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چکیده 
عصــر امامــت امــام جــواد)ع(، زمــان اوج گیــری نقــل حدیــث در بــاره تفســیر می باشــد. در آن 

عصــر تفســیر قــرآن از علــوم رایــج به شــمار می آمــد. پــاره ای  از أحادیــث  منقــول  از امــام جــواد)ع(، 

گاه  متضمــن   کالمــی دارنــد و  أحادیــث  تفســیری  اســت. ایــن  أحادیــث  بیشــتر صبغــۀ  فقهــی  و 

بــاره مســائل  اعتقــادی  نظیــر توحیــد، صفــات  خــدا، نبــوت  و  یــل  برخــی از آیات انــد. در تأو

امامــت  نیــز أحادیثــی  از آن حضــرت روایــت  شــده  اســت. خــود آن حضــرت نیــز دربــاره تفســیر، 

ــات تفســیری آن حضــرت را مــورد  ــه می کوشــیم روای ــه ســزایی داشــت. در ایــن مقال شــهرت ب

بررســی قــرار  دهیــم. 
کلید واژه ها: قرآن، تفسیر، روایت، امام جواد)ع(

مقدمه
محمــد بــن علــی، امــام جــواد)ع( امام نهــم از امامان دوازده گانه و یکی از چهارده معصوم اســت.
وی تنهــا فرزنــد امــام رضــا)ع( اســت 1 کــه در روز دهــم مــاه رجب ســال 195 هجــری در مدینه متولد

* دکترای فیلولوژی، محقق و پژوهشگر.
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کنیــۀ امــام محمــد باقــر )ع(، در  کنیــه اش أبوجعفــر اســت و بــه دلیــل اشــتراک بــا  شــده اســت.2 
کنیــۀ أبوجعفــر ثانــی یــاد شــده اســت.3 منابــع رجــال و حدیــث شــیعه از وی بــا 

ــه علــت جــود و بخشــش و پارســایی  ــه ب ک ــر لقــب مشــهور جــواد4 و تقــی  ــع عــالوه ب در مناب
ــه ایشــان نســبت داده شــده  ــراوان دیگــری نیــز ب ــه آن شــهرت داشــت، القــاب ف و پرهیــزکاری ب
اســت؛ از جملــه: زکــی، مرتضــی، قانــع، رضی، مختــار، متوکل، مرضی، متقــی، منتجب،عالم 

ربانــی و هــادی.5
گــون از او یــاد  گونا کــه در منابــع بــا نام هــای  کــش بــود  کنیــزی از اهالــی ُنوبــة مرا مــادر وی 
کلینــی، مســعودی و فضــل بــن حســن طبرســی از او بــا نــام ُســبیکة  شــده اســت. شــیخ مفیــد, 

کــرده اســت.6 مشــهور بــه خیــزران, یــاد 
گرامــی و مــادر بــا فضیلتــش گذشــت.  کودکــی امــام)ع( در مدینــه و تحــت تربیــت پــدر  ران  دو
یژگی هــای او در ایــن زمــان ســخن بــه میــان آمــده, ولــی از بررســی اخبــار موجــود  اگرچــه کمتــر از و
ــا افــراد هــم ســن و ســالش قابــل  ــوده و ب کــودک فوق العــاده ای ب کــه  چنیــن اســتنباط مــی شــود 
گفتــارش شــگفت انگیــز بــود. افــکار عالمانــه ای داشــت.  کــردار و  مقایســه نبــوده اســت. رفتــار، 
ــت  ــام رضــا)ع( در تربیــت وی نهای ــود. ام ــرد و پیوســته در اندیشــه ب ــگاه می ک ــه آســمان ن ــرًا ب کث ا
کوشــش را داشــت و پیوســته ســفارش او را بــه شــیعیان و افــراد خاندانــش مــی نمــود. او بــا مــردم 
گرفتاری هــای مــردم نــزد صاحبــان  بــه نیکــی معاشــرت و بــه ایشــان ســالم می کــرد.7 بــرای رفــع 

ــرای اصحابــش دعــا می فرمــود.9 مناصــب شــفاعت می کــرد.8 از خطاهــا در می گذشــت. ب
ز بــه مســجدالنبی)ص(  مــردم بــه او احتــرام می گذاشــتند و بــه ایشــان عالقه منــد بودنــد.10 هــر رو
کــرم)ص( ســالم می کــرد و بــه خانــه فاطمــه)س( می رفــت و نمــاز می خوانــد.11  می رفــت و بــه پیامبرا

یژه ای  امــام)ع( عالقــه شــدیدی بــه نمــاز و دعــا و به طورکلــی عبــادت داشــت. از جملــه نمــاز و
کــه از  یــاد ادعیــه ای  بــه آن حضــرت منســوب اســت.12 عالقــه وی بــه دعــا و مناجــات از حجــم ز
کــردن أحادیــث اجــداد طاهرینــش  یــدا اســت. یکــی از کارهــای امــام)ع(، آشــکار  او نقــل شــده هو
کتــب حدیــث، بســیاری از  کــه در  کــه تــا آن زمــان مکتــوم بــود. بــه همیــن دلیــل اســت  بــود 

أحادیــث ســندش بــه امــام جــواد)ع( می رســد.13
کــرد و پرچــم اصالحــات را بــه دســت  کار هدایــت مــردم را دنبــال  امــام جــواد)ع( پــس از پــدر 
کامــل  کــرد پیــروان راســتینش، اعمالشــان بــا تفکــر و عبادتشــان بــا شــناخت  گرفــت. او تــالش 
ــول اجــداد طاهرینــش مطــرح می نمــود  ــش احادیثــی را از ق ــرای یاران باشــد. او در هــر فرصتــی ب
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کــه بــه مناســبت های مختلــف اظهــار  کلمــات ارزنــده ای  و بــا بیــان احادیــث و روایــات و 
کــه محــور همــه  کنــون چــه وظیفــه ای برعهــده دارنــد. او  کــه ا می داشــت، بــه آنــان می آموخــت 
گردانش را بــه  تحــوالت زمــان خــود بــود بــا پیام هــا و دســتورات ســّری و حتــی رمزگونــه، شــا

ــا علیــه ســتمکاران مــردم را بســیج نماینــد. کــرد ت ــه ای تربیــت  گون
کلمــات ارزنــده ای  امــام)ع( رهبــری توده هــا و هدایــت آن هــا را بــا بیــان أحادیــث و روایــات و 
کار اساســی  کــه بــه مناســبت های مختلــف بیــان می فرمــود، بــر عهــده داشــت. ایشــان دو 
بــرای امامــت حضــرت  پایه هــای دیــن . دّوم: زمینه ســازی  اّول: اســتوار نمــودن  انجــام داد: 
کارهــای درخشــان او شــرکت در جدل هــای علمــی  مهدی)عــج( در ســنین خردســالی. یکــی از 
ــته  ــی نوخاس کودک ــرت  ــه حض ک ــگام  ــی در آن هن ــود. حت ــان ب ــای زم ــات و بحث ه و احتجاج
و جوانــی نــورس بــود، در برابــر عالمــان زمــان می نشســت و بــا ایشــان بــه مباحثــه و مجادلــه 
کــه حکومــت در برپایــی آن نقــش داشــت، در آشــکار شــدن فضــل آن  می پرداخــت. محافلــی را 

کــرد. حضــرت و در بلنــد آوازه شــدن ایشــان ســهم بســیاری ایفــا 
یی بــه مشــکالت مــردم  کــه امــکان پاســخ گو ران امامــت حضــرت جــواد)ع( موقعیتــی بــود  دو
وجــود داشــت و امــام از ایــن فرصــت اســتفاده نمــود بــه خصــوص کــه بغــداد مرکــز تجمــع عالمان 
گــون شــده بــود و شــاید غیــر از امــام)ع( بــرای کســی دیگــر، ایــن اقــدام بــه ایــن  مکاتــب و ادیــان گونا

کــه جوابگــوی ســؤاالت جامعــه اســالمی باشــد. صــورت قابــل اجــرا نبــود 
ــداد  ــری در بغ ــال 220 هج ــده16 س ــر ذیقع ــا آخ ــه و ی ــم15 ذیحج ــا شش ــم14 ی ــرانجام در پنج س
کاظمیــن نامیــده مــی شــود، پشــت قبــر جــدش امــام  زه  کــه امــرو ــر قریــش  درگذشــت و در مقاب
ک ســپرده شــد.17 بدیــن ترتیــب عمــر شــریف آن حضــرت 25 ســال و انــدی بــوده  کاظــم)ع( بــه خــا
کــرد و پــس از شــهادت پــدرش در ســال  کــه هفــت ســال و انــدی امامــت پــدرش را درک  اســت؛ 

203 بــه مــدت هفــده ســال امامــت شــیعیان را بــر عهــده داشــته اســت.

تفسیر در عصر امام جواد)ع(
ــیر  ــد. تفس گرفتن ــش  ــی را پی گون گونا ــای  ــرآن روش ه ــیر ق ــش تفس ــام در دان ــر ام ــردم در عص م
بــه حدیــث، تفســیر بــه رأی و عقیــده و تفســیر بــر مبنــای تــورات و انجیــل از جملــه روش هــای 
مفســران بــود. أبوبکــر أصــّم-م. 240 ق- معاصــر امــام جواد و امام هادی )ع( یکــی از معروف ترین 
مفســران می باشــد. در آن عصــر قــرآن خــود مبنــا و مأخــذ و معیــار همــه دانش هــای زمــان بــود. 
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هرکــس و پیــرو هــر مکتبــی، عقایــد خــود را بــا قــرآن البتــه بــا نظــر و رأی خــود تطبیــق می کــرد.

روایات تفسیری امام جواد)ع(
کــردن و آشــکار ســاختن اســت.18 در اصطــالح  ــه معنــای روشــن  تفســیر از لحــاظ لغــوی ب
کشــف مقصــود حضــرت حــق اســت.19 در اینجــا چنــد  تفســیر، بیــان معانــی آیــات قــرآن و 

روایــات تفســیری امــام جــواد)ع( را مــورد بررســی قــرار می دهیــم:
أســماء و صفــات  الهــی: حدیــث معانــی أســماء الهّیــه از امــام جــواد)ع( یکــی از أحادیــث بلنــد 
کالم عرفــان اســالمی از قبیــل أســماء  کــه مباحــث نظــری در  بجــا مانــده از آن حضــرت اســت 
یــه را می تــوان در آن  کثــرت و وحــدت در وجــود و تشــبیه و تنز و صفــات الهــی، علــم خداونــد، 

یافــت. أســماء الهــی را می تــوان از دو منظــر مــورد بررســی قــرار داد:
کــه بــا ذات دارنــد، مــورد  کــه ماهیــت اســماء و نســبتی  1. منظــر وجــود شــناختی أســماء 

بررســی قــرار می گیــرد.
2. منظــر پدیــدار شــناختی کــه اقســام و انواع اســماء و صفــات، مراتب و حضرات أســمائی، 
کلــی، أحادیــث أســماء، تفاضــل مظاهــر أســماء، نســبت أســماء بــا  نســبت از أســماء جزئــی و 

یکدیگــر و ســایر پدیده هــای مربــوط بــه آن مــورد بررســی قــرار می گیــرد.
کــه  مــردی  از ایشــان پرســید: خداونــد در  یــد: نــزد آن  حضــرت)ع( بــودم   گو أبوهاشــم  جعفــری 
کــرده  اســت. آیــا نام هــا و صفــات  خداونــد، خــود او  کتابــش  بــرای خــود نام هــا و صفاتــی  را ذکــر 

هســتند؟
کثــرة؛  ــه ذو عــدٍد و  کنــت تقــول هــی هــوای إّن امــام )ع(  فرمــود: »إّن لهــذا الــکالم وجهیــن إن 
کنــت تقــول هــذه الّصفــات و األســماء لــم تــزل فــإّن لــم تــزل؛  فتعالــی اهلل عــن ذلــک. و إن 
ــت  کن ــم. و إن  ــتحّقها؛ فنع ــو مس ــه و ه ــی علم ــده ف ــزل عن ــم ت ــت ل ــإن قل ــن. ف  معنیی

ٌ
ــل محتم

یرهــا و هجاؤهــا و تقطیــع حروفهــا؛ فمعــاذ اهلل أن یکــون معــه غیــره بــل کان اهلل  تقــول لــم یــزل تصو
و ال خلــق ثــّم خلقهــا وســیلًة بینــه و بیــن خلقــه یتضّرعــون بهــا إلیــه و یعبدونــه و هــی ذکــره و کان 
گــر  ــذی لــم  یزل؛ایــن  ســخن  تــو دو چهــره  دارد. ا

ّ
کــر هــو اهلل القدیــم ال

ّ
اهلل و ال ذکــر  و المذکــور بالذ

کثــرت جــای  داشــته  و او مرّکــب  اســت ,  یــی آن هــا همــان  خــدا هســتند، یعنــی  در خداونــد  بگو
گــر منظــورت  آن  اســت   ایــن  معنــا  در خــدا متصــّور نیســت  و خــدا برتــر از ایــن  معانــی  اســت ؛ و ا
یــی   گــر بگو کــه  ایــن  صفــات  و نام هــا همــواره  بــا خــدا بــوده  اســت ، همــواره  بــودن  دو معنــا دارد: ا
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ایــن صفــات جاودانــه  در علــم  و دانــش  خداونــد بــوده  و او شایســته  آن هاســت ، ایــن  حــروف  
کلماتــش  نــزد او بــوده ، پس خداونــد برتــر اســت  از این کــه  چیــزی  بــا او بــوده  باشــد، بلکــه  خداونــد 
کــردن  او،  بــوده  درحالی کــه  مخلوقــی  بــا او نبــود، آن گاه أســماء وصفــات  را بــه  عنــوان  وســیلۀ  یــاد 
ــه ای   ــِد جاودان ــان خداون ــود, هم ــاد می ش ــه  ی ــود و آنچ ــادی  نب ــام  و ی ــود و ن ــدا ب ــرده  و خ ک ــق   خل

کــه  همــواره  بــوده  اســت« . اســت  
ــذی ال یلیــق بــه 

ّ
»و األســماء و الّصفــات مخلوقــات و المعانــی و المعنــی بهــا هــو اهلل ال

ئتــالف و إّنمــا یختلــف و یأتلــف المتجــّزی ء فــال یقــال اهلل مؤتلــف و ال اهلل  اإلختــالف و ال اإل
ــة و 

ّ
ــٌم بالقل ــّزی ٌء و ال متوّه ــد متج ــوی الواح ــه ألّن ماس ــی ذات ــم ف ــه القدی ــر و لکّن کثی ــل و ال  قلی

ــة و الکثــرة 
ّ
کلّ متجــّزی ٍء أو متوّهــٍم بالقل ــة و الکثــرة 

ّ
کلّ متجــّزی ٍء أو متوّهــم بالقل الکثــرة و 

ــی  آن هــا و  ینــد و معان ــه؛  و أســماء و صفــات الهــی  مخلــوق  او  علــی خالــق ل
ّ

فهــو مخلــوق دال
کــه  اختــالف  کــه  اختــالف  و همبســتگی  در او جــای  نــدارد، چرا مقصــود آن هــا خدایــی  اســت 
کــه  مرّکــب  و دارای  اجــزاء باشــد. از ایــن  رو نمی تــوان   و همبســتگی در امــوری صــدق  می کنــد 
یــاد اســت؛ و لکــن  کــم  و ز کــرده  اســت  و نــه  این کــه  خــدا  گفــت  خداونــد همبســتگی  پیــدا 
کــه  بیــش  از یکــی  باشــد، مرّکــب اســت  و  ــی  اســت و هــر چیــزی   ــم و ازل ــد در ذاتــش  قدی خداون
ــدارد  ــادی  در او جــای  ن ی کمــی  و ز ــم  کــه  ترکیــب  در او نیســت؛ و توّه ــه ای  اســت   ــد یگان خداون
یــادی  مخلــوق  اوســت  و راهنمایــی اســت  بــر آن کــه   کمــی  و ز و هــر مرّکبــی  از توّهــم  شــده ای  بــه 

یــدگاری  دارد«. خالــق و آفر
ديــٌر؛ خداونــد قــادر اســت«  خّبــرت أّنــه ال یعجــزهُ  شــیٌئ 

َ
کــه: »ِانّ َ اهَّلَل ق »پــس  در ایــن  ســخنت  

کــه  هیــچ  چیــز او را  فنفیــت بالکلمــة العجــز و جعلــت العجــز ســواه؛ درحقیقــت  خبــر می دهــی 
ر ســاخته  و عجــز را در غیــر او قــرار دادی« . کلمــه  عجــز را از خــدا دو ناتــوان  نمی کنــد و بــا ایــن  

 اهَّلَل عاِلــٌم؛ خداونــد داناســت«،  إّنمــا نفیــت بالکلمــة 
َ

کــه:»ِاّن و همچنیــن  در ایــن  ســخن  
الجهــل و جعلــت الجهــل ســواه و إذا افنــی اهلل األشــیاء أفنــی الّصــورة و الهجــاء و الّتقطیــع و ال 
یــزال مــن لــم یــزل عالمــًا؛ جهــل  را از او زدودی  و جهــل  را غیــر او دانســتی  و هــرگاه  خداونــد اشــیاء 
کلمــات را نیــز فانــی  ســاخته  اســت و همــواره  و جاودانــه  را فانــی  ســاخت,  صــورت  و حــروف و 

و دانــا بــوده  اســت«.
ردگارمان  را شنوا و بینا نامیدیم؟ گفت : پس  چگونه  پرو آن  مرد 

ــم نصفــه بالّســمع المعقــول فــی  ــدرک باألســماع و ل ــا ی ــه ال یخفــی علیــه م امــام فرمــود: »ألّن
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کذلــک ســِمیناه بصیــرًا ألّنــه ال یخفــی علیــه مــا یــدرک باألبصــار مــن لــون أو شــخص او  الــّرأس و 
گوش هــا می یابنــد, از دیــد او مخفــی   یــرا هرچــه  را  غیــر ذلــک و لــم نصفــه ببصــر لحظــة العیــن؛ ز
کــه  در ســر قــرار دارد توصیــف  نمی کنیــم و همچنیــن  خداونــد را  گوشــی  نمی باشــد. او را بــه 
یــرا آن چــه  دیــدگان  درك  می کننــد, از دیــد او مخفــی  و پنهــان  نمی باشــد, رنــگ   بینــا می نامیــم ز
کــه  در ســر قــرار داشــته  و می بینــد، توصیــف   باشــد یــا شــخصی  یــا غیــر این هــا و او را بــه  دیــدگان  

نکرده ایــم«.
کانــت قّوتــه  قــوة  یــًا ال بقــّوة البطــش المعــروف مــن المخلــوق و لــو  ّبنــا قو » و کذلــک ســّمینا ر
یــادة احتمــل  یــادة و مــا احتمــل الّز البطــش المعــروف مــن المخلــوق لوقــع الّتشــبیه و الحتمــل الّز
کذلــک ســّمیناه  کان عاجــزًا و  کان غیــر قدیــم  کان غیــر قدیــم و مــا  کان ناقصــًا  النقصــان و مــا 
طیــف مثــل البعوضــة و أخفــی مــن ذلــک و موضــع النشــوء منهــا و 

ّ
لطیفــًا لعلمــه بالّشــی ء الل

العقــل و الّشــهوة للّســفاد و الحــدب علــی نســلها و إقــام بعضهــا علــی بعــض و نقلهــا الطعــام 
ــف  ــا لطی ــا أّن خالقه ــار، فعلمن ــة و القف ز و األودی ــاو ــال و المف ــی الجب ــا ف ــی أوالده ــراب إل و الش
ردگارمــان  را نیرومنــد و توانــا  کیــف و إّنمــا الکیفیــة للمخلــوق المکیــف؛ و همچنیــن پرو بــال 
گــر نیــروی  او  کــه  از مخلوق هــا دیده ایــم ، نمی باشــد و ا می نامیــم ، منظــور قــدرت  جســمانی  
گرفتــه  و احتمــال   کــه  در مخلوقــات  اســت  باشــد، تشــبیه  در خداونــد صــورت   گرفتــن   توانایــی  
یــاد دارد، ناقص  باشــد و آن چه  ناقص  باشــد,  یــاد از مخلوقــات  در او مــی رود و آن چــه  احتمــال  ز ز
ــق  و  ــن  او را دقی ــت. و همچنی ــوان  اس ــز و نات ــد, عاج ــم  نباش ــه قدی ــت  و هرچ ــی  نیس ــم  و ازل قدی
ــر از آن  و مولکول هــای   کوچــك  همچــون  پشــه  و پنهان ت کــه  بــه  اشــیاء  یك  بیــن  نامیدیــم  چــرا  بار
گاه  اســت  و نیــز بــه  غریــزه  و شــهوات  آنــان  بــرای  تولیــد نســل  و توجــه  بــه  آن  و جایگزینــی  بدنشــان  آ
کوه هــا و بیابان هــا و  ــه  فرزندانشــان  در  گروهــی از آنــان  در جایــگاه  دیگــران  و انتقــال  غــذا و آب  ب
یك بیــن  اســت  و چگونگــی   گاه  اســت. از ایــن  رو دانســتیم  آفریــدگار آن  بار دشــت ها و بیشــه ها آ

کــرده  اســت«. کــه آن گونــه  خلــق   نــدارد و چگونگــی  داشــتن  بــرای  آفریــده  شــده ای  اســت  
ــة و ال تبصــار بصــر  کیــف و ال نهای ــّد و ال  ــه و ال ضــّد و ال ن »فرّبنــا تبــارک و تعالــی ال شــبه ل
 و 

ّ
و محــّرم علــی القلــوب أن تمّثلــه و علــی األوهــام أن تحــّده و علــی الّضمائــر أن تکّونــه جــل

ردگار بــزرگ  مــا  کبیــرًا؛ پــس  پــرو ّیتــه و تعالــی عــن ذلــک علــّوًا  عــّز عــن أداة خلقــه و ســمات بر
کیفیتــی  بــرای  او نبــوده  و نهایتــی  نــدارد و دیدگانــی  شــبیه  نداشــته  و ضــّد و هماننــدی  نــدارد و 
کــه  او  کننــد و بــر اوهــام   کــه  او را بــه  چیــزی  شــبیه   بــر او واقــع  نمی گــردد و بــر قلــوب  حــرام  اســت 
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کــه   کــه  او را تکــّون  و وجــود بخشــند، برتــر و بزرگوارتــر از آن  اســت   را محــدود ســازند و بــر جان هــا 
دارای  وســایل  مخلوقاتــش  بــوده  و نام هــای آفریده هایــش بــر او صــدق  نمایــد و از همــه  ایــن  امــور 

ــر اســت«.20 ت بســیار واال
گــر منظــور تــو از  توضیــح مختصــر در مــورد ایــن حدیــث: در ابتــدا امــام جــواد)ع( می فرمایــد: ا
کــه این هــا خــود خداینــد, بــه تعــّدد و  کــه در تعــداد و تکّثــر اســت ایــن اســت  أســماء و صفــات 
ــد بهتــر از آن اســت. آن حضــرت اصــل حقیقــت وجــود را عــاری  ــل شــده ای و خداون ــر قائ تکّث
یــات 

ّ
گســیخته از ذات نیســتند و تجل از تعّینــات معرفــی می کنــد. أســماء و صفــات الهــی 

یــات 
ّ
زات تجل کــه ظهــورات و بــرو آن می باشــند. بــه اعتبــار دیگــر أســماء حقایــق عینّیه انــد 

کــه عیــن ذات متصــف بــه صفــت  یــت مطلقه انــد. ماننــد: عالــم، قــادر، رحمــان، رحیــم  هو
علــم, قــدرت و رحمــت اســت.

امــام)ع( در ابتــدای ایــن حدیــث بــه مبحــث علــم اشــاره می فرمایــد. یکــی از مباحــث مهــم 
در الهیــات بــه معنــای أخــّص، مســأله علــم بــاری تعالــی اســت. در عرفــان مســأله اعیــان ثابتــه 
ــه ماســوی می داننــد. علــم حــق  ــرای علــم حــق ب مطــرح اســت و عیــن ثابتــه را نوعــی توجیــه ب
ــه ماســوی قبــل از خلــق، از طریــق اعیــان ثابتــه اســت. یعنــی: حــق صــورت علمــی آن هــا را  ب
ــن پیــدا  ــم تعّی ــن عال کــه در ای ــه آن اســت  ــد. پــس عیــن ثابــت هــر شــیء صــورت علمّی می دان
کــرده اســت. امــام)ع( در ایــن جــا می خواهــد بــر چگونگــی حمــل اســماء و صفــات الهــی بــر ذات 
ــا  کــه ایــن اســماء و صفــات همــواره ب گــر منظــورت ایــن اســت  گاهــی دهــد و می فرمایــد: »ا او آ
ــم  ــا عل ــه آن ه ــه ب ــدا همیش ــی خ ی ــر بگو گ ــد: ا ــته باش ــا داش ــد دو معن ــت، می توان ــوده اس ــدا ب خ
ــادر، حــی و  ــم، ق ــش عال ــه ذات ک ــوده اســت یعنــی: در ازل می دانســت  داشــته اســت و ســزاوار ب
گــر صــورت أســماء مــورد نظــرت باشــد و گفتــه شــود کــه صــورت  یــد اســت، صحیــح اســت و ا مر
کــه بــا او  الفــاظ وقتــی ترکیــب یافتــه، ازلــی اســت، ایــن صحیــح نیســت و بــه خــدا پنــاه می بــرم 

جــز خــودش چیــزی باشــد و بلکــه خداونــد بــود و مخلوقــی نبــود.
رسول اهلل)ص( در این مورد فرموده است:»کان اهلل و لم یکن معه شیء«.

حــق  و  خلــق  میــان  واســطه  کــه  اســت  ایــن  أســماء  »فایــده  می فرمایــد:  امــام)ع(  ســپس 
ینــد:  اســت. چــون بــه واســطه آن أســماء، بنــدگان و مخلوقــات خــدا را می خواننــد و می گو
اهلل، رحمن،غفــار؛ و بــرای رفــع حاجــات خــود بــه ایشــان تضــّرع می نماینــد. ایــن همــه بــا الفــاظ 
کنــد. خداونــد در قــرآن  ردگار خــود مناجــات  کســی جــز بــا أســماء نمی توانــد بــا پــرو اســت و 
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اْدُعــوُه ِبَهــا< )األعــراف، 180/7(؛ » و بــرای خدا، نام هــای 
َ

ْســَماُء اْلُحْســَنى ف
َ

ِ اْل
یــم می فرمایــد: >َوهَّلِلَّ کر

کــه به وســیله ذکــر یــاد می شــود,  کســی  نیــک اســت؛ خــدا را بــه آن]نام هــا[ بخوانید!«،پــس تنهــا 
ــت«. ــم اس ــد قدی خداون

کــه أســماء و صفــات مخلوق انــد و معانــی أســماء و  امــام جــواد)ع( آنــگاه بیــان مــی دارد 
از وجــود  بــه وســیله أســماء و صفــات  یــرا خداونــد  ز صفــات, همــان ذات احــدی اســت، 
یــش حکایــت می کنــد. ایــن أســماء و صفــات، مختلــف و بــه هــم پیوســته اند درحالی کــه  خو
ذات خداونــد نــه مختلــف اســت و نــه بــه هــم پیوســته. بــه ایــن ترتیــب هرچــه غیــر او بــه واســطه 
لــت بــر آن دارد کــه وی را خالقــی اســت. حقیقت وجود  ترکیــب و حدوثــش مخلــوق اســت و دال
ــه وحــدت ذاتــی، حقیقــی، انبســاطی،  ــدارد. آن وحــدت ب ــل ن کثــرت تقاب ــا  کــه ب ــی دارد  وحدت
اطالقــی، نفســی و عینــی تعبیــر می شــود کــه برخاســته از متــن ذات اســت و در آن کثــرت لحاظ 
نمی شــود و بلکــه وحدتــی اســت کــه بــر تمــام کثــرات احاطــه و انبســاط دارد. یکــی کــه همــه را پــر 

کــرده اســت و ایــن وحــدت از نقطــه نظــر عرفانــی فقــط بــرای حق تعالــی ثابــت اســت.21
یــی خــدا تواناســت و خــدا عالــم اســت: امــام )ع( معانــی صفــات حقیقــی در  گو این کــه 
یــرا تمــام صفــات ســلبی بــاز بــه وجــود  حق تعالــی را بــه صفــات ســلبی بازگردانــده اســت، ز
کــه ســلب قــدرت  گفتــه می شــود: خــدا عاجــز نیســت, عجــز  مراجعــت دارنــد. یعنــی وقتــی 
اســت را از او ســلب می کنــی چــون نفــی در نفــی، اثبــات اســت. عجــز و جهــل در وجــود مربــوط 
کــه  بــه تعّینــات اســت. در متــن وجــود تغییــر و تضــاد وجــود نــدارد. همچنیــن بیــان امــام)ع( 
ــزل  ــم ی ــزال مــن ل ــد: »و إذا افنــی اهلل األشــیاء أفنــی الصــورة و الهجــاء و التقطیــع و ال ی می فرمای
ــر بیــان مغایــرت میــان حــق تعالــی و صــورت اســماء و صفــات و  لی اســت ب عالمــًا«، اســتدال
گونــه اســت.  کــه از جهــت آغــاز نیــز ایــن  کار, همچنــان  حــروف آن هــا از جهــت نهایــت و پایــان 
چــون هــر حادثــی فانــی شــونده اســت و هــر ازلــی و قدیمــی باقــی اســت. ســخن در ایــن جــا ایــن 
کــه لفــظ علــم، حــادث اســت و علــم الهــی ازلــی، پــس غیــر آن می باشــد و دیگــر این کــه  اســت 
کــس  کــه در ازل عالــم بــوده بــا آن  کــس  وقتــی لفــظ علــم فانــی می شــود و نابــود می گــردد, پــس آن 

کــه در ابــد عالــم اســت, متفــاوت هســتند و غیــر آن اســت.22
کذلــک ســّمیناه بصیــرًا ألّنــه ال یخفــی علیــه مــا یــدرک باألبصــار مــن لــون أو شــخص  »و 
ــراز بعضــی از اســماء و  ــن ف ــام جــواد)ع( در ای ــم نصفــه ببصــر لحظــة العین«.ام ــر ذلــک و ل أو غی
کــه میــان خداونــد و خلقــش مشــترک اســت را بیــان مــی دارد و مقصــود ایشــان ایــن  صفاتــی 
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ــا نیســت و صفــت در  ــک معن ــه ی ــر خــدا و خلقــش ب ــه اطــالق آن اســماء و صفــات ب ک اســت 
خالــق بــه یــک معنــا و در مخلــوق بــه معنــا دیگــری اســت و یــا در یکــی از آن دو بــه وجــودی 

کامل تــر و در دیگــری ضعیــف و ناقــص اســت. شــدیدتر و 
همچنیــن او را لطیــف می نامیــم بــه واســطه علــم او بــه هــر چیــز لطیــف. علــم بــه اشــیاء 
لطیــف؛ ماننــد پشــه، و اعضــای آن؛ ماننــد بــال و پــا و چشــم، و قــوای شــنوایی و بینایــی و 
بیــزاری و دشــمنی؛ و  و  رزی  اراده و شــهوت و محبــت و مهــرو و  تــش؛ هماننــد شــعور  حاال
افعالــش مثــل حرکــت و ســکون و بــردن غــذا و آشــامیدنی بــرای فرزندانــش، و غیــر از ایــن کارهــا؛ 
یکی هــای آفرینــش  ماننــد مــرگ و حیاتــش و نفــع و ضــررش، و دیگــر از لطایــف خلــق خــود و بار
یــش قــرار داد و حــق بــه واســطه علمــش بــه لطایــف کارهــا بــدون کیفیــت و چگونگــی لطیف  خو

کیفیتــی مخلــوق اســت.23 کیفیتــی و هــر صاحــب  اســت. چــون هــر 
کــه دانــای بــه معنــای لطیــف  یســد: لطیــف اوســت  کتــاب توحیــد می نو شــیخ صــدوق در 
کــه بنــده بــه آن اطاعــت و فرمانبــرداری نزدیــک می شــود و از معصیــت  اســت یعنــی: آن چیــزی 
ــه  ــی دارد و آن چ ــق م ــان را موف ــی: آن ــت؛ یعن ــف اس ــد لطی ــز خداون ــردد و نی ر می گ ــی دو و سرکش
ــت  ــازد و از معصی ــان می س ــش نزدیکش ــت و رحمت کرام ــرای  ــه س ــپس ب ــت او و س ــه طاع ــه ب ک
کــرده و ذاتــش  رشــان می کنــد و بــه واســطه علــم و طاعــت و فرمانبــرداری دلــش تلطیــف پیــدا  دو

نورانــی می گــردد, لــذا شایســته قــرب و ارجمنــدی می شــود.24
کانــت قّوتــه قــّوة  ّیــًا ال بقــّوة البطــش المعــروف مــن المخلــوق و لــو  ّبنــا قو کذلــک ســّمینا ر »و 
یــادة احتمــل  یــادة و مــا احتمــل الز البطــش المعــروف مــن المخلــوق لوقــع الّتشــبیه و الحتمــل الز
کان عاجزًا«،امــام)ع( در ادامــه  کان غیــر قدیــٍم  کان غیــر قدیــٍم و مــا  کان ناقصــًا  النقصــان و مــا 
کــه از جنــس قــوای جســمانی  می فرماینــد: وقتــی او را توانــا می نامیــم, توانایــی مشــابه مخلــوق 
کــه  ــرو  ــد هرچــه نی ــاده می کنــد یعنــی: می فهمان ــی را اف ی ــوای اعضــا هــر نیرو اســت, نیســت. ق
می بینیــم قائــم بــه مخلوقــات خداســت، بــه عینــه همــان نیــرو قائــم بــه خــود خــدای تواناســت 

بــدون این کــه از خــدا منقطــع شــده باشــد.
کیــف و ال نهایــة و ال تبصــار بصــر و  »فرّبنــا تبــارک و تعالــی ال شــبه لــه و ال ضــّد و ال نــّد و ال 
 و عــّز 

ّ
ــر أن تکّونــه جــل محــّرم علــی القلــوب أن تمّثلــه و علــی األوهــام أن تحــّده و علــی الّضمائ

ــه صفــات  کبیــرًا، وقتــی مــا خــدا را ب ّیتــه و تعالــی عــن ذلــک علــّوًا  عــن أداة خلقــه و ســمات بر
ییــم در  کــه می گو یــم  از صفــات می گیر را چنــان مجــرد  گاهــی ذات  او وصــف می نماییــم، 
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نــدارد و ذات حــق در مرتبــه أحدّیــت حتــی  ســاحت ذات هیچ یــک از صفــات حضــوری 
را  الهــی  این کــه صفــات  تشــبیه  امــا در  اســت.  یــه  تنز ایــن اصطــالح  مبّراســت.  از صفــات 
بایــد بپذیریم،چــون مــا معانــی لطــف و قهــر را درک می کنیــم، این هــا را بــه خداونــد اســتناد 
یــه اســت. پــس خــدا بیناســت نــه این کــه مثــل مــا  می نماییــم. در ایــن اســتناد نظــر بــر تعالــی و تنز
بــا چشــم می بینــد و یــا مهربــان اســت نــه ماننــد مــا و نیــز بقیــه صفــات او. لــذا یــک نــوع هماننــدی 

ــرد. ــورت می پذی ــت ص ــا قداس ــه ب ــی البت ذهن
امــام در پایــان اســماء تنزیهــی و صفــات قدســی حــق را نــام می بــرد تــا پــس از پایــان صفــات 
کــه شــرح داده شــده باشــد، حــق را از  کــه بیــان شــد، بســان خالصــه ای بــر آن چــه  ســلبی وجــود 

یــه می نمایــد. همــه صفــات تشــبیهی تنز
ــْل 

ُ
یگانگــی  خداونــد: أبوهاشــم جعفــری در ســؤالی دیگــر  بــه  امــام جــواد)ع( عرضــه  داشــت : >ق
َحــٌد< )اإلخالص، 1/112(؛»بگــو خــدا یکــی اســت«، معنــای یگانگــی  خــدا چــه  می باشــد؟

َ
ُهــَو اهَّلُل أ

کــه   کــه  همــه  بــر وحدانّیــت  و یکتایــی  او اعتــراف  دارنــد. آیــا نشــنیده ای   امــام)ع( فرمود:»کســی 
 اهَّلُل< 

َ
وُلــّن

ُ
َمــَر َلَيق

َ
ــْمَس َواْلق

َّ
َر الش

َ
ْرَض َوَســّخ

َ
ــَماَواِت َواْل ْلَتُهْم َمــْن َخَلــَق الّسَ

َ
خداونــد می فرمایــد: >َوَلِئــْن َســأ

ــد و خورشــید  ی کســی  آســمان ها و زمیــن  را آفر کنــی  چــه   ــان  ســؤال   گــر از آن )العنکبــوت، 61/29(؛»و ا

ینــد خداونــد چنیــن  نمــوده  اســت . آن گاه  بعــد از ایــن  اعتــراف  بــرای   گو گردانــد ؟  و مــاه  را مســخر 
ر قائــل  می شــوند«. خداونــد شــریك  و یــاو

کــه: >ل ُتدِرُكــُه اَلْبصــاُر< )األنعــام، 103/6(؛ »دیــدگان او  ْبَصــاُر<: دربــاره  ایــن  آیــه  قــرآن  
َ

آیــه>َل ُتْدِرُكــُه اْل
را درک نکنــد«، چــه می فرمایــی؟ فرمــود: »یــا أبــا هاشــم أوهــام القلــوب أدّق مــن أبصــار العیــون 
تــی لــم تدخلهــا و لــم تــدرک ببصــرک 

ّ
أنــت قــد تــدرک بوجهــک الســند و الهنــد و البلــدان ال

ذلــک فأوهــام القلــوب ال تدرکــه األبصــار؛ ای  أباهاشــم!  توّهمــات  ذهنــی  از دیدهــای  چشــم ها 
کــه  داخــل  آن هــا  گاه  بــا توّهمــات  ذهنیــت، ســند و هنــد و شــهرهایی   یك تراســت.  دقیق تــر و بار
ــا دیدگانــت  آن هــا را درك  نمی نمایــی. پــس  توّهمــات  ذهنــی  را  نشــده ای  را درك  می کنــی،  امــا ب

ــد. ــدگان  نمی یابن دی
کــرده   یــد: از آن  حضــرت)ع(  در مــورد توحیــد ســؤال   گو توحیــد: عبدالرحمــان  بــن  أبــی  نجــران  
ــر معقــوٍل و ال محــدوٍد فمــا  ــه  عنــوان چیــزی تصــور بکنــم؟ فرمــود: »نعــم غی ــا او را ب گفتــم : آی و 
کیــف تدرکــه  ــه ال یشــبهه شــیٍء و ال تدرکــه األوهــام  وقــع و همــک علیــه مــن شــیٍء فهــو خالف
األوهــام و هــو خــالف مــا یعقــل و خــالف مــا یتصــّور فــی األوهــام إّنمــا یتوّهــم شــیٌء غیــر معقــوٍل 
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کــرده  و محــدود نمایــی . آن چــه  وهــم  و خیالــت  بــر آن   و ال محــدوٍد ؛ آری ! بــدون  آن کــه  او را تعقــل  
کــه  خــدا آن  چیــز اســت , او خــالف  آن  اســت . چیــزی  شــبیه  او نبــوده  و اوهــام  او را  گرفــت   قــرار 
کــه  عقل هــا  کننــد درحالی کــه  او خــالف  آن  چیــزی  اســت   درك  نکننــد. چگونــه  اوهــام  او را درك  
کــه  او بــه صــورت  چیــزی  بــه  ذهــن  در  رنــد. بــه  درســتی   کــرده  و اوهــام  او را بــه  تصــور درآو آن  را درك  

کــه  قابــل  تعقــل  نبــوده  و حــّدی  بــرای  آن  نیســت«.25 می آیــد 
یــد: بــه  امــام جــواد )ع( نامــه  نوشــتم  و از  گو پرســتش  پــروردگار: عبدالرحمــان  بــن  أبی نجــران  
ایشــان  پرســیدم : آیــا مــا لفــظ  مهربــان ، بخشــنده ، یگانــه ، یکتــا و بی نیــاز را می پرســتیم؟ امــام)ع( 
کفــر و جحــد و لــم یعبــد  در پاســخ مرقــوم فرمود:»إّن َمــن عبــد اإلســم دون المســّمی أشــرک و 
شــیئًا بــل اعبــد اهلل الواحــد األحــد الصمــد المســّمی بهــذه األســماء، دون األســماء إّن األســماء 
کــه  بــدان نامیــده شــده, نســبت  بــه   کســی   صفــات وصــف بهــا نفســه؛ هرکــه  نــام  را بپرســتد و نــه  
ــکار او را نمــوده  و درحقیقــت  چیــزی  را نپرســتیده، بلکــه  ــر شــده  و ان کاف ــده  و  ی رز خــدا شــرك  و
کــن نــه  ایــن  نام هــا را.  کــه  بــه  ایــن  نام هــا نامیــده  شــده را عبــادت   خــدای یگانــه  یکتــا و بی نیــاز 

ــه  آن هــا نامیــده  اســت«. کــه  خــود را ب یژگی هایــی هســتند  ایــن  نام هــا اوصــاف  و و
یا شــدم، فرمود:  یــد: معنــای  صمــد را از آن حضــرت جو معنــای  صمــد: أبوهاشــم جعفــری  گو

یــاد, بــه  او توجه شــود«.26 »الســید المصمــود إلیــه فــی القلیــل و الکثیــر؛ آقایــی  کــه  در هــر کــم  و ز
کــردن و انتظــار  ــه ســوی چیــزی, آهنــگ  ــه معنــای متوســل شــدن, رفتــن ب صمــد در لغــت ب

ــا اعتمــاد اســت.27 کــردن ب فرصــت کشــیدن و قصــد 
کــه از هــر ســو بــه جانبــش قصــد می کننــد، معنــا  بعضــی از مفســرین, صمــد را ســید و بزرگــی 
نمــوده انــد کــه ایــن معنــا از کالم امــام جــواد )ع( گرفته شــده اســت. صمــد از صفات فعــل خداوند 

اســت؛ یعنــی هــر چیــزی بــه ســوی او منتهــی می شــود.28
کــه نــاف نــدارد«،29  ینــد  گو ــذی ال ســّرة لــه؛ آن را 

ّ
بنــا بــر حدیثــی دیگــر امــام)ع(، صمــد را »ال

کــه درون تهــی نباشــد، فرمــود:  کــه آیــا صمــد آن اســت  معنــا نمــوده اســت و در پاســخ أبوهاشــم 
 ذی جــوف لــه ســّرٌة؛آنچه چیــزی در درون دارد, بــرای او نــاف اســت«.30

ّ
»کل

کــه صفــت خداونــد اســت, دو دســته روایــت وارد شــده  به طورکلــی راجــع بــه معنــای صمــد 
است.

کــه بــه معنــای مــورد توجــه و مــورد نیــاز تفســیر نموده انــد، یعنــی:  دســته اول: روایاتــی اســت 
خداونــد بی نیــازی و اســتغنای کامــل دارد و همــه مخلوقــات بــه او نیازمندنــد و در حوائــج خــود 
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او را مــورد توجــه قــرار می دهنــد.
ُپــر تفســیر کرده انــد در مقابــل مخلوقــات  دســته دوم: روایاتــی اســت کــه صمــد را بــه معنــای تو

کــه میــان تهــی و خالــی هســتند.
کامــل از تمــام  ات و 

ّ
یــرا آن کــه غنــی ِبالــذ ــا یکدیگــر ندارنــد، ز البتــه ایــن دو معنــا منافاتــی ب

گرفــت، قهــرًا ایــن فقیــر بــه آن غنــی متوجــه  جهــات شــد و در مقابــل مخلوقــی محتــاج قــرار 
می شــود و بــه او نیــاز مــی بــرد.31

کیــدات  کــه مــورد توجــه خــاص امــام جــواد)ع( بــود و ایشــان تأ ســوره قــدر: یکــی از ســوره هایی 
یــژه ای بــرای مالزمــت بــا ایــن ســوره فرموده انــد، ســوره قــدر می باشــد. ایــن ســوره شــامل پنــج  و

یابــی عارفانــه نیــز در پنــج ســاحت خالصــه می شــود. کــه از نظــر عرفــا در ارز آیــه اســت 
ــود:  ــاس فرم ــن  عب ــداهلل ب ــه عب ــه ب ک ــد  ــت می کن ــی)ع( روای ــن عل ــواد)ع( از امیرالمؤمنی ــام ج ام
»لیلــة القــدر در هــر ســالی اســت و در ایــن شــب امــر نــازل می شــود، همچنیــن امــر والیــت 
چــه  آنــان  پرســید:  إبن عبــاس  می شــوند«.  نــازل  اهلل)ص(  رســول  از  بعــد  والیــت  صاحبــان  و 

کــه خواهنــد آمــد«.32 کســانی اند؟ فرمــود: »مــن و یــازده نفــر از صلــب مــن 
قــدر  بــه شــب  بــن حریــش فرمــود: »خداونــد راجــع  بــن عبــاس  بــه حســن  امــام جــواد)ع( 
اســاس  بــر  امــری  هــر  شــب  آن  )الدخــان، 4/44(؛در  َحِكيــٍم<  ْمــٍر 

َ
أ  

ُ
ُكّل  

ُ
ــَرق

ْ
ُيف >ِفيَهــا  می فرمایــد: 

حکمت]الهــی[ تدبیــر و جــدا می  گــردد«. محکــم یــک چیــز اســت. هرکــس بــی اختــالف حکــم 
کــه در آن اختالفــی باشــد و  کنــد  کنــد, حکمــش حکــم خــدای عّزوجــل اســت و هرکــه حکمــی 

کــرده اســت«.33 خــود را مصیــب دانــد, بــه حکــم طاغــوت حکــم 
بنــا بــر روایــت دیگــر امــام می فرمایــد: »ای شــیعیان! بــا ســورۀ قــدر بــا مخالفان خــود مخاصمه 
کــرم )ص( ایــن ســوره حّجــت  کــه پــس از پیامبرا ید. بــه خــدا قســم  ز شــو کنیــد تــا پیــرو و مباحثــه 

خــدای تبــارک و تعالــی اســت.34
ز را بســیار ســفارش می فرمــود. اســماعیل  بــن   امــام مداومــت بــر قرائــت ســوره قــدر در طــول رو
کــه  مدیــون  هســتم ، برایــم  دعــا بفرمــا! امــام )ع( نوشــت :  یــد: بــه  امــام  جــواد)ع( نامــه  نوشــتم   ســهل  گو

کــن  و زبانــت  را بــه  خوانــدن  ســوره  قــدر وادار نمــا«.35 »از خــدا بســیار طلــب  آمــرزش  
ناســخ و منســوخ: از امــام جــواد )ع( در مــورد آیــات 106 و 107 ســوره بقــره روایاتــی بیــان شــده 

اســت. مفســران ایــن دو آیــه را بــه عنــوان مصادیــق معنایــی نســخ36 ذکــر نمــوده انــد.
َلْم َتْعَلْم 

َ
ِديــٌر * أ

َ
ــْيٍء ق

َ
 اهَّلَل َعَلى ُكّلِ ش

َ
ّن

َ
َلــْم َتْعَلــْم أ

َ
ِلَهــا أ

ْ
ْو ِمث

َ
ِت ِبَخْيــٍر ِمْنَهــا أ

ْ
ْو ُنْنِســَها َنــأ

َ
>َمــا َنْنَســْخ ِمــْن آَيــٍة أ
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ْرِض َوَمــا َلُكــْم ِمــْن ُدوِن اهَّلِل ِمــْن َوِلــّيٍ َوَل َنِصيــٍر <؛ »هیــچ آیــه ای را منســوخ 
َ

ــَماَواِت َواْل  اهَّلَل َلــُه ُمْلــُك الّسَ
َ

ّن
َ
أ

کــه خــدا بــر هــر  یــم. آیــا نمی دانــی  ر یــا تــرک نمی کنیــم مگــر آن کــه بهتــر از آن یــا هماننــد آن را می آو
کــه خــدا فرمانــروای آســمان ها و زمیــن اســت و شــما را جــز او  کاری تواناســت؟ آیــا نمی دانــی 

ری نیســت؟«. یــاری و یــاو
کــه منظــور از نســخ از بیــن بــردن آیــه نیســت، بلکــه از اثــر انداختــن  از ایــن آیــه معلــوم می شــود 

آن بــا حفــظ اصــل آن اســت.
ــا  ــع حکمه ــأن نرف ــه معنای:ب ــه ب ــد: »آی ــٍة< می فرمای ــْن آَي ــْخ ِم ــا َنْنَس ــورد >َم ــواد )ع( در م ــام ج ام
یــل عــن القلــوب حفظهــا و عــن قلبــک  ْو ُنْنِســَها< بــه معنای:بــأن نرفــع رســمها و نز

َ
اســت. >أ

یعنــی: اثــر آن را از قلــوب و از قلــب تــو زایــل می کنیــم«.37
ِت ِبَخْيــٍر ِمْنَهــا< یعنــی: بخیــر لکــم. وقتــی خداونــد می فرمایــد: هــر آیــه ای را 

ْ
و در مــورد >َنــأ

یــم یــا مثــل آن را،  آن آیــه دومــی بــرای شــما اجــر  ر یــم، بهتــر آن را می آو کنیــم یــا از اثــر بینداز نســخ 
بیشــتری دارد و بیــش از آیــه منســوخه بــرای شــما مصلحــت دارد. پــس غــرض خداونــد از بیــان 
کــه آیــه ای را نســخ نمی کنیــم و تبدیــل بــه آیــه دیگــر نمی کنیــم مگــر  ایــن آیــه ایــن بــوده اســت 
ــٌر <  ِدي

َ
ــْيٍء ق

َ
ُكّلِ ش ــى   اهَّلَل َعَل

َ
ّن

َ
ــْم أ ــْم َتْعَل َل

َ
ردن جمله:>أ در آن مصالــح شــما مــورد نظــر مــا اســت. آو

ــه هــر چیــزی اســت؛ و در  ــادر ب ــر نســخ اســت. او ق ــادر ب ــد ق کــه خداون نشــان دهنــده آن اســت 
ــه  ــٍر< او ب ــّيٍ َوَل َنِصي ــْن َوِل ــْن ُدوِن اهَّلِل ِم ــْم ِم ــا َلُك ْرِض َوَم

َ
ــَماَواِت َواْل ــُك الّسَ ــُه ُمْل  اهَّلَل َل

َ
ّن

َ
ــْم أ ــْم َتْعَل َل

َ
مورد:>أ

ــم  ــد عال ــت. خداون ــق اس ــر ح ــت نظ ــا تح ــات م ــه تصرف ــت و هم ــم اس ــت عال ــر و مصلح تدبی
ــده و  کنن ــک  کم ــد  ــز خداون ــذا ج ــد. ل ــاری می کن ــان ی ــما را در مصالحت ــت و ش ــح اس ــر مصال ب

ری نیســت. ــاو ی
عالمه طباطبایی در مورد آیه نسخ چنین نتیجه گیری می کند:

ینی هم جریان دارد. 1. نسخ مخصوص احکام شرعّیه نیست و در امور تکو
2. نسخ نیازمند به دو طرف است: ناسخ و منسوخ.

کماالت و مصالح منسوخ را در بر دارد. 3. ناسخ 
4. ناســخ در ظاهــر بــا منســوخ مخالــف اســت ولــی در این کــه هــر دو دارای مصلحتنــد، 

شــریک می باشــند. لــذا تناقضــی در میــان آن هــا نیســت.
5. نســبت میــان ناســخ و منســوخ بــا نســبت عــام و خــاص, مطلــق و مقیــد, تفــاوت بســیار 
ــات  ــن مناف ــه ای ک ــزی  ــد و چی ــات دارن ــم مناف ــا ه ــرًا ب ــه ظاه ــوخ اگرچ ــخ و منس ــون ناس دارد. چ
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کــه بــا ظهــور لفــظ منافــات  ــر مــی دارد همــان مصلحــت و حکمــت موجــود در آن هاســت  را ب
برطــرف می شــود.38

عــّزت مؤمــن: امــام جــواد)ع( عــزت  مؤمــن را  در بی نیــازی  او از مــردم  می دانــد و می فرماید:»عــّز 
کــه  چشــمش  بــه   المؤمــن غنــاه عــن الّنــاس؛ عــزت  و شــخصیت  فــرد بــا ایمــان  در آن  اســت  
دســت  مــردم  نباشــد«.39 و بــه آنــان امیــدوار نباشــد، بلکــه  تنهــا نیــازش  بــه بی نیــاز مطلــق  باشــد. 
ْنُتــُم 

َ
بــه عبــارت دیگــر فقیــر  إلــی اهلل باشــد و بی نیــاز از مــردم. خداونــد در قرآن کریــم می فرمایــد:> أ

ــَراُء ِإَلــى اهَّلِل َواهَّلُل ُهــَو اْلَغِنــّيُ اْلَحِميُد<)فاطــر، 15/35(.
َ

ق
ُ

اْلف
کانــت اخّوتــه فــی غیــر ذات اهلل  بــرادری: امــام جــواد)ع( می فرمایــد: »النــاس إخــوان فمــن 
ِقيَن<)الزخــرف، 

َ
 اْلُمّت

َ
ُء َيْوَمِئــٍذ َبْعُضُهــْم ِلَبْعــٍض َعــُدّوٌ ِإّل

َ
ِخــّا

َ
فإّنهــا تحــّوز عــداوة و ذلــک قولــه تعالی:>اْل

گــر ایــن  بــرادری  در غیــر مســیر خداونــدی  باشــد, دشــمنی   67/43(؛ مــردم  همــه  بــا هــم  برادرنــد. ا

ــا  ــرادران  ب زی  ب ــن  رو ــه:  در چنی ک ــت   ــزرگ  اس ــدای  ب ــار خ گفت ــن   ــت  و ای ــد داش ــال خواه ــه  دنب ب
ــوا«. 40 ــل تق ــر از أه ــد غی رزن ــمنی  می و ــر دش یکدیگ

کــه بــرای غیــر خــدا باشــد بــه دشــمنی می انجامــد«  این کــه امــام )ع( می فرمایــد:» آن دوســتی 
کــه طرفیــن همدیگــر را در مهمــات  ــه فــوق اســتناد می کنــد، ایــن اســت الزمــه دوســتی  ــه آی و ب
گــر در غیــر رضــای خــدا باشــد, در حقیقــت بــه بدبختــی و شــقاوت و عــذاب  کننــد و ا کمــک 

کــرده اســت. کمــک  دوســت خــود 
کــه  پیــروی   کــس   هــوای  نفــس: امــام جــواد )ع( فرمــود: »مــن أطــاع هــواه أعطــی عــدّوه منــاه؛ آن  
کــردن   کنــد، دشــمن  خــود را بــه  آرزوهایــش  رســانده اســت«.41 -چــون  بــا تبــاه   هــوای  نفــس  

خــودش،  دشــمنانش  را شــاد می گردانــد-.
هــوی بــه معنــای دوســت داشــتن و میــل بــه چیــزی اســت، چــه امــر ممــدوح و چــه مذمــوم 
 

َ
ــِإّن

َ
ــَوى ف ــِن اْلَه ــَس َع

ْ
ف

َ
ــِه َوَنَهــى الّن ــاَم َرّبِ

َ
 َمق

َ
ــْن َخــاف ــا َم ّمَ

َ
ــد: >َوأ ــاره می فرمای ــد در ایــن ب باشــد. خداون

ردگارش بیــم داشــت و از هــوای  کســی که از مقــام پــرو َوى< )النازعــات، 40/79و41(؛»و 
ْ
 ِهــَي اْلَمــأ

َ
ــة

َ
اْلَجّن

ــه دیگــر فرمــود:  ــگاه او در بهشــت اســت. همچنیــن در آی یــش جلوگیــری نمــود، جای نفــس خو
گمــراه  کــه تــو را  ــَك َعــْن َســِبيِل اهَّلِل<)ص،26/38(؛»پیــروی از هــوای نفــس نکــن 

َ
ُيِضّل

َ
ِبــِع اْلَهــَوى ف

َ
>َوَل َتّت

می کنــد«.
میــزان در ضّدیــت بــا حــق، تبعیــت از هــوای نفــس اســت و میــزان در جلــب حــق، متابعــت 
گام بــردارد، بــه همــان میــزان از  کــه بــه تبعیــت از هــوای نفــس  از شــرع و عقــل اســت و هــر قومــی 
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کمــال انســانیت می گــردد. آن حضــرت فرمــود:  ر شــده و محجــوب از حقیقــت و انــوار  حــق دو
کــه  بــر مرکــب  شــهوات  نفســانی اش  ســوار شــود و  کــس   »راکــب الّشــهوات ال ُتســتقال عثرتــه؛  آن  

کنــد، لغــزش  و انحــراف  او قابــل  جبــران  نیســت«.42 از آنهــا اطاعــت  

نتیجه
 بعــد از شــهادت امــام رضــا)ع(، فرزنــدش امــام جــواد)ع( پایه هــای امامــت را اســتوار ســاخت 
عنــوان از و خــط وصایــت و رهبــری را در أهــل بیــت )ع( ادامــه داد و حفــظ نمــود. وجــود آن 
یــش بســر بــرده بــود و  کمــی بــا پــدر بزرگــوار خو حضــرت بــه عنــوان وصــی و امــام بــا این کــه مــدت 
کــه در اوج  کســی علــم و معرفــت فــرا نگرفتــه بــود، در مقابلــه بــا همــه مدعیــان علــوم آن زمــان  از 
کــه توانســت به خوبــی از عهــده  گونــه ای بــود  ره انتقــال علــوم بــود، بــه  شــکوفایی و پیشــرفت و دو
آن برآیــد و قبــول امامــت ایشــان از طــرف شــیعیان، از بزرگ تریــن ادلــه و براهیــن حقانیــت ایــن 
ــات آن اشــارات و  ــی و تفســیر آی ــرآن و تبییــن موضوعــات قرآن ــود. امــام)ع( در شــناخت ق خــط ب
بیانــات مبســوطی دارد. آن حضــرت در کنــار بیــان معــارف قرآنــی، بــه تعلیــم روش فهــم و تفســیر 
گردان خــود می   آموختنــد.  ــه شــا ــرآن را ب ــرآن پرداختــه و شــیوه صحیــح تفســیر و اســتفاده از ق ق
همچنیــن آن حضــرت بــا تفاســیر و دیدگاه هــای نادرســت در بــاره قــرآن بــه مقابلــه می   پرداختند.
زمانــی کــه حکومــت عباســی بــا شــیوه هــای مختلــف موفــق بــه ســرکوبی امــام و خــط فکــری 

ایشــان نشــد، ســرانجام وی را به شــهادت رســانید.
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1. اختیــار معرفــة الرجــال/596؛ اإلرشــاد/614؛ إعــالم 
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أبــی طالــب، 379/4. آل 

6. إالرشــا، 615؛ الکافی، 492/1؛ إعــالم الــوری بأعــالم 

الهــدی، 91/2.
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