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  از ابن اهللا تا مُبشِر:
  در مناظرة مرو در نفي الوهيت حضرت عيسي هاي امام رضاتحليلي بر استدالل

  
 javaheri@ferdowsi.um.ac.ir  استاديار دانشكدة الهيات دانشگاه فردوسي مشهد/ يمحمدرضا جواهر

 دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه دانشگاه فردوسي مشهد/ يجواد شمس  shamsi.javad@yahoo.com  
  30/01/1395ـ پذيرش:  6/9/1394دريافت: 

  كيدهچ
و بزرگان دو دين مسيحيت و يهوديت رخ  الرضايبن موسيامام علمدعاي محوري آن بخش از مناظرة مرو، كه ميان 

دســته اســتدالل اقامــه فرمودنــد:  ين مناظره، امام عليه اين مدعا ســهاست. در ا» الوهيت حضرت عيسي«داد، انگارة 
اثباتِ هايي در استداللشان و يت اهايي در اثباتِ نبو، استدالليسيت حضرت عيالوه ينفهاي مستقيمي در استدالل

ند. مدعاي كمناظره عمل مي» وضع«مثابه پشتوانة ديگري در نقضِ يك از اين سه دسته، بههر. نبوت حضرت محمد
ص داده و با فراست، پس يرا تشخ» وضع« اماماست.  عنوان طرفِ نخست مناظره الوهيت حضرت عيسيبه ،قيجاثَل

 دهنــد.ير مييــتغ» امبر هستنديپ و محمد يسيع«را به » وضع« ،ن انگارهيا يضمن نف ،از طرح چند پرسش و پاسخ
 يمقتضــابه ،منــاظرهايــن در  محورهاست. اين امام در يهااللل استديفل تحلكمتاين پژوهش به شيوة تحليل محتوا، 

دهــد. يل مكيتشــ» تاب مقــدسك« و» عقل« را استناد به امام يهابحث و درخواست طرفِ مناظره، ظرف استدالل
دس و تــاب مقــكبا استناد به چهار فــراز از گاه آن ،پردازنديم حيت مسيالوه يبه نف ،ياسيدو استدالل قة شان با اقاميا

تاب مقــدس كمختلف  يهاشيرايبا رجوع به و امام ينند. استنادهاكيرا اثبات م يبعد محورسه  ،ياستدالل عقل يك
  ل شده است.يتحل ياحتمال يهاها، اختالفقولشده و ضمن مشخص نمودن مواضعِ نقل يبررس

  تاب مقدس.كاثبات نبوت، ة ادل، يسيت حضرت عيمناظره، الوه، رضا امام ها:كليدواژه
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٣٤     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

  مقدمه

 مــرو، چهــار اســت. در منــاظره» مناظرة مــرو«اين گزاره، آغازين مسئلة محوري ». خدا است عيسي«
، عنــواني بــراي بــزرگ و مهتــر كليســاي مســيحي Catholikos(قيجــاثَلقرار گرفتنــد:  كننده در مقابل امام رضامناظره

معني عبــري بــه واژه، Exilarch(، رأسِ جــالوت)2003رود، بــوكر، مي خصوص در سنت كليساهاي شرقي ـ ارمني و گرجي به كاربه

در لغت به ـ  = هربد، هيربد(ذربَ، هِهمان)، شوداطالق مي» بزرگ يهوديان«در ايران پس از اسالم مجازاً به بابل و » ي بلدشدگانرئيس نف«

صــابي مناظره با عِمران  ي.و عِمران صاب )1377دهخدا، گويند، در اصطالح بزرگ زرتشتيان را و كدة مغان معناي خادم آتش
ن تفــاوت يشــيپ هايت و عمق مباحث و ساختار، با مناظرهيفكيشده، مطرح يهاث جنسِ پرسشياز ح

 يدگيــتندرهــم نيز تيث روايه از حيوو رَمسئله  وحدتِ عالوه بر سه مناظرة نخست،اما  .ن داردياديبن
  شخص دانست. مناظره با سه يكتوان آنها را يم اي كهگونهگر دارند، بهيديك با ياريبس

، چهار ضلعي هســتند كــه »فدا«و » نخستينگناه «در مقارنت با انديشة » تثليث«و » تجسد«دو آموزة 
تجسد اصطالحي است كه براي اشــاره بــه پــذيرشِ «بر آنها استوار است.  بناي انگارة الوهيت عيسي

رود. تجســدگرايي رويكــردي الهيــاتي كار مــيسي مسيح بــهوسيلة خدا در شخص عيطبيعتِ بشري به 
  .)904 ، ص1392گراث، (مك»است كه تأكيد خاصي بر بشر شدن خدا دارد

تثليث در مقام بيان اتحاد سه خدا / اقنوم / شخص در يك خدا / اقنوم / شخص است. مثلثي كه يــك 
مثابه واسطة فيض تشكيل القدس، بهو ضلع سوم را روح ضلع آن را خداوند، ضلع ديگر را عيسي مسيح

؛ رســالة اول 20: 28(عهد جديــد، متــي، هاي انگارة تثليث در عهد جديد، قابل رديابي است دهد. اگرچه رگهمي
دانان مسيحي براي بيان بيــنش هاي تثليثي بسط يافته و نه مفاهيم خاصي كه الهينه واژه«، اما )2ـ1: 1پطرس، 

. )476، ص 1392گراث، (مــك» اند، به صراحت در عهد جديد بيان نشده اســتمسيحي دربارة خدا بسط داده
، ص 1381(ميشــل، م. از اين واژه استفاده نموده اســت  180، در حدود سال تِئوفيل انطاكيبراي نخستين بار 

از صراحت تثليث را به كتاب مقدس نسبت داد. گناه نخستين، اشاره به آن بخش توان بهرو، نمي. ازاين)73
پــردازد مي» آدم«واســطة او و به »حوا«داستان آفرينش آدم و حوا در كتاب مقدس دارد كه شيطان به اغواي 

و با خوردن ميوة ممنوعه، كه در عهد عتيق درخت شناخت نيك و بد ناميده شده است، به تمرد از فرمــان 
. در تفكر الهياتي )23و  8ـــ1: 3؛ 17ـ16: 2(پيدايش، پرداخت و با اين گناه، از بهشت رانده و در زمين ساكن شد

» فــدا«كارنــد، و ها گناهرو، جملة انســانرسد. ازاينارث مي از نسلي به نسل ديگر به» آدم«مسيحيت، گناهِ 
عبارت است از: عمل خداي متعال براي نجات بشر از گناه نخستين، كه از طريق شكنجه شــدن، مــرگ و 

  .)164، ص1381(ميشل، د / پسر خدا، انجام شده استمثابه خداي متجسبه رستاخيز عيسي
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  ٣٥   . . .هاي امام رضالتحليلي بر استدال از ابن اهللا تا ُمبِشر:

  

دانــانِ ير غالــبِ الهياما در تفس ،دانديم يديتوح ينيخود را د ،ت و اسالميهوديز مانند يت نيحيمس
 ياز عصــر آبــا ،ن امــريت شناخته شده است. ايالوه يخدا و دارا يسيع ،از انحاء يبه نحو يحيمس
 ينون نظر غالب و رســمكا حالهراما به ،دانان قرار گرفته استياله از يار گروهكمورد ان تاكنونسا يلك

  از آن است. كيحا

 لهئمس طرح

دانــان قــا توســط منطقي؛ طوبنهادقا يرا طوب» صناعات خمس«از  يكيگاه مدوِّن منطق نام يدر جا ارسطو
ن يتربجــدل را مناســ يمسلمان به مناظره، مباحثه، محــاوره، جــدل و... ترجمــه شــد. هرچنــد گروهــ

 يعلمــ يصناعت«جدل عبارت است از:  ،در اصطالحِ منطق. )412ص  ،همــان(دانند ين واژه مينِ ايبرابرگز
ه اتفاق افتــد، ك يا حفظ هر وضعي ،دنظر باشمورده ك يتوان با آن از مقدمات مسلَّم، بر هر مطلوبيه مك
در . )321، ص 1386 حلّــي،(»ردكــحجــت ة ان اقامــكمتوجه آن نباشد، بر حسب ام يچ نقضيه هكينحوبه
گفــتن پاسخ ه دشمن را از كاست  يه مقصود اموركبل ،ستيهدف شناختن حق و باطل ن ،ياس جدليق

ن يــخواه ا ،ابديآن در حضور شنوندگان بر دشمن غلبه ة واسطل آوردن بازدارد و بهيناتوان دارد و از دل
ه كــاست  يمقدماتة ليوسبه» ات خصمكاس«ل ت جديغا ،يگردانيببه. )همان(غلبه حق باشد، خواه نباشد

خواجه لجاج و عنــاد موجــود در  ،رونيازا. )384، ص 1380 مظفر،(است يم عموميمنشأ آن اعتراف و تسل
از قــرآن  ياتيــوهش با نظرداشت آكن ني. ا)447، ص 1367 طوسي،(شمارديآن برم يجدل را جزء ضررها

ه كــ ياوهيمگر به شــ ،تاب بر حذر داشتهكمجادله با اهل مؤمنان را از  ،ه در آنكم لحاظ شده است يرك
  .)46(عنكبوت: يكوتر استن

 يمنــاظره بحــثِ دو رأ«ند: كيرا مطرح م» مناظره«نام به يديمفهوم جد ،ل صناعت جدليذ سيناابن
باشــند  يرأ يــكدار عهده ،نااز مخاطب يكه هركفل عبارت از آن است كمت يفل است. معناكمتقابلِ مت

دهــد و در ضــمن غــرض  ياريــر ين مســياو را در ا يگريار شود و دكشان آشيرد صاحب حق براتا ف
رد و يپــذيز ميــن خواجهن قول را يا. )16ـ15، ص ق1405 سينا،ابن( »جز علم باشد يزيد چيآنها نبا يهردو

ت حق ه هردو، بعد از وضوح مساعدكشرط آنبه« ،دانديمتقابل م يدو صاحب رأ يگوومناظره را گفت
 يت مناظره تحرياما غا ،ف استيوت واداشتن حركهدف به س ،. در جدل)448، ص 1367 طوســي،(»نندك

ه مــورد كــ يامــر ؛دارد يتــرشيقرابت ب» جدال احسن« يمناظره با وصف قرآن ،روازاينقت است. يحق
  است.گرفته قرار  خصوص امام رضاب نيمعصومة اهتمام ائم

٣٦     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

در منطــق  ،يلــكام كاحيا م كن حيدهد. ايم يرو يلكم كا چند حي يك ا دفاع ازيردّ  يبرا مناظره
ه شخص به آن كنيرفته است؛ اعم از ايه شخص پذك يادهيعق«اند از: كه عبارت شوديخوانده م» وضع«

، ص 1380 مظفــر،(»نــدكرا بخواهد و مراعــات  خاص آن يمنظور يا صرفاً براياعتقاد راسخ داشته باشد 
= حــافظِ (ب يمج«شود: يبرگزار منفر ان دو يدارد. مناظره حداقل م ين و مخالفاناافقهر وضع، مو. )412

نــد و ســائل نــاقضِ وضــع اســت. كيب از وضــع دفــاع مــيــمج». (= معترض)سائل «و » )وضع، مُمهَّد
ن گزاره اعتقــاد دارد و از يه به اك يسكگاه آن فرض شود؛» هر الف ب است«ية هرگاه قض ،مثالعنوانبه

 »ســائل«ف و رد گــزاره اســت، يه درصدد تضعكرا  يشود و شخصيده مينام »بيمج« ،كنديدفاع مآن 
  خوانند.يم

 »؟يدار يادهيتابش چه عقك] و [يسينبوت عة دربار« ند:كين پرسش آغاز ميمناظره را با ا جاثليق
؛ مجلســي 612، ص 1 ج ،تــا؛ حرعــاملي، بي337، ص 16 جق ، 1047نــوري طبرســي، ؛ 318ص ، 1ج ، 1372 ،صــدوق(

آحــاد مســلمانان حاضــر در  يه بــراكــبل ،امــام يتنها برانه ،ن پرسشيپاسخِ ا. )173، ص 49 ج ق،1403
ش از خــود يپــ يتب آسمانكدِ نبوت و يمؤ ،ميركقرآن  يامبر اسالم به گواهيست. پيز دشوار نيمجلس ن
 و[ انــدآورده مــانيا برانشاميــپ و شيهــاتابك و فرشــتگانش و خداونــد بــه يهمگــ مؤمنان،«است و 

را  يســيان عيحيمس. افزون براينكه، )285(بقره: » ميگذارينم فرق او امبرانيپ از يكچيه نيب] نديگويم
ق را يد صــورتِ پرســشِ جــاثليدانند، بايه او را خدا و فرزند خدا مكبل ،ياله ياياز جمع انب يامبرينه پ
ن يــجز اا بــهيــه او خداســت، آكو حال آن ييگويسخن م يسيتو از نبوت ع«ه كر نمود يگونه تعبنيا
 ، الوهيت عيســيل گرفتكرامون آن شيه مناظره پكوضع)  (= يمحورة ديعق ،رونيازا .»؟يشيانديم

  دهند.ينقضِ وضع سوق م يسوها را بهابند و با فراست پاسخييرا درم» وضع«سرعت به است. امام
پيامبر  خدا نيست؛ ب. اگر عيسي دهند: الف. عيسيشكيل ميسه جملة زير، اساس مناظره را ت

براي  خدا نيست. امام عيسيگاه آن ،پيامبر باشد خدا نيست. ج. اگر حضرت محمدگاه آن باشد،
هاي اســتدالل ،سه دسته استدالل اقامه فرمودنــد: نخســت ،هاي ب و جاثبات گزارة الف و مُقدمِ شرطي

درصدد  ،است. دوم در مقام اثبات نبوت ايشان و سوم هيت حضرت عيسيدر نفي الو مستقيم امام
هاي مســتقلي قلمــداد برآمده است. هرچند دو دسته نخست، موضــوع اثبات رسالت حضرت محمد

مددرسانِ نفي وضع منــاظره، يعنــي انگــارة الوهيــت  ،دسته شوند، اما با توجه به زمينة بحث، هر سهمي
ها، ماننــد كننــد. وضــعيت ايــن دســتهدسته، هدفِ واحدي دنبــال مي هستند. اين سه حضرت عيسي

تر هاي بزرگصورت قهري دايرهتر اشاره شود، بهاست: هرگاه به دايرة كوچك هاي متداخل محاطدايره

w
w

w
.S

ID
.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Archive of SID

  ٣٧   . . .هاي امام رضالتحليلي بر استدال از ابن اهللا تا ُمبِشر:

  

حضرتِ  نبوت ، يا اثباتكه اثبات نبوت حضرت محمدايگونهنيز مورد اشاره قرار خواهند گرفت. به
  نفي الوهيت ايشان را به دنبال خواهد داشت. ،ددر دلِ خو عيسي

  
  اثبات نبوت حضرت محمد       
  اثبات نبوت حضرت عيسي       
 نفي الوهيت حضرت عيسي       

  
  پوشاني مباحث مطرح شده در مناظره مروـ هم1 شكل   
ه طرفِ مناظره بــه ك يدرخواست ه عبارت از مسلمات و مشهورات است و بنا بهك ،مقتضاي مادة جدلبه

 يل عقالنــيتاب مقدس و دالكظرفِ مناظره  )420و318ص ، 1ج ، 1372، صدوق(ر.ك: ند كيعرضه م امام
ن يــاستوار است. ا» تاب مقدسك« هايي ازفراز رِيو تفس يها بر بازخوانشود و غالبِ استدالليانتخاب م

 يهــاشد. استناد به فرازينم ريسمات طرفِ مناظره بر مسلمات و مشهور امامة جز با احاط ،ر بحثيس
سد كرد و طرف مناظره را به اعتراف  هاي امامرا بر ترديد در قوت استدالل راه، تاب مقدسكمختلفِ 

  .)332و327و322ص ، 1ج ، 1372، صدوقر.ك: ( و تسليم واداشت
هيــت حضــرت در نفــي الو متكفل بحث در سه پرسش محوري است: امــام رضــا ،اين پژوهش

اند؟ و جايگاه امــام (/هايي) اقامه فرمودهچه استدالل و اثباتِ نبوت ايشان و حضرت محمد عيسي
 ،هاي محــوري (= وضــع)و مناظرين از حيث ادات منطقِ جدل چگونه است و چرخش پرسش رضا

(/ها) كنكــاش خواهــد نمــود و در صــورت اســتدالل ،چگونه صورت گرفته اســت؟ پرســش نخســت
» صــناعات خمــس«گونه كه در قياس جدل در باب جايگاه منطقي بحث را آن ،هاي دوم و سومپرسش

  گيرد.منطق بيان شده، پي مي

  پژوهشة نيشيپ

 ينقــدها ،نقــد قــرار گرفتــه اســت: نخســتدســته  در معــرض ســه حيت حضرت مســيالوهة انگار
 يهــان انگاره با آموزهيا يخوانهمجهت ناـ غالباً ـ به يحيدانان مسياله يه از سوكاست  ياينيددرون
ن انگــاره يــا يهامتوجه تناقض يه از منظر عقل نظرك يينقدها ،دومة ن صورت گرفته است. دستيعهد

 ،ســومة مؤمنــان و دســتيراند و هــم غم بودهيسه يحيانت مسيهم مؤمنان به ددسته، ن يشده است. در ا
وارد شــده  حيت مســيــالوهة الم بر انگــارخصوص اسب ،انير اديروان سايپ يه از سوكاست  ينقدها

٣٨     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

فــل كش، متير مطلــوبِ خــوين در مســيشيدو گروه پ ياز نقدها يبردارعالوه بر بهره ،رياست. قِسم اخ
  ست.ير نيپذانكن انگاره اميا يه جز با نفكز هستند ين يگريـ د يالمكـ در اسالم  ياتيالهية اثباتِ نظر

بــا  ،»صــف«ذيل تفسير آية شش ســورة مباركــة  ،)112ـ93، ص 1369(سبحاني، ها پژوهش ،در قِسمِ اخيرِ
» احمــد«بررسي متون تاريخي و ادبياتي و كتاب مقدس در مسير اثبات سه امر گام برداشته است. مــراد از 

انجيل يوحنــا بــه  ،انجيل يوحنا ترجمة واژة احمد است و سرانجام ،پاراقليطِاست؛  نام ديگر پيامبر اكرم
طور خــاص پــژوهش خــود را بــه بــه ،)1391 قاضــي، جديدي و(بشارت داده است  دآمدن حضرت محم

؛ )2006(عــامري، معطوف داشته و به نقد و بررسي ديدگاه مسلمانان در اين خصوص پرداخته است پاراقليط
هاي كتب اديان يهوديت، مسيحيت، بوديسم و هندوئيسم پرداخته است. بخش اعظــم به بازخواني بشارت

  هاي كتاب مقدس را مورد كنكاش قرار داده است.طور مستقيم بشارت، به)406ـ214(اين كتاب 
 هاي امــام رضــاكند، اوالً، به ماهيــت اســتداللها متمايز ميآنچه اين پژوهشِ را از ساير پژوهش

 ،عالوه بر استدالل مستقيم در نفي الوهيت حضرت عيسي ،فردبا روشي منحصربه گردد. امامبازمي
ادلة غيرمستقيمي در نفي الوهيــت تــدارك  ريق اثبات نبوت ايشان و اثبات نبوت حضرت محمداز ط
 اختصاص آن به مناظرة امام ،و سوم نگاه اختصاصي اين پژوهش به ديدگاه امام رضا ،اند. ثانياًديده

  است. با بزرگان اديان يهود و مسيح

 يسيت حضرت عيالوه ينف

 انينتقر به اولة رسال او در. س داردپول رسائل در شهير يسيع حضرت تيالوهة د، انگاريدر عهد جد
او  يســوز از او اســت و مــا بهيچه همــهكــپــدر  يخدا؛ خدا هست يكما تنها  ياز برا يكل« د:يگويم
او  يانجيــاو اســت و مــا بــه م يانجيــز بــه ميچه همــهكــح يمس يسيخدا هست، ع يكم و تنها يرويم
ان يحيان مسيم يچ سنت غالبيه ،يالديدر دو قرن نخست م. )6: 8 قرنتيان، به الة اولرس جديد، عهد( »ميرويم

نفوذ  ،وحنايل يانج يهااز آموزه يريگداران پولس با بهرهدوم قرن دوم، طرفة مياما از ن. وجود نداشت
 يبــرا ،ليــن انجيــمتــأثر اســت. در ا» يمĤبيوناني«ر كشدت از تفوحنا بهيل يخود را گسترش دادند. انج

 ايلخاني،(ده شديذات و پسر خدا نام هم ،يج بودرا يمĤبيونانة يه در فلسفك ،»لوگوس«ن بار مفهوم ينخست
ســاير از  ،ييوحنــايـ  يو پولســ يـ ثنــو يقرائت عرفان ،ن قرنياپايان بعد و در  يمدت. )21، ص 1382
خــود  يه بــراكــ ،يش پولسيگرا انيمتول«زمان ل شد. هميتبد ييسايلكگرفت و به سنت  يشيها پقرائت

به  يكا نزديهماهنگ  ،ييوحنايـ  ير پولوسيه با تفسكرا  يل داده بودند، متونكيون را تشيسازمان روحان
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  ٣٩   . . .هاي امام رضالتحليلي بر استدال از ابن اهللا تا ُمبِشر:

  

طور امــا بــه. )22، ص 1382 ايلخــاني،(»دنــدينام ير متون را جعليرفتند و سايپذ ينيعنوان متون دبه ،آن بود
ت مــورد يحيمســ يعنوان قرائت رسمبه ،ييوحنايـ  يئت پولسقرا ،ميالدي) 325(ه يقين يدر شورا يرسم

در قالــب خــدا و پســر خداونــد  يســيت عيــالوه ،ن مفــاد آنيترياز اصــل يكي .قرار گرفتپذيرش 
  .)1389 خواص،(است

پيامِ ازلي و غيرمخلوق خــدا جســم «بر آن است كه  ترين تفسير از انگارة الوهيت مسيحتوحيدي
پيام يعنــي كلمــة او در  ،ديگرعبارتي انسان ميان ما ساكن گرديده است. بهشده است و به شكل عيسا

 مثابهرا به عيسي ،ترهاي افراطيكه انگاره. درحالي)66ص  ،1381(ميشل، »عيساي انسان وحي شده است
 دگاهيــد مقابــلة نقطــ در يســيت عيالوهة انگار ،هرحالدهند. بهمورد پرستش قرار مي» بت«اي گونه
. )171: نســاء( شــوديم يمعرفــ اوة فرستاد و امبريپ هكبل خدا، نه حيمس م،يرك قرآن در .دارد قرار ماسال

. )163: نســاء( است شدهيم نازل آنها بر ياله اتيآ هك اسحاق و لياسماع ،ميابراه ،نوح سانِبه يافرستاده
] نشِيآفــر[ شــأن همچون وندخدا يبرا يسيع] نشِيآفر[ شأن: «است يفردمنحصربه يژگيو واجدِ البته
  .)59: عمرانآل( »شد موجود درنگيب و شو موجود :گفت او به سپس .ديآفر كخا از را او هك است آدم

شــود. هــدف از يآغــاز م يسيت عيالوه يرامون نفيپ از امام رضا جاثليقمرو با پرسشِ ة مناظر
ر را بــه يمســ امام ،ده دارد. در مقابلين انگاره عقيض ايه به نقكاست  دگاه اماميفِ ديتضع ،پرسش

شــان يو به نبوت ا يرا نف حيت حضرت مسيالوه ،ميان دو استداللِ مستقيه با بكدهد يسوق م يسمت
  شود.يم داده مكح

 ميكاستدالل 

  ر نمود:ير تقريل زكبه شتوان ميرا  استدالل امام يصورت منطق
 تقرب به خداست.ة ليعبادت وس. 1
 تقرب به خود ندارد. يبرا يالهياز به وسياست و ن يكخود نزدخداوند به . 2
 رد.كيگرفت و] عبادت ميخواند و روزه ميار [نماز ميبس يسيع. 3
  ست.يخدا ن يسيع. 4

از ســنجش ايــن ». كنــدخداوند عبــادت نمي«انجامند كه منطقاً به اين نتيجه مي 2و  1مقدمة 
 3و  1مــادة مقــدمات ». خــدا نيســت عيســي«فــت: تــوان نتيجــه گربا مقدمــة ســوم مي ،گزاره

داشت و مقدمــة جاثليق) را به اعتراف به آنها وا حريف (= ،با ذكاوت مشهوراتي است كه امام
  دوم عقالً پذيرفتني است.

٤٠     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

  استدالل دوم

شــدن تــوان بــه تبــديل اند. از جمله آنهــا ميعهدين و قرآن كريم معجزاتِ بسياري به پيامبران نسبت داده
 پرنــده ،)22(همان: ، سفيد و درخشان شدن دستِ آن حضرت )21ـ18(طه: به اژدها عصاي حضرت موسي

شدن و پرواز كردن مجسمة گلي، شفاي نابيناي مادرزاد و مريض مبتال به پيسي، زنده كــردن مردگــان و... 
رت اســت از: معجــزه عبــا«انــد: اشاره نمود. در تعريف معجزه گفته )49عمران: (آلتوسط حضرت عيسي

عالمــه . )23ص ، 2ج ، 1388 ،حلــي(»ثبوتِ امر غيرعادي يا نفي امر عادي، با خرقِ عادت و مطابقــت بــا ادعــا
سوي آنان مبعوث برد: الف. امتي كه پيامبر بهدر مقام شرح اين تعريف، پنج شرط براي معجزه نام مي حلي

ب. از سوي خدا به امر او شده باشد. ج. اين امر شده از انجام دادن همانند و يا نزديك به آن عاجز باشند. 
هنگامــه امــور جهــان  در زمــان انجــامِ تكليــف نبــوت رخ داده باشــد و نــه در روز قيامــت؛ چــون در آن

همــان، (. خارق عــادت باشــد  هرخ دهد.  شود. د. اين امر به دنبال ادعاي پيامبريخود دگرگون ميخوديبه
  ترين عامل اثباتِ حقانيت پيامبران است.مهم ،حي كه گذشتمعجزه با شر ،رو. ازاين)25ـ24ص 

اضــت بــه يه بر اثر رك ياء و افراديند: خداوند، انبالعاده هستكارهاي خارقحداقل سه گروه قادر به 
موجب چنــد فســاد بــزرگ در بحــث  ،شيور در بند پكاند. عدم لحاظ شروط مذنائل شده ين توانيچن

. پندارنــدي) را معجــزه مدهندانجام مي(مانند آنچه مرتاضان  يعادتهر خرق  يشود. گروهيمعجزات م
ده دارد چون از يه عقك جاثليقمانند دهند. يع درجه ميت ترفيگر صاحبِ معجزه را تا مقام الوهيگروه د

  .)323ـ322ص ، 1ج ، 1372 ،صدوق(ستمشاهده شده است، الجرم او خدا يمعجزات يسيع
. نــدكه بــه اذن او خــرق عــادت كــبلتوانــد خــدا نباشــد، يادت، مخارق عــ رضا دگاه اماميدر د

ل يتبــد» عموم خصــوص مطلــق«ت را به يان خرق عادت و الوهيم يشان نسبت تساويايگر، دعبارتبه
ن عــادت خداونــد ياز خارق يبرخ«اما  ،»خداوند قادر به خرق عادت است«ه كن صورت يبه ا ؛نندكيم
ه كــ ير هستكچرا مُن«پرسند: يرا مخاطب قرار داده و م جاثليق ،روني. ازااء و مرتاضانيمانند انب». ندستين

 يادعا ،ن پرسشيبا ا امام. )322ص ، 1ج ، 1372 ،صدوق(»؟كردها را زنده ميبا اجازة خدا مرده عيسي
نون دو كدهند. ايف ميتخف ،»نندگان خدا هستندكاز معجزه يبعض«را به » خدا است يانندهكمعجزه هر«

نــد جــنس خــرق كد اثبــات يا بايند و كنخست را اثبات ة د گزاريا باوجود دارد: ي جاثليقراه در مقابل 
او را  ،ليــن تمثيــاة واسطشود و بهيه از خداوند صادر مكاست  ياز جنس خرق عادات يسيعادات ع

ند كيها را زنده مهند، مثالً] مردكيه معجزه مكهر آن«[ :رديگيبر مدا بداند. پاسخ او شق نخست را درخ
  .)323ـ322، ص همان(»پرستش استة ستيدهد، خدا و شايرا شفا م يسينا و شخص مبتال به پيو ناب
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  ٤١   . . .هاي امام رضالتحليلي بر استدال از ابن اهللا تا ُمبِشر:

  

  ر است:يل زكش له موضع خود به جاثيلقاستدالل  يصورت منطق
 خداست. ،را شفا دهد يسينا و شخص مبتال به پيند و نابكها را زنده ه مردهك يس. ك1
 داد.يرا شفا م يسيرد و شخص مبتال به پكيرا زنده مها مرده يسيع. 2

  خدا است. يسيع// 
 ؛ســتير نيپــذانكدوم امة ار مقدمــكــرد. انكــاز دو مقدمه را نقض  يكيد يبا ،ن استدالليرد ا يبرا
؛ 110ر.ك: مائده:  (معجزات حضرت عيسيت استيحياسالم و مس كه مفاد آن از جمله مشهورات مشتركچرا
: 9و  56ـــ40: 8و  22ـ12: 5و لوقا،  37ـ31: 7و  43ـ21: 5و  13ـ11: 2و  34ـ32: 1مَرقُس،  و 35ـ1 9و  34ـ1: 8و  25ـ23: 4متي، 

بــه  ،ن مقدمهينقضِ ا يبرا نخست قابل نقض است. امامة . اما مقدمو...) 44ـ32: 11و  7ـ1: 9و يوحنا،  43ـ37
ه در آن از كوجود دارد  يفراوان يهامثال ،مقدس تابكاستناد نمودند. در  جاثليقمشهوراتِ مورد قبولِ 

 ،رونيــشــان باشــد. ازايت ايــالوه يمــدع يســكه كنيبدون ا ،اد شده استيل ياسرائيبن يايمعجزات انب
رفــت، يآب راه م يداد، بــر روي] انجام م[ يسيع يارهاكر ينظ ييارهاكز يسع ني«حضرت فرمودند: 

او را  يســكامــتش او را خــدا ندانســته و  يولــ ،داديرا شفا مــ يسيه پنا و مبتال بيرد، نابكيمرده زنده م
همــان، ( »او را خدا نپنداشــت] يسكرد [اما كيم مرده زنده ميمربن يسيز مثل عيامبر نيل پيد. حزقينپرست
 ييهــاگزارشة د دربردارنــديمنسوب شده است؛ عهد جد ياء الهيه به انبك يمعجزاتبر عالوه  .)323ص 

ردن مردگــان كــل زنــده ياز قب ينسبت داده شده است. معجزات يز معجزاتيون نيآن به حواره در كاست 
  .)10ـ8: 14و  34: 9(همان، ماران يب يو شفا )12ـ7: 20و  40: 9(اعمال رسوالن، 

  :ر استيل زكبه ش استدالل امام
 را شفا دهد] خداست. يسينا و شخص مبتال به پيند و نابكها را زنده ه مردهك[ يانندهكهر معجزه. 1
ردند كيها را زنده م... مردهو يلِ نبيسع، حزقيردند [مانند كيل معجزه مياسرائيبن ياياز انب يبرخ. 2
 نداشتند. ييخدا ياما ادعادهد]، يرا شفا م يسينا و شخص مبتال به پيو ناب

  خدا باشد. ،يانندهكه هر معجزهكست يگونه نني// ا
جه نقضِ ينتاست. تاب مقدس كدوم مشهوراتِ مقبول او در ة مقدماست.  ليقجاث ياول مدعاة مقدم

 وضع او است.

 يسياثبات نبوت حضرت ع

د: بزرگ يهوديان دليل را ندپرسش نمو يل نبوت حضرت موسيدالة دربار جالوترأساز  امام رضا
ان شدن چند چشمه ردن عصا به مار، ضربه زدن به سنگ و روكل يا، تبديافتن دركهمچون ش يمعجزات

٤٢     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

ن بود يت دعوتش اي] بر حقان[ يل موسيه دلكنيدر مورد ا«حضرت فرمودند: گاه آن از آن و... دانست.
نــد، كنبــوت  يه ادعــاكس كحال هر يي. گويدرست م ،گران نتوانستند انجام دهنديه دكرد ك ياركه ك

 »ســت؟يقش بــر شــما واجــب نيا تصــديــآ ،گران قادر به انجام آن نباشنديه دكانجام دهد  ياركسپس 
نــد: كيد اضــافه مــيخود دو ق يقبل يبر ادعا ،در پاسخ به امام جالوترأس. )337ص ، 1ج ، 1372 ،صدوق(

ه كــنيو دوم ا. )337، ص همــان( »ر نداشتيخاطر قرب و منزلتش نزد خداوند نظ به يموس«ه ينكنخست ا
معجزاتــي مثــل ه كــنيمگــر ا ،ميــآورمــان يه بــه او اكــست ينبوت داشت بر ما واجب ن يس ادعاكهر«

، معجــزه »خرق عادت«د به ين دو قيبا اضافه شدن ا ،يگردعبارتبه. (همان) »داشته باشد يموس معجزات
  ده شده است.يد ين معجزه تنها از موسينون اتاك جالوترأس رد و طبق فرضِ يگيل مكش

فــرع ثبــوتِ  ،د خداونــد متعــالنز يمقرّب بودن موس يد گفت: ثبوت ادعايبا ،د نخستيدر رد ق
بــر فــرض از  ه بناك ،د اثبات شوديبر نبوت با يآن حضرت مبن ياول ادعا ،گريدعبارتبه. نبوت اوست

در فرض عدم  ،كاذب ينبزيرا توان در مورد مراتب قرب او سخن گفت؛ يمگاه آن ،طريق معجزه است
نقــض  ان امــاميــدوم بــا ب ياما ادعــا. ودقرب نخواهد ب و نزد خداوند واجد ارج ،يياثبات نبوت ادعا

افتند كا را نشــيه آنان دركد و حال آنيمان داريا ،بودند] [ يه قبل از موسك ييايچگونه به انب«شود: يم
 دن اســتدالل امــاميبــا شــن ،جالوترأس . )338ـ337، ص همان(»ردندكجاد نيو از سنگ دوازده چشمه ا

ر از يــهرچنــد غ ،اورديــب ياثبــات نبــوتش معجزاتــ يس] براكهر«[د: يگويم، ر دادهييموضع خود را تغ
  .)338، ص همان(»قشان واجب استيتصد ،ي باشدمعجزات موس

شود. وضع عبارت است از: نبــوت براي افشاي وضع باز مي راه امام ،با اداي اين جمالت
ان مــريم ايمــبن پس چرا به عيسي«فرمايند: مي ،رو. ازاينو حضرت محمد حضرت عيسي

. (همــان)» داد و...كــرد، مبــتال بــه پيســي را شــفا مــيآوري؟ بــا اينكــه او مــرده زنــده مينمــي
قيدِ ســومي اضــافه  ،و براي نقض وضع بر گفتة قبلي خود ماندكه از پاسخ باز مي ،جالوترأس
تنهــا معجزاتــي مــورد پــذيرش اســت كــه  ،كند و آن عبارت است از: رؤيت. مطابق اين قيدمي

گويند او اين كارهــا را انجــام داده ولــي مــا آن را مي«گويد: مي ،رويده شود. ازاينتوسط فرد د
 تنها معجزات عيســيسازند كه او نهيهوديان خاطرنشان مي به بزرگ ، امام(همان)» ايمنديده

را نيز نديده است. اگر عدم رؤيت جــواز  يك از پيامبران، از جمله موسيبلكه معجزات هيچ
 ،و ســاير پيــامبران ســلف را نيــز انكــار كنــد باشد، الجرم بايد او نبوت موســي عدم تصديق

  كه چنين نيست.درحالي
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Archive of SID

  ٤٣   . . .هاي امام رضالتحليلي بر استدال از ابن اهللا تا ُمبِشر:

  

 اثبات نبوت حضرت محمد
 ق معجزاتياثبات از طر

ق نبــوت يه اگر معجزه شرطِ تصدكردند كبا استدالل ثابت  ه امامكيهنگام ،جالوترأسدر مناظره با 
ز پرداخت. همان اســتدالل در ين يسيق نبوت عيبه تصد، يق موسيد عالوه بر تصديباگاه آن باشد،

  ز صادق است.ين مورد حضرت محمد
 يگرفت، دانشــيرد و اجرت مكيم يه چوپانكر يبوده فق يميتيه كن است يامبر ما اياز جمله معجزات پ

و  اءيــصــص انبه قكــآورد  ين اوصاف قرآنياة شد نداشت و با هم و ز آمدين ياموخته بود و نزد معلمين
رده اســت و كامت بازگو يندگان را تا قيبر دارد و اخبار گذشتگان و آحرف دربهسرگذشت آنان را حرف

ارائــه  يشــماريات و معجــزات بيــو آ داديخبر م ،دادنديه در خانه انجام مك ييارهاكاز اسرار آنها و 
  .)339، ص همان(داد

 يد همچون موسيز بايرا ن حضرت محمدگاه آن ،مياگر شرط صدق نبوت را معجزه بدان ،جهيدر نت
قــرآن  ،ن معجــزاتيــصادر شده اســت و در رأس ا يز معجزاتيه از او نكامبر دانست؛ چرايپ يسيو ع
  نند.كيز استفاده مين هربذن استدالل در مقابل ياز هم م است. اماميرك

 تاب مقدسكق استناد به ياثبات از طر

كتــاب «، استشــهاد بــه بر اثبــات نبــوت حضــرت محمــد، امام رضا يهان استدالليتراز مهم يكي
؛ 6(صــف: گرند اء پــس از خــود گــواه و بشــارتيبر انب ،نيشيامبران پيپ يد اسالمياست. در عقا» مقدس
ه در آن بــر نبــوت كــدهنــد يتاب مقدس را مورد استناد قرار مكاز  يفقرات امام ،روينازا. )157اعراف: 

 ن ســهيث نسبت آنها با عهــدياز ح ،هان استشهاد و استناديداده شده است. ابشارت  حضرت محمد
 ينهادهــا ينون از ســوكآنچه ا ،تاب مقدسكدر  كاند يتوان با اختالفيم ،گونه است. از گروه نخست

ث يــاز ح ،افــت. گــروه دومِي ينشان ،شودين عنوان شناخته ميت به ايحيت و مسيهودين يدو د يمذهب
 ،گــروه ســوم. خــورديآنها اختالف به چشم م هرچند در ظاهرِ ،ن تشابه دارنديبا عهد مضمون و محتوا

در  افت.يتاب مقدس كدر آنها  از يتوان نشانيث محتوا، نميث ظاهر و نه از حيه نه از حكاست آنهايي 
ز ا يتــوان ناشــيان ظــواهر را ميم يخوانناهم. وجود ندارد يان دو متن اختالف ماهويم ،گروه نخست

ســاير اما در . ها دانستر زبانيبه سا يونانيمربوط به ترجمه متون از  ياختالف نُسخ و اعوجاجات زبان
ه كــســت ينبعيــد  دانســت. ،شوديتاب مقدس خوانده مكنون كا آنچهت يل را در ماهكد مشيبا، هاگروه
ن ياز ا بعددر ادوار  تاب مقدس بوده وكاز  ييجزاند، زماني قول نمودهكتاب مقدس نقل از امام آنچه

  باشد.حذف شده مجموعه 

٤٤     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

دامــن پهــنســت. مباحــث يپارچــه نيكو  منســجم يامجموعــه ،ميركــقرآن  برخالفتاب مقدس ك
 ،سازديد را ميق و جديه عهد عتك يات چند ده رسالهيفكيرامون تعداد و يپ يحيو مس يهوديدانان ياله

به قلم باروخ  ،نقدهاي كالسيك كتاب مقدس(از جمله رده استكش نكز فروينون نكه تاكدهد يم ينشان از اختالف
عصر روشــنگري نوشــته شــده اســت. مؤلــف در ايــن اثــر بــه داليــل عمــدتاً تــاريخي و  فيلسوف سرشناس 1677ـ1632اسپينوزا 

جز كساني كــه دگاني بهاز نويسن يوشع، كتاب داوران، كتاب سموئل و كتب پادشاهان راة گانه، صحيفكم اسفار پنجشناسانه دستِزبان
كتــاب مقــدس بــه تعبيــر پيــروان دو ديــن يهوديــت و  .)»1378اسپينوزا، ر.ك: « داندمي ،آنها منسوب است كتاب به

ســال  1500كتاب و رســاله كــه در طــول  ها)نزد پروتستان 66( 73اي است متشكل از مجموعه ،مسيحيت
ها را به جرگــة فراموشــي ســپرده ؤلفان رسالهتأليف و گردآوري شده است. مرور زمان نام بسياري از م

اجماع جامعة معتقدان است كه از  ،تنها مالك گزينش اين مجموعة پراكنده. )23ـ4، ص 1381(ميشل،  است
  طريق تشكيل شوراهاي مختلف اعالم شده است.

هاي نخســت، مســيحيان كتــاب در ســال«تري برخوردار است. مسيحيت از اشتداد بيش اين امر در
 ،و ديگــران يهودا، پطروس، نويسندگان اناجيل چهارگانه، پولسكم سي جز كتاب يهود نداشتند، كممقد

(ميشــل، كار شــدند بهدست ،وسيلة مسيح محقق ساخته استبراي نوشتن نحوة ايمانشان به آنچه خدا به
تاب مقدس اعتقاد واسطه و اماليي بودن الفاظ كتنها معدودي از مسيحيان به بي ،رو. ازاين)64، ص 1381

اتفاق معتقدند كه كتاب مقدس را نه مسيح، بلكه مســيحيان بــه رشــتة اكثريت قريب به ،دارند. در مقابل
روشــني اند و ديگر رسائل بهها انجيل ديگر انتخاب شدهاز ميان ده ،اند. اناجيل چهارگانهتحرير درآورده

حتــي شــخص  ،وهي كــه برخــي از ايشــانبه رشتة تحرير درآمده است. گر عصران مسيحبه قلم هم
 اند.را نيز نديده عيسي

تــورات و انجيــل را دو كتــاب همتــا و  ،اسالم قائل به چنين ديدگاهي نيست. ايــن ديــن ،در مقابل
مانــده نتيجــة العزم نازل شده اســت. آنچــه اكنــون باقيداند كه بر دو پيامبر اولوهمسان با قرآن كريم مي

از  يدر فــراز اي است كه در طي چندين قرن اتفاق افتاده است. امام رضاانحرافات عمدي يا سهوي
دانند. از نگاه يل ميانج ياصلة شدن نسخل موجود را گمي، علت وجود اختالف در اناججاثليقمناظره با 

ل در ذهن داشتند بر مردم خواندنــد و ياز انج آنچه ،وحناي، لوقا، مرقُس و يمت ،ن حادثهيا از پس ،شانيا
ن مناظره تمام يدر احال، هربه. )330ص ، 1ج ، 1372 ،صدوق( را فراهم آوردند يفعلة ل چهارگانياناج يمبنا
 ،قين تصــديــو بــا ا )336 و 335، ص همــان(شــود يق مين تصدامخاطب ياز سو رضاامام  يهاقولنقل

  غرض حاصل است.
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  ٤٥   . . .هاي امام رضالتحليلي بر استدال از ابن اهللا تا ُمبِشر:

  

قول دوســويه دارد: ت. هــر نقــلقول از مسلمات و مشهورات حريف امر متــداولي اســنقل ،در مناظره
قول كسي اســت كــه از منــابع او نقــل ،كند. در مقابلقول ميشخصي است كه اقدام به نقل ،طرفِ نخست

بايد به مفادِ نقل اعتقاد و اعتماد داشته باشــند؛ هرچنــد  ،قولپندارند هردو طرفِ نقلشده است. گروهي مي
 خصوص مــن نسبت اين دو عموم ،كه در جدل. درحالي)421ـ420، ص 1392 ،پاكتچي(به نحو موجبة جزئيه 

قول كننــد؛ اعــم از اينكــه بــه آن توانند از مسلمات و مشهورات يكديگر نقلوجه است. طرفين مجادله مي
قول كنــد كــه تواند از مسلمات قائل به تثليــث نقــلموحد مي ،عنوان نمونهاعتقاد داشته باشند و يا خير. به

نه اثباتِ وجود دو خدا؛ چراكــه بنــا بــه  ،ارد. در اينجا هدف موحد نفي تثليث استصرفاً دو خدا وجود د
تواند به نحو موجبة كليه از عهدين نمي قول امامنقل ،روتنها به يك خدا مؤمن است. ازاين ،فرض موحد

تي از كتــاب قول عبــارگونه نيست كه به صرفِ نقــلاين ،ديگرعبارتيا جزئيه مشتمل بر عقيده او باشد. به
داند، بلكه هــدف از ايــن هايي از آن را حق و يا از جانب حق ميتمام يا بخش پنداشت كه امام ،مقدس
  تضعيف وضعِ طرف مقابل و يا تقويت وضعِ خويش است. ،استناد

 ينب اِشَعْيايتاب ك

از  ،ه در آنكــ دهنــديرا مــورد اشــاره قــرار م ينبــ اِشَعْيايتاب كاز  يفراز قول، امامن نقليدر نخست
  ه سوار بر شتر است.كآنه بر االغ سوار است و كدو شخص سخن رفته است: آن ين برايدرخشش زم

  [...] گفته است: ينب اِشَعْياي
 يگــرياســت و آن د ياز آنان سوار بر درازگوشــ يكيدرخشد، يشان مين برايه زمكنم يبيدو سوار را م

شناســم، جــالوت گفــت: آنهــا را نمياند؟ رأسكيستتر سوار بر شتر؛ سوار بر درازگوش و سوار بر ش
 است و آن شترسوار محمد يسيع ،ه بر درازگوش سوار استكن! حضرت فرمودند: آنكشان يمعرف

  .)335ـ334ص ، 1ج، 1372 ،صدوق(است 
  آمده است: ان اماميبا ب يكنزد ييدر معنا ،ينب اِشَعْيايتاب كدر 

اند. ناگهــان اي مشغول خوردن و نوشيدنسفره چيده شده است و عدهها پهن شده و در رؤيا ديدم فرش
 ،شود: اي سرداران برخيزيد و سپرهاي خود را براي جنگ آماده سازيد! در ايــن هنگــامفرماني صادر مي

كــه ببينــد ســواران بيند، خبــر دهــد. هنگاميبان تعيين كن تا هرچه را ميخداوند به من گفت: يك ديده
بان را باالي حصار گذاشتم. يك روز او فرياد آيند، بايد دقت كند. پس ديدهغ و شتر ميجفت بر االجفت

ام. اينــك فــوج ســواران را باني كــردهگاه خود ايستاده و ديدهها بر ديدبانزد: اي سرورم، روزها و شب
  .)9ـ5: 21آيند! (كتاب مقدس، اِشَعْيا، جفت ميبينم كه جفتمي

گر يديكــن دو را از يــا آنچــهحِ موعــود اســت. ياعتقاد به ظهور مس ،حيان و مسيهوديات كاز اشترا يكي
ح يمســ يهااز نشــانه يكــي ،تاب مقدسكم يح است. در تعالياختالف بر سرِ مصداق مس ،ساختهمتمايز 

٤٦     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

ن يــر ايــوحنــا در تعبيل يسوار است. انج يه بر االغكيدرحاليم است. اورشل او بهة موعود، ورود فاتحان
از پــس در روز  ،بوده يره االغكه سوار بر كيدرحال يسيه در آن عكند كيرا نقل م ياتفاق ،ييگوشيپ
؛ دانــديم يســيحِ موعــود بــودن عيبر مســ يلين اتفاق را دليشود. او ايم وارد ميبه اورشل ،د فصحيع

مقــدس]  كه [در كتابچنانافت و بر آن نشست، ي يره االغك يسيع«م يهنگام ورود به اورشلچراكه 
(عهــد جديــد، »آيــدمكتوب است: بيمناك مباش اي دختِ صهيون: اينك پادشاه تو سوار بر كره االغي مي

اين تعبير كتاب اِشَعْياي نبي را به ظهــورِ و بعثــت حضــرت  ،در بيان خود . امام)15ـ14: 12انجيل يوحنا، 
  فرمايند.تأويل مي و حضرت محمد عيسي

 تاب حَبْقوقك

  فرمايند:ره مياشا» حبقوق«ة به رسال ،تاب مقدسكگر از يد يان شاهدعنوبه ،امام
وه كــد ـ خــدا از يگوين مطلب را ميز هميتاب شما نكن گفته است ـ و يقوق چنحضرت فرمودند: حب

 كيا و خشيح گفتن احمد و امتش پر شده است، سوارانش را بر دريها از تسبان را آورد و آسمانيفاران ب
  .)335ص ، 1ج، 1372 ،صدوق(»آورديما م يد برايتاب جدكالمقدس تيب يبعد از خرابند و كيسوار م

نور از كــوه ســينا «گفته شده است:  فرمايند كه در آنبه بخشي از تورات اشاره مي اي ديگر، امامدر فقره
رسد، هــر ه نظر مي. ب)324، ص همان( »آمد و از كوه ساعير بر ما درخشيد و از كوه فاران بر ما آشكار گرديد

آمــده اســت:  ،فصل سوم رسالة حبقوق اشــاره دارد. در ايــن رســاله 5تا  3 هايبه بند ،هاقولدوي اين نقل
 (اضــافه از ترجمــة عربــي كتــاب مقــدس)[و قدوس (= مقدس) را كه از كوه فــاران] سينا كه از كوه بينممي را خدا«

 طلــوع ماننــد او درخشــش !اســت او پر سپاس و حمد از زمين و گرفته دربر را هاجاللش آسمان .آيدمي
 )5ـــ3: 3(كتاب مقدس: حبقوق، » .تابدنور مي است، نهفتهآنها  در قدرتش كه او هايدست و از است خورشيد

رسالة حبقوق ترجمه شده است. با مراجعه به نسخة عربي و انگليسي ايــن  3فصل  3در ترجمة فارسي كتاب مقدس صرفاً نيمي از آية 
و در » فَــارَانَ جَبَــلِ مِــْن وَالْقُــدُّوسُ تِيمَــانَ، مِنْ جَاءَ اَهللاُ«دايك آمده است: تباهِ مترجم فارسي كامالً مشهود است. در ترجمة عربي فاناش

» God came from Teman, and the Holy One from mount Paran:«) آيه چنين ترجمه شده استKJV( نسخة كينگ جيمز
  .)injeel.com ك:ر.صورت آنالين هاي كتاب مقدس بهة مقابل اين نسخه و ساير نسخهبراي مشاهدة ترجم

ه كداند يم ياله ياز وح ينماد، ردهكدا ير درخشش پينا آمده و در ساعيوه سكه از را ك ينور امام
بــه نبــوت  ياار شــده را اشــارهكوه فاران آشــكاز  . همچنين آنچهنازل شده است يبر حضرت موس

ة در فاصل ،هكم يكيوه فاران در نزدكه كآن است  ،نيين تبيل ايدل. (همان)شمارنديمبر محمدحضرت 
در  يوهكــو نــامِ  هكــم يهــااز نام يكــيفــاران  ،اَلبُلدان مُعجَمدر . زيرا همان)(قرار دارد ،منزل از آن يك
  .)225، ص 1995 حموي، (ياقوت شده است يحجاز معرف يكينزد
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  ٤٧   . . .هاي امام رضالتحليلي بر استدال از ابن اهللا تا ُمبِشر:

  

 ،ميركــاند. در قــرآن رفته اركبه يسانيك ينور و خدا در معنامكرر اسالم ويژه به ،يميان ابراهيدر اد
در مقام  ،عمران صابيدر مناظره با  امام رضا. )35نور: ( شده است ين معرفيها و زمخداوند نور آسمان

ص ، 1ج ، 1372 ،صــدوق( شــوديت مردمــان ميه موجب هداكدانند يم يآن را نور ،خداوند يستيان چيب
 يمتــرادف دانســت. از ســو ان امــاميــدر ب» نور«حبقوق را با ة در رسال» خدا«توان يم ،رونيازا .)346
اســت  يوه فاران داده شده اســت، معــادلكه در حبقوق بشارت آمدنش از ك» مقدس«و » قدوس« ،گريد
نــون در كده اســت و اير درخشــيوه ساعكدر ينا آمده است. وه سك) از ي(= وح يار شدن نوركآش يبرا

 يوحــچراكه  ؛استهمسو ن نگرش يبا ا ،اءيبر انب يالم الهكر نزول يده است. سيرس يارگكفاران به آش
نــون بــا كا آنچهنازل شده است.  عبداهللابن و سرانجام بر محمد يسيبر عگاه آن و يبر موس ياله

امبر يــدان پيــجاوة جــزم معيركــار شده، قرآن كف مصون مانده و بر مردمان آشيگذر زمان از خطر تحر
  اسالم است.

 وحنايل يانج

ن سخن خود را به يامبرِ اسالم شهادت داده است. از جمله ايتاب مقدس بر ظهور پمعتقدند: كمسلمانان 
 لياســرائيبن يا گفــت ميمربن يسيع هك بود نيچن و: «فرمايدميه كنند كيم مستند ميركاز قرآن  ياهيآ

 بــه گربشارت و است من يشارويپ هك يتورات دارنده استوار] و[ هستم، شما يسوبه خداوند امبريپ من
عامــل و  يســيه عيــن آيــمطــابق مفــاد ا. )6: صف(»است احمد نامش و ديآيم من از پس هك يامبريپ

» احمــد«اســت. » احمد« يعني ي؛امبر بعديدهنده به پت و بشارتيهودي يعني ؛ن ماقبل خوديدة نندكاياح
كي، ودكاز اوان  رمكامبر ايپ. )1377 دهخدا،(تر استت ستوده و احسن و ستودهيغاهب يدر لغت به معنا

حضرت انتخاب نمود و نــام دوم  يبرا عبدالمطلبنام نخست را . به دو نام مسما بودند: محمد و احمد
 ياحمد اشاره بــه وجــود حضــرت ختمــ ،روينازا. )95، ص 1369 ،سبحاني(شان نهادنديامبر بر ايرا مادر پ

  دارد. عبداهللابن مرتب محمد
ن فصــول در يــا، اســت» يحــام«بــه ظهــور  يسيبشارت ع يحاو ،وحنايل يانج 16تا  14فصول 

ان يــمشــهور اســت ـ ب (= شام فصح) »شام آخر«به  ،انيحيات مسيه در ادبك ،ونيدار با حوارين ديآخر
 حيدر آن مســچراكه  ؛شاگردان استوداع با ة جلس ،. شام آخر)29ـ20: 26 متي، انجيل جديد، (عهدشوديم

ن يــســحرگاهِ ا ،يحيات مســيدر اله. )1: 13(عهد جديد، انجيل يوحنا، دهد يپدر م يسوخبر از گذرِ خود به
ب يو چند روز بعد بــر صــل )56ـ47: 26(همان، متي، ر يدستگ حيمس ي،وطياِسخْر يهودايانت يشام، با خ

تــوان در وايت قرآن كريم از ماجراي مصلوب كردن حضرت مســيح را مي(ر )66ـ32، ص 27(ر.ك: همان، شوديده ميشك

٤٨     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

 دار بــر نــه و كشــتند را او نه آنكه حال و ايمكشته را خدا پيامبر مريمبن عيسي مسيح ما كه ادعايشان مشاهده كرد. و 175نساء: 
 فقــط ندارند، علم آن به و اندشك در آن زا ،كردند اختالف امر اين در كه كساني و شد مشتبه آنان بر] امر حقيقت[ بلكه كردند،
ن يــن ارشــادات او را در ايتــراز مهم يبرخــ ،رونيازا. اند)نكشــته يقين به را او و كنندمي گمان و حدس از پيروي
  افت.يتوان يها مفراز

ترجمــة » حــامي«تعبيــر شــده اســت. » القــدسروح«بــه روح يــا » حامي«عموماً  ،در فرهنگ مسيحي
هاي اخير كتاب معناست. اما در ترجمهبا احمد در زبان عربي هم ،در زبان يوناني است. اين واژه» پاراقليط«

جايگزيني عمدي يا  ،القدس ترجمه شده است. علت اين امرو مجازاً به روح» دهندهتسلي«غالباً به  ،مقدس
  .)1391 قاضي، و جديدي(است» هدهندتسلي«به معناي » فاراقليط«با » ترينستوده«معناي به» پاراقليط«سهوي 

  ن شرح است:يبه اين مواضع چهارگانه، ند. اكيرار مكن بشارت را تيوحنا در چهار موضع ايل يانج
و او شــما را حــامي  اگر مرا دوست بداريد، احكام مرا نگاه خواهيد داشت؛ و من از پدر مسألت خــواهم كــرد

روي كه تا ابد با شما باشد (عهــد جديــد، واهد كرد. ازآنالقدس، (=پاراقليط)] دگري عطا خ[روح راستي، روح
) اين را زماني بر شما گفتم كه نزديــك شــما ســاكن بــودم، ليــك آن حــامي، يعنــي 17ـ15: 14انجيل يوحنا؛ 

چيز را بر شما تعليم خواهد داد و هر آنچه را بر شما گفتم نام من گسيل خواهد داشت همهكه پدر به القدسروح
). چون حامي بيايد، همو كه از نزد پدر بر شما گسيل خواهم داشت، همــان 26- 25واهد آورد(همان، يادتان خبه

). از آغاز اين را بر شما نگفــتم، 26: 15گيريد، بر من گواهي خواهد داد(همان، روح راستي كه از پدر نشأت مي
است كه من بروم، چه اگر نروم، حامي گويم: صرفة شما در آن چراكه با شما بودم [...] ليك راستي را بر شما مي

  ).7ـ4، ص 16سوي شما نخواهد آمد، ليك اگر بروم او را بر شما گسيل خواهم داشت(همان، ج به
ط تــا ابــد يط پــرده برداشــت: الــف. پــاراقليپاراقلة عمد يژگيتوان از چند ويم ،هابندن ياش در اكنكبا 

ادتان خواهــد آورد. يد، به ياردهكه فراموش كو آنچه را م خواهد داد يز را تعليچخواهد بود. ب. او همه
 يهــايژگين ويــح نرود، او نخواهد آمد. با نظــر بــه ايخواهد داد. د. تا مس يح گواهيط بر مسيج. پاراقل
ح يمســ ،سويكاز ؛ زيرا ردكار كالقدس را انبر روح يقِ حاميتطب يترشينان بيتوان با اطميم ،چهارگانه
القــدس روح ،گــريد يالقدس نــدارد و از ســوروح يگواه ي بهازيخته شده است و نون شناينزد حوار

ه كش از آنيب ،رونيازا. )17: 10(همان، متي، ر شده و نزد آنان شناخته شده استاكون آشيرات بر حواركبه
ه از نگــاه مســلمانان كــ يشخصــ؛ ق اســتيقابل تطب» شخص« يكبر  ،ندكالقدس داللت بر روح يحام

  .)112ـ109، ص 1369 ،سبحاني( مرتبت استيمحضرت خت
  ند:يفرمايم رمكبر حضرت رسول ا ،تاب مقدسك يهااز بشارت يكيعنوان به امام

رود و فارقليطا (= پــاراقليط) بعــد از او خواهــد آمــد و او كســي اســت كــه پسر زنِ نيكوكار مي
طور كه من بــراي او كند و همانمي چيز را برايتان تفسيرها را آسان كرده و همهها و سختيسنگيني
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  ٤٩   . . .هاي امام رضالتحليلي بر استدال از ابن اهللا تا ُمبِشر:

  

دهد. من امثال را براي شما آوردم و او تأويل را برايتان دهم، او نيز براي من شهادت ميشهادت مي
  .)336، ص 1372 بابويه،ابن(»خواهد آورد

امــا يســت. ق نيــقابل تطب يتاب مقدسِ فعلك فرازهاياز  يكچيطور مجزا بر هبه ،ن بنديدر ا بيان امام
قول از نقــل ان اماميه بكنيش از ايب ،رسديبه نظر م. وحنا دارديل يدر انج ييازامابه ،فقرات آن كتكت
هايي اســت كــه در فقــرات فــوق از انجيــل يوحنــا در كتاب مقدس باشد، بيانِ ويژگيخاص از  ياهيآ

  توصيف پاراقليط بيان شده است.

  يريگجهينت

بــا پرســش از الوهيــت حضــرت  ،هربــذو  رأس جــالوت ،ثليقجامناظره با  ،رة مروبخش نخست مناظ
امــام  ،منــاظره اســت. در نفــي ايــن مــدعا» وضع«و  جاثليقمدعاي  ،شود. اين پرسشآغاز مي عيسي
خــدا  يســيع«طور مستقيم با گــزارة ها بهاستدالل ،سه گروه دليل اقامه فرمودند: دستة نخست رضا
ايــن  ،هــاي دوم و ســومو استدالل اقامه شــده اســت. در گروهد ،شوند. در اين دستهمواجهه مي »است

 يســيع«در دو گروه اخير به اثبات دو گــزارة  ،صورت غيرمستقيم انجام شده است. اماممواجهه به
وضعِ مناظره  ،صورت مستقيمفحواي هيچ از اين دو به ،»امبر خدا استيپ محمد«و » امبر خدا استيپ

د: خواهــد شــاثبات  يتال ،اثبات آناي قرار دارند كه با و در مقدمِ جملة شرطيهد اما هر ،گيردبر نميرا در
گــاه آن ،امبر باشــديــپ اگر حضــرت محمــد« ؛»ستيخدا نگاه آن امبر باشد،يپ يسيعحضرت اگر «
يــك اســتدالل و در  ،»است امبريپ يسيعگزارة حضرت «در اثبات  امام رضا». ستيخدا ن يسيع

ة گانــهفت يهااســتداللانــد. چهار استدالل اقامــه فرموده ،»استامبر يپ ت محمدحضر«اثبات گزارة 
نــد. اثبــاتِ كيز عمل ميگر نيگروه دة مثابه پشتوان، هر گروه، بهياز قوام ذات يعالوه بر برخوردار امام

قــرآن  يق گــواهيــتِ او ـ از طريالوه يو نف يسيبه اثبات نبوتِ حضرت ع ،نبوت حضرت محمد
اســت، اگــر  حضرت محمــدة دهندگواه و بشارت يسيق، چون عين طريبه هم. انجامديـ م ميرك

ها را ن استداللياة اثبات خواهد شد. ماد و رسالت حضرت محمد يتش نفيالوه ،نبوت او اثبات شود
مناظره مشــهورات و مســلمات ة ماد ؛دهديل مكيتاب مقدس تشكمختلف  يهاقول و استناد به فرازنقل
مــذهب را ة ان در حــوزيــهوديان و يحيتاب مقدس بخش اعظم مشــهورات و مســلمات مســكت و اس
گو داشته باشــند و بــا وگفت يبرا كين ظرفِ مشتريد طرفيدر مناظره با. از سوي ديگر، دهديل مكيتش

  ن شد.ييتاب مقدس تعكن ظرف يا ،اصرار طرفِ مناظره

٥٠     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

  بعامن
 ،تهــران، يغفــار بــركايعلو  ديمســتف درضــايحمترجمــة ، الرضــا اخبــار عيــون، 1372 ،يعلــبن محمــدصــدوق، 

  .ةاالسالميدارالكتب
 .يالنجف يالمرعش اهللاآية مكتبة ،قم، الجزء الثالث، المنطق، الشفاء، ق1405، عبداهللا بننيحس نا،يسابن
  .103ـ89 ص ،11 ش ،آسمان هفت ،هيبوآل رضايعل ةترجم، پنجگانه اسفار واقعي مصنف، 1378، باروخ ،نوزاياسپ
  .سمت ،تهران ،رنسانس و وسطي قرون در فلسفه تاريخ، 1382، محمد ،يلخانيا
  .صادق امام دانشگاه، تهران، رضا امام حضرت زندگي و شخصيت ابعاد، 1392، احمد ،يتچكپا

  .24ـ7 ص ،3 ش ،ديانا معرفت، »يوحنا انجيل در او جهاني رسالت و پارقليطا«، 1391، اقبال قاضيناصر و محمد جديدي،
مؤسســه  ،محمد حسين قائني، قمبن ، تحقيق محمداالئمه لفي اصو ةالفصول المهمتا، حرعاملي، محمدبن حسن، بي
  .معارف اسالمي امام رضا

  .متكح ،تهران، ششم چ، يديبدره يصانع منوچهر ،ةترجم، النضيد الجوهر، 1386، وسفيبن حسن ،يحلّ
 .دارالعلم ،قم، يروانيش يعل ،ةترجم، رادالم كشف، 1388، ـــــ 

  .116ـ97ص ، 2ش ، معرفت اديان، »حيمس يسيع تيالوه و پولس«، 1389، ريام خواص،
  .تهران دانشگاه ،تهران، ديش جديرايو، دوره دوم، دهخدا ةناملغت ،1377، بركا يعل دهخدا،
  .ياسالم غاتيتر تبلدف ،قم، صف رسورهيتفس ،انجيل موعود احمد، 1369، جعفر ،يسبحان
 .تهران دانشگاه ،تهران، سومچ ، االقتباس االساس، 1367، نيالدرينص ،يطوس
  .النشر و ةالمعرفي للخدمات ياالسالم ريالتنو زكمر ،ةقاهر، ةالمقدس تبكال يف اهللا رسول محمد، 2006، يسامي، عامر

  ي.ن، تهران، چ دوم، اريروز سيپ ، مترجم،1387، ديعهد جد
 مَرْتن، تهران، انتشارات اساطير هنري و گِلِن ويليام همداني، خان، مترجم، فاضل1380، )دس (عهد عتيق و جديدكتاب مق
 .الوفاء ةمؤسس ،بيروت، الثاني.ط، 16، الجزء بحاراالنوار ،ق1403 ،محمدباقر مجلسي،
  .متكح ،تهران ،پنجم چ ،يديبدره يصانع منوچهرة ترجم ،المنطق ،1380 ،محمدرضا مظفر،

 و انيــاد ،قــم ،پــنجم ويرايش ،و ديگران اتيب محمدرضاترجمة  ،دوم بخش مسيحي االهيات ،1392 ،ستريآل ،گراثكم
 .مذاهب

  .ومذاهب انياد قاتيتحق و مطالعات زكمر ،قم، دوم چ ،يقيتوف نيحس ةترجم ،مسيحي كالم ،1381 ،توماس ،شليم
 الحياء التراث. البيت، قم، مؤسسه آلط المسائلمستدرك الوسائل و مستنب، ق1407نوري طبرسي، حسين، 

 .الصادر دار ،روتيب ،يثان.الط ،الجزء الرابع، البلدان معجم، 1995، عبداهللا ياب نيالدشهاب ،يحمواقوتي
Bowker, J, Ed, 2003, The Concise Oxford Dictionary of World Religions, Published online ed, UK, 

Oxford University Press. 

w
w

w
.S

ID
.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

