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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال نهم، شماره 36، زمستان 1400

دریافت: 1399/8/4  پذیرش: 1399/11/4
احد داوری چلقائی1  

چکیده 

ــه آن  ــت ک ــا g اس ــام رض ــر ام ــای عص ــی از ویژگی ه ــف یک ــمندان مختل ــان و دانش ــا عالم ــره ب مناظ
حضــرت بــا روش هــای مختلــف و بــا اســتناد بــه منابــع مــورد قبــول طرفین بــه ســؤاالت آن هــا پاســخ داده و 
حقانیــت دیــن اســالم یــا عقایــد شــیعه را اثبــات کــرده اســت. یکــی از مناظره هــای آن حضــرت مربــوط بــه 
تبییــن برتریــن فضیلــت امــام علــی g در آیــات قــرآن اســت کــه امام بــا اســتناد بــه آیــۀ مباهله)آل عمران، 
ــت.  ــرده اس ــلیم وادار ک ــه تس ــواب، ب ــتدالل ص ــر اس ــخ داده و وی را در براب ــون پاس ــؤاالت مأم ــه س 61( ب
ایــن مقالــه بــا کمــک منابــع کتابخانــه ای و پــس از بررســی متــون مختلــف نقل شــده از مناظــره مأمــون و 
امــام رضــاg دربــارۀ آیــۀ مباهلــه، بــه تحلیــل آن پرداختــه اســت و می خواهــد بــه ایــن ســؤاالت پاســخ 
دهــد کــه ایــن مناظــره در چــه منابعــی ذکــر شــده و صحیح تریــن روایــت آن کــدام اســت؟ مبانــی امــام 
در مناظــره چیســت و چــه نــکات نظــری و عملــی از تحلیــل متــن مناظــره بــه دســت می آیــد؟ یافته هــای 
پژوهــش نشــان می دهــد حضــرت علــی بــن موســی الرضا g در ایــن مناظــره بــا مالحظــۀ قراین پیوســته 
لفظی)واژه هــا و الفــاظ آیــه(، قرایــن پیوســته غیرلفظی)ماجــرای تاریخــی مباهلــه( و اســتفاده از روایــات 
نبــوی ناظــر بــه موضــوع، بزرگ تریــن فضیلــت قرآنــی امــام علــی g را قــرار گرفتــن نفــس آن حضــرت بــه  

منزلــۀ نفــس پیامبــر در آیــۀ مباهلــه دانســته و بــه شــبهات پاســخ داده اســت.

.g امام رضا ،g کلیدواژه ها: مناظره، آیۀ مباهله، امام علی

ahaddavari@gmail.com :1. دکترای تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
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1. مقدمه

اهل بیــت b بــرای تبییــن معــارف اســالم از روش هــای مختلفــی اســتفاده کرده انــد؛ گاهــی 
همچــون امــام علــی g خطبه هایــی در جمــع مــردم ایــراد و گاهــی هماننــد امــام ســجاد g بــا 
زبــان دعــا حقایــق را تبییــن کرده انــد؛ گاهــی نیــز بــه شــبهات مخالفــان از جملــه در مناظره هایــی 
پاســخ داده انــد. بــا توجــه بــه شــرایط فرهنگــی اجتماعــی عصــر امــام رضــا g، بخش هایــی از 
مهم تریــن مناظــرات ائمــه، در عصــر آن حضــرت انجــام شــده است)شــریف قرشــی، 1380: 101 
– 171؛ پیشــوایی، 1376: 508 – 526؛ مجیــدی، 1392 الــف:10 – 12(. امــام در ایــن مناظــرات 
بــا علمــای ادیــان دیگــر و برخــی علمــای عامــه مباحثــی را مطــرح کرده انــد کــه گاهــی در تأییــد 
حقانیــت دیــن پیامبــر خاتــم n و گاهــی در اثبــات حقانیــت مذهب شــیعه اســت. در یکــی از این 
مناظــرات، امــام در مقابــل مأمــون برتریــن فضیلــت امــام علــی g را بــا اســتناد بــه آیــۀ مباهلــه 
اثبــات کــرده اســت. ثمــرۀ ایــن مناظــرۀ کوتــاه، تأییــد نظــر امــام از ســوی مأمــون و اعتــراف وی بــه 
 g صحــت ســخن امــام اســت. ایــن پژوهــش بــه بررســی و تحلیــل مناظــره مأمــون بــا امــام رضــا
دربــارۀ آیــۀ مباهلــه و برتریــن فضیلــت امــام علــی g در قــرآن کریــم می پــردازد و بــا جســت وجوی 
مناظره هــای مشــابه نقــل  شــده در منابــع مختلــف کتابخانــه ای، ســعی در تبییــن و تحلیــل متــن 

مناظــره و چگونگــی اســتدالل امــام رضــا g دارد.

2. پیشینه تحقیق

دربــارۀ آیــۀ مباهلــه، پژوهش هــای متعــددی صــورت گرفتــه و عــالوه بــر تفاســیر، برخــی 
تک نگاری هــا دربــارۀ آن تدویــن شــده اســت کــه در ادامــه مباحــث بــه برخــی از مهم تریــن منابــع 
آن اشــاره شــده اســت. منابــع مذکــور بــه بررســی تفســیر آیــه، ماجــرای تاریخــی مباهلــه و برخــی 
شــبهات پاســخ داده انــد؛ امــا مناظــرۀ مأمــون بــا امــام رضــا g دربــارۀ آیــۀ مباهلــه مــورد توجــه 
ــای  ــت. پژوهش ه ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــدرت ب ــیری به ن ــب تفس ــده و در مطال ــع نش ــان واق مؤلف
مرتبــط بــه مناظــرات امــام رضــا g نیــز بــه بررســی مناظــره مربــوط بــه آیــۀ مباهلــه نپرداخته انــد. 
در میــان پژوهش هــای انجــام شــده بــه دو مقالــه می تــوان اشــاره کــرد کــه بــه  طــور ضمنــی، فقــط 
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 g بــه متــن ایــن مناظــره اشــاره  کرده انــد؛ مقالــۀ اول بــا عنــوان »اســتنادهای قرآنــی امــام رضــا
در تبییــن تمایــز عتــرت از امــت در مناظــره بــا مأمــون« بــه قلــم مجیــدی و ناصریــان)1392( در دو 
صفحــه بــه فضیلــت امیرالمؤمنیــن علــی g بــا اســتناد بــه آیــه مباهلــه اشــاره کــرده اســت. ایــن 
مقالــه پــس از ذکــر شــأن نــزول آیــه مباهلــه، بخشــی از متــن مناظــره را نقــل می کنــد. مقالــۀ دوم با 
عنــوان »روش شناســی اســتدالل های امــام رضــا g بــه آیــات والیــت در مناظــره بــا علمــای مــرو« 
تدویــن شــده و در یــک صفحــه بــه نقــل مناظــرۀ امــام دربــارۀ آیــۀ مباهلــه بــا ذکــر شــأن نــزول آن 

پرداخته اســت.

تفاوت این پژوهش با پژوهش های قبلی چنین است:

ــورت  ــا به ص ــی تک نگاری ه ــیر و برخ ــه در تفاس ــه، اگرچ ــۀ مباهل ــه آی ــوط ب ــث مرب ــف. مباح ال
گســترده بحــث شــده؛ ولــی مطالــب تفاســیر، مســتفاد از روایــات رضــوی نیســت و حتــی مطالــب 
مربــوط در تعییــن برتریــن فضیلــت امــام علــی g بــا توجــه بــه آیــۀ مباهلــه مــورد اشــاره اغلــب 
مفســران قــرار نگرفتــه اســت. بــه  بیــان  دیگــر محــور بحــث حاضــر، فقــط آیــۀ مباهلــه نیســت؛ بلکه 

آیــۀ مباهلــه در مناظــره مأمــون بــا امــام رضــا g تحلیــل شــده اســت.

ب. ایــن مقالــه جنبــۀ اســتنباِط مطالــِب قابــل  برداشــت از مناظــرات ناظــر بــه آیــات مباهلــه را در 
دو حــوزۀ نظــری و عملــی دارد کــه ایــن برداشــت در تفاســیر و کتــب مســتقل دیگر یا اشــاره نشــده 
یــا به صــورت گــذرا بحــث شــده اســت. الزمــۀ کار مفســران نیــز همیــن اســت کــه هدف شــان بیــان 
همــه مطالــب و روایــات ناظــر بــه بحــث نیســت؛ بلکــه در پــی کشــف مــراد جــدی خداونــد متعــال 
از آیــه هســتند و در ایــن راســتا از ابــزار گوناگونــی از جملــه روایــات اســتفاده می کننــد؛ لــذا ایــن 

پژوهــش در هــدف نیــز بــا نظــرات تفســیری متفــاوت اســت.

ــه  ج. اســتخراج مبانــی مــورد قبــول طرفیــن مناظــره، تبییــن روش امــام رضــا g در پاســخ ب
مأمــون، اســتخراج نتایــج نظــری از قبیــل تأییــد حضــور امــام علــی g در مباهلــه، تطبیــق دقیق 
مصــداق نفــس بــر آن حضــرت و اثبــات برتریــن فضیلــت ایشــان بــا توجــه بــه آیــۀ مذکــور )ضمــن 
ــای  ــا پژوهش ه ــش ب ــن پژوه ــاوت ای ــه تف ــت ک ــواردی اس ــان( از م ــای مخالف ــه دیدگاه ه ــه ب توج

ــد، برجســته می کنــد. ــه نقــل مطلــب پرداخته ان قبلــی را کــه فقــط ب
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د. بخشــی از ایــن مقالــه، تــالش بــرای دســت یابی بــه محتــوای صحیــح مناظــره مــورد بحــث، 
منبع یابــی، مقارنــه و ذکــر صحیح تریــن نســخه و بررســی اجمالــی ســندی آن اســت کــه در 
ــده  ــام نش ــده، انج ــنده کاوی ــه نویس ــی ک ــا جای ــی ت ــیری و روای ــب تفس ــی و کت ــای قبل پژوهش ه
اســت. ایــن پژوهــش بــه روش تحلیــل متــن، عهــده دار تبییــن مناظــره مذکــور اســت کــه بــا تعابیــر 
مختلفــی در منابــع مختلــف بــه  صــورت مســند یــا مرســل نقــل شــده اســت و روایــت شــیخ صدوق 

در کتــاب عیــون اخبــار الرضــا g و همچنیــن کتــاب امالــی دارای ســند صحیحــی اســت.

3. مفهوم شناسی

 بــرای تبییــن دقیــق مســئلۀ پژوهــش و ارائه منظــور صحیح نویســنده بــه مخاطب و جلوگیــری از 
برداشــت های ناصحیــح، مفهــوم دو واژۀ اساســی ایــن متــن بررســی می شــود.

3- 1. مباهله

»مباهلــه« از ریشــۀ بهــل گرفتــه شــده اســت کــه در اصــل بــه ســه معنــای تخلیــه، دعــا و آب کــم 
ــه  ــن واژه از تخلی ــل ای ــز اص ــی نی ــر برخ ــه نظ ــا، ج 1: 311(. ب ــارس، بی ت ــن ف ــه کار می رود)اب ب
ــن  صــورت کــه  ــن واژه وجــود دارد؛ بدی گرفتــه شــده اســت و تخلیــه در همــه مــواد مســتعمل ای
در دعــا، نوعــی تخلیــه نفــس، تــرک آن و توجــه بــه خــدا وجــود دارد و آب کــم را بــه دلیــل تخلیــه 
ــای  ــه معن ــه ب ــا توج ــوی، 1368، ج 1: 348(. ب ــل می گویند)مصطف ــودن به ــروک ب ــدن و مت ش
اصلــی و معانــی مســتعمل بــر اســاس آن، »ابتهــال« جدیــت و تــالش در دعــا و تضــرع بــه درگاه 
ــِه  خداونــد اســت)فراهیدی، بی تــا، ج 4: 55( و »مباهلــه« در آیــه »ُثــمَ  َنْبَتِهــْل  َفَنْجَعــْل َلْعَنــَت اللَّ
َعَلــی اْلکاِذِبیــَن « )آل عمــران، 61( بــه لعــن تفســیر شــده اســت؛ زیــرا نوعــی دعــا بــرای لعــن طرف 
ــز در  ــی نی ــا، ج 11: 72(. برخ ــور، بی ت ــن منظ ــی، 1374: 149؛ اب ــت)راغب اصفهان ــل اس مقاب
بیــان تفــاوت لعــن و مباهلــه بــر ایــن باورنــد کــه مباهلــه تــالش و جدیــت در لعــن است)عســکری، 
بی تــا: 43(؛ همچنیــن در لعــن مفهــوم طــرد و غضــب وجــود دارد؛ ولــی در مباهلــه مفهــوم تخلیــه 
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و توجــه بــه خداونــد مطرح اســت، لــذا مباهله اعــم از لعــن اســت)مصطفوی، 1368، ج 1: 348(. 
بــا توجــه بــه معنــای لغــوی، در توضیــح معنــای اصطالحــی مباهلــه می تــوان گفــت وقتــی در برابر 
اســتدالل ها و معجــزات پیامبــران یــا هــر مّدعــی حّقــی در مســائل مربــوط بــه اعتقــادات دینــی بــه 
جــای تســلیم شــدن، لجاجــت صــورت می گیــرد، واپســین راه  حــل بــرای اثبــات مدعــا، مباهلــه 
یعنــی نفریــن کــردن یکدیگــر اســت تــا هرکــس که بــر حــّق نیســت، در دنیــا گرفتــار عذابــی مهلك 
از طــرف خداونــد شــود)مرکز فرهنــگ و معــارف قــرآن ، 1382، ج 2: 211( بــه نظــر برخــی، ایــن 
دعــا و نفریــن بــا حالــت و الفــاظ خاصــی انجــام می گیرد)طریحــی، 1375، ج 5: 327(. خاطــر 
نشــان می شــود ریشــۀ »بهــل« فقــط یــک  بــار در قــرآن و بــا تعبیــر »َنْبَتِهــْل « در آیــۀ 61 ســورۀ آل  

عمــران بــه کار رفتــه اســت.

3- 2. مناظره

مناظــره از ریشــۀ »نظــر« در اصــل بــه معنــای تأمــل در چیــزی و نــگاه چشــم بــه آن اســت)ابن 
ــاور بعضــی علمــا، »نظــر« فقــط  ــه ب ــا، ج 14: 264( و ب ــا، ج 5: 444؛ ازهــری، بی ت فــارس، بی ت
دیــدن بــا چشــم اســت )ابــن منظــور، بی تــا، ج 5: 215(. بررســی تعابیــر قــرآن نشــان می دهــد 
ــدارد  ــود ن ــن واژه وج ــم در ای ــا چش ــدن ب ــت، 23(، دی ــران، 77؛ قیام ــی آیات)آل عم ــه در برخ ک
ــا، ج 8:  ــدی، بی ت ــا درک قلبی)فراهی ــی، 1374: 812( ی ــب اصفهان ــی بصیرت)راغ ــه نوع بلک
ــات  ــارۀ موضوع ــرآن درب ــات ق ــر« در آی ــر »نظ ــگاه دیگ ــود. از ن ــده می ش ــر دی ــن تعبی 154( در ای
مــادی محسوس)صافات،۸۸؛عبس،24؛ق،6؛غاشــیه،17(، معنوی)نبــأ، 40(، امــور اخــروی 
)مطففیــن، 23؛زمــر، 68( و موضوعــات روحــی دیگر)اعــراف، 143؛ قیامــت، 23( بــه کار رفتــه 
اســت)مصطفوی، 1368، ج 12: 166(؛ از ایــن  رو می تــوان گفــت اصــل ایــن واژه، نــگاه بــا دقــت 

و تحقیــق در موضوعــات مادی)بــا چشــم( یــا معنوی)بــا بصیــرت( اســت.

بــا توجــه بــه معنــای لغــوی نظــر، »مناظــره« بــه معنــای مباحثــه و گفت وگــوی رو در رو و بیــان 
ــی،  ــب اصفهان ــا، ج 14: 265؛ راغ ــود)ازهری، بی ت ــرت درک می ش ــا بصی ــه ب ــت ک ــزی اس چی
1374: 814؛ ابــن منظــور، بی تــا، ج 5: 217(. دهخــدا نیــز آن را چنیــن معنــا می کنــد: مناظــره 
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بــا هــم، نظــر کــردن در حقیقــت و ماهیــت یــک امــر اســت و در واقــع رد و بــدل شــدن اندیشــه ها در 
آن امــر اســت)دهخدا، 1377، ج 14: 21562(. هــدف از مناظــره در نــگاه علمــای منطــق، بحث 
ــه علــم اســت)جبر، 1375: 1012؛ جهامــی، 2006 م،  ــرای رســیدن ب ــل ب ــاره دو رأی متقاب درب
ج 2: 2795 و 2796(. علمــای کالم نیــز مناظــره را بحــث از فــروع می داننــد کــه بــر مبنــای اصــول 
معلــوم و قطعــی، بــرای رســیدن بــه صــواب انجــام می گیرد)بنیــاد پژوهش هــای اســالمی، 1415 
ق: 351 و 352(. بدیــن ترتیــب، منظــور از مناظــره، گفت وگــوی حضــوری طرفیــن بــا تکیــه بــر 

معلومــات پذیرفتــه  شــده قطعــی بــرای رســیدن بــه حقیقــت اســت.

4. آیۀ مباهله و فضای نزول آن

پیامبــر خاتــم n پــس از هجــرت بــه مدینــه در مقابــل برخــی از اندیشــه های انحرافــی اهــل 
کتــاب نظیــر خــدا انــگاری حضــرت عیســی g روشــنگری کــرد و برخــی از آیــات قــرآن کریــم نیز 
پــرده از حقیقــت برداشــت و حــدود 80 آیــه از آیــات آغازیــن ســورۀ آل عمــران بــرای تبییــن معــارف 
صحیــح اســالم نــازل گردید)طبــری 1412 ق، ج 3: 108؛ واحــدی نیشــابوری، 1411 ق: 99؛ 
ــد در  ــیرازی، 1374، ج 2: 411 – 413(. خداون ــکارم ش ــی، 1372، ج 2: 695 و 696؛ م طبرس
بخش هایــی از ایــن آیــات به صراحــت از تولــد حضــرت عیســی g ســخن گفتــه و او را یکــی از 
ــا اشــاره بــه معجــزات آن حضرت)آل عمــران،  مخلوقــات دانســته اســت)آل عمران، 47( ســپس ب
49(، خلقــت عیســی را همچــون آدم بــدون پــدر معرفــی می کند)آل عمــران، 59( آن گاه بــه دنبــال 
اســتدالل بــر نفــی الوهیــت حضــرت عیســی، بــه حضــرت محمــد n دســتور می دهــد: هــرگاه 
بعــد از علــم و دانشــی کــه دربــارۀ مســیح بــرای تــو آمــده، بــاز کســانی بــا تــو در آن بــه محاجــه و 
ســتیز برخاســتند، بــه آن هــا بگــو بیاییــد مــا فرزنــدان خــود را دعــوت می کنیــم و شــما هــم فرزندان 
خــود را، مــا زنــان خویــش را دعــوت می نماییــم، شــما هــم زنــان خــود را، مــا از نفــوس خود کســانی 
کــه بــه  منزلــۀ جــان هســتند دعــوت می کنیــم، شــما هــم از نفــوس خــود دعــوت کنیــد، ســپس 
مباهلــه می کنیــم و لعنــت خــدا را بــر دروغ گویــان قــرار می دهیم)مــکارم شــیرازی، 1374، ج 2: 
ْبَناءُکْم َوِنَســاءَنا 

َ
ْبَناءَنــا َوأ

َ
ــَك ِفیــِه ِمــن َبْعــِد َمــا َجــاءَك ِمَن اْلِعْلــِم َفُقــْل َتَعاَلــْوْا َنــْدُع أ 578(؛ َفَمــْن َحآجَّ
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ْعَنــَة الّلــِه َعَلــی اْلَکاِذِبیــَن )آل عمــران، 61(. نُفَســُکْم ُثــمَّ َنْبَتِهــْل َفَنْجَعــل لَّ
َ
نُفَســَنا وأ

َ
َوِنَســاءُکْم َوأ

ــی و فاطمــه و  ــه همــراه عل ــر ب ــاد و پیامب ــه اتفــاق افت ــه، ماجــرای مباهل ــن آی ــزول ای پــس از ن
ــا صــدق گفتــار یکــی از طرفیــن در  حســنین b در مقابــل مســیحیان نجــران قــرار گرفتنــد ت
ــیدند و  ــه کش ــت از مباهل ــر، دس ــکان پیامب ــدن نزدی ــا دی ــارا ب ــزرگان نص ــود. ب ــت ش ــه ثاب مباهل
ــکانی، 1411 ق: 158؛  ــدند)قمی، 1404 ق، ج 1: 104؛ حس ــی ش ــه راض ــت جزی ــه پرداخ ب
ْبَناءَنــا« بــه معنــای پســران و مصداق 

َ
واحــدی نیشــابوری، 1411 ق: 107 و 108(. در ایــن آیــه »أ

آن حســن و حســین c اســت و مصــداق »ِنَســاءَنا« کــه بــه معنــای زن )در مقابــل شــوهر، پــدر، 
بــرادر، پســر و مطلــق مــرد( بــه کار مــی رود، دختــران اســت کــه در ایــن صحنــه، حضــرت فاطمــه 
نُفَســَنا« نیــز در ایــن پژوهــش 

َ
زهــرا h اســت)جوادی آملــی، 1389، ج 14: 448(. مصــداق »أ

بــه تفصیــل بررســی مــی شــود.

ماجــرای مباهلــه در منابــع متعــدد شــیعه از قبیــل تفســیر علــی بــن ابراهیــم )قمــی، 1404 ق، 
ــی، 1380 ق، ج  ــیر عیاشی)عیاش ــی، 1410 ق: 85 – 90(، تفس ــیر فرات)کوف ج 1: 104(، تفس
1: 176(، خصــال )ابــن بابویــه، 1362،  ج 2: 576(، اختصاص)مفیــد، 1413 ق:114(، کشــف 
ــة، 1420 ق: 31  ــن کرام ــه الغافلین)اب ــی، 1405 ق، ج 1: 232 و 233 و 314(، تنبی الغمه)اربل
ــری  ــم حب ــن حک ــین ب ــیر حس ــر، 1418 ق: 85 و 345( و تفس ــن جب ــان )اب ــج االیم – 35(، نه
ــن  ــن طــاووس در کتــاب ســعد الســعود ای زیدی)حبــری ، 1408 ق: 247( نقــل شــده و ســید ب
ــیعه در  ــذا ش ــا:91 – 95( ل ــاووس، بی ت ــت)ابن ط ــرده اس ــل ک ــزرگان نق ــر از ب ــت را از 51 نف روای
ایــن زمینــه ادعــای تواتــر دارد)مــکارم شــیرازی، 1386، الــف، ج 9: 236(. منابــع متعــدد اهــل 
ــا تفاوت هایــی در چگونگــی ماجــرا و افــراد حاضــر در آن  ــه را ب تســنن نیــز اصــل ماجــرای مباهل
نقــل کرده انــد؛ از جملــه ابــن هشــام در کتــاب ســیرة النبی)ابــن هشــام حمیــری، 1383 ق، ج 
2: 421 و 422(، ابــن شــّبه نمیــری در کتــاب تاریــخ المدینــه )ابــن شــبه نمیــری، 1410 ق، ج 
2: 581 و 582(، یعقوبــی در تاریــخ یعقوبی)یعقوبــی، بی تــا: ج 2: 81 و 82(، مســلم بــن حجــاج 
قشــیری در کتــاب الصحیح)مســلم بــن حجــاج ، 1412 ق، ج 4: 1871(، احمــد بــن حنبــل در 
کتــاب المســند)ابن حنبــل، 1416 ق، ج 3: 160(، ترمــذی در الســنن)ترمذی، 1419 ق، ج 5: 
71 و 456(، ابــن کثیــر در البدایــه و النهایه)ابــن کثیــر، بی تــا، ج 5: 64 – 66( و ســیرة النبویه)ابــن 
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ــقالنی ،  ــر عس ــن حج ــقالنی در االصابه)اب ــر عس ــن حج ــر، 1395 ق، ج 4: 103 – 105(، اب کثی
ــاکر، 1415 ق، ج 42:  ــق)ابن عس ــة دمش ــخ مدین ــاکر در تاری ــن عس 1415 ق، ج 4: 468(، اب
16 و 112(، ابــن ســعد در الطبقــات الکبری)کاتــب واقــدی ، 1418 ق، ج 10: 391 و 392(، 
موفــق خوارزمــی در المناقب)خوارزمــی ، 1411 ق: 159 و 160 و 231 و 232(، طبــری در جامــع 
البیان)طبــری، 1412 ق، ج 3: 212(، ســمرقندی در تفســیر بحــر العلوم)ســمرقندی، 1416 ق، 
ج 1: 220( و زمخشــری معتزلــی در کشاف)زمخشــری، 1407 ق، ج 1: 368 – 370( از مباهلــۀ 

پیامبــر n بــا مســیحیان نجــران ســخن گفته انــد.

ــر دانســته اســت  ــه را متوات ــث مباهل ــوم الحدیــث، حدی ــة عل حاکــم نیشــابوری در کتــاب معرف
ــرت  ــه می نویســد: »وقــد توات ــی g در ماجــرای مباهل ــه ماجــرای حضــور عل و پــس از اشــاره ب
االخبــار فــی التفاســیر عــن عبداللــه بــن عبــاس وغیــره أن رســول اللــه n أخــذ یــوم المباهلــة 
بیــد علــی وحســن وحســین وجعلــوا فاطمــة وراءهم...«)حاکــم نیشــابوری، 1400 ق، ب: 50(. 
ــه نقــل ماجــرای مباهلــه در کتــب  همچنیــن جصــاص از علمــای قــرن چهــارم، ضمــن اشــاره ب
ســیره، آن را مــورد اتفــاق می دانــد: »فنقــل رواة الســیر و نقلــة الثــر لــم یختلفــوا فیــه«  )جصــاص، 
1405 ق، ج 2: 295(. عــالوه بــر کتــب فــوق، برخــی نیــز بــه  طــور مســتقل بــه بحــث دربــارۀ آیــۀ 
ــن  ــه کتاب هــای تحلیلــی در ای ــه پرداخته اند)رفاعــی، 1371، ج 3: 126 - 128(؛ از جمل مباهل
زمینــه می تــوان بــه کتــاب آیــه المباهلــه تألیــف آیــت  اللــه علــی حســینی میالنــی از شــیعه و کتاب 
نصــاری النجــران بیــن المجادلــة و المباهلــه بــه قلــم احمــد علــی عجیبــة از اهــل تســنن اشــاره 

کــرد.

5. متن مناظره و مشابهات آن

مناظــرۀ امــام رضــا g و مأمــون بــا موضــوع آیــه مباهلــه بــا عبــارات مختلفــی نقل شــده که متن 
آن بــه ترتیــب تاریخــی، توســط علمــای زیر نقل شــده اســت:
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g 5- 1. شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا

ــی   ــه قم ــن بابوی ــین ب ــن حس ــی ب ــن عل ــد ب ــترس، محم ــده در دس ــاپ  ش ــب چ ــی کت ــا بررس ب
معــروف بــه شــیخ صــدوق )305 – 381 ق(، اولیــن شــخصی اســت کــه مناظــره مأمــون بــا امــام 
رضــا g را بــا موضــوع آیــۀ مباهلــه آورده اســت. طبــق نقــل شــیخ صــدوق، در مجلــس مناظره ای 
کــه بیــن امــام و مأمــون بــا حضــور جمعــی از علمــا تشــکیل شــده بــود امــام بــه دوازده دلیــل برتری 

اهــل بیــت پیامبــر بــر امــت اشــاره کــرده اســت و در ســومین دلیــل برتــری می گویــد:

وقتــی خداونــد افــراد طاهــر از خلقــش را انتخــاب کــرد بــه پیامبــرش امــر کرد کــه با آن هــا مباهله 
کنــد و فرمــود: ای محمــد پــس هــر کــه در ایــن ]بــاره[ پــس از دانشــی کــه تــو را ]حاصــل[ آمــده 
بــا تــو محاجــه کنــد بگــو بیاییــد پســرانمان و پســرانتان و زنانمــان و زنانتــان و مــا خویشــان نزدیــك 
و شــما خویشــان نزدیــك خــود را فراخوانیــم ســپس مباهلــه کنیــم و لعنــت خــدا را بــر دروغ گویــان 
 b علــی و حســن و حســین و فاطمــه n قــرار دهیم)آل عمــران، 61(. پــس از نــزول آیــه، پیامبــر
ْنُفَســنا َو 

َ
را انتخــاب کــرد و بــا خــود همــراه ســاخت. آیــا می دانیــد معنــای ایــن عبــارت چیســت »َو أ

 g خــودش را مــد نظــر داشــته اســت. امــام رضــا nْنُفَســُکْم«؟ علمــا گفتنــد: حضــرت رســول
َ
أ

فرمودنــد: اشــتباه می کنیــد، مــراد از نفــس، علــی بــن ابی طالــب g اســت و آنچــه بــر آن داللــت 
می کنــد ایــن فرمایــش پیامبــر اســت هنگامی کــه فرمــود: »بنــی ولیعــه از کارهــای خــود دســت 
ــی  ــورش عل ــتم« و منظ ــا می فرس ــوی آن ه ــه س ــود را ب ــون خ ــردی همچ ــه ف ــا اینک ــد ی برمی دارن
بــن ابی طالــب اســت؛ و مــراد از فرزنــدان حســن و حســین c و مــراد از زنــان فاطمــه h اســت. 
پــس ایــن خصوصیتــی اســت کــه بشــری بــر آن فضیلــت نمی رســد و شــرافتی اســت کــه احــدی از 
مخلوقــات بــر آن حضــرت پیشــی نگرفتــه اســت زمانــی کــه علــی g را هماننــد نفــس خــود قــرار 

داده اســت1)ابن بابویــه، 1378 ق، ج 1: 231 و 232؛ ابــن بابویــه، 1376: 522 - 526(.

ــُد َفَمــْن   ــُه ِباْلُمَباَهَلــِة ِبِهــْم ِفــي آَیــِة ااِلْبِتَهــاِل َفَقــاَل َعــزَّ َو َجــلَّ َیــا ُمَحمَّ َمــَر َنِبیَّ
َ
اِهِریــَن ِمــْن َخْلِقــِه َفأ ــُه الطَّ ــَز اللَّ اِلَثــُة َفِحیــَن َمیَّ ــا الثَّ مَّ

َ
1. َو أ

ــْل  ــمَّ َنْبَتِه ــُکْم ُث ْنُفَس
َ
ــنا َو أ ْنُفَس

َ
ــْم َو ِنســاَءنا َو ِنســاَءُکْم َو أ ْبناَءُک

َ
ــا َو أ ْبناَءن

َ
ــْدُع أ ــْوا َن ــْل َتعاَل ــِم َفُق ــَن اْلِعْل ــا جــاَءَك ِم ــِد م ــْن َبْع ــِه ِم ــَك  ِفی َحاجَّ

ــْدُروَن  ــْل َت ْنُفَســُهْم  ِبَنْفِســِه َفَه
َ
ــَرَن أ ــَة b َو َق ــًا َو اْلَحَســَن َو اْلُحَســْیَن َو َفاِطَم ــيُّ n َعِلّی ِب ــَرَز النَّ ــي اْلکاِذِبیــَن  َفَب ــِه َعَل ــَت اللَّ ــْل َلْعَن َفَنْجَع

ِبــي 
َ
َمــا َعَنــي ِبَهــا َعِلــيَّ ْبــَن أ ُبــو اْلَحَســِن g َلَقــْد َغِلْطُتــْم ِإنَّ

َ
ْنُفَســُکْم  َقاَلــِت اْلُعَلَمــاُء َعَنــي ِبــِه َنْفَســُه َفَقــاَل أ

َ
ْنُفَســنا َو أ

َ
َمــا َمْعَنــي َقْوِلــِه  َو أ

ْبَعَثــنَّ ِإَلْیِهــْم َرُجــاًل َکَنْفِســي َیْعِنــي َعِلــيَّ ْبــَن 
َ
ْو َل

َ
ِبــيِّ n ِحیــَن َقــاَل َلَیْنَتِهَیــنَّ َبُنــو َوِلیَعــَة أ ــا َیــُدلُّ َعَلــي َذِلــَك َقــْوُل النَّ َطاِلــٍب g َو ِممَّ

َحــٌد َو َفْضــٌل 
َ
ُمُهــْم ِفیَهــا أ ــٌة اَل َیَتَقدَّ َســاِء َفاِطَمــَة h َفَهــِذِه ُخُصوِصیَّ ْبَنــاِء اْلَحَســَن َو اْلُحَســْیَن c َو َعَنــي ِبالنِّ

َ
ِبــي َطاِلــٍب g َو َعَنــي ِباْل

َ
أ

اِلَثــُة. اَل َیْلَحُقُهــْم ِفیــِه َبَشــٌر َو َشــَرٌف اَل َیْســِبُقُهْم ِإَلْیــِه َخْلــٌق ِإْذ َجَعــَل َنْفــَس َعِلــيٍّ g َکَنْفِســِه َفَهــِذِه الثَّ
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 عالمــه محمدتقــی مجلســی در شــرح احادیث مربوط بــه ارث فرزنــدان، به ایــن روایت اشــاره کرده 
و آن را »الحســن کالصحیــح« بلکــه »صحیــح« می دانــد کــه همــه راویــان آن ثقــه هستند)مجلســی، 
1406 ق، ج 11: 249(. حدیــث »الحســن کالصحیــح« بــه حدیثــی اطــالق می شــود کــه راویــان آن 
امامــی ثقــه باشــد ولــی برخــی از راویــان، امامــی مــدح شــده باشــند امــا درجــه مــدح آن هــا کمتــر از 
درجــه وثاقــت باشــد)مامقانی، 1411 ق، ج 1: 175( و »روایــت صحیــح« بــه روایتــی گفتــه می شــود 
کــه ســند آن تــا معصــوم متصــل بــوده و همــه راویــان آن امامــی عــادل باشــند)مامقانی، 1411 ق، ج 
1: 145 - 148(. ایــن روایــت در کتــاب بشــارة المصطفــی محمــد بــن علــی طبــری از علمــای قــرن 
ششــم نیــز بــا همیــن ســند)طبری، 1420 ق: 349 – 352( و متــن روایــت در منابــع دیگــری نیز بعد 
از شــیخ صــدوق بــه نقــل از ایــن کتــاب آمــده اســت)ازجمله قنــدوزی، 1416 ق، ج 1: 42 و 43 و 

136؛ شــریف قرشــی ، 1380، ج 1: 168(.

5- 2. ابن شعبه حرانی در تحف العقول

ــی، 9؛  ــزرگ تهران ــیخ صدوق)آقاب ــران ش ــار و از معاص ــرن چه ــای ق ــی از علم ــعبه حران ــن ش اب
آقابــزرگ تهرانــی، 1403 ق، ج 3: 400(، روایــت کتــاب عیــون را بــا تفــاوت اندکــی در کتــاب تحــف 
العقــول بــدون ذکــر ســند آورده اســت)ابن شــعبه حرانــی، 1404 ق: 429(. شــبیه ایــن مناظــره، 
گفت وگویــی نیــز بیــن امــام کاظــم g و هــارون واقــع شــده کــه آن حضــرت بــرای اثبــات ذریــه 
بــودن حســنین c بــه آیــه مباهلــه اســتناد کــرده اســت)ابن بابویــه، 1378 ق، ج 1: 84؛ اربلــی، 

1405 ق، ج 3: 45(.

5- 3. شیخ مفید در فصول المختاره

محمــد بــن محمــد بــن نعمــان، معــروف بــه شــیخ مفیــد )336- 413 ق( بعــد از اســتادش شــیخ 
صــدوق، متــن مناظــره را در کتــاب فصــول المختــاره نقــل کــرده اســت کــه متــن آن چنیــن اســت:

ــر  ــه امــام رضــا g گفــت: بزرگ تریــن فضیلــت امیرالمؤمنیــن g کــه قــرآن ب روزی مأمــون ب
آن داللــت می کنــد چیســت؟ امــام رضــا g فرمــود: فضیلــت آن حضــرت در آیــه مباهلــه 
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ــو  ــاره[ پــس از دانشــی کــه ت ــن ]ب ــد: پــس هــر کــه در ای ــه می فرمای اســت کــه خــدای جل جالل
را ]حاصــل[ آمــده بــا تــو محاجــه کنــد بگــو بیاییــد پســرانمان و پســرانتان و زنانمــان و زنانتــان و مــا 
خویشــان نزدیــك و شــما خویشــان نزدیــك خــود را فراخوانیــم ســپس مباهلــه کنیــم و لعنــت خــدا 
را بــر دروغ گویــان قــرار دهیم)آل عمــران، 61(. پــس از نــزول ایــن آیــه رســول خــدا n، حســن و 
حســین c را طلبیــد کــه پســرانش بودنــد و فاطمــه h را طلبیــد کــه در اینجــا به منزلــه زنانــش 
بــود و امیرالمؤمنیــن g را طلبیــد کــه بــه حکــم خداونــد عزوجــل بــه منزلــه نفــس پیامبــر بودنــد 
و مســلم اســت کــه کســی از مخلوقــات برتــر و بافضیلــت تــر از رســول خــدا n نیســت پــس بــر 

اســاس حکــم خــدا کســی برتــر از )شــخصی همچــون( نفــس رســول خــدا n نیســت.

مأمــون گفــت: آیــا چنیــن نیســت کــه خداونــد »ابنــاء« بــه لفــظ جمــع گفتــه اســت درحالی کــه 
فقــط دو پســر خــود را طلبیــده اســت و »نســاء« را بــه لفــظ جمــع خوانــده و فقــط دختــر خــود را 
خوانــده اســت؟ پــس چــرا جایــز نیســت کــه فقــط خــودش را بخوانــد و مــراد از »نفــس« فقــط خود 
حضــرت باشــد؟ بنابرایــن امیرالمؤمنیــن فضیلتــی کــه ذکــر کــردی، نــدارد. امــام رضــا g فرمود: 
ــه کــه  ــر خــود را دعــوت می کنــد، همان گون ــرا دعوت کننــده غی ــن ســخن درســت نیســت؛ زی ای
ــد  ــه در حقیقــت خــود را بخوان ــد و درســت نیســت ک ــر خــود امــر می کن ــه غی ــز ب ــده نی ــر کنن ام
همان گونــه کــه درســت نیســت در حقیقــت بــه خــود امــر کنــد و اگــر پیامبــر مــردی را در مباهلــه 
به جــز امیرالمؤمنیــن نطلبیــده باشــد، ثابــت می شــود کــه او همــان نفســی اســت کــه خداونــد در 

کتــاب خــود بــه آن حکــم کــرده و حکــم آن را در تنزیــل قــرآن قــرار داده اســت.

 )با این پاسخ( مأمون گفت: وقتی جواب داده شد، سؤال باطل می شود1)مفید، 1413 ق ب: 38(.

َضــا g َفِضیَلُتــُه ِفــي  ِمیــِر اْلُمْؤِمِنیــَن g َیــُدلُّ َعَلْیَهــا اْلُقــْرآُن َقــاَل َفَقــاَل َلــُه الرِّ
َ
ْکَبــِر َفِضیَلــٍة ِل

َ
ْخِبْرِنــي ِبأ

َ
َضــا g أ 1. َقــاَل اْلمأمــون َیْومــًا ِللرِّ

ْبناَءُکــْم َو ِنســاَءنا َو ِنســاَءُکْم َو 
َ
ْبناَءنــا َو أ

َ
ــَك ِفیــِه ِمــْن َبْعــِد مــا جــاَءَك ِمــَن اْلِعْلــِم َفُقــْل َتعاَلــْوا َنــْدُع أ ــُه َجــلَّ َجاَلُلــهُ  َفَمــْن َحاجَّ اْلُمَباَهَلــِة َقــاَل اللَّ

ــِه n اْلَحَســَن َو اْلُحَســْیَن c َفَکاَنــا  ــِه َعَلــي اْلکاِذِبیــَن  »آل عمــران، 61« َفَدَعــا َرُســوُل اللَّ ْنُفَســُکْم ُثــمَّ َنْبَتِهــْل َفَنْجَعــْل َلْعَنــَت اللَّ
َ
ْنُفَســنا َو أ

َ
أ

ــُه  نَّ
َ
ــِه َعــزَّ َو َجــلَّ َو َقــْد َثَبــَت أ ِمیــَر اْلُمْؤِمِنیــَن g َفــَکاَن َنْفَســُه ِبُحْکــِم اللَّ

َ
اْبَنْیــِه َو َدَعــا َفاِطَمــَة h َفَکاَنــْت ِفــي َهــَذا اْلَمْوِضــِع ِنَســاَءُه َو َدَعــا أ

ــِه n ِبُحْکِم  ْفَضــَل ِمــْن َنْفــِس َرُســوِل اللَّ
َ
َحــٌد أ

َ
ْن اَل َیُکــوَن أ

َ
ْفَضــَل َفَوَجــَب أ

َ
ــِه n َو أ َجــلَّ ِمــْن َرُســوِل اللَّ

َ
ــِه ُســْبَحاَنُه أ َحــٌد ِمــْن َخْلــِق اللَّ

َ
َلْیــَس أ

َســاَء  ــًة َو َذَکــَر النِّ ــِه n اْبَنْیــِه َخاصَّ َمــا َدَعــا َرُســوُل اللَّ ْبَنــاَء ِبَلْفــِظ اْلَجْمــِع َو ِإنَّ
َ
ــُه اْل  َلْیــَس َقــْد َذَکــَر اللَّ

َ
ــِه َعــزَّ َو َجــلَّ َقــاَل َفَقــاَل َلــُه اْلمأمــون أ اللَّ

َعــاَء ِلَمــْن ُهــَو َنْفُســُه َو َیُکــوَن اْلُمــَراُد َنْفَســُه ِفــي اْلَحِقیَقــِة  ْن َیْذُکــَر الدُّ
َ
ــِه n اْبَنَتــُه َوْحَدَهــا َفِلــَم اَل َجــاَز أ َمــا َدَعــا َرُســوُل اللَّ ِبَلْفــِظ اْلَجْمــِع َو ِإنَّ

ِمیــَر اْلُمْؤِمِنیــَن 
َ
َضــا g َلْیــَس ِبَصِحیــٍح َمــا َذَکــْرَت َیــا أ ِمیــِر اْلُمْؤِمِنیــَن g َمــا َذَکــْرَت ِمــَن اْلَفْضــِل َقــاَل َفَقــاَل َلــُه الرِّ

َ
ُدوَن َغْیــِرِه َفــاَل َیُکــوُن ِل

ْن َیُکــوَن َداِعیــًا ِلَنْفِســِه ِفــي اْلَحِقیَقــِة َکَمــا اَل َیُکــوُن آِمرًا 
َ
َمــا َیُکــوُن َداِعیــًا ِلَغْیــِرِه َکَمــا َیُکــوُن الِْمــُر آِمــرًا ِلَغْیــِرِه َو اَل َیِصــحُّ أ اِعــَي ِإنَّ نَّ الدَّ

َ
َو َذِلــَك أ

ــُه َتَعاَلــي  ِتــي َعَناَهــا اللَّ ــُه َنْفُســُه الَّ نَّ
َ
ِمیــَر اْلُمْؤِمِنیــَن g َفَقــْد َثَبــَت أ

َ
ــِه n َرُجــاًل ِفــي اْلُمَباَهَلــِة ِإالَّ أ َلَهــا ِفــي اْلَحِقیَقــِة َو ِإَذا َلــْم َیــْدُع َرُســوُل اللَّ

ــَؤاُل. ِفــي ِکَتاِبــِه َو َجَعــَل ُحْکَمــُه َذِلــَك ِفــي َتْنِزیِلــِه َقــاَل َفَقــاَل اْلمأمــون ِإَذا َوَرَد اْلَجــَواُب َســَقَط السُّ
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شــیخ مفیــد ســند مناظــره را نیــاورده و علمــای دیگــر نیــز بــه نقــل از شــیخ مفیــد بــه ذکــر 
متــن مناظــره اکتفــا کرده اند)مجلســی، 1403 ق، ج 10 : 350 و 351؛ ج 35: 257 و 
ــود  ــان می ش ــر نش ــی، 1387: 60 و 61(. خاط ــینی میالن 258؛ ج 49: 188 و 189؛ حس
کتــاب »الفصــول المختــارة مــن العیــون و المحاســن« برگزیــده ای اســت از مطالــب دو 
ــون و  ــکالم« و »العی ــون ال ــی فن ــة ف ــس المحفوظ ــای »المجال ــه نام ه ــد ب ــیخ مفی ــاب ش کت
المحاســن« کــه از ایــن دو کتــاب اطالعــی در دســت نیســت و شــریف مرتضــی علــم الهــدی 
از شــاگردان برجســته شــیخ مفیــد، مطالــب دو کتــاب را در زمــان حیــات شــیخ مفیــد)373 
ــت)مفید، 1377:  ــرده اس ــم ک ــن و تنظی ــش تدوی ــی از عالقه مندان ــت یک ــه درخواس ق( ب

.)29  - 27

5- 4. سید رضی در حقائق التأویل

محمــد بــن حســین الشــریف الرضــی معــروف بــه ســید رضــی)359 – 406 ق( از شــاگردان 
شــیخ مفیــد، ایــن روایــت را بــا تفاوت هایــی در کتــاب »حقائــق التأویــل فــی متشــابه التنزیــل« 
ــن ســهل  ــن ســهل نوشــجانی نقــل کــرده کــه خالصــه آن چنیــن اســت: قاســم ب از قاســم ب
می گویــد: در مــرو در ایــوان ابومســلم پیــش مأمــون بــودم و علــی بــن موســی الرضا g نیــز 
در ســمت راســت مأمــون نشســته بــود. مأمــون از مــن دربــاره برتریــن فضیلــت امیرالمؤمنیــن 
پرســید و مــن در پاســخ آیــه مباهلــه را ذکــر کــردم کــه علــیg بــه منزلــه جــان پیامبــر دانســته 
شــده اســت. مأمــون گفــت: اگــر گفتــه شــود کــه نفس فقــط شــخص پیامبر اســت چه پاســخی 
ــا  ــه امــام کــرد و گفــت: ی ــی نداشــتم و مأمــون رو ب ــد کــه جواب می دهیــد؟ نوشــجانی می گوی
ــوت  ــد دع ــودش را نمی توان ــده خ ــود: دعوت کنن ــام فرم ــت؟ ام ــو چیس ــر ت ــن نظ ــا الحس اب
ــد و  ــوت می کن ــان را دع ــدان و زن ــه فرزن ــد، هنگامی ک ــوت می کن ــری را دع ــه دیگ ــد؛ بلک کن
ــر  ــس پیامب ــوان نف ــی g به عن ــوت از عل ــط دع ــد، فق ــح نباش ــز صحی ــودش نی ــوت از خ دع
ــن  ــنیدن ای ــا ش ــد: ب ــجانی می گوی ــود. نوش ــر ب ــرا حاض ــه در آن ماج ــود ک ــد ب ــح خواه صحی
ســخن چشــمانم روشــن شــد و مأمــون گفــت: وقتــی جــواب صحیــح داده شــود جــواب تمــام 
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ــی، 1406 ق، ج 5: 112(. ــریف رض است1)ش

5- 5. عالمه طباطبایی در المیزان

عالمــه طباطبایــی در تفســیر المیــزان پــس از ذکــر مناظــره کتــاب عیــون، مناظــره دیگــری را نقل 
کــرده کــه بســیار مختصــر اســت. ایشــان می نویســند: در ســؤاالت مأمــون از امــام رضــا g آمــده 
اســت کــه مأمــون پرســید: چــه دلیلــی بــر خالفــت جدتــان حضــرت علی بــن ابــی طالــبg وجود 
دارد؟ حضــرت فرمودنــد: آیــه انفســنا )مباهلــه(. مأمــون گفــت: اگــر »نســاءنا« در آیــه ذکر نمی شــد، 
ــه ذکــر نمی شــد2  ــا« در آی ــی درســت اســت کــه( »ابناءن ــن ســخن شــما زمان حضــرت فرمــود: )ای
)طباطبایــی، 1417 ق، ج 3: 230(. منبــع مــورد اســتفادۀ عالمــه طباطبایــی در ایــن روایت، به رغم 
جســت وجوهای فــراوان، یافــت نشــد. در آثــار دیگــر عالمــه طباطبایــی ازجملــه تفســیر البیــان کــه 
رویکــرد روایــی دارد، ایــن روایــت دیــده نمی شــود)طباطبایی، بی تــا، ج 2: 232 – 237(. در منابــع 
معاصــر دیگــر نیــز همیــن روایــت بــدون ذکــر منبــع آمــده اســت)صادقی تهرانــی، بی تــا، ج 7: 197؛ 

صادقــی تهرانــی، 1406 ق، ج 5: 178؛ ســلیمانی آشــتیانی، 1387، ج 2: 548(.

6. تحلیل مناظره

حضــور تعــدادی از نزدیــکان پیامبــر در مباهله بیانگــر فضیلــت آن هاست)ســاجدی، 1393: 75 

1. و مــن شــجون  هــذه المســألة مــا حکــي عــن القاســم بــن ســهل النوشــجانی، قــال: کنــت بیــن یــدي المأمــون فــی ایــوان ابــي مســلم 
بمــرو، و علــي بــن موســی الرضــا g قاعــد عــن یمینــه، فقــال لــي المأمــون: یــا قاســم! أّي فضائــل صاحبــك افضــل؟ فقلــت: لیــس شــي ء 
منهــا افضــل مــن آیــة المباهلــة، فــان الّلــه ســبحانه جعــل نفــس رســوله n و نفــس علــي واحــدة؛ فقــال لــي: إن قــال لــك خصمــك: إن 
النــاس قــد عرفــوا البنــاء فــي هــذه الیــة و النســاء، و هــم: الحســن و الحســین و فاطمــة، و أمــا النفــس فهــي نفــس رســول الّلــه وحــده، 
بــأي شــي ء تجیبــه! قــال النوشــجاني: فأظلــم علــّي مــا بینــه و بینــی و امســکت ال اهتــدي بحجــة؛ فقــال المأمــون للرضــا g: مــا تقــول 
فیهــا یــا ابــا الحســن؟ فقــال لــه: فــي هــذا شــی ء ال مذهــب عنــه؛ قــال: و مــا هــو؟ قــال: هــو انــه رســول الّلــه n داع و لذلــك قــال الّلــه 
ْبناَءُکــْم« )الــی آخــر الیــة( و الداعــي ال یدعــو نفســه إنمــا یدعــو غیــره، فلمــا دعــا البنــاء و النســاء و لم 

َ
ْبناَءنــا َو أ

َ
ســبحانه: »َفُقــْل َتعاَلــْوا َنــْدُع أ

یصــح ان یدعــو نفســهلم یصــح ان یتوجــه دعــاء النفــس إاّل الــی علــي بــن ابــي طالــب g، إذ لــم یکــن بحضرتــه- بعــد مــن ذکرنــاه- غیــره 
ممــن یجــوز توجــه دعــاء النفــس الیــه، و لــو لــم یکــن ذلــك کذلــك لبطــل معنــی الیــة. قــال النوشــجانی: فانجلــی عــن بصــري، و امســك 

المأمــون قلیــال، ثــم قــال لــه: یــا ابــا الحســن إذا أصیــب الصــواب انقطــع الجــواب!
2. و فــي ســؤاالت المأمــون عــن الرضــا g: قــال المأمــون: مــا الدلیــل علــی خالفــة جــدك علــي بــن أبــي طالــب؟ قــال: آیــة أنفســنا قــال: 

لــو ال نســاءنا قــال لــو ال أبناءنــا
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- 90؛ غالمــی، 1397: 77 - 105(؛ بــا ایــن  حــال تعابیــر آیــه، باعــث برخــی مباحــث علمی شــده 
اســت کــه در مناظــره بیــن مأمــون و امــام رضــا g نیــز بــه دو جنبــۀ اصلــی آیــه، یعنــی فضیلــت 
و تعییــن مصادیــق اشــخاص حاضــر در مباهلــه اشــاره شــده اســت. بــا تحلیــل مناظــرۀ فــوق کــه 
 g ــن ابی طالــب ــژه فضایــل امیرالمؤمنیــن علــی ب ــه  وی ــا محوریــت فضایــل اهل بیــت b و ب ب

منعقــد شــده اســت مــوارد زیــر بــه دســت می آیــد:

6- 1. طرفین مناظره

طرفیــن مناظــره طبــق روایــت شــیخ صــدوق، ابــن شــعبه حرانــی، شــیخ مفیــد و عالمــه 
طباطبایــی، مأمــون و امــام رضــا g هســتند کــه علمایــی از عــراق و خراســان نیــز شــاهد ایــن 
مناظره انــد؛ طبــق نقــل ســید رضــی مناظــره مأمــون بــا شــخص دیگــری اســت کــه امــام در پایــان 
بــه مأمــون، پاســخ علمــی داده اســت. بــا توجــه بــه رواج نقــل بــه معنــا در روایات)معــارف، 1385: 
7 - 24(، امــکان دارد کــه همــه روایــات ناظــر بــه یــک مناظره باشــد که هــر راوی و نویســنده ای، آن 
را بــه  گونــه ای نقــل کــرده اســت هرچنــد از ظاهــر روایــات دلیلــی بــر ایــن مطلــب یافــت نمی شــود. 
تنهــا قرینــه ای کــه بــه  صــورت جزئــی، وحــدت مناظــره را تقویــت می کنــد موضــوع مناظــره اســت 
کــه در همــه روایــات، از یــک مطلــب ســخن بــه میــان آمــده اســت و اگــر مطلبــی قبــاًل در جلســات 

مأمــون و امــام رضــا g بیــان شــده باشــد، ســؤال دوبــاره از آن وجهــی نخواهــد نداشــت.

6- 2. مبانی موردقبول طرفین مناظره و روش امام g در پاسخ

بــا توجــه بــه طرفیــن مناظــره و مباحــث مطرح شــده در آن، مناظــره بــر اســاس مبانــی خاصــی 
ــر(  ــخص دیگ ــا ش ــام ی ــه ام ــاب ب ــون )خط ــرف مأم ــده از ط ــؤال مطرح ش ــت. س ــده اس ــام ش انج
ــای آن  ــی در فض ــن بحث ــه چنی ــت ک ــر آن اس ــی g بیانگ ــام عل ــت ام ــن فضیل ــن برتری در تعیی
روز جامعــه علمــی، مطــرح بــوده و علمــا در پاســخ بــه آن اختــالف  نظــر داشــتند و بــا توجــه بــه 
اینکــه مأمــون منتســب بــه عبــاس عمــوی پیامبــر بــود، برخــی از علمــای دربــار و بــزرگان عباســی 
 n ــر ــه پیامب ــن صحاب ــوان برتری ــدان وی را به عن ــی از فرزن ــا یک ــاس ی ــه عب ــد ک ــت نبودن بی رغب
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ــات  ــه روای ــازند؛ چنانک ــتحکم س ــود را مس ــت خ ــای خالف ــب پایه ه ــن ترتی ــد و بدی ــی کنن معرف
ــا: 99 و 100( و  ــانه چی، بی ت ــر ش ــان راندند)مدی ــر زب ــاس ب ــدان بنی عب ــت خان ــادی در فضیل زی
بــا طــرح »وراثــت اعمــام«، عبــاس، عمــوی پیامبــر را وارث آن حضــرت دانستند)درخشــه، 1391: 
66( اگرچــه در ابتــدا بــا نــام خونخواهــی اهل بیــت b و دعــوت بــه ســوی عتــرت قیــام کردنــد؛ 
ولــی در پایــان بــا تثبیــت جایــگاه خــود، دعــوی میــراث خالفــت بــرای خویشــتن نمودند)عاملــی، 
1380: 20- 39(. ســؤال مأمــون نیــز در مناظــره از همیــن مســئله نشــئت می گیــرد کــه تعــدادی 
ْوَرْثَنــا اْلِکَتــاَب 

َ
از علمــای اهــل عــراق و خراســان در آنجــا حاضــر هســتند و مأمــون معنــای آیــۀ »ُثــمَّ أ

ِذیــَن اْصَطَفْیَنــا ِمــْن ِعَباِدَنــا« )فاطــر، 32( را از آن هــا ســؤال می کنــد. پاســخ علمــا، انتخــاب امت  الَّ
ــرح  ــت b را مط ــری اهل بی ــل برت ــت و دالی ــخ مخالف ــن پاس ــا ای ــام ب ــی ام ــت؛ ول ــول الله اس رس
می کنند)ابــن بابویــه، 1378 ق، ج 1: 229(. امــام رضــا g در پاســخ بــه ســؤال مأمــون در تعییــن 
برتریــن فضیلــت امــام علــی g یــا برتریــن صحابــه، بــا توجــه به مبنــای مــورد قبــول طرفین بحث 

کــرده اســت کــه عبــارت  اســت از:

6-2-1. قرآن کریم

ــات  ــر آی ــه ظواه ــی ب ــود دارد؛ گاه ــت b وج ــه اهل بی ــوط ب ــات مرب ــن آی ــرد در تبیی دو رویک
ــتناد  ــات اس ــون آی ــه بط ــم ب ــی ه ــتفاده  و گاه ــل اس ــات فضای ــرای اثب ــرآن ب ــی ق ــطح تنزیل و س
می شــود. مــراد از ســطح تنزیلــی، مرتبــه ای از معنــای قــرآن اســت کــه هــر کــس مفهــوم عربــی 
کالم و محــاورات تفســیر را بــر اســاس شــیوه عقالیــی محــاوره بدانــد، مــراد خداونــد را در آن ســطح 
درک می کند)نجــارزادگان، 1391: 6(. آنچــه در اینجــا مــورد اســتناد امــام رضــا g قــرار گرفتــه 
اســت، ســطح تنزیلــی آیــۀ مباهلــه اســت کــه بــر مبنــای ادبیــات عــرب و اصــول عقالیــی محــاوره 
اســت؛ زیــرا عربــی بــودن قــرآن اقتضــا می کنــد کــه تبییــن مفــاد اســتعمالی بــر مبنــای ادبیــات 
ــودن قــرآن طبــق برخــی آیات)ابراهیــم، 4( اقتضــا می کنــد کــه  ــان مــردم ب ــه زب عــرب باشــد و ب
کشــف مــراد خــدای متعــال از آیــات، بــر اســاس اصــول عقالیــی محــاوره باشــد)بابایی، 1379: 
23 - 25(. ایــن شــیوه مــورد قبــول طرفیــن واقــع شــده اســت. طبــق روایــت کتــاب عیــون، خــود 
مأمــون نیــز معنــای آیــه ای از قــرآن را پرســیده اســت. برداشــت از قــرآن بــر اســاس توجــه بــه قرایــن 
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پیوســته لفظی)ســیاق کلمــات و جمــالت( صــورت گرفتــه اســت کــه در فهم عبــارات قرآن پیشــینه 
طوالنی دارد)بابایی، 1379: 118 – 128؛ و 263-287؛ ســعیدی روشــن، 1379: 262 - 268(. 
همچنیــن ظاهــر تعابیــر قــرآن نیــز مــورد پذیــرش طرفیــن واقــع شــده کــه در علــم اصــول و تفســیر 
از مبانــی مــورد پذیــرش بــرای دریافــت تعالیــم قــرآن کریــم اســت)مؤدب، 1388: 121 – 142(.

6- 2- 2. تاریخ قطعی

 تحلیــل فضیلــت امــام علــی g بــا اســتناد بــه ماجــرای تاریخــی مباهلــه انجــام شــده کــه مــورد 
قبــول طرفیــن اســت. مســیحیان بــا عــدم پذیــرش دالیــل قــرآن در بنــده بــودن حضــرت عیســی 
ــه صــورت  ــه، ماجــرای تاریخــی مباهل ــۀ مباهل ــزول آی ــه دعــوت شــدند و بعــد از ن ــه مباهل g، ب
گرفــت؛ بنابرایــن یکــی از مبانــی و منابــع طرفیــن مناظــره اســتفاده از منابــع تاریخــی اســت کــه 
می توانــد بــه  عنــوان منبــع تفســیر آیــات مــورد اســتفاده قــرار گیرد)بابایــی، 1379: 299 – 310؛ 

رجبــی، 1383: 232 - 236(.

6- 2- 3. روایات دیگر

 بعــد از قــرآن، روایــات تفســیری مهم تریــن منبــع تفســیری بــه شــمار مــی رود کــه مفســران در 
طــول تاریــخ بــرای تبییــن دقیــق معانــی آیــات، بــه آن هــا اســتناد کرده اند)بابایــی، 1379: 196 
– 214 و 287 - 293؛ علــوی مهــر، 1381: 85 - 154(. اســتناد امــام رضــا g بــه روایــت نبــوی 
بــرای بیــان معنــای واژه هــای آیــه اســت و در تثبیــت معنــای مــورد اســتفاده امــام مؤثــر اســت و از 
آنجــا  کــه مــورد اعتــراض طرف هــای دیگــر قــرار نگرفتــه اســت، می تــوان برداشــت کــرد کــه آن هــا 
ــن  ــس و تعیی ــوی نف ــای لغ ــان معن ــا g در بی ــرت رض ــتند. حض ــول داش ــات را قب ــن روای ــز ای نی
مصــداق آن می فرماینــد: در مــوارد دیگــری نیــز پیامبــر، علــی g را بــه منزلــۀ نفس خــود خطاب 
کــرده اســت؛ از جملــه در مقابــل قبیلــۀ بنــی ولیعــه فرمــود: اگــر از اقدامــات خــود دســت برندارند 
شــخصی همچــون خــود را بــه ســوی آن هــا می فرســتم تــا با آن هــا برخــورد مناســب صــورت گیرد: 
 g ْبَعَثــنَّ ِإَلْیِهــْم َرُجــاًل َکَنْفِســی«. بــر اســاس ایــن روایت، پیامبــر، علی

َ
ْو َل

َ
»َلَیْنَتِهَیــنَّ َبُنــو َوِلیَعــَة أ
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را بــه منزلــه نفــس خــود دانســته اســت. علــی g بــرای اثبــات برتــری خــود در روز شــورا بــه ایــن 
روایــت و مقابلــه بــا بنــی ولیعــه )از قبایــل کنــده( بــه آن اســتناد کــرده اســت)ابن بابویــه، 1362، ج 
2: 555(. ایــن فرمایــش پیامبــر در منابــع اهل ســنت نیز انعــکاس یافته)نســائی، 1411 ق، ج 5: 
127( و تعابیــر مشــابه دیگــر نیــز دربــاره هم تــرازی نفــس علــی g بــا نفــس پیامبــر n وجــود 
دارد)صفــار، 1404 ق، ج 1: 412؛ فســوی، 1401 ق، ج 1: 283؛ ابــن عقــده کوفــی، 1424 ق: 

191؛ ابــن حیــون، 1409 ق، ج 1: 111؛ مفیــد، 1413 ق الــف: 200(.

6- 3. نتایج نظری مناظره

مناظــرات فــوق بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه ســؤاالت مطــرح شــده توســط مخالفــان دربــاره آیــۀ 
مباهلــه دو محــور کلــی دارد: برخــی چنیــن اشــکال کرده انــد کــه مــراد از انفســنا، خــود پیامبــر 
اســت نــه شــخص دیگــر و برخــی گفته انــد کــه مــراد از انفســنا، همــه مــردان اســت نــه شــخصی 
خــاص. امــام رضــا g بــه هــر دو شــبهه پاســخ داده اســت کــه پاســخ حضــرت تبییــن می گــردد.

6- 3- 1. حضور امام علی g در مباهله

خداونــد در 61 ســوره آل عمــران عبــارت »انفســنا و انفســکم« بــه کار برده اســت؛ ایــن آیه خطاب 
بــه پیامبــر اســت و مصــداق نفــس را بایــد بــا توجه بــه ماجــرای تاریخــی تعیین کــرد؛ یعنی بررســی 
تاریخــی قضیــه نشــان خواهــد کــه مــراد از آن، چــه کســی یــا چــه کســانی اســت؟ بررســی منابــع 
ــاره افــراد حاضــر در مباهلــه بیانگــر آن اســت کــه دو دیــدگاه عمــده در ایــن زمینــه  فریقیــن درب
 n در کنــار پیامبــر g وجــود دارد: منابــع شــیعی و اغلــب منابــع اهــل تســنن بــه حضــور علــی
و حضــرت فاطمــه و حســنین b در مباهلــه بــا مســیحیان نجــران اذعــان دارنــد ولــی در برخــی 

منابــع اهــل تســنن، نامــی از علــی g در ماجــرای مباهلــه نیامــده اســت.

بیهقــی)م. 458( در دالئــل النبــوه می نویســد: همراهــان پیامبــر n حســنین و فاطمــه h و 
ــرآن  ــکام الق ــاب اح ــی در کت ــن عرب ــی، 1405 ق، ج 5: 388(. اب ــد )بیهق ــان بودن ــدادی از زن تع
نامــی از علــی g نیــاورده اســت )ابن عربــی، 1408 ق، ج 1: 275(. آلوســی کــه رویکــرد ســلفی 
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دارد، در روح المعانــی ضمــن پذیــرش اصــل مباهلــه، روایــات مربــوط بــه حضــور علــی g را بــه 
ــای  ــالف علم ــی، 1415 ق، ج 2: 182(. برخ ــول نمی کند)آلوس ــتهار آن، قب ــه اش ــاره ب ــم اش رغ
ــی  ــه قطع ــی g در مباهل ــور عل ــنن، حض ــل تس ــای اه ــری از علم ــر دیگ ــب معتب ــوق، در کت ف
ــا َنَزَلــْت َهــِذِه الَْیــُة: َفُقــْل َتعاَلــْوا  اســت؛ از جملــه مســلم نیشــابوری در الصحیــح می نویســد: َو َلمَّ
! َهــُؤاَلِء  ُهمَّ ــا َو َفاِطَمــَة َو َحَســًنا َو ُحَســْیًنا َفَقــاَل »اللَّ ــِه n َعِلیًّ ْبناَءُکــمْ  َدَعــا َرُســوُل اللَّ

َ
ْبناَءنــا َو أ

َ
َنــْدُع أ

 n ْهِلی«)مســلم بــن حجــاج ، 1412 ق: ج 4:1871(؛ وقتــی آیــه مباهلــه نــازل شــد؛ پیامبــر
َ
أ

علــی و فاطمــه و حســن و حســین b را خواســت و عــرض کــرد: پــروردگارا این هــا اهل بیــت مــن 
هســتند. ترمــذی نیــز روایتی به همیــن مضمون در کتاب ســنن خــود آورده اســت)ترمذی، 1419 
ق، ج 5: 71( و ابــن کثیــر بــه نقــل از جابــر در تفســیر خــود آورده اســت کــه مــراد از نفــس، علــی 
g اســت)ابن کثیر، 1419 ق، ج 2: 47(. همچنیــن حاکــم نیشــابوری در المســتدرک روایتــی را 
نقــل می کنــد کــه داللــت بــر حضــور علــی g در مباهلــه دارد. وی در پایــان روایــت می نویســد: 
ــی آن هــا در کتاب هــای خــود آن را  ــت طبــق شــرط بخــاری و مســلم صحیــح اســت ول ــن روای ای
ــی،  ــاب تاریخ)یعقوب ــی در کت ــف، ج 3: 150(. یعقوب ــابوری، 1400 ق، ال ــم نیش نیاورده اند)حاک
بی تــا، ج 2: 81 و 82(، زمخشــری در تفسیر)زمخشــری، 1407 ق، ج 1: 368(، قرطبــی در 
الجامــع لحــکام القــرآن )قرطبــی، 1364، ج 4: 104( و مــاوردی در النکــت و العیــون )مــاوردی، 
بی تــا، ج 1: 398 و 399( از دیگــر افــرادی هســتند کــه بــه حضــور علــی g در ماجــرای مباهلــه 
اذعــان کرده انــد؛ بنابرایــن روایاتــی کــه بیانگــر حضــور نیافتــن آن حضــرت در مباهلــه هســتند از 

درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

در مناظره هــای حضــرت امــام رضــا g پیرامــون آیــه مباهلــه، کســی از طرفیــن حضــور علــی 
g، حضــرت فاطمــه h و حســنین c را در ماجــرا مباهلــه انــکار نکــرده اســت و فقــط در تعیین 
ــره  ــل مناظ ــا g در مقاب ــام رض ــب ام ــن ترتی ــد. بدی ــاوت دارن ــم تف ــا ه ــه ب ــیر آی ــداق و تفس مص
ــد.  ــراض نمی کن ــران اعت ــی از حاض ــد، کس ــخص می کن ــه را مش ــداق آی ــی مص ــدگان، وقت کنن
حضــرت رضــا g، دعــوت از خــود فــرد )دعــوت نفــس( بــه مباهلــه را خالف منطــق دانســته و لذا 
مــراد از آن را کســی می دانــد کــه بــه منزلــۀ شــخص و جــان پیامبــر اســت و بدیــن ترتیــب برتــری 
ــید  ــد. س ــات می کن ــد، اثب ــر نبودن ــه حاض ــرای مباهل ــه در ماج ــه را ک ــایر صحاب ــر س ــی g ب عل
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ْبناَءنــا َو 
َ
مرتضــی در ایــن زمینــه می نویســد: علــی g کــه در مباهلــه حاضــر بــود، مصــداق »َنــْدُع أ

ْنُفَســُکْم« باشــد کــه 
َ
ْنُفَســنا َو أ

َ
ْبناَءُکــْم َو ِنســاَءنا َو ِنســاَءُکمْ « نیســت و تنهــا مصــداق آن می توانــد »َو أ

َ
أ

در فضیلــت بــا نفــس پیامبــر برابــر خواهــد بود)علــم الهــدی، 1431 ق، ج 2: 15(.

6- 3- 2. بررسی مصداق نفس

به رغــم اثبــات حضــور علــی g در ماجــرای مباهلــه در منابــع فریقیــن، در تعییــن معنــای نفس 
و چگونگــی تطبیــق آن بــا علــی g اختــالف نظــر وجــود دارد؛ زیــرا بــدون بیــان مصــداق، کشــف 
مــراد اصلــی خداونــد از برخــی آیــات قــرآن از جملــه آیــۀ مــورد بحــث میســر نمی گــردد. در نتیجــه 
ــان  ــای بی ــی از گونه ه ــد. یک ــد ش ــق نخواه ــل محق ــور کام ــه ط ــرآن، ب ــی ق ــی هدایت بخش ویژگ
مصــداق در روایــات اهــل بیــت b، بیــان مصادیــق انحصــاری اســت)رادبین، 1385: 86 و 87(. 
معنــای نفــس در آیــات قــرآن متعــدد اســت)دامغانی، بی تــا: 449 و 450؛ عســکری، 1428ق: 
473 - 475( ولــی مصــداق آن در ماجــرای مباهلــه در صــدر اســالم کــه بــا حضــور افــراد خاصــی 
انجــام شــده اســت، انحصــاری بــوده و افــراد دیگر شــامل مصــداق آن نخواهنــد بود؛ بلکــه مصداق 
نفــس بــا کمــک روایــت هــای تاریخــی مشــخص می شــود. بــه نظــر علمــای شــیعه، طبــق تصریــح 
آیــه مــراد از »ابنــاء« حســنین و مــراد از »نســاء« حضــرت فاطمــه h بــوده و علــی g در ایــن آیــه 
 g بــه منزلــه نفــس پیامبــر و مصــداق »انفســنا« اســت؛ از این  رو کســی در مقــام فضیلت بــا علی
هم تــراز نیست)طوســی، بی تــا، ج 2: 485؛ طبرســی، 1372، ج 2: 764(؛ امــا اهــل تســنن در 

ایــن زمینــه نظــر یکســانی ندارنــد و نظــرات گوناگونــی ابــراز کرده انــد:

الف. برخی، همان طور که اشاره شد،  نفس را بر علی g تطبیق می کنند.

ب. برخــی دیگــر معتقدنــد کــه مــراد از نفــس یــک نفــر نیســت؛ بلکــه منظــور عمــوم مســلمانان 
ــد  ــر کرده ان ــم ذک ــی ه ــا، 1414 ق، ج 3: 322( و روایات ــت)خازن، 1415 ق، ج 1: 254؛ رض اس
کــه بیانگــر حضــور افــراد دیگــری در مباهلــه اســت؛ طبــق ایــن روایــات همــه خلفــای راشــدین بــا 
فرزنــدان خــود در مباهلــه شــرکت داشــتند: فجــاء بأبــی بکــر و ولــده، و بعمــر و ولــده، و بعثمــان و 
ولــده، و بعلــّی و ولده)ابــن عســاکر، 1415 ق، ج 39: 177(. رشــید رضــا نیــز از جملــه ایــن افــراد 
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اســت، وی احادیــث مربــوط بــه مباهلــه را جعلــی میدانــد و می نویســد: روایــات مربــوط بــه حضــور 
علــی، فاطمــه و فرزنــدان شــان در مباهلــه و تطبیــق کلمــه »نســاءنا« بــر فاطمــه و »انفســنا« بــر 
علــی، در روایــات شــیعه نقــل شــده و هــدف شــان نیــز مشــخص اســت و چنــان در ترویــج آن تالش 
کرده انــد کــه در بیــن بیشــتر اهــل ســنت نیــز رایــج شــده اســت؛ امــا وضع کننــدگان نتوانســته اند 
ماجــرا را به خوبــی بــا آیــه تطبیــق دهنــد؛ زیــرا عــرب کلمــه »نســاءنا« را در مــورد دختــر خــودش 
بــه کار نمی بــرد درحالی کــه چندیــن زن دارد؛ و بعیدتــر اینکــه مــراد از انفــس را یــک نفــر یعنــی 
علی)علیــه الرضــوان( بداند)رضــا، 1414ق، ج 3: 322(. در تفســیر الحدیث محمد عــزة دروزه نیز 
اســتدالل مشــابهی دیــده می شــود)دروزه، 1421 ق، ج 7: 160(. مفســران شــیعه در مقابــل ایــن 
اشکال تراشــی، پاســخ داده انــد کــه نســاء در برخــی آیــات قــرآن ماننــد آیــۀ 49 ســوره بقــره، آیــات 
7 و 11 ســوره نســاء و آیــه 31 ســوره نــور در مــورد دختــران نیــز بــه کار رفتــه اســت)نجفی، 1394: 
ــه، مخالــف واقعیــت تاریخــی اســت)نجفی،  ــکار حضــور علــی g در ماجــرای مباهل 147( و ان
1394: 148 - 150( بــه ویــژه آن کــه عــالوه بــر شــیعیان، بیــش از 60 نفــر از بــزرگان اهــل تســنن 
آن را در کتــب خــود ذکــر کرده اند)مــکارم شــیرازی، 1374، ج 2: 583( کــه پیــش تــر بــه برخــی 

از آن هــا اشــاره شــد.

در مناظــره نقــل شــده توســط عالمــه طباطبایــی نیــز، مأمــون مــراد از نفــس را رجــال می دانــد 
کــه در مقابــل نســاء قــرار دارد. بدیــن ترتیــب مصــداق انفــس همــه مــردان خواهــد بــود و دلیلــی 
ــد)طباطبایی، 1417 ق، ج 3: 230(. در  ــد ش ــات نخواه ــه اثب ــن آی ــی  g از ای ــری عل ــر برت ب
پاســخ بــه دیــدگاه گــروه دوم بایــد گفــت کــه اگــر مــراد عمــوم مســلمانان اســت؛ چــرا پیامبــر بــرای 
مباهلــه فقــط افــراد خاصــی را انتخــاب کــرد. از طــرف دیگــر در صــورت عمومــی بــودن مــراد از 
انفــس، نیــازی بــه ذکــر فرزنــدان و زنــان در آیــه نیســت؛ زیــرا آن هــا نیــز شــامل در عموم مســلمانان 
هســتند. روایاتــی هــم کــه بیانگــر حضــور افــراد غیــر اهل بیــت b در مباهلــه هســتند بــا عمــوم 
روایــات فریقیــن مخالــف بــوده و بــه فــرض صحــت ســند، شــاذ محســوب می شــوند. حتــی برخــی 
علمــای اهــل تســنن نیــز بــه خــالف جمهــور بــودن ایــن روایــات اشاره کرده اند)آلوســی، 1415 ق، 
ج 2: 182(. از طــرف دیگــر ســخن المنــار مبنــی بــر تأثیرگــذاری شــیعه در پذیــرش روایــات مباهله 
از ســوی اهــل تســنن نیــز بــدون دلیــل بــوده و نتیجــه آن، انــکار اعتبــار همــه علمایــی اســت کــه 
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قبــل از وی بــه ایــن روایــات اشــاره کــرده و آن را پذیرفته انــد.

آنچــه از مناظــرات رضــوی برداشــت می شــود ایــن اســت کــه امــام رضــا g بــا توجــه بــه ســیاق 
بحــث و الفــاظ آیــه بــه کلمــه »ابناءنــا« اســتناد می کنــد کــه شــامل مــردان نیــز می شــود. لــذا انفــس 
در مقابــل رجــال نخواهــد بــود؛ لــذا عالمــه طباطبایــی در شــرح ایــن روایــت می نویســد: آیــۀ مباهله 
داللــت می کنــد کــه خداونــد نفــس علــی g را همچــون نفــس پیامبــر n قــرار داده اســت و اینکه 
مأمــون می گویــد »اگــر »نســاءنا« در آیــه نبــود« بــه این معناســت که کلمــه نســاءنا در آیه داللــت بر آن 
دارد کــه مــراد از نفــس، مــردان اســت و در ایــن صــورت فضیلتــی برای کســی محســوب نمی شــود؛ و 
پاســخ امــام بــه ایــن معناســت کــه وجــود »ابناءنــا« در آیــه داللــت برخــالف آن می کنــد؛ زیرا اگــر مراد 
از انفــس »مــردان« بــود، نیــازی بــه ذکــر »ابنــاء« نبود)طباطبایــی، 1417 ق، ج 3: 230(. آیت اللــه 
جــوادی آملــی نیــز پــس از ذکــر روایــت مناظــره مأمــون بــا امــام رضــا g و روایــت مناظــره هــارون بــا 
امــام کاظــم g، بــدون اشــاره بــه روایــت نقــل شــده در المیــزان چنیــن آورده اســت: »از مباحــث 
ــوی  ــر گفت وگ ــا g نظی ــام رض ــا ام ــون ب ــوی مأم ــت گفت وگ ــی، جه ــای روای ــز بحث ه ــی و نی قبل
ــواره  ــاس هم ــرا بنی عب ــود؛ زی ــن می ش ــی روش ــم g به خوب ــام کاظ ــا ام ــارون ب ــز ه اعتراض آمی
دربــاره فضیلــت ویــژه بنی هاشــم حســاس بوده انــد. یکــی از محوری تریــن جریــان قرآنــی کــه مــورد 
اســتناد اهل بیــت b بــوده و مــورد نقــد بنی عبــاس قــرار می گرفــت، همیــن داســتان ِبهــال بــوده 
اســت. آن هــا بــر ایــن پنــدار باطــل بوده انــد کــه مقصــود از )أنُفَســنا(، »رجالنــا« یعنــی مردان ماســت 
و ایــن پنــدار عاطــل را از تقابــِل موهــوم بیــن »انفســنا« و »نســاءنا« اســتخراج می کردنــد و چنیــن 
 b می بافتنــد کــه تقابــل انفــس و نســاء داللــت دارد کــه مقصــود از انفــس، رجــال اســت. اهل بیــت
آن هــا و دیگــران را چنیــن هدایــت می فرمودنــد کــه اگــر فقط همیــن دو تعبیــر بود ممکن بود کســی 
بتوانــد توهــم کنــد کــه انفــس در قبال نســاء، به معنــای رجــال اســت؛ ولی تعبیر ســومی وجــود دارد 
و آن کلمــه )أبناَءنــا( اســت کــه می توانــد مشــمول رجــال باشــد، پــس اگــر عباســیان بگوینــد »لــوال 
نســاءنا«، علویــان می فرماینــد: »لــوال ابناءنــا«؛ و ایــن همــان قصــه معهــود اســت«)جوادی آملــی، 
1389، ج 14: 495 و 496(. بدیــن ترتیــب می تــوان گفــت کــه امــام بــا توجــه بــه شــأن نــزول آیــه، 
اســتفاده از روایــات نبــوی و تحلیــل منطقــی اثبــات می کنــد کــه علــی g بــه منزلــه جــان پیامبــر 

اســت و هیــچ  کــس دیگــری در ایــن فضیلــت همتــای او نیســت.
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6- 3- 3. اثبات فضیلت برای علی g در آیۀ مباهله

بــا توجــه بــه حضــور علــی g در ماجــرای مباهلــه و تطبیــق نفــس بــر آن حضــرت، شــیعیان از 
ســویی حقانیــت اســالم و پیامبــر اســالم n را بــا توجــه بــه آیــۀ مباهلــه ثابــت و از ســوی دیگــر، 
 ،g را بیــان و از ســوی ســوم بــه فضیلــت علــی b رفعــت مقــام و علــو درجــه اهــل  بیــت پیامبــر
اشــاره می کننــد و والیــت و خالفــت آن حضــرت را بــه اثبــات می رســانند)مکارم شــیرازی، 1386 
ــد  ــاره می کن ــت اش ــن فضیل ــه ای ــوارج ب ــا خ ــه ب ــود در محاج ــی g خ ــه عل ب: 201(؛ چنانک
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــس پیامب ــار نف ــه، کن ــن آی ــس در ای ــداق نف ــه مص ــرت ب ــه آن حض ــد ک و می فرمای
ــرای  ــه ب ــر در مباهل ــواده پیامب ــن شــرکت خان اســت)اربلی، 1405 ق، ج 1: 267- 269(. بنابرای
تاثیرگــذاری روانــی در مخاطبــان نبــود؛ بلکــه انتخــاب افــراد حاضــر در مباهلــه تدبیــری الهــی و 
تدبیــری رّبانــی بــوده تــا نشــان دهــد این برگزیــدگان در نــزد خــدای متعال، ارزشــی بــزرگ و مقامی 
خــاص دارنــد کــه در چنیــن ماجــرای تاثیرگــذاری، بــه حضــور آن هــا فرمــان داده شــده اســت و 
ــرم n در  ــر اک ــت پیامب ــر صداق ــل ب ــن دلی ــه، مطمئن تری ــر مباهل ــۀ خط ــا در عرص ــرکت آن ه ش
اثبــات بشــر بــودن عیســی g و نفــی اولوهیــت وی اســت. اعــالم آمادگــی پیامبــر خــدا n برای 
ــد، در  ــرار دارن ــی ق ــال دین ــج و کم ــه نض ــه در قل ــانش ک ــن کس ــود و نزدیک تری ــردن خ ــی ک قربان
اثبــات ایــن مدعــا بیانگــر صداقــت آن حضــرت اســت چنانکــه رؤســای نجــران نیــز بــدان اعتــراف 

کردند)عاملــی، 1391، ج9: 563 - 570(.

ــه همیــن فضیلــت اشــاره کــرده و مقــام علــی g را  امــام رضــا g نیــز در مناظــرات فــوق، ب
هم تــراز بــا پیامبــر قــرار داده اســت. بــا ایــن  حــال برخــی از علمــای اهــل تســنن در زمینــه ایــن 
فضیلــت بــه مناقشــه پرداخته انــد؛ از جملــه ابــن تیمیــه در کتــاب منهــاج الســنة النبویــة حضــور 
در مباهلــه را داللتــی بــر امامــت علــی g نمی داند)ابــن تیمیــه، 1406 ق، ج 7: 122 – 130(. 
برخــی افــراد دیگــر نیــز بــه تبعیــت از وی، اســتدالل های مشــابهی را مطــرح کــرده و نظــرات وی 
را تفصیــل داده انــد )عجیبــه، 2004 م: 123 – 138(. ابــن تیمیــه بــه رغــم انــکار ایــن فضیلــت، 
 n ــه  طــور ناخواســته صحــت حدیــث مباهلــه و حضــور فقــط چهــار نفــر از اهل بیــت پیامبــر ب
ــت  ــر امام ــی آن را دال ب ــد ول ــراف می کن ــرت اعت ــت آن حض ــه فضیل ــت و ب ــه اس را در آن پذیرفت
نمی داند)حســینی میالنــی، 1387: 84 – 90(. آنچــه در مناظــرات نیــز مطرح شــده اســت بیانگر 
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ــِر  ْکَب
َ
ــی ِبأ ْخِبْرِن

َ
ــد: أ ــی g اســت؛ چنانکــه مأمــون در مناظــره می گوی ــن فضیلــت امــام عل برتری

ِمیــِر اْلُمْؤِمِنیــَن g َیــُدلُّ َعَلْیَهــا اْلُقْرآُن)مفیــد، 1413ق ب: 38(. برخــی از محققان ادله 
َ
َفِضیَلــٍة ِل

ابــن تیمیــه را بــه  تفصیل بررســی و نقــد کــرده و پاســخ داده اند)مالموســی میبــدی، 1392: 121 - 
142( و بــا اســتناد بــه آیــۀ مباهلــه، خالفت بالفصــل امیرالمؤمنیــن g را اثبــات کرده اند)میالنی، 

ــا 157(. ــر، 1397: 141 ت 1390: 37 – 75؛ معمــوری، 1386: 92-97؛ معینــی ف

ــت  ــه فضیل ــز ب ــنن نی ــل تس ــای اه ــی از علم ــیعیان، برخ ــر ش ــالوه ب ــود ع ــان می ش ــر نش خاط
ــر از  ــی قوی ت ــد: دلیل ــری می نویس ــه زمخش ــد؛ از جمل ــاره  کرده ان ــه اش ــۀ مباهل ــی g در آی عل
ماجــرای مباهلــه در فضیلــت اصحــاب کســا وجــود نــدارد: »و فیــه دلیــل ال شــی ء أقــوی منــه علــی 
فضــل أصحــاب الکســاء« )زمخشــری، 1407 ق، ج 1: 370(. روایتــی نیــز در منابــع معتبــر اهــل 
تســنن نقــل شــده اســت کــه معاویــه از ســعد بــن ابــی وقــاص، علــت عــدم ســب و دشــنام بــه علــی 
g را پرســید، ســعد در پاســخ گفــت: ســه گفتــار نبــوی دربــاره علــی g وجــود دارد کــه باعــث 
ــود از شــتران  ــی g را دشــنام ندهــم؛ اگــر فقــط یکــی از آن هــا در مــورد مــن ب ــا عل می شــود ت
ســرخ موی برایــم بهتــر بــود: حدیــث منزلــت، حدیــث فتــح خیبــر و دعــا در ماجــرای مباهلــه:... 
ــُه َعَلْیــِه َو  ــی اللَّ ــِه َصلَّ ْبناَءُکــمْ  َدَعــا َرُســوُل اللَّ

َ
ْبناَءنــا َو أ

َ
ــا َنَزَلــْت َهــِذِه الَْیــُة: َفُقــْل َتعاَلــْوا َنــْدُع أ َو َلمَّ

ْهِلی«)مســلم بــن حجــاج ، 1412 
َ
! َهــُؤاَلِء أ ُهــمَّ ــا َو َفاِطَمــَة َو َحَســًنا َو ُحَســْیًنا َفَقــاَل »اللَّ َم َعِلیًّ َســلَّ

ــن  ــق ای ــذی، 1419 ق، 5: 455(. طب ــل، 1416ق، ج 3: 160؛ ترم ــن حنب ق، ج 4: 1871؛ اب
روایــت حضــور علــی g در ماجــرای مباهلــه بــه عنــوان فضیلتــی بــرای آن حضــرت حتــی در نــزد 

مخالفانــش نیــز محســوب شــده اســت.

6- 4. نتایج عملی مناظره

عــالوه بــر نــکات علمــی، برخــی خصوصیــات و آداب مناظــره نیــز از گفت وگــوی امام بــا حاضران 
برداشــت می شــود، از جملــه:

- ادب و احتــرام طرفیــن در حیــن انجــام مناظــره رعایــت شــده اســت و توهینــی به کســی )اعم از 
کســانی کــه در جلســه هســتند یــا افــراد دیگــر مثــاًل بقیــه صحابه یــا مســیحیان حاضــر در مباهله( 
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صــورت نگرفتــه اســت. تعابیــر مــورد اســتفاده نظیــر ابــا الحســن و امیرالمؤمنیــن نیــز احترام آمیــز 
است.

- ســؤال کــردن از آیــات قــرآن و جایــگاه اهل بیــت b در حضــور امــام آزاد اســت و امــام ســخن 
طــرف مقابــل را اســتماع کــرده و بــه ســؤاالت پاســخ می دهنــد.

ــر اســاس  ــگاه حضــرت روشــن می شــود کــه ب ــوان علمــی امــام و جای ــن پاســخ امــام، ت ــا ای - ب
عقیــده شــیعه، امامــان در قلــه دانــش و حکمــت و معرفــت قــرار دارنــد و هیــچ  یــک از آحــاد امــت را 
یــارای درك مقــام برتــر علمــی آنــان نیســت)فخلعی، 1383: 156–171(؛ لــذا پاســخ های علمــی 
امــام بــه ســؤاالت مناظــره، قانع کننــده اســت و امــام در صــورت لــزوم، خــود بــه ســؤاالتی پاســخ 

می دهــد کــه اصحابــش تــوان پاســخ بــه آن هــا را ندارنــد.

ــور  ــه  ط ــه ب ــی ک ــه مطالب ــه دادن ب ــه و از توج ــؤال پرداخت ــورد س ــه م ــط ب ــره فق ــام در مناظ - ام
ــد. ــودداری کرده ان ــدارد خ ــی ن ــره ارتباط ــوع مناظ ــه موض ــتقیم ب مس

- امــام پــس از بیــان علمــی مطلــب، نتیجه گیــری را بــه مخاطــب واگــذار کــرده اســت تــا بــا توجــه 
بــه دالیــل علمــی و شــواهد ذکــر شــده، مطلــب را بپذیریــد یــا پاســخ دهد.

- امــام در بیــان مطلــب بــه  طــور صریــح از حقیقــت دفــاع کــرده و چیــزی را در لفافــه یــا دوپهلــو 
ذکــر نکــرده اســت، بدیــن ترتیــب بــا برهــان موجــود در ســخن امــام، نمی تــوان از آن برداشــت های 

متعــدد و دلخــواه کــرد.

- ســطح علمــی مخاطبــان در مناظــره رعایت شــده اســت؛ لذا در مقابل ســؤال علمای مســلمان 
ــات اســتناد کــرده و در  ــات و روای ــر آی ــه درون دینــی نظی ــه ادل ــه، ب ــه مباهل عــراق و خراســان از آی
مقابــل ســخنان ایجازگونــه مأمــون، بــه ایجــاز و اختصار ســخن بلیــغ گفتــه و از اطناب ممــل پرهیز 

کــرده اســت.

- از ایــن مناظــره و اســتناد امــام بــه آیــه مباهلــه و آیــات دیگــر در ضمــن مناظــره می تــوان بــه 
اتهــام برخــی از مســلمانان علیــه شــیعه پاســخ داد کــه شــیعیان را بــه تحریــف قــرآن و عــدم پذیرش 
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قــرآِن در دســترس مســلمانان متهــم کردند)انــواری، 1390: 26 -31(؛ امــام رضــا  g بــه همــان 
آیاتــی اســتناد کردنــد کــه عمــوم مســلمانان قرائــت می کننــد و لــذا ســیره عملی امــام بیانگــر تأیید 

ســالمت قــرآن از تحریــف اســت)خویی، بی تــا: 213 و 214؛ انــواری، 1390: 92(.

7. نتیجه گیری

امــام رضــا g در یکــی از مناظــرات خــود بــا مأمــون، بزرگ تریــن فضیلــت حضــرت علــی g را 
آیــۀ مباهلــه و قــرار دادن نفــس آن حضــرت بــه منزلــه نفــس پیامبــر دانســته و بــه شــبهات مطــرح 
شــده از ســوی مأمــون پاســخ داده اســت. مأمــون از ایــن مناظــره قانــع شــده و بــه صحــت ســخن 
امــام اعتــراف کــرده اســت. مبنــای امــام در مناظــره، آیــات قــرآن، روایــات نبــوی و شــواهد تاریخــی 
معتبــر اســت. ایــن مناظــره کــه بــا صراحــت امــام در دفــاع از حقیقــت و بــا رعایــت احتــرام متقابــل 
طرفیــن و آزادی بیــان صــورت گرفتــه اســت، بیــان می کنــد کــه تعبیــر »انفســنا و انفســکم« در آیــه 
مباهلــه بیانگــر باالتریــن فضیلــت امــام علــی g اســت کــه بــه منزلــه نفــس پیامبــر n دانســته 
شــده اســت و لفــظ »ابناءنــا« در آیــه بــا حضــور حســنین c تناســب دارد و مــراد از »نســاءنا« نیــز 

حضــرت صدیقــه کبــری h اســت.

طبــق فرمایــش امــام رضــا g، کســی نمی توانــد نفــس خــود را بــه مباهلــه بــا دیگــری دعــوت 
ــه،  ــه مباهل ــر از پیامبــر اســت، همچنیــن در آی ــذا مــراد از »انفــس« شــخص دیگــری غی کنــد؛ ل
»انفســنا« در مقابــل »نســاء نــا« قــرار گرفتــه اســت و ظرفیــت آن را دارد کــه شــامل همــۀ مــردان 
باشــد؛ ولــی بــه دلیــل واژه »ابناءنــا« در ادامــه آیــه، فقــط شــامل مــردان خاصــی اســت کــه مصداق 

آن طبــق تاریــخ قطعــی و پذیرفتــه شــده در نــزد فریقیــن، فقــط علــی g اســت.
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ـ ابن عساکر. )1415 ق(. تاریخ مدینة دمشق . بیروت: دار الفكر.

ـ ابن عقده کوفی، احمد بن محمد. )1424 ق(. فضائل أمیر المؤمنین  g . قم: دلیل ما.

ـ ابن فارس، احمد بن فارس . )بی تا(. معجم مقاییس اللغه . قم:  مكتب االعالم االسالمی .
ـ ابن  کثیر، اسماعیل بن عمر. )1419 ق(. تفسیر القرآن العظیم. بیروت: دار الكتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون .

ــــــــــــــــــــــــ. )1395 ق(. السیرة النبویة. بیروت: دار المعرفة. ـ  ـ 
ــــــــــــــــــــــــ. )بی تا(. البدایه والنهایه. بیروت: دار إحیاء التراث العربی. ـ  ـ 

ـ ابن کرامة، شرف االسالم بن سعید. )1420 ق(. تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین. بی جا: مرکز الغدیر للدراسات االسالمیة.
ـ ابن منظور، محمد بن مكرم . )بی تا(. لسان العرب . بیروت : دار صادر.

ـ ابن هشام حمیرى، عبدالملک بن هشام. )1383 ق(. سیره النبی صلی الله علیه ]و آله[ وسلم. قاهره: مكتبة محمدعلی صبیح.
ـ اربلی، علی بن عیسی. )1405 ق(. کشف الغمه فی معرفه االئمه. بیروت: دار االضواء.

ـ ازهرى، محمد بن احمد. )بی تا(. تهذیب اللغه. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
ـ انوارى، جعفر. )1390(. انگارۀ تحریف قرآن. قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )رحمه الله(.

ـ بابایی، علی اکبر و همكاران. )1379(. روش شناسی تفسیر قرآن. قم/ تهران: پژوهشكده حوزه و دانشگاه / سمت.
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ـ بنیاد پژوهش هاى اسالمی آستان قدس رضوى. )1415 ق(. شرح المصطلحات الكالمیة. مشهد: آستانة الرضویة المقدسة، مجمع 
البحوث اإلسالمیة.

ـ بیهقی، احمد بن حسین. )1405 ق(. دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة. بیروت: دار الكتب العلمیة.
.g قم: موسسۀ تحقیقاتی و تعلیماتی امام صادق .b ـ پیشوایی، مهدى. )1376(. سیرۀ پیشوایان

ـ ترمذى، محمد بن عیسی . )1419 ق(. الجامع الصحیح و هو سنن الترمذى. قاهره : دار الحدیث.
ـ جبر، فرید و همكاران. )1375(. موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب. بیروت : مكتبة لبنان ناشرون .

ـ جصاص، احمد بن علی . )1405 ق(. احكام القرآن. بیروت: دار إحیاء التراث العربی .
ـ جوادى آملی، عبدالله. )1389(. تسنیم، قم: اسراء.

ـ جهامی، جیرار. )2006 م(. الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربی و اإلسالمی )تحلیل و نقد(. بیروت: مكتبة لبنان ناشرون.
ـ حاکم نیشابورى، محمد بن عبدالله. )1400 ق، الف(. المستدرک علی الصحیحین. بیروت: دار المعرفة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. )1400 ق، ب(. معرفه علوم الحدیث. بیروت: دار االفاق الحدیث. ـ  ـ 
ـ حبرى ، حسین بن حكم. )1408 ق(. تفسیر الحبرى. بیروت: آل البیت .

ـ حسكانی، عبیدالله بن عبدالله. )1411 ق(. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل. تهران: مجمع إحیاء الثقافة اإلسالمیة التابعة لوزارة 
الثقافة و اإلرشاد اإلسالمی.

ـ حسینی میالنی، علی. )1387(. آیة المباهله. قم: الحقائق.
ـ خازن، علی بن محمد. )1415 ق(. تفسیر الخازن المسمی لباب التأویل فی معانی التنزیل . بیروت: دار الكتب العلمیة، منشورات 

محمد علی بیضون .
ـ خوارزمی ، موفق بن احمد. )1411 ق(. المناقب. قم : جامعۀ مدرسین .

ـ خویی، ابوالقاسم. )بی تا(. البیان فی تفسیر القرآن. قم: موسسة احیاء آثار االمام الخوئی.
ـ دامغانی، حسین بن محمد. )بی تا(. الوجوه و النظائر. بیروت: دارالكتب العلمیة.

ـ درخشه، جالل و حسینی فائق، محمدمهدى. )1391(. سیاست و حكومت در سیرۀ امام رضاg. تهران: بنیاد فرهنگی هنرى امام 
.g  رضا

ـ دروزه، محمد عزه. )1421ق(. التفسیر الحدیث: ترتیب السور حسب النزول. بیروت:  دار الغرب اإلسالمی .
ـ دهخدا، علی اکبر. )1377(. لغت نامه دهخدا. تهران: دانشگاه تهران.

ـ رادبین، علیرضا. )1385(. شیوۀ استناد حضرت امیرالمومنین g به آیات قرآن و مقایسه آن به استنادات سایر ائمه b. تبریز: 
دانشگاه آزاد اسالمی.

ـ راغب اصفهانی، حسین بن محمد. )1374(. مفردات الفاظ قرآن. تهران : مرتضوى .
ـ رجبی،  محمود. )1383(. روش تفسیر قرآن. قم : پژوهشكده حوزه و دانشگاه .

ـ رضا، محمد رشید. )1414ق(. تفسیر القرآن الحكیم الشهیر بتفسیر المنار. بیروت: دارالمعرفة.
ـ رفاعی، عبدالجبار. )1371(. معجم ما کتب عن الرسول و أهل بیته. تهران: وزارت ارشاد.

ـ زمخشرى، محمود بن عمر. )1407ق(. الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل فی وجوه التأویل. بیروت : دار الكتاب 
العربی.
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ـ ساجدى، حسین؛ سازمند، محمدرضا. )1393(. »بررسی تطبیقی آیه مباهله با رویكرد تبیین فضائل اهل بیت b«. مطالعات 
تطبیقی قرآن و حدیث. شماره 2. صص: 75 - 90.

ـ سعیدى روشن، محمدباقر. )1379(.   علوم قرآن. قم : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .
ـ سلیمانی آشتیانی، مهدى؛ درایتی، محمدحسین. )1387(. مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی . قم : دار الحدیث .

ـ سمرقندى، نصر بن محمد. )1416ق(. تفسیر السمرقندى المسمی بحر العلوم . بیروت: دار الفكر.
ـ شریف رضی، محمد بن حسین . )1406ق(. حقائق التاویل فی متشابه التنزیل. بیروت : دار األضواء.

ـ شریف قرشی ، باقر. )1380(. حیاه اإلمام الرضا g. قم: سعید بن جبیر.
ـ صادقی تهرانی، محمد. )1406ق(. الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه. قم : فرهنگ اسالمی .

ـــــــــــــــــــــ. )بی تا(. التفسیر الموضوعی للقرآن الكریم. قم: دفتر مؤلف . ـ  ـ 
ـ صفار، محمد بن حسن . )1404ق(. بصائر الدرجات فی فضائل آل محّمد صّلی الله علیهم.   قم: مكتبة آیة الله المرعشی النجفی.

ـ طباطبایی، محمدحسین. )1417ق(. المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ـــــــــــــــــــــــ. )بی تا(. تفسیر البیان فی الموافقه بین الحدیث و القرآن . بیروت : دار التعارف للمطبوعات . ـ  ـ 

ـ طبرسی، فضل بن حسن . )1372(. مجمع  البیان فی تفسیر القرآن. تهران: انتشارات ناصرخسرو.
ـ طبرى، محمد بن جریر. )1412 ق(. جامع البیان فی تفسیر القرآن . بیروت : دار المعرفه.

ـ طبرى، محمد بن علی. )1420 ق(. بشاره المصطفی n لشیعة المرتضی g. قم: مؤسسة النشر االسالمی.
ـ طریحی، فخرالدین بن محمد. )1375(. مجمع البحرین. تهران : مرتضوى.

ـ طوسی، محمد بن حسن. )بی تا(. التبیان فی تفسیر القرآن . بیروت : دار إحیاء التراث العربی .
ـ عاملی، جعفر مرتضی. )1380(. زندگی سیاسی هشتمین امام حضرت علی بن موسی الرضا  g. ترجمۀ خلیل خلیلیان. تهران: 

دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
ــــــــــــــــــــ. )1391(. سیرۀ صحیح پیامبر اعظم n. ترجمه محمد سپهرى. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ  ـ  ـ 

و اندیشه اسالمی.
ـ عجیبه، احمد علی. )2004 م(. نصارى نجران بین المجادله و المباهله. قاهره: دار اآلفاق العربیة

ـ عسكرى، حسن بن عبدالله. )1428ق(. الوجوه و النظائر. قاهره: مكتبة الثقافة الدینیة.
ـــــــــــــــــــــــــ. )بی تا(. الفروق فی اللغة. بیروت: دار االفاق الجدیدة. ـ  ـ 

ـ علم  الهدى، علی بن الحسین . )1431 ق(. تفسیر الشریف المرتضی المسمی ب: نفائس التأویل. بیروت: مؤسسة األعلمی 
للمطبوعات .

ـ علوى مهر، حسین. )1381(. روشها و گرایشهاى تفسیرى. قم: اسوه .
ـ عیاشی، محمد بن مسعود. )1380ق(. تفسیر العّیاشی. تهران: المطبعة العلمیة.

ـ غالمی، سید سجاد؛ روحی برندق، کاوس. )1397(. »تحلیل مناسبتی آیه مباهله با دیگر آیات فضایل اهل بیت b«. پژوهش هاى 
تفسیر تطبیقی. شماره 7. صص: 77 – 105.

ـ فخلعی ، محمدتقی. )1383(. گفتمانهاى مذاهب اسالمی. تهران: نشر مشعر.
ـ فرامرزى، جواد ؛ خلیلی، میثم. )1396(. »روش شناسی استدالل هاى امام رضا g به آیات والیت در مناظره با علماى مرو«. 



227
تحلیل استناد به آیۀ مباهله در مناظرات رضوی     )داوری چلقائی(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 36، زمستان 1400

فرهنگ رضوى. شماره 20. صص: 169 – 188.
ـ فراهیدى، خلیل بن احمد. )بی تا(. کتاب العین . قم : نشر هجرت.

ـ فسوى ، یعقوب بن سفیان. )1401ق(. المعرفة و التاریخ. بیروت: مؤسسة الرسالة.
ـ قرطبی، محمد بن احمد. )1364(. الجامع ألحكام القرآن.   تهران: ناصرخسرو.

ـ قمی، علی بن ابراهیم. )1404ق(. تفسیر القمی.   قم : دار الكتاب.
ـ قندوزى، سلیمان بن ابراهیم. )1416ق(. ینابیع المودة لذوى القربی. بی جا: اسوه.
ـ کاتب واقدى ، ابن سعد. )1418ق(. الطبقات الكبرى.   بیروت : دار الكتب العلمیه.

ـ کوفی، فرات بن ابراهیم . )1410ق(. تفسیر فرات الكوفی . تهران: مؤسسة الطبع و النشر فی وزاره اإلرشاد اإلسالمی .
ـ مامقانی، عبدالله. )1411ق(. مقباس الهدایة فی علم الدرایة. قم: موسسة آل البیت b الحیاء التراث.

ـ ماوردى، علی بن محمد. )بی تا(. النكت و العیون تفسیر الماوردى.   بیروت: دار الكتب العلمیه، منشورات محمد علی بیضون .
ـ مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. )1403ق(. بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار b. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

ـ مجلسی، محمدتقی بن مقصود علی. )1406ق(. روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه. قم: مؤسسه فرهنگی اسالمی کوشانبور.
ـ مجیدى، حسن. )1392(. »تحلیل گفتمان مناظره هاى امام رضا g«. فرهنگ رضوى. شماره 2. صص: 9 – 39.

ـ مجیدى، حسن؛ ناصریان خلیل آباد، اعظم. )1392(. »استنادهاى قرآنی امام رضا g در تبیین تمایز عترت از امت در مناظره با 
مأمون«. پژوهش نامه معارف قرآنی. شماره 15. صص: 27 – 44.

ـ مدیر شانه چی، کاظم. )بی تا(. علم الحدیث. قم: دفتر انتشارات اسالمی.
ـ مرکز فرهنگ و معارف قرآن. )1382(. دایره المعارف قرآن کریم . قم : بوستان کتاب.

ـ مسلم بن حجاج . )1412ق(. صحیح مسلم. قاهره: دار الحدیث .
ـ مصطفوى، حسن. )1368(. التحقیق فی کلمات القرآن الكریم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

ـ معارف، مجید. )1385(. »نقل به معنی در حدیث، علل و پیامدهاى آن«. پژوهشنامه قرآن و حدیث. شماره 1. صص: 7 – 24.
ـ معمورى، علی. )1386(. »بررسی تاریخی آیۀ مباهله و بازتاب هاى کالمی آن«. شیعه شناسی. شماره 19. صص: 85 - 100.

ـ معینی فر، محمد؛ سادات داودى، لیال. )1397(. »امامت در آیۀ مباهله از دیدگاه امامیه و اشاعره«. پژوهشنامه مذاهب اسالمی. 
شماره 10. صص: 141 - 157.

ـ مفید، محمد بن محمد. )1377(. الفصول المختاره دفاع از تشیع. ترجمه آقا جمال خوانسارى. قم: مؤمنین.
ـــــــــــــــــــــــ. )1413 ق، الف(. اإلختصاص . قم: الموتمر العالمی اللفیة الشیخ المفید. ـ  ـ 

ـــــــــــــــــــــــ. )1413 ق، ب(. الفصول المختارة. قم: کنگره شیخ مفید / دار المفید. ـ  ـ 
ـ مكارم شیرازى ، ناصر. )1386(. آیات والیت در قرآن . قم : انتشارات نسل جوان.

ـ مكارم شیرازى، ناصر و همكاران. )1374(. تفسیر نمونه. تهران: دارالكتب االسالمیة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ. )1386(. پیام قرآن. تهران : دار الكتب اإلسالمیة. ـ  ـ 

ـ مالموسی میبدى، علی. )1392(. »نقد دیدگاه ابن تیمیه در شأن نزول آیه مباهله«. پژوهشنامه نقد وهابیت: سراج منیر. شماره 11. 
صص: 121 - 142.

ـ مؤدب، رضا. )1388(. مبانی تفسیر قرآن. قم: دانشگاه قم.
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ـ میالنی، سید علی؛ غالمی، اصغر. )1390(. »داللت آیه مباهله بر خالفت بالفصل امیرالمؤمنین«. امامت پژوهی. شماره 3. صص: 
.75 - 37

ـ نجارزادگان، فتح الله. )1391(. بررسی تطبیقی تفسیر آیات والیت اهل بیت b در دیدگاه فریقین. قم/ تهران: پژوهشگاه حوزه و 
دانشگاه/ سمت.

ـ نجفی، محمدجواد؛ موسوى کراماتی، سید محمدتقی. )1394(. »آراء تفسیرى مفسران معاصر پیرامون آیه مباهله«. مطالعات 
تفسیرى. شماره 21. صص: 143 - 160.

ـ نسائی، احمد بن علی . )1411 ق(. السنن الكبرى. بیروت: دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون .
ـ واحدى نیشابورى، علی بن احمد. )1411 ق(. اسباب نزول القرآن. بیروت : دار الكتب العلمیة.

ـ یعقوبی، أحمد بن أبی یعقوب. )بی تا(. تاریخ الیعقوبی. قم/ بیروت: مؤسسه ونشر فرهنگ اهل بیت b/ دار صادر.


