  .پرافتخار به جهان بشريت ارزاني داشته است
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