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Abstract  
The Book Quran is an encyclopedia of Islamic research in the West, edited by 

Professor Oliver Leaman. In 2012, its translation was published in Ettelaat 

Publications. The main approach of this encyclopedia has been to address the concepts 

and topics that, according to its authors, It is considered important in connection with 

studies. One of these topics was the verse of Mubahila (Al-Imran / 61) which was 

written by Rafik Berjak during an entry called "Mubahila" It has been compactly 

written. Since the verse of Mubahila refers to one of the most important events in the 

early history of Islam, which was itself the source of important theological issues and 

debates in Islam, It seems necessary to analyze the related entry in this encyclopedia. 

This critical study, which has been done in a theoretical style using a descriptive-

analytic method, shows that the entry in question in this encyclopedia, Despite its 

great thematic importance, does not have the necessary volume and analysis, and in 

addition, the author has not considered the theological importance of the subject of 

Mubahila, that is, the theological superiority of Islam over the theology of 

Christianity. However, while ignoring the historical importance of the subject of 

Mubahila from the perspective of Islamic sects and religions, the author of the article 

did not have a correct understanding of the lexicography of the subject. 
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 لیمن الیور دانشنامه در باهلهم آیه مدخل تحلیل

 ، تهران، ایرانالزهرا دانشگاه معارف گروه استادیار   تفرشي ميرهادي سيدمحمدرضا
  

 پازوکي کربالئي علي
 عالمه دانشگاه ،اسالمی معارف و الهیات ةدانشکد انشیارد

 ، تهران، ایرانطباطبائی

 چکیده
پروفسور  یراستاریبا سروهای اسالمی در یرب است که از جمله پژوهش ۱المعارفدائره کی ،قرآنکتاب 

رویکرد اصلی این است. به چا  رسیده اطالعاتترجمه آن در انتشارات  ۱1۴۱در سال  2منیل وریال

العات کنندگان آن، در ارتبا  با مطاست که به زعم تهیهالمعارف پرداختن به مفاهیم و موضوعاتی بودهدائره

بوده که طی مدخلی به نام ( ۸۱مباهله)آل عمران/  هیآاست. یکی از این موضوعات دهدارای اهمیت قلمداد ش

ز به یکی امباهله  هیآنجا که آ ازاست. به رشته تحریر در آمدهبه طور فشرده  1برجک قیرفبه قلم « مباهله»

 یو اعتااد یمباحث مهم کالمترین وقایع تاریخ صدر اسالم اشاره دارد که خود سرچشمه موضوعات و مهم

ل المعارف مورد تحلیرسد که ضروری باشد مدخل مرتبط با آن در این دائرهاست، به نظر میدر اسالم بوده

 و بررسی قرار گیرد. این مطالعه انتاادی که به سبک نظری با استفاده از رو، توصیفی ا تحلیلی به انجام

لمعارف، به ریم اهمیت موضوعی فراوان، حجم ادهد که مدخل مورد نظر در این دائرهاست نشان میرسیده

و تحلیل الزم را دارا نیست و عالوه بر آن، نگارنده اهمیت کالمی موضوع مباهله یعنی برتری کالمی اسالم 

است. این در حالی است که ضمن نادیده گرفته شدن اهمیت بر کالم مسیحیت را مورد توجه قرار نداده

ث شناسی مبحرق و مذاهب اسالمی، نگارنده مااله درک صحیحی از لغتتاریخی موضوع مباهله از منظر ف

 .استنیز نداشته

 .منلی الیور المعارف دائرة در مباهله آیه نقد لیمن، الیور دائرةالمعارف، مباهله، آیۀها: کلیدواژه
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 و بیان مسئله . مقدمه9

، بعضی دربارة قرآن دارند های مختل ، بلکه متضادیپژوهان یربی یا مستشرقان، دیدگاهاسالم
همچون موری  بوکای فرانسوی، جان دیون پرت انگلیسی و ادوارد وآنیلی ایتالیایی به وحیانی 

ی اند که توسط وحها منشاء قرآن کریم را وحی صریح الهی دانستهبودن قرآن معتادند. آن
د آئین سابق خواست. این گروه از دانشمندان از نازل شده )ص(جبرئیل امین برحضرت محمد

 (.۱2۸: ۱1۶۸دست برداشته و رسماً دین مبین اسالم را پذیرفتند)ر.ک؛ زمانی، 
بعضی دیگر از مستشرقان همچون پروفسور هانری کربن فرانسوی، توماس کارالیل  

 و)ص( اسکاتلندی و جرجی زیدان لبنانی اگر چه به نزول وحی خداوند بر حضرت محمد
ق با اند اما معارف قرآن را بسیار عالی و منطبرآن تصریح نکردهمنشاء مستایم وحیانی بودن ق

 (.۱27: ۱1۶۸ ،اند که قطعاً یک نوع پیوندی با خدا دارد)ر.ک؛ همانهای الهی دانستهآموزه
اما برخی از مستشرقان در مواجه با انبوه معارف قرآن و جامعیّت آن در همة ابعاد فلسفی، 

ادی، خانوادگی، اجتماعی، تربیتی، سیاسی، و برتری فهم اعتاادی، عرفانی، اخالقی، اقتص
 ص()ها از سطح دانش و عال بشر عادی، به ناچار نظریة نبوغ را برگزیده و حضرت محمدآن

( ۱2۶: ۱1۶۸اند)ر.ک؛ زمانی، ترین نابغة تاریخ بشر دانستهرا یک نابغه بزرگ بلکه بزرگ
ة فرهنگ زمانه، وحی الهی تجربی، تجرب های دیگری همچون اقتباس،برخی دیگر، به نظریه
 .۱انددینی و ... روی آورده

نظر رفبا ص« قرآنی الیورلیمن دائرة المعارف»معروف به  المعارفدائرةقرآن، یک کتاب  
)ر.ک؛ استهای یاد شده به تحایق پیرامون موضوعات قرآنی پرداختهاز قبول یا ردّ دیدگاه

 (.1۱: ۱1۶0همان، 
اد مختل  و بلکه متض یبا عاائد و باورها یسندگانینو یمعارف با همکارالرهئدا نیا 
 زیچ چیبه ه یو گروه رمسلمانیی یااز آنان مسلمان، عده یاست. برخشده هیو ته  یلأت

 ادی یهادگاهینظر واحد از د کیتوان یرو نم نی( از ا1۱ :۱1۶۶ ،ر.ک؛ هماناعتااد ندارند)
 وریلا راستاریسرو اما آنچه از عبارت .نمود انین بآف درباره قردائره المعار نیا یراشده را ب

در بخش  اریز ؛استرفتهیبودن قرآن را پذ یانیوح شانیاست که ا نیا دیآیبه دست م منیل

                                                           
 .. برای اطالعات بیشتر ر.ک به کتاب مستشرقان و قرآن، محمد حسن زمانی ۱



 0399بهار و تابستان |  3شماره  | 2سال |  کالم تطبيقي شيعهپژوهشنامه  | 211

 

 تواندیم استفاده نموده که ".قرآن منبع الهام است"و جمله  "نازل"واژه دیاز کل  ،یلأت زهیانگ
 رفیق استاد مباهله، مااله نویسندة آنکه عالوه به ن باشد.آبودن قر یانیبه وح یاعتااد و بردال 
 مباهله که بخواهد آنان که از داد فرمان به پیامبر خداوند»آورد: می را عبارت این نیز برجک
 ت.اس قرآن بودن وحیانی به اعتااد بر ایشان دالّ جملة این ( که۸27: ۱1۴۱)الیورلیمن، «کنند
 آن هدف و نشده آورده قرآن به مربو  مسائل و موضوعات همةف المعارةدائر این در 

 تال، منپروفسور الیور لی گفته به امّا نیست؛ قرآن به مربو  موارد همة تفصیل و توضیح
 .(11: ۱1۶۶شود)ر.ک؛ رضایی اصفهانی،  توجه موضوعات و مفاهیم ترینمهم به تا شده
و طر، آن در  مباهله آیة شده مطر، ف،دائرةالمعار این در که قرآنی موضوعات جمله از

 هک است قرآنی مهم مطالب از است. مباهله« مباهله»قالب یک مدخل مستال تحت عنوان 
 ار یک مکتب و بنیان اساس ،اعتاادی مباحث دارد. کالمی و اعتاادی مباحث در ریشه
 دله خواهننِح آن اهداف و هاآرمان تحاق ،موفایت در مهمی بسیار ناش و دهندمی تشکیل
 داشت.
 است؛ یکی مهم امر دو گِرو در هاانسان ابدی سعادت و خوشبختی ،معارف قرآنی در 
 صالح اعمال و رفتار دیگری و شودمی تعبیر ایمان به آن از که باورها و عاائد
 و درکمال دو هر که هستند زوج قرآنی ،صالح عمل و اگر چه ایمان .(1ها)عصر/انسان
است.  تروزین و تربنیادی ،باورها و عاائد ناش امّا .(۴7اند)نحل/سهیم هاانسان ابدی سعادت

 سخن آن ربارةد به تفصیل سنی و شیعه تفاسیر اکثر که است باوری و اعتااد منشاء مباهله،
 ندارد. وجود موضوع اصل در ،سنی و شیعه مفسران بین اختالفی و هیچ اندگفته

 هدف و پرسش پژوهش . 2
 وریلمعارف الامباهله در دائره هیمدخل آ لیتحل»فرآیند پیش گفته، هدف این مااله  با توجه به

 پرسش ریل هدف را میّسر خواهد کرد: 2بر اساس هدف مزبور، پاسخ به  است.« منیل
 ماهیت و حایات مباهله و علت نزول این آیه در قرآن چیست؟ ال .
 ست؟اوفق به تبیین موضوع مباهله شدهالمعارفی تا چه اندازه منویسنده مااله دائره ب.

 . پیشینة پژوهش 3
ن و درآمده که توسط عالما ریبه رشته تحر یاز مستشرقان با موضوعات قرآن یآ ار متعدد

مده، به عمل آ یهایاما با بررس ؛استناد قرار گرفته ایو  دأییمسلمان مورد ت شمندانیاند
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قرار  یشده کمتر مورد ناد و بررس  یلأتکه توسط مستشرقان  یقرآن یهاالمعارفدائره
المعارف  رهیدا یبررس»یکل نیبا عناو ییهاتوان به ماالهیکه به عنوان نمونه م ،استگرفته
 ورین الآالمعارف قردائره یو بررس یمعرف»( و ۹1 :۱1۶۸ ،یاصفهان یی)رضا«دنین الآقر
 نیناا  قوت و ضع  ا یررس( اشاره نمود که به ناد و ب2۴: ۱1۶۶ ،یاصفهان یی)رضا«منیل

 اهدگیموضوع مباهله از د یکه به ناد و بررس یااما مااله ؛استپرداخته فالمعاردو دائره
  است.امدهیپرداخته باشد تاکنون به نگار، در ن منیل وریالمعارف الدائره

  پژوهش. روش 4
ة آوری و با انگیزای اطالعات اولیه گرددر این مااله به رو، نظری و به شیوه کتابخانه

ی های قرآنی و به صورت خاص بررسلفهآ ار مستشرقان در موضوعات و مؤشناخت تطبیای 
 است.تنظیم شده لیمن المعارف الیورة دائرآیه مباهله در 

 های پژوهش یافته. 5
 میمباهله در قرآن کر ةیمباهله و علت نزول آ قتیو حق تیماه .5-9

و  یلغو مااله خود به بحث یالمعارف در ابتداله مباهله در دائرهماا سندهینو نکهیبا توجه به ا
 تیاست که قبل از پرداختن به ماه یرو الزم و ضرور نیاز ا ؛استمباهله پرداخته یاصطالح
و  یلغو یبه معنا قی، به طور دقمیمباهله در قرآن کر هیآ ولمباهله و علت نز اتیو حا
ه بهتر قسمت ماال نیدر ا یسخنان و یو نادرست یستدر زانیآن پرداخته شود تا م یاصطالح

  .ردیمورد سنجش قرار گ

 مباهله اصطالحي و لغوی .معنای5-9-9
 رهایش هک گوسفندی یا است. به شتر سرپرست بدون کردنِ رها معنای به« بهل»از« نبتهل»

شود می فتهگ «هلهباشاة »یا  «باهله ناقه»او بنوشد،  از شیر به شیر، نیازمند نوزاد هر تا اندکرده
 (.7۱: ۱۱،ج۱1۸7 )ر.ک؛ ابن منظور،

: ۱،ج۱۹07ر.ک؛ زمخشری،دورساخت) خویش از رحمت و رها را او خدا یعنی ،اهلل بَهله 
 لعن معنای به را بهل (،22۹: 1،ج۱17۹،طباطبائیر.ک؛ تفاسیر) از بعضی اینکه امّا(. 1۸۶
صاحب شود: یم گفته وقتی وگرنه آن. است نه معنای «بهل» الزمة لعنت گفت باید اندگرفته
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 چنین که باشد مشترک لفظی یا مجاز باید کرد( رها را خود دام ته )دامدار،شیة بهل ما شیئاالم
 .(۹۸۱: ۱۹،ج ۱1۶7ر.ک؛ جوادی آملی،نیست)

 درگاه در خاصی زاری و تضرع معنای به تدری  به که واگذاشتن خدا به را کار ابتهال، یعنی
 لَّعنَةَ فَنَجعَل تَهِلثُمَّ نَب﴿بنابراین نزدیکند. هم به تبتّل و ابتهال یافت. تضرع، اختصاص خداوند

 با و گذاریممی وا خدا به را کار ما که معناست ( بدین۸۱)آل عمران/ ﴾كَذِبِينَلٱعَلَى  للَّهِٱ
: ۱۱، ج۱1۸7ابن منظور،ر.ک؛ دهیم)می قرار گویاندروغ بر را خداوند لعنت زاری و تضرع
72). 

 مباهله آیة نزول شأن و . ماهیت۸-9-2

 ر،پذی برای نزدیک و دور مناطق از فراوانی هایگروه ،هجری نهم سال در مکه فتح از بعد
 جهت همین به آمدند.می حضرت آن حضور به )ص(اکرم رسول با مناظره و بحث یا اسالم
 امن )ص(خدا رسول گون باهای گوناهیئت و هاگروه مالقات سال یعنی الوفودعام را سال آن
 مسیحیان از هیئتی ،هاگروه آن از یکی. (۹۸2: ۱۹، ج۱1۶7ر.ک؛ جوادی آملی،)نهادند
 مادی بود. جالل و شکوه و برق و زرق، تشریفات دارای نجران و
 حسوبم نجران برجستگان و اشراف از که چهارده نفر آنان بودند نفر شصت هیئت این 
 و ارهاک در آن سامان مسیحیان داشتند و ریاست سِمَت نفر اردهچه این از نفر سه ،شدندمی

 سیحعبدالم را او که بود عاقب آنان از یکی کردند.می مراجعه نفر سه آن به خود مشکالت
داشت.  نام حار هابو سوم نفر گفتند.نیز می اَیهمکه او را  داشت نام سید گفتند. دیگریمی نیز
 ا بار عصر نماز ،حضرت که شدند وارد پیامبر مسجد به هنگامی نفره شصت گروه این

 تاده،مشرق ایس طرف و به نواختند را ناقوس ،خودشان مراسم طبق هابود. آن خوانده مسلمانان
 ریکا هاآن فرمود: به پیامبر ،شوند مانع خواستند اصحاب از شدند. گروهی نماز مشغول
 ردند. پیامبرک با او آیاز سخن و رسیدند مبرپیا خدمت سید نماز، عاقب و از باشید. بعد نداشته
 سید اقب وع گردید. تسلیم خداوند پیشگاه در در آئید و اسالم آیین به داد پیشنهاد آنها به

 آئین بر ونهچگ شما فرمود پیامبر ایم!شده خداوند تسلیم و آورده تو اسالم از پیش ما گفتند:
 فرزند خدا رایب اینکه نیستید، چه خداوند یمتسل حاکی است که اعمالتان اینکه با هستید حق
 خوک شتگو و کنیدمی پرستش و عبادت را صلیب و دانید،می خدا پسر عیسی را و قائلید
 است.  حق آئین مخال  این امور تمام با اینکه خورید،می
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 آیا فرمود یامبرپ ؟استبوده که پدر، نیست پ  خدا پسر عیسی گفتند اگر سید و عاقب 
ور طآری. فرمود آیا این گفتند ؟ دارد خود پدر به شباهتی پسری هر که دارید قبول شما

ند گفت نیست که خدای ما به هرچیزی احاطه دارد و قیوم است و روزی موجودات با اوست؟
 دانیدمی آیا فرمود ،نه ؟ گفتند داشت را اوصاف آیا عیسی این هست. فرمود طورآری همین

ند گفت ؟ داناست آنها همة به خدا و نیست مخفی خدا بر زمین و آسمان در چیزی هیچ که
ست؟ دانمی چیزی خود پیش از داده به او یاد خدا که آنچه از فرمود عیسی ییردانیم. می آری

 رهمانطو مادر، رحم در را مسیح که است همان ما خدای که دانیدمی آیا. فرمود گفتند نه
عیسی  که است چنین آیا باشد. فرمودمی طورهمین کرد؟ گفتند صورتگری ،خواستمی که
 دنیا به را او دیگر مادرهای همچون بعد و کرد رحم حمل در کودکان سایر مانند مادر، را

رمود بود. ف چنین ؟ گفتند آری خوردمی یذا دیگر اطفال چون والدت از پ  آورد؟ و عیسی
 ندارد؟! پدر، هب شباهتی گونههیچ اینکه با خداست پسر عیسی پ  چگونه

 ورهاین س اوایل از آیه چند و هشتاد هنگام این در شدند خامو، رسید، اینجا به سخن که 
ها آن. (20۸: ۱،ج۱172ر.ک؛ طبرسی،گردید) نازل اسالم هایبرنامه و معارف توضیح برای
و فرزندی  ،الوهیت بر را دلیل پدر بدون عیسی حضرت و والدت نپذیرفتند را پیامبر سخنان
 نازل را سوره آل عمران ۸۴ آیه خداوند اعتااد، این به پاسخ در گرفتند.می خدا به نسبت او
 به او سپ  آفرید خاک از که او را است آدم مثل همچون خدا نزد مثل عیسی»که  کرد
 «. شد موجود بالفاصله نیز او با، موجود فرمود
است  این شریفه آیه مفهوم که داده را آنها پاسخ روشن و مستدل اما کوتاه با این سخن 
 را آدم رتحض اولی طریق به باید پ  دانیدمی خدا پسر عیسی را ،نداشتن پدر خاطر به اگر
 دنیا به مادر و پدر بدون آدم شد، حضرت متولد پدر اگر عیسی بدون بدانید زیرا خدا فرزند
 آمد.
-لوق بودن عیسی میبرای ا بات مخ آل عمران، سورة ۸۴لب است ابن کثیر ریل آیة جا 

اَن يُظهِرَ قُدرَتَة لِخَلقِه حين َخَلَقَ آدم ال مِن ذَكرٍ وَال مِن  الرَّب جَلَّ جاللُه اَراد لكنوَ ﴿نویسد: 
اُنثی، وَ خَلَقَ حَوّاء مِن ذَكرٍ بِال انُثی!، خَلَقَ عيسی مِن اُنثی بِال ذَكر ٍكما خَلَقَ بَقيّةَ البرية مِن 

گونه اظهار نماید وردگار عالم اراده نمود قدرت خود را در آفرینش بدانپر : ﴾ذَكرٍ وَ اُنثی
که آدم را بدون آنکه مرد و زنی باشد بیافریند، و حوا را از مردی بدون زن خلق نماید، و 

 .عیسی را از زنی بدون مرد بیافریند، کما اینکه بایه مردم را از مرد و زن خلق نمود
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 و الیع ادلة بر که الهی آیات نزول همچنین و پیامبر منطای و مستدل سخنان علیریم 
 اینکه ات کردندمی ایستادگی خود عاائد حاانیت بر مسیحی گروه اما بود استوار منطای
 هرگاه» مباهله نمود: به دعوت را عمران اینچنین آنان آل سوره ۸۱ آیه نزول با متعال خداوند
 تیز برخیزندس و به محاجه تو با سید )باز(کسانیر تو به مسیح درباره که دانشی و علم از بعد

 نزنا ما ،را خود فرزندان هم شما کنیممی دعوت را خود فرزندان ما ،بیائید بگو، به آنها
 از شما هم کنیممی دعوت خود نفوس ما از ،را خود زنان هم شما کنیممی دعوت را خویش
)آل « دهیممی قرار گویان روغد را بر خدا لعنت و کنیممی مباهله خود، آنگاه نفوس
 .(۸۱عمران/
 بر بنیم منطای مستدّل و آیات نزول مسیحی، و هیئت با )ص( اعظم محاجة پیامبر از بعد  

 دهدمی باهلهم فرمان پیامبر به سبحان خداوند ،السالمعلیه مسیح عیسای حضرت بودن مخلوق
 تجاجاح دیگر ،ت مسیحیهیئ نکول و فکری هایشیوه رسیدن نصاب حد به از بعد زیرا
 حلّ با معجزه جز مشکل (و۹۸۹: 2،ج۱1۶۸ر.ک؛ هاشمی رفسنجانی،ندارد) سودی
 .(۹۹7: ۱۹،ج ۱1۶7ر.ک؛ جوادی آملی،شود)نمی
 اعتااد و )ص(خدا رسول زیرا است؛شده رعایت ادب و انصاف کمال مباهله داستان در 

بود. منشاء اطمینان آن  ودّبم الهی به آداب و داشت موضوع حاانیّت به کامل اطمینان
آور است ( وحی یاین۹۸۹: 2،ج۱1۶۸ر.ک؛ هاشمی رفسنجانی،حضرت، وحی و برهان بود)

 یحمس حضرت خلات یعنی تشبیه ،( استدالل۱22نیست)نساء/ خدا از گوترراست کسی چون
 از همباهل برای آماده مسیحیانِ است. امّا آورنیز یاین ،)ع(آدم حضرت خلات به السالم علیه
 ه پیامبریعنی ن نداشتند ایبهره نیز شهود کش  و از و نگرفتند این دو راه بهره از یکهیچ

ناب  ارفع ببندند و نه طَرفی شده ارائه برهان از بودند تا از وحی بهره ببرند و نه حکیم تا

 وَمِنَ﴿ ودند:ب آیه مصداق این ،درحایات صحیح، نصیبی ببرند. و شهود و کش  بودند تا از
در دعوت مباهله . (20/لامان)﴾مُنِيرٍ كِتَابٍ وَلَا هُدًى وَلَا عِلْمٍ بِغَيْرِ اللَّهِ فِی يُجَادِلُ مَنْ النَّاسِ

کنیم  اهلهاست مبود کند بلکه با انصاف و ادب آمدهنیامده که مباهله کنیم تا خدا شما را ناب
 .(۹۹۴: ۱۹،ج۱1۶7 جوادی آملی،ر.ک؛ گویان را نابود کند)تا خداوند دروغ

 هر باای ازیر شوند کنریشه گویاندروغ دیگر مباهله برای آن است که که تعبیری به 
 یعنی با سلب این فیض و رحمت، با لعنت و ،است الهی رحمت و خاص به افاضة ،موجود

 .(۹۹۴: ۱۹،ج۱1۶7 جوادی آملی،ر.ک؛ شود)آن موجود ریشه کن می
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 فردای ا تاآنه ،مسیحی هیئت به )ص( اعظم پیامبر توسط نآ و ابالغ مباهله آیة نزول از بعد 
 سا ا ،مسیحیان سایر با مذاکره و مراجعه از و پ  خواستند پیامبر اسالم مهلت از روز آن
 برای ا، خانواده و فرزندان با اگر کنید نگاه )ص(محمد  به فردا شما گفت : اینچنین آنها
ر.ک؛ کنید) او مباهله با آمد یارانش با رو اگ بترسید مباهلة با او از ،آمد مباهله
 کسانِ نعزیزتری و نزدیکترین با پیامبر دیدند مسیحیان وقتی ( فردا۸7۶: 2،ج۱17۹مکارم،
 ا. پیامبر بنمودند است، از مباهله امتناعآمده)ع(  حسین و حسن و فاطمه و یعنی علی خود

مدار، معلوم حق گروه تا دکر واگذار خدا به را کار و آمد به صحنه خویشان عزیزترین
 گفت مسیحیان به آنها اُسا ، آمده ( در روایتی۹۹۴: ۱۹،ج۱1۶7 جوادی آملی،ر.ک؛ شود)
 ینچن ،ها را از جا برکندکنند کوه تااضا خداوند از اگر بینم کهمی را هاییصورت من :

امت وز قیو یک نصرانی تا ر شد خواهید هالک که نکنید مباهله آنها با هرگز کرد، خواهد
 .(21۱: 1،ج۱17۹،طباطبائیر.ک؛ برصحنة زمین نخواهد ماند)

اهله را اهلبیت آیة مب اگر چه صاحب تفسیر المنار کوشیده تا بگوید احادیثی که مصادیق ِ 
کنند همگی از طرق شیعه نال شده امّا یالب مفسران و محد ان اهل تسنن تصریح معرفی می
ر.ک؛ ) اندبوده )ع(حسین مباهله، تنها علی و فاطمه و حسن وهمراهان پیامبر در که  اندنموده

 .(2۶2: ۱،ج۱۹21مااتل بن سلیمان، 
طی مباهله شر ت اینکه در مباهله فاط اهلبیت دعوت شدند این بود که شرکت درعلّ 

دراستجابت دعا بود. همراهان « آمین»و آن تا یر  داشت که جز اینان کسی آن را نداشت،

( بیان قطعی بودن استجابت ۸۱)آل عمران/﴾لكَذِبِينَٱعَلَى للَّهِ ٱ لَّعنَةَ فَنَجعَل تَهِلثُمَّ نَب﴿فراز 
: ۱۹،ج۱1۶7 جوادی آملی،«)ما ازخدا می خواهیم تا لعنت کند»نشد  رو گفتهاست، از این

ی هر حق ااختصاص ندارد بلکه بر ماند مباهله به داستان حضرت مسیح)ع(نا گفته ن (.۹۹۶
. (۹۸۹: ۱۹،ج۱1۶7 جوادی آملی،ر.ک؛ توان مباهله کرد)نکار شود میمسلّمی که ا

در  ات توضیحات داده شده اگر چه بخشی ازمطالب مهم آیة مباهله است امّا بیان آن الزم بود،
لیورلیمن، ادائرةالمعارف ها یعنی تحلیل، ناد و بررسی مباهله از دیدگاه قسمت بعدی یافته

 است.ضوع مهم پرداخته شدهبدانیم تا چه حدّ به این مو
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، تا چه اندازه موفق به تبیین این دائرۀالمعارف. نویسندۀ مقالة مباهله در 6
 ؟استموضوع شده

مستشرقان دربارة قرآن کریم است و در یک جلد در  دائرةالمعارف ۱این کتاب، دومین
 ۹۸۶ ةالمعارفدائربرآن، با تسامح است. این  دائرةالمعارفآمریکا نوشته شده که اطالق 
سیار معمولی وکوتاه؛ نسبتاً مهم و متوسط؛ و ب دستةبندی کلی به سه مدخل دارد که در تاسیم
توجه به مذهب شیعه و  دائرةالمعارف،شوند. از جمله ناا  قوت این مهم و بلند تاسیم می

کم  زبان ساده و حجمِ؛ و های قرآنیها در قالب واژهارائه اکثر مدخل؛ های آن شخصیت
ودن ای بحرفهییر توان،ع  آن میضو از ناا   باشدماایسه با کارهای مشابه می ها درمدخل

متبحر  استفاده نکردن از نویسندگان ؛قرآن و تفسیر در عرصة نویراستار و برخی نویسندگا
در ارهان مستشرقان   های رایدخالت دادن رهینیت و پیش فرض ی؛ وهای قرآندر پژوهش
شد که بررسی و ناد  هایی در این دائرةالمعارفها و کاستیلاکه باعث اشکاشاره کرد 
 متن ترجمة. (۸2: ۱1۶۶ر.ک؛ رضایی اصفهانی،ناپذیر است)های آن اجتنابمطالب و مااله
 است: این چنینالمعارف هدایر در مباهله دربارة نوشتاری
 آن مبودک معنی لعن ( به« ) بَهَل » است.  کردن معنی لعن به فعلی ریشه« بَهَل » (؛ مُباهَلَه) 
 حلّیراه عنوان خواندن(، به کسی بر را خدا )مالعنه، لعنت« المباهله»قرآن،  هست. در نیز
 امبرپی به است. خداوندشده رکر )ص( محمد نجران و مسیحیان میان اختالف حلّ برای قاطع
 وید:گمی را حایات کسی هچ شود معلوم تا کند مباهله که بخواهد آنان که از داد فرمان
 راخوانیم،ف را خود شما و خودمان ما و زنانتان و زنانمان و پسرانشان و پسرانمان بیایید بگو:»

 .(۸27: ۱1۴۱الیورلیمن،ر.ک؛ قراردهیم) گویاندروغ بر خدا را لعنت و کنیم مباهله سپ 

 . نقد و بررسي 7
ا، هقرآن که توضیحات بخش اوّل یافته علیریم اهمیت مباهله و جایگاه آن در اسالم و ال .

ءِ به اهمیت آن توجه نشده و جز المعارفةدائرگواه بر این حایات است، امّا متاسفانه در این 
 است.یعنی معمولی و کم حجم قرار گرفتههای نوع اوّل مدخل
لی که با ااست در حنویسنده در ابتدا، مباهله را از ریشة بَهَل و به معنی لعن کردن گرفته ب.

ان به اشتباه توخوبی میهتوضیحات جامع و کاملی که از منابع لغوی و تفسیری بیان شد، ب

                                                           
 الیدن است. دائرةالمعارف، دائرةالمعارف. اولین ۱
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ا هگونه که در بخش اوّل یافتهنویسنده و عدم تسلّط و مراجعه او به همة منابع، پی برد. همان
سفندی وبه شتر یا گدر لغت بمعنی رها کردن بدون سرپرست است و « بَهَل » توضیح داده شد 
«  باهله اةش» یا « ناقه باهله» اند تا هر نوزاد نیازمند به شیر، از شیر او بنوشد که رهایش کرده

  شود. درمعنای اصطالحی هم گفته شد لعنت،الزمة بَهَل است نه معنای آن.گفته می
ی، حاینکه نویسنده بدون پرداختن به گفتگوی منطای و ادلة عالی پیامبر اسالم با هیئت مسی ج.

قبل از نزول آیة مباهله، و همچنین بدون مراجعه به سیاق آیات ِمرتبط با آیة مباهله و تنها نگاه 
ند، کآیاز می« مالعنه»و « لعنت کردن»های نوشتة خود را با واژه ای به تک آیة مباهله،جزیره

و اشتباهِ  طبلکه موجب برداشت یل تناقض دارد. المعارفدائرةنه تنها با ادعای سرویراستار 
منطای و خشونت طلبی شود و در رهن خواننده، بیهای قرآنی میمخاطب نسبت به آموزه

انسانی خصوص در زمان ما که با عملکرد ییرهکند. بهای اسالمی را تداعی میآموزه
 اشد. بهای تکفیری همچون داعش، زمینه چنین برداشتی در رهن ییر مسلمانان فراهم میگروه
 یهآ این نزول به منجر که حواد ی همچنین و آن با مرتبط آیات سیاق و مباهله یةآ در د.

 ،اظتحف که ایگونههب است نهفته امامت و نبوت، توحید اعتاادی مهم گردید، سه اصل
 رد مباهله است. آیه امامت و نبوت مهم هایرسالت از توحیدی اعتاادات تحاق و صیانت
 اصل ینکها و علیریم استنازل شده و بطالن و نفی تثلیث ،توحید و حاانیت ا بات راستای
 رینتکم متاسفانه است اما آسمانی ادیانِ اعتاادی اصل تریناساسی و ترینمهم توحید
حیان مسی میان اختالف راه حل قاطع برای حل را، است.  نویسنده مباهلهنشده آن به ایاشاره
گوید این اختالف بر سر چیست. ظاهراً مطر، نمی امّا کندمی معرفی ( )ص محمد حضرت و

 یست ون مسلمان که نویسنده مذاق به است تثلیث شدن منشاء اختالف که همان توحید و
 است.نیامده خو، اعتاادات توحیدی ندارد

 با متعال خداوند سوی مباهله از به دعوت شد بیان هایافته اوّل بخش در که گونههمان ها.
 تاسصادر شده نجران مسیحیانِ نکول و ،برهان و وحی بیان از بعد و انصاف و ادب، کمال
ای ه گونهو موضوع مباهله را ب نپرداخته عالی و منطای این فرآیند به نویسنده سفانهمتأ که

اشد بمطر، نموده که انگار از دیدگاه قرآن و اسالم، اولین شیوه برخورد با مخالفان، مباهله می
 د. پذیرننمی را منطای هیچ که است کسانی برابر در مرحله خرینمباهله آ که حالی در
 ابزاری نگاه صرفاً و نداشت هیچ معنا و مفهومی زن با عصری که منزلت اسالم ظهور تاارن و.

 آن اطوکشیدة و مُدرن شکل که (۹۹: ۱1۶۸جعفر سبحانی،ر.ک؛ داشتند) زنان به و یریزی
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 از الهی دعوت و مباهله نزول آیه مشاهده کرد، توانمی یرب فرهنگ در حاضر قرن در را
 امعهج در زنان برای اسالم و قرآن است که منزلتی و از اهمیت نشان ،سالم علیها فاطمه حضرت
 هو ب داشته حضور مردان درکنار زنان ،اجتماعی مهم مسائل و حساس مواقع در که قائلند
 دید از امر مهم نیز این اسفانهمت امّا ،کردند کمک اسالمی اهداف پیشبرد در خود سهم

 است.مانده مغفول نویسنده

 گیریبحث و نتیجه
 سی آیاتبرر به علمی و در مواردی مغرضانههای ییرانگیزه و هادیدگاه با بعضی ازمستشرقان

 با "دائرة المعارف یک قرآن" کتاب، این آ ار از یکی، اندپرداخته اسالم و قرآن
 از یدریک. است متعدد هایمدخل و نویسندگان با و رلیمنالیو پروفسور سرویراستاری

سنده است. نویپرداخته قرآن در آیه مباهله موضوع به، کتاب این کوتاه و معمولی هایمدخل
 آیه رجمهت و «بهل» معنای به صرفا، کوتاه حجم و با خط در توضیح و تحلیل این آیه در چند

و  نموده اجتناب مهم حاد ة این به منتهی عوامل و علل به پرداختن و از نموده مباهله اشاره
 ینترمهم. استنموده بیان جمله یک در را آن بودن معلول، انگارانه ساده و سطحی طورهب

 عدم ب.«. بهل» واژه از صحیح معنای ارائه عدمال .  :از عبارتند مدخل این بر جدی نادهای
 نبی نزاع در حل راه آخرین عنوان به لباط جبهه معرفی در مباهله حاد ه اهمیت به توجه

 انصاف کمال با که مباهله به منتهی عوامل و علل به نپرداختن ج. .نجران مسیحیان و پیامبرخدا
 مسیحیان هب اسالم پیامبر سوی از تثلیث رد و توحید تثبیت در عال و وحی بیان و، ادب و

 هیچ، جاحتجا دیگر که گردید مواجه مسیحی هیئت نُکول با ایگونهبه اما شد اعالم نجران
 راینبناب؛ استنداشته وجود اعتاادی نزاع این حل برای معجزه جز به راهی و نداشته سودی
 د. .تاسگردیده مطر، وحیانی و عاالنی هایگفتگو از بعد حل راه آخرین عنوان به مباهله

 . فرق اسالمی و ع، مذاهبکید بر تاریخ تشیجایگاه تاریخی مبحث مباهله، با تأعدم توجه به 

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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