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چكیده
وجه تمایز انسـان نسبت به سـایر مخلوقات عقل 
اوسـت. یكـي از راه هایـي كه موجب تعالـي پرورش 
عقل انسـان مي شـود پرسـش مناسـب و به تبع آن 
دریافت پاسـخ مناسـب اسـت، و این مقوله اي است 
كه در دسـتان خودش نهفته اسـت. آیـات و روایات 
عمومـًا انسـان ها را بـه تفكـر و پرسـش گري دعوت 
كرده انـد و علمـاي اسـالم نیـز در طول تاریـخ، این 
مهم را سـیره خود قـرار داده اند. این جسـتار ضمن 
بررسـي اهمیـت و كاربسـت پرسـش و پاسـخ نـزد 
عالمه طباطبایي در تفسـیر المیزان، نشان مي دهد 
كـه ایـن مفسـر جهـت تفسـیر و تبییـن آیـات از 
شـیوه هاي مختلف پرسش و پاسـخ همچون پاسخ 
به سـؤال مسـتقیم مخاطب، پاسـخ به سـؤال مقّدر 
مخاطـب، طـرح سـؤال در ذهن مخاطـب یا جهش 

به سـمت سـؤال و پاسـخ به آن، بهره برده اسـت.

كلیدواژه هـا: پرسـش و پاسـخ، المیـزان، عالمه 
طباطبایي

مقدمه
پرسـش گري پیشـینه اي به درازاي عمر بشـریت 
دارد. لحظه هـاي اولیـه خلقـت انسـان بـا مسـئله 
پرسـش گري و دریافـت پاسـخ همـراه بوده اسـت، 
خداونـد متعـال هنگامـي كـه مي خواسـت انسـان 
را بیافرینـد، فرشـتگان )بـراي درك حقیقـت و نـه 
به عنـوان اعتـراض( پرسـیدند: »آیـا كسـي را در 
زمیـن قـرار مي دهـي كـه در آن فسـاد و خونریزي 
كنـد، )در حالي كـه( ما تسـبیح و حمد تـو را به جا 
مي آوریـم«، خداونـد در پاسـخ آنان فرمـود: »همانا 
مـن حقایقـي را مي دانم كه شـما نمي دانید« )بقره، 
30(. اصـواًل هـدف از انـزال كتـب و ارسـال رسـل، 
هدایـت بشـر اسـت. هدایت بشـر نیز جز بـا آگاهي 
او بـه مسـائلي كـه برایـش مجهـول اسـت حاصل 
نمي گـردد. از جملـه راه هـاي علـم بـه مجهـوالت 
پرسـش اسـت، لـذا خداونـد پیامبـران را فرسـتاد 
تـا عـالوه بـر هدایتگـري، مفسـر و پاسـخ دهنده به 
پرسـش هاي انسـان ها در خصوص دسـتورات الهي 
باشـند. توجه به اهمیت و جایگاه پرسـش و پاسـخ 
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در آیـات و روایـات مشـهود اسـت. خداونـد در 
قـرآن نه تنهـا پرسـیدن را رد نمي كنـد، بلكـه 
این مسـئله تـا جایي اهمیـت دارد كه در برخي 
آیاتـش شـخص پیامبـر )ص( را بـه پرسـش 
كـردن دعـوت مي نماید تـا از باب »ایـاك اعني 
و اسـمعي یـا جـاره« »بـه تـو مي گویـم ولـي 
همسـایه تو بشنو«، مشـركان و معاندان را مورد 
خطـاب قـرار دهد، كه اگر در آیات الهي شـك و 
تردید دارند از عالمان سـؤال كننـد. براي نمونه 
در آیـه 94 سـوره یونـس مي فرمایـد: »اگـر در 
آنچـه بر تـو نازل كرده ایـم تردیـد داري از آن ها 
كـه پیـش از تـو كتـب آسـماني را مي خواننـد 
سـؤال كـن«. در جاي جـاي قـرآن آیاتـي بـه 
چشـم مي خـورد كـه از پیامبـر )ص( پرسـش 
مي كردند و ایشـان نیز به فراخور سـؤال، پاسـخ 
مي دادنـد؛ آیاتـي كه بـا تعابیري چون: یسـئل، 
یسـئلون، یسـئلونك، یسـئلك آمده اند بـه این 
مهـم اشـاره دارند. گاهي در مورد شـراب و قمار 
سـؤال مي كردنـد، گاهـي در مورد یتیمـان، گاه 
در مـورد زمـان برپایـي قیامـت، گاه در مـورد 
حقیقـت روح، گاه در مـورد غنایـم جنگـي، گاه 
در مـورد اشـخاص همچـون ذوالقرنیـن، و گاه 
همچـون  طبیعـي  پدیده هـاي  خصـوص  در 
كوه هـا )بـه ترتیـب: بقـره، 219؛ بقـره، 220؛ 
اعـراف، 187؛ اسـراء، 85؛ انفـال، 1؛ كهـف، 83؛ 
طـه، 105(. در روایـات ائمـه نیـز بـه ایـن مهم 
توجه شـده اسـت. اینكه امیرالمؤمنین علي )ع( 
مي فرمایند: »سـلوني قبل أن تفقدوني« نشـانه 
اهمیت پرسیدن است )شـواهد التنزیل، 1380 
ش، ص 27؛ االرشـاد، بي تا، ج1، ص 331(. امام 
صـادق )ع( نیز در روایتـي علت هالكت  مردم را 
سؤال نكردن دانسـته و مي فرمایند:»إنما یهلك 
النـاس إلنهم ال یسـألون« »همانا مـردم هالك 
)كافـي،  نمي پرسـند.«  آنـان  زیـرا  مي شـوند 
1407ق، ج1، ص40(. تأكیـد آیـات و روایـات 
بـر اهمیـت پرسـش و پاسـخ سـبب گردیـد تا 
علمـاي اسـالم در طـول تاریخ، از اصحـاب ائمه 
تـا عصـر حاضـر، بـه پرسـش و پاسـخ و جایگاه  
آن در تبییـن آموزه هـاي دینـي توجـه ویژه اي 
داشـته و ایـن مهـم را سـیره خـود قـرار دهند. 
محمدبـن مسـلم از یاران امام باقـر و امام صادق 
)علیهماسـالم( مي گویـد: هیـچ چیـز موجـب 
خلجـان ذهـن مـن نشـد مگـر آنكـه آن را از 
امـام باقـر )ع( سـؤال كـردم، مـن بدین وسـیله 
سـي هـزار مسـئله از  ایشـان پرسـش كـردم 

)اختیـار معرفـئ الرجـال، 1404 ق، رقـم 276(. 
اصطـالح »مسـائل« نیـز در حدیـث شـیعه بـه 
اهمیت پرسـش و پاسخ اشـاره دارد، چه مسائل 
آزمونـي، كـه فقهـاي اصحـاب ائمـه بـه تدریج 
فراهـم كرده و با اسـتفاده از آن امامان شـیعه را 
مي آزمودند، و چه مسـائل شـرعي و روزمره، كه 
شـیعیان در مقـام انجـام تكالیـف دینـي و یا در 
برخـورد با مخالفان، از ائمه مي پرسـیدند )تاریخ 
عمومي حدیـث، 1396 ش، ص296(. بسـیاري 
از مكتوبات تفسـیري، حدیثي، كالمـي و ...، نیز 
بـر پایه پرسـش و پاسـخ تألیف شـده اند. كتاب 
كـه  ابن عبـاس«  عـن  ازرق  نافع بـن  »مسـائل 
تفسـیري لغوي محسـوب مي گردد، نمونه اي از 
به كارگیـري شـیوة پرسـش و پاسـخ در تفسـیر 
 آیـات اسـت. كتاب هاي بـا موضـوع »مناظرات« 
همچـون مناظـرات شـیخ مفیـد نیـز نمونـه اي 
دیگـر از كتبـي هسـتند كـه بـر پایه پرسـش و 
پاسـخ شـكل گرفته اند. عالمه طباطبایي نیز در 
المیـزان، جهـت تفسـیر و تبیین آیات از شـیوه 
پرسـش و پاسـخ بهره برده است. پژوهش حاضر 
نشـان داده اسـت، پاسـخ بـه سـؤال مسـتقیم 
مخاطب، پاسـخ به سـؤال مقـّدر مخاطب، طرح 
سـؤال در ذهـن مخاطـب یـا جهـش به سـمت 
كاربسـت  آن، شـیوه هاي  بـه  پاسـخ  و  سـؤال 
پرسـش و پاسـخ نـزد عالمـه در المیزان اسـت. 
ذیـاًل بـه نمونه هایـي در خصـوص هـر یـك از 

شـیوه هاي فـوق اشـاره مي كنیـم:

1. پاسـخ بـه ســـؤال مسـتقیم 
مخاطـب

اصـواًل در بسـیاري از مـوارد، تبییـن  عقیده با 
پاسـخ بـه سـؤال صریح مخاطـب همراه اسـت، 
یعنـي مخاطـب بـا پرسشـي كـه در ذهـن دارد 
بـه سـراغ تبیین گـر مـي رود و از او درخواسـت 
پاسـخ مي كنـد. عالمـه نیـز بـه فراخـور بحـث، 
آیات الهي را با پاسـخ به پرسـش هاي مسـتقیم 
افـراد تبییـن كرده اسـت، هر چند این شـیوه از 
پرسـش و پاسـخ، در مقایسـه با دو شیوة بعدي 
كه بـه آن ها خواهیم پرداخت، كمتر در تفسـیر 
المیـزان بـه چشـم مي خـورد، امـا می تـوان بـه 
نمونـه ذیـل به عنـوان مصداقـي از ایـن شـیوه 

اشـاره كرد.
1-1. عالمـه ذیـل آیه 7 سـوره آ ل عمـران، كه 
آیـات قـرآن را بـه دو دسـته محكـم و متشـابه 

اصواًل در بسیاري از 
موارد، تبیین  عقیده 
با پاسخ به سؤال 
صریح مخاطب همراه 
است، یعني مخاطب 
با پرسشي كه در 
ذهن دارد به سراغ 
تبیین گر مي رود و از 
او درخواست پاسخ 
مي كند. عامه نیز به 
فراخور بحث، آیات 
الهي را با پاسخ به 
پرسش هاي مستقیم 
افراد تبیین كرده است
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تقسـیم كـرده، بحثـي را تحـت عنـوان »ما هو 
السـبب في اشـتمال الكتـاب علي المتشـابه؟« 
مطـرح كـرده و در خصـوص اینكه برخـي افراد 
در جهـت علـت مشـتمل بـودن كتاب خـدا به 
آیات متشـابه، پرسـش هایي را مطـرح كرده اند، 
مي گویـد: »و از اعتراضاتـي كـه بـر قـرآن وارد 
كرده انـد، ایـن اسـت كـه قرآن مشـتمل اسـت 
بـر آیاتي متشـابه، با اینكه شـما مسـلمین ادعا 
داریـد كه تكالیف خلـق تا روز قیامـت در قرآن 
هسـت، و قـرآن كالمـي اسـت كه حـق و باطل 
را جـدا مي سـازد، امـا مي بینیـم همـه افـراد از 
مذاهـب مسـلمین )حـق و باطـل( بـراي اثبات 
مذهبـش بـه قـرآن متمسـك مي شـوند، و این 
نیسـت مگـر بـه خاطـر تشـابه بعضـي از آیات 
آن. آیـا اگـر آیاتـش روشـن و واضـح بـود و این 
متشـابهات را نداشـت، غرضـي كه از فرسـتادن 
قـرآن منظـور بـود بهتـر و زودتـر بـه دسـت 
نمي آمـد؟ و مـاده اختـالف و انحـراف بریـده 

نمي شـد؟«.
هرچنـد عالمـه از پرسـش گر یا پرسـش گران 
نـام نبرده، اما پرسـش مسـتقیم آنـان را مطرح 
كـرده و در پاسـخ بـه آن مي گویـد: بعضـي از 
مفسـرین از ایـن ایراد به  وجوهي پاسـخ داده اند 
كه بعضي از آن پاسـخ ها بسـیار سسـت اسـت، 
در  متشـابهات  وجـود  گفته انـد:  اینكـه  مثـل 
قرآن، باعث مي شـود كه مسـلمین در به دسـت 
آوردن حـق رنج بیشـتري برده و اجر بیشـتري 
به دسـت آورنـد. و یا متشـابهات باعث مي شـود 
كـه نیـروي فكـري مسـلمین در اثـر دقـت در 
مطالـب آن ورزیـده شـود. اما پاسـخ این اسـت 
كـه: وجـود متشـابه در آیـات قـرآن ضـروري و 
ناشـي از وجـود تأویـل بـه معنایـي كـه كردیم 
و مفسـر بـودن آیـات نسـبت به یكدیگر اسـت 

)المیـزان، 1374ش، ج3، ص86(.

2. پاسخ به سؤال مقّدر مخاطب
هنگامـي كـه شـخصي سـؤالي در ذهنـش 
ایجـاد مي شـود انتظـار دارد به پاسـخ مناسـبي 
دسـت یابد؛ اگر به او پاسـخ مناسـب داده نشود، 
نه تنهـا سـؤال در ذهـن او رسـوخ خواهـد كرد، 
بلكه ممكن اسـت فكر كند براي سـؤالش هیچ 
پاسـخي وجـود نـدارد. بـر ایـن اسـاس گاهـي 
مخاطـب پرسـش صریحـي نـدارد و یـا آن را 
بـه زبـان نمـي آورد، اما پرسـش مقـّدري وجود 
دارد كـه بـه دلیـل بیان قبلـي تبیین گر ممكن 

اسـت در ذهـن مخاطب به وجود بیایـد، لذا الزم 
اسـت به آن پرسـش احتمالي پاسـخ داده شـود 
تـا مفهـوم موضوع روشـن گـردد. اصـالح »دفع 
دخـل مقـّدر« اشـاره بـه همیـن مطلـب دارد 

)حدیـث و اندیشـه، 1393، ص 9(. 
عالمـه هـر كجـا احسـاس مي كنـد مطلـب 
بـه  گونـه اي اسـت كـه ممكن اسـت سـؤالي در 
ذهـن مخاطـب مقـّدر باشـد و چـه بسـا ایـن 
سـؤال در صـورت عـدم پاسـخ بـه آن تبدیـل 
بـه شـبهه گـردد، با پاسـخ بـه آن سـؤاِل مقّدر، 
مفهـوم آیـات را تبییـن نموده انـد. این شـیوه با 
عباراتـي چـون: »إن قلـَت، قلـُت«: »اگر بگویي، 
مي گویـم« در بیان عالمه مشـخص اسـت. ذیاًل 
برخـي از نمونه هاي این نوع پرسـش و پاسـخ را 

بیـان مي كنیـم:
2-1. عالمـه ذیل آیات »و هلل ما في السـماوات 
و مـا فـي األرض و لقد وصینا الذیـن أوتو الكتاب 
مـن قبلكـم و إیاكم أن اتقـوا اهلل و إن تكفروا فإن 
هلل مـا في السـماوات و مـا فـي األرض و كان اهلل 
غنیـا حمیـدا؛ و هلل مـا في السـماوات و مـا فـي 
األرض و كفـي بـاهلل وكیال« )نسـاء ، 131- 132( 
مي گویـد: اگـر بگویي وجـه این كه جملـه: »هلل 
مـا فـي السـماوات و مـا فـي  األرض« سـه بـار 
تكرار شـده چیسـت؟ در پاسـخ مي گویم: بار اول 
خواسـت تا جمله »و كان اهلل واسـعاً حكیما« در 
آیـه قبـل را تعلیـل كنـد و بفهماند علـت اینكه 
خـداي تعالـي واسـع و حكیم اسـت، این اسـت 
كـه ملـك آ سـمان ها و زمیـن و آنچـه در آن دو 
اسـت از آن اوسـت. و بـار دوم كـه ایـن جمله را 
تكـرار كـرد علتش این بـود كه موقعیـت جواب 
شـرط را داشـت، شـرطي كـه در جملـه »و إن 
تكفـروا« آمـده بـود و تقدیـرش ایـن اسـت كه: 
اگـر شـما كفر بورزید ضـرري به او نمي رسـانید، 
آن  از  زمیـن همـه  و  آسـمان ها  ملـك  چـون 
خـداي عزوجـل اسـت، و خـدا بي نیـاز اسـت و 
چـه حاجتي به ایمان شـما دارد و چـه ضرري از 
كفر شـما مي بینـد. و اما نوبت سـوم در حقیقت 
جمله اي اسـت اسـتینافیه و نو، غیر مربوط به ما 
قبـل، و بدیـن خاطر آورده شـده كـه جمله »ان 
یشـأ یذهبكم أیها الناس و یأت بآخرین« در آیه 
بعد را پیشـاپیش تعلیل كرده باشد، یعني: علت 
اینكـه خدا فرمـود: اگـر بخواهد شـما را از میان 
مي بـرد و افـراد دیگري را به جاي شـما مي آورد، 
ایـن اسـت كـه ملـك آسـمان ها و زمیـن بـراي 

خداسـت )المیـزان، 1374ش، ج5، ص167(.

هنگامي كه شخصي 
سؤالي در ذهنش 

ایجاد مي شود 
انتظار دارد به پاسخ 

مناسبي دست 
یابد؛ اگر به او 

پاسخ مناسب داده 
نشود، نه تنها سؤال 

در ذهن او رسوخ 
خواهد كرد، بلكه 
ممكن است فكر 

كند براي سؤالش 
هیچ پاسخي وجود 

ندارد
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2-2. عالمـه ذیـل آیـه »نـّزل علیـك الكتاب 
بالحـق مصدقا لمـا بین یدیـه« )آل عمـران، 3( 
مي گویـد: در سـابق گفتیـم كلمـه تنزیـل بـر 
تدریـج داللـت دارد، هم چنـان كـه كلمـه انزال 
بـر نـزول یكپارچه داللت مي كند. ممكن اسـت 
بـه مـا خرده گرفته و گفته شـود: همه جا كلمه 
تنزیـل بـه معنـاي نـزول تدریجـي نیسـت، به 
شـهادت اینكـه در آیـه: »لو ال نزل علیـه القرآن 
جملـه واحـده« مي بینیم كه مشـركین صریحًا 
اعتـراض مي كنند كه چرا قـرآن یكپارچه بر آن 
جنـاب نـازل نشـده، پس تنزیـل در ایـن آ یه به 
معنـاي نزول دفعي اسـت، نه تدریجـي. در آیه: 
»أن ینـزل علینـا مائـده« كه حواریین عیسـي 
)ع( از او تقاضـا مي كننـد تـا مائده اي از آسـمان 
برایشـان فرسـتاده شـود نیـز به این معناسـت، 
چـون معلوم اسـت نـزول مائـده دفعي بـوده نه 
تدریجـي. در آیه شـریفه »لو ال نـزل علیه آیه« 
نیـز كـه كلمه تنزیـل در نـزول دفعي یـك آیه 
اسـتعمال شـده از ایـن جهت بوده كـه یك آیه 
اگـر نـازل شـود دفعتـًا مي شـود نـه بـه تدریج، 
و اگـر در آیـه »قـل إن اهلل قـادر علـي أن ینزل 
آیـه« كلمه تنزیـل ظهـور در نزول دفعـي دارد 
نـه تدریجي، بـاز به خاطر این اسـت كه پاسـخ 
از سـؤال جملـه قبلي اسـت كه مي گفتنـد: »لو 
ال نـزل علیـه آیـه«. و بـه همین جهـت بعضي 
از مفسـرین گفته انـد: بهتر آن سـت كه بگوییم 
معناي »نـزل علیك الكتاب« انزال بعـد از انزال 
و بـه عبـارت دیگـر انـزال دفعـي اسـت تـا این 
اشـكال وارد نشـود. ولي ما در پاسـخ مي گوییم: 
اینكـه گفتیم تنزیل بـه معناي نـزول تدریجي 
اسـت، الزمه اش این نیسـت كه بیـن نزول یك 
آیـه و آیه دیگر زمـان قابل توجهي فاصله افتاده 
باشـد. توضیح اینكـه: اگر هر مركبـي را از چند 
جـزء تركیب یافتـه در نظـر بگیریـم، وجـودش 
یـك نسـبت به مجمـوع و كل اجـزا دارد، و یك 
نسـبت بـه وجـود تك تـك اجـزاي خـود، اگـر 
نسـبتي را كه بـه كل اجـزا دارد در نظر بگیریم 
موجـود واحـدي خواهـد بـود، موجـودي كه نه 
تدریـج مي پذیـرد و نـه تقسـیم، و اگر نسـبتي 
را كـه وجـود آن بـا وجـود تك تـك اجزایـش 
دارد در نظـر بگیریـم البته یـك چیز، چند چیز 
خواهـد بـود و تدریج هـم مي پذیـرد، هم چنان 
كـه مي بینیـم قـرآن كریـم فـرود آمدن بـاران 
را، هـم بـه انـزال تعبیـر كـرده و هم بـه تنزیل، 
چنـان كـه فرمـوده: »أنزل من السـماء مـاء«، و 
هـم فرمـوده: »و هـو الـذي ینـزل  الغیـث«. در 
تعبیـر اول نسـبت وجود باران با سراسـر اجزاي 

آن در نظـر گرفتـه شـده و در نتیجـه یـك امر 
اعتبار شـده، و در تعبیر دوم نسـبت وجود باران 
بـا اجـزاي آن كـه یكـي پـس از دیگـري فـرود 
مي آیـد در نظـر گرفتـه شـده، و قهـراً یـك امر 
تدریجي اعتبار شـده اسـت. پس منظور از نازل 
شـدن تدریجي قرآن، این نیسـت كه بین نزول 
یـك جـزء و جـزء دیگـر، زماني طوالنـي فاصله 
شـده باشـد و آیاتي كه به عنوان نقض و اشـكال 
ذكـر شـد، گفتـار مـا را نقـض نمي كنـد، براي 
اینكـه منظـور از نزول قرآن »جملـئ واحدئ« در 
آیـه 32 سـوره فرقـان این اسـت كه خـوب بود 
اجـزاي قـرآن بدون وقفه و پشـت سـر هم نازل 
شـود، چنـان  كـه آیـات یـك واقعه پشـت سـر 
هـم نـازل مي شـده، بـدون اینكه فاصلـه زیادي 
میـان آن هـا افتاده باشـد و این نوع نـزول، نزول 
تدریجـي اسـت)المیزان، 1374ش، ج3، ص6(. 
بـراي مطالعـه نمونه هایـي دیگر، نـك:  المیزان، 
1374ش، ج10، ص356؛ ج13، ص104؛ ج14، 

ص16(.

3. طـرح سـؤال در ذهـن مخاطب 
)جهش به سـمت سـؤال( و پاسخ 

آن به  
گاهـي نـه پرسـش صریحـي وجـود دارد و نه 
احتمـال ایجاد پرسـش مقـّدري اسـت. در این 
مـوارد تبیین گـر خـود بالفاصله به طرح سـؤال 
مي پـردازد و بـه قولـي ذهـن مخاطـب را بـه 
سـمت سـؤال جهش مي دهـد و مخاطـب را به 
فكر مي اندازد، سـپس همراه آن پاسـخ مناسب 
را نیـز بیان مـي دارد. عالمه نیز از این شـیوه در 
المیـزان اسـتفاده كـرده اسـت كه ذیـاًل به ذكر 

نمونه هایـي مي پردازیـم:
3-1. عالمـه ذیـل آیه »قـل أاُنبئكم بخیر من 
ذلكـم للذیـن اتقوا عند ربهم جنـات تجري من 
تحتهـا األنهـار خالدیـن فیهـا و أزواج مطهـره و 
رضـوان من اهلل و اهلل بصیر بالعبـاد« )آل عمران، 
15( مي گویـد: بعـد از آنكـه از ایـن آیـه و آیـه 
»زیـن للّنـاس حـب الشـهوات مـن النسـاء و 
البنیـن و القناطیـر المقنطـره مـن الذهـب و 
الفضـه و الخیـل المسـومه و االنعـام و الحـرث 
ذلـك متـاع الحیـائ الدنیـا و اهلل عنـده حسـن 
المـآب« )آل عمران، 14( به دسـت آمد كه خدا 
هـم در دنیـا و هـم در آخرت وعـده نعمت هایي 
را داده كـه مایـه تنعـم و لـذت انسـان اسـت، و 
نیـز از آنجایـي كه این نعمت ها چـه خوردني ها 
و چـه نوشـیدني ها و همسـران و ملـك و سـایر 

گاهي نه پرسش 
صریحي وجود دارد 
و نه احتمال ایجاد 
پرسش مقّدري است. 
در این موارد تبیین گر 
خود بافاصله به طرح 
سؤال مي پردازد و به 
قولي ذهن مخاطب را 
به سمت سؤال جهش 
مي دهد و مخاطب 
را به فكر مي اندازد، 
سپس همراه آن پاسخ 
مناسب را نیز بیان 
مي دارد
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لذائـذش، هم دنیـوي دارد و هم اخـروي، با این 
تفـاوت كـه آنچـه دنیایي اسـت مشـترك بین 
كافـر و مؤمـن اسـت، و اما اخـروي اش مختص 
بـه مؤمنیـن اسـت، جـاي ایـن سـؤال در ذهن 
بـاز مي شـود كـه: چـه فرقـي اسـت بیـن دنیـا 
و آخـرت كـه لذائـذ دنیـوي مشـترك، و لذائـذ 
اخـروي مختـص باشـد؟ و یـا چـه مصلحتـي 
ایجـاب كرده كه نعمت هـاي اخروي مختص به 
مؤمـن باشـد؟ در پاسـخ باید گفـت: خداوند در 
ادامـه با آیـه »واهلل بصیـر بالعباد« به آن سـؤال 
پاسـخ داده اسـت، و معنایـش ایـن اسـت كـه 
ایـن فرقـي كه خـداي تعالي بین مؤمـن و كافر 
گذاشـته براسـاس بیهـوده كاري نبـوده، چـون 
خـدا بزرگ تـر از آن اسـت كـه كاري بیهـوده 
كنـد، بلكـه در خـود ایـن دو طایفـه از مـردم 
چیزي هسـت كـه این تفـاوت را باعث شـده، و 
خـدا بصیـر و بینا به بنـدگان اسـت و دلیل این 
تفـاوت را مي دانـد، و آن عبـارت اسـت از وجود 
تقـوا در مؤمـن، و نبـود آن در كافـر )المیـزان، 

ص168(. 1374ش،ج3، 
3-2. عالمـه ذیل آیه »و ما من دابئ في األرض 
و ال طائـر یطیر بجناحیه إال أمم أمثالكم ثم إلي 
ربهم یحشـرون« )انعام، 38( در خصوص حشـر 
حیوانات مي گوید: در این بحث سـؤاالتي اسـت 
كـه بـه ذهن خواننده مي رسـد از جملـه: 1- آیا 
حیوانـات هم نظیر انسـان حشـر دارنـد؟ عالمه 
در جـواب ایـن سـؤال مي گوید: خود آیـه »و ما 
مـن دابئ فـي األرض و ال طائر یطیر بجناحیه إال 
أمـم أمثالكـم ثم إلـي ربهم یحشـرون« متكفل 
جـواب  از ایـن سـؤال اسـت، هم چنـان كـه آیه 
»و إذا الوحـوش حشـرت« قریب به آن مضمون 
را افـاده مي كنـد. 2- آیا حشـر حیوانات شـبیه 
حشـر انسـان اسـت، و آن ها هم مبعوث شـده و 
اعمالشـان حاضر گشـته و بر طبق آن پاداش و 
یـا كیفر مي بیننـد؟ عالمه در جواب این سـؤال 
مي گوید: معناي حشـر همین اسـت، زیرا حشر 
بـه معنـاي جمع كردن افـراد و آن هـا را از جاي 
كندن و به سـوي كاري بسـیج دادن است. تنها 
مالك حشـر مسـئله فصـل خصومـت و احقاق 
حـق اسـت كـه در آن اختالف دارنـد، همچنان 
كـه در آیـه »ثـم إلـي مرجعكم فأحكـم بینكم 
فیمـا كنتـم فیـه تختلفـون« )آل عمـران، 55( 
آمـده اسـت، و مرجـع ایـن آیـات بـه دو كلمـه 
اسـت، و آن »انعـام نیكوكار« و»انتقـام از ظالم« 
اسـت، هم چنان كـه در آیه »إنـا من المجرمین 
منتقمـون« )سـجده، 22( آمـده اسـت، و چون 

ایـن دو وصـف در بین حیوانات نیز وجـود دارد، 
و اجمـااًل افـرادي از حیوانـات را مي بینیـم كـه 
در عمـل خـود ظلـم مي كننـد و افـراد دیگري 
را مشـاهده مي كنیـم كـه رعایـت احسـان را 
مي نماینـد از ایـن رو بـه دلیـل ایـن آیـات باید 
بگوییـم كـه حیوانات نیز همانند انسـان حشـر 
و  ص107  ج7،  1374ش،  )المیـزان،  دارنـد 
109(. 3- آیـا حیوانـات تكالیـف خـود را در 
دنیـا از پیغمبـري كه وحـي بر او نازل مي شـود 
مي گیرنـد یـا نـه؟ عالمـه در جـواب این سـؤال 
عالـم  از  نتوانسـته  بشـر  تاكنـون  مي گویـد: 
حیوانـات سـر درآورده و حجاب هایـي كـه بین 
او و حیوانـات وجـود دارد را پـس بزند، لذا بحث 
كـردن پیرامـون ایـن سـؤال فایده اي نداشـته و 
سـنگ بـه تاریكـي انداختـن اسـت. كالم الهي 
نیـز تـا آنجـا كـه مـا از ظواهـر آن مي فهمیـم، 
كوچكتریـن اشـاره اي بـه ایـن مطلب نداشـته 
و در روایـات وارده از رسـول خـدا )ص( و ائمـه 
هـر چیزي كـه بتوان اعتمـاد بر آن نمـود دیده 
نمي شـود. عالمـه در نهایـت ایـن بحـث نیـز 
مي گویـد: از آنچـه كـه گفتیم به خوبـي معلوم 
شـد كه اجتماعات حیواني هم مانند اجتماعات 
بشـري، مـاده و اسـتعداد پذیرفتـن دیـن الهي 
در فطرتشـان وجـود دارد. همـان فطریاتـي كه 
در بشـر سرچشـمه دیـن الهـي اسـت و وي را 
بـراي حشـر بـه سـوي خدا مسـتعد مي سـازد، 
در حیوانـات نیـز هسـت. گـو اینكـه حیوانـات 
جزئیـات و تفاصیل معارف انسـاني را نداشـته و 
مكلـف بـه دقائـق تكالیفي كـه انسـان از ناحیه 
خداونـد مكلف به آن اسـت نیسـتند، چنان كه 
آیـات قرآنـي نیـز ایـن را تأییـد مي نمایـد، زیرا 
جمیع اشـیاء عالـم را مسـخر انسـان مي داند و 
او را از سـایر حیوانـات افضـل مي شـمارد. ایـن 
منتهـا چیزیسـت كـه دربـاره حشـر حیوانـات 

مي تـوان اظهار داشـت.

نتیجه گیري
این پژوهش ضمن بررسـي اهمیت و كاربست 
پرسـش و پاسـخ توسـط عالمـه طباطبایـي در 
المیـزان، بـا ارائـة نمونه هـاي عینـي نشـان داد 
كـه عالمـه در جهـت تفسـیر و تبیین آیـات از 
شـیوه هاي مختلـف پرسـش و پاسـخ همچون: 
پاسـخ بـه سـؤال مسـتقیم مخاطـب، پاسـخ به 
سـؤال مقـّدر مخاطـب، طـرح سـؤال در ذهـن 
مخاطب یا جهش به سـمت سـؤال و پاسـخ به 

آن، بهـره برده اسـت.
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