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 فصل اول

 علوم قرآن  یزیر یو پ السالم ملیهع تیاهل ب



قت رهنمون ین حقیم ما را به ایخ علوم قرآن كریمطالعه تار

پی در  ،سالمم العلیه تیاهل بو  لی هللا علیه و آلهصامبر یپسازد كه یم

 .داشتندرا نقش اصلی م یعلوم قرآن كربه  یده جهتریزی و 

در  اهل بیت علیهم السالمم یدخالت مستق ین به معنایالبته ا

باشد. بلکه  ین علوم نمیمشخص نمودن جوانب وابعاد مختلف ا

 و یاصول، مشخص نمودن چهارچوب اصل یزیر یپمقصود 

. می باشدر و علوم قران ینه تفسیت دانشمندان در زمیتربکمک به 

ن قرآن ییانت وتبیعهده دار ص علیهم السالماهل بیت گر یر دیبه تعب

سیس أهم در بعد ت ،ن جهت الزم بودیو هر آنچه که در ا ،د بودندیمج

و  ،دادند یانجام معلوم مربوطه و هم در بعد دفاع در برابر شبهات 

ظت از فمحا یکه برا یگریعلوم د یعلوم قرآن و حت یزیر یپ

شان انجام یتوسط انیز در این چهارچوب بود د الزم یقرآن مج

 رفته است. یپذ

نه یدر زم اهل بیت علیهم السالمو  لی هللا علیه و آلهصاکرم امبر ینقش پ

ه یتشب یمعمار و توان به نقش مهندس  یرا مطراحی علوم قرآنی 

ات واجرا ید و محاسبه جزئنینما ینمود که اصل طرح را مشخص م

 د. نده یقرار مدیگر  یاهاوبنّ ار مهندسان یرا در اخت

شناخت قرآن  هدربارالسالم  معلیهائمه نقش كه  استان توجه یشا

 :قابل بررسی استنه یزم ور ددو علوم قرآن 

مثل ت دارد، یعت زبان است و عمومیمربوط به طبکه آنچه  -1

که  یاز قواعد ین برخیان وهمچنیوب یمعان ،قواعد نحو و صرف

عام و خاص،  ، مثلردیگ یقرار م یبررس در علم اصول فقه مورد

مخصوص بیان قرآنی ن موارد ین و ... ایو مبجمل د، میمطلق و مق

ز یقرآن نرا شامل می شود.  یان شفاهیب یهر نوشته و حتنبوده و 

ن عناصر یا "زبان مردم"اش از ل استفادهیگر، به دلیمثل هر كتاب د

 را در خود دارد. یزبان

نظر دارد،  یژه قرآنیاست و به سبك وآنچه مخصوص قرآن  -5

وجوه و مانند محكمات و متشابهات، ناسخ و منسوخ، ظهر و بطن، 

 ...، شان نزول وتأویل، حروف مقطعه، یو مدن یمكنظائر، 
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.عمدتا تحت عنوان علوم  است، ینآژه سبك قریگونه مباحث ونیا

  .قرآنی مورد بحث قرار می گیرد

که برای جلوگیری از راهیابی خطا ل یکی از علوم جزء دسته اوّ 

پایه گذاری شده است  اهل بیت علیهم السالمدر قرآن کریم توسط 

    علم نحو است. 

 علم نحو

واضع و بانى علم نحو و اصول  :كه تقدندعمان و اهل علم یراو

السالم است. آن حضرت  هیعلطالببن ابىف، علىین دانش شریا

به ن علم را یاصول اقرآن مجید برای جلوگیری از خطا در قرائت 

ن القا نمود و او یكى از بزرگان تابعی ،سود دئلى ظالم بن عمروابواأل

  1 فزود.ان دانش یالسالم بر اهیعلعلی ها و ارشادهاى ییبا راهنما

                                                 
 :که متقي در كنز العمال آورده است 1

دخلت على علي بن أبي طالب فرأیته مطرقا متفكرا فقلت فیم تفكر یا أمیر  :عن أبي االسود الدؤلي قال
فقلت: إذا فعلت هذا  ،«إني سمعت ببلدكم هذا لحنا فأردت أن اصنع كتابا في أصول العربیة» :المؤمنین ؟ قال

بسم هللا الرحمن الرحیم الكالم كله » :ثم أتیته بعد ثالث فألقى إلي صحیفة فیها ،أحییتنا وبقیت فینا هذه اللغة
اسم وفعل وحرف، فاالسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى 

وزد فیه ما وقع لك واعلم یا أبا االسود أن االشیاء ثالثة ظاهر ومضمر تتبعه  :ثم قال لي ،لیس باسم وال فعل
 «وشئ لیس بظاهر وال مضمر، وإنما یتفاضل العلماء في معرفة ما لیس بظاهر وال مضمر

ن وأن إ»فجمعت عنه أشیاء وعرضتها علیه فكان من ذلك حروف النصب فذكرت منها  :قال أبو األسود 
بلى هي منها فزاد لي  :لم تركتها ؟ فقلت لم أحسبها منها فقال :لكن فقال لي ،ولم أذكر ،«ولیت ولعل وكأن

 282ص    ،11ج  :المتقي الهندي ،فیها.ر.ک كنز العمال
آورده است: واضع اول این روایت را اندکی تفاوت، چنین ابن انبارى در ابتداى اثر خود نزهة االلباء 

و  ،م است و ابواالسود این دانش را از محضر وى كسب كردهالسالعلیهبن ابیطالباین دانش )نحو( على
كند چنین است كه روزى ابواالسود به علت نامگذارى آن به نحو مطابق آنچه كه ابواالسود روایت مى

گوید: من پرسد كه این چیست؟ امام در پاسخ مىحضور امام رسید و متوجه مكتوبى در دست وى شده و مى
یعنى عجمها به فساد و خطا  ،ل نموده و متوجه شدم كه در اثر همنشینى با حمراءدر زمینه كالم عرب تام

سخن گفتن بدان مراجعه كرده لذا بر آن شدم كه قوانینى وضع نمایم كه مردم بتوانند براى درست ؛كشیده شده
چنین نگاشته  سپس آن مكتوب را به من داد كه در آن ،و از آن به عنوان یك مرجع قابل اعتماد استفاده كنند

اسم آن است كه از مسماى خود  ؛گردداسم و فعل و حرف تقسیم مى :كالم بطور كلى به سه دسته»شده بود: 
و حرف آن است كه افاده معنى غیر از معنای اسم  ،و فعل آن است كه از حركت مسمى خبر دهد ،خبر دهد
بدان كه اسم به : »نمایم و اضافه فرمود كهمانند این روش قوانینى را تدوین  :هک . و به من گفت«وفعل كند

كه البته منظور  «مضمر، اسم ظاهر، و اسمى كه نه ظاهر است و نه مضمر :گرددسه دسته تقسیم مى
 باشد. ایشان از اسمى كه نه ظاهر باشد و نه مضمر اسم مبهم مى
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نورى در كتاب الشعر والشعراء یبه دیعبدهللا بن مسلم بن قت

ون آورد یف نحویرد د دریابواالسود ظالم بن عمرو را با"د: یگومى

نه یالسالم، در زمهیعلعلی  بعد از امام ن كسى استیرا كه وى اولیز

  5."دانش نحو كتاب نگاشته

ابوعلى قالى از زبان ": نویسد ابن حجر در االصابه مىو 

واضع اول  :د نقل كرده كهاج و او از ابوالعباس مبرّ ق زجّ اابواسح

گذارى قرآن نموده قدام به نقطهن كسى كه ایلن اوّ یدانش نحو و همچن

سود سؤال شد كه راهنماى و وقتى از ابواأل ،سود دئلى استابواأل

بن  ن امر را از علىیپاسخ داده كه ا ؟ن امر چه كسى بودهیوى در ا

  1."فرا گرفته ام علیه السالم طالبیاب

                                                                                                                   

 

 

باب تعجب و استفهام بعد از آن من باب عطف و صفت را وضع كردم و بعد از آن  :گویدابواالسود مى
را ذكر  «لكن»اما در ردیف این حروف  ،را، تا این كه به باب حروف مشبهة بالفعل )ان واخواتها( رسیدم

السالم عرضه نمودم ایشان امر فرمودند كه لكن را نیز در ردیف آنها ننمودم و وقتى آن را به حضرت علیه
 ،كردمنمودم آن را به ایشان عرضه مىنحو را تدوین مىقرار دهم واین چنین بود كه هر گاه بابى از ابواب 

یعنى  ؛ما احسن النحو الذى قد نحوت»آن گاه حضرت فرمودند  ،تا این كار كامل و عارى از نقص گردید
نامگذارى شد.   «نحو»به اسم سان این دانش و بدین «چه نیكو روشى است روشى كه تو در پیش گرفتى

 ،سید بن طاوس ،الطرائف ،132ص    ،13ج  :بحار االنوار .23انبارى، ص ر.ک نزهة االلباء، اثر ابن
ابو االسود  :و االعالم لزركلي زیر عنوان  ،چاپ المکتبه العلمیه. ،8ص  ،. البهجه المرضیه818ص 

 الدوئلی
 .86ص :الشعر والشعرا ابن قتیبه، 2
 .318، ص2ج :االصابه فى تمییز الصحابه ابن حجر عسقالنى، 2
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دانش  :ق آورده كهاز در الفهرست از قول محمدبن اسحیم نیابن ند

بن  ز آن را از علىیاو ن سود گرفته شده وبواألنحو از ا

 است. فرا گرفتهالسالم  هیعلطالبیاب

شرح "د معتزلى در ابتداى اثر معروف خود یالحدابن ابى

از جمله دانشها دانش نحو است و ": که آورده است "البالغهنهج

ن كسى است یلالسالم اوّ هیعلدانند كه حضرت علىتمامى مردم مى

زى نمود و جوامع و اصول آن را به ابواالسود یرعلم را پى نیكه ا

 ،فعل و حرف :ن كه: كالم بر سه قسم است اسمیاز جمله ا ،القا نمود

 :م وجوه اعرابى بهیمعرفه و نكره و تقس :م كلمه بهیو از جمله تقس

ن خود از زمره معجزات است ی، و ااستو جزم و جر نصبرفع و 

تواند روى استدالل بشر نمىیرا نیگردد زه مىیك انسان هدیكه به 

  4."دبایه از استنباط دستین پایبد

سود دوئلی الدر تاریخ خود در ترجمه شخصیت ابو اابن خلكان 

 : چنین می گوید
ن یان الدؤلى كان من سادات التابعیأبو األسود ظالم بن عمر بن سف»

و  يوهو بصر نیطالب وشهد معه صف یبن أب یصحب عل ،انهمیوأع

بن  یان عل :لیفق ،ا وهو أول من وضع النحویكان من أكمل الرجال رأ

ه یاسم وفعل وحرف ثم دفعه إل :طالب وضع له الكالم ثالثة أضرب یأب

                                                 
 .213 ، ص1ج :البالغهشرح نهج ابن ابى الحدید، 3
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وسمى النحو نحوا الن أبا االسود  :تمم على هذا إلى ان قال :وقال

 5 ؛ضع نحو ما وضعیبن أبى طالب ان ي استأذن عل

 های تیاز شخص یان دوئلیسف ظالم بن عمر بن االسودابو

و  بود علیه السالم یحضرت علان راز یااست او تابعان بزرگ 

او از اهل بصره و از  ،ن حاضر گشتیدر كنار او در صف

است كه  ین كسیاو نخست ،ن مردم بودیاز كاملتر ینظر فكر

علیه   یگفته شده است كه امام عل ؛كرد یه گذاریعلم نحو را پا

 ،فعل و حرف ،اسم :كرد تاو سه قسمای بركالم را   السالم

ن بن روال كامل كن . ایداد و گفت بر هم ورا به ا نآنگاه آ

نحو، نحو گفتند چون علم به  :دیگودر ادامه می ان کخل

ه یاپاز امام اجازه گرفت تا مانند آنچه را كه امام  االسودابو

 .«كند یه گذاریز پایكرد او ن یگذار

علی  اند كه امامدهیجهت نحو نامن دانش را بدان یاحتی 

انح »االسود به وى گفت: ابو السالم هنگام القاى اصول آن بر هیعل

ت ابن انبارى یا به روای. «كیه ما وقع الیهذا النحو واضف ال

آورى نمود و خدمت آن ه را جمعیهنگامى كه ابواالسود اصول اول

ما  نعم ما نحوت او"حضرت عرضه كرد حضرت به وى فرمود: 

ن یطبرى چنابو جعفر رستم . و نقل «احسن هذا النحو الذى نحوت

ى النحو نحوا الن ابااالسود الدئلى قال انما سم  »است: 

                                                 
 أبو االسود ظالم بن عمرو الدئلى . :ذیل عنوان ،261 ص 1ج  خلكان ابن تاریخ 8
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ئا من النحو قال ابواالسود فاستاذنته یه شیالسالم و قد القى الهیعلي لعل

   6.«ان اصنع نحو ما صنع فسمى ذلك نحوا

ای جلوگیری از راه یابی بر علیه السالمعلی حضرت این اقدام 

خطا به قرائت قرآن بوده است. و این نکته ای است که شناخت 

ما را  و شاگردش ابو االسود دئلی علیه السالمشخصیت امام علی 

در کتب تاریخ و حدیث نیز به آن و  به آن رهنمون می سازد بیشتر

در بیان پایه گذاری علم نحو توسط متقی هندی اشاره شده است. 

 این حادثه تاریخی را نقل می نماید:  علیه السالمعلی 
ا ی :طالب فقال یابن أب یإلى عل یجاء أعراب :صعصعة بن صوحان

أكله إال الخاطون " كل یف تقرأ هذا الحرف " ال ین ! كیر المؤمنیأم

ا یصدقت  :قال (أكله إال الخاطئونیال ) :وقال یخطو ؟ فتبسم علیوهللا 

 یاألسود الدؤل یإلى أب يثم التفت عل ،سلم عبدهین ما كان لیر المؤمنیأم

ستدلون یئا یفضع للناس ش ،ن كافةیالد یإن األعاجم قد دخلت ف» :فقال

 7فرسم له الرفع والنصب والخفض ،به على صالح ألسنتهم

 

 علیه السالمن یمؤمنر الینزد ام یمرد اعراب :دیصعصعه گو

چگون  (ه رای)آن حرف را یا !نیمؤمنالر یام یا :آمد و گفت

 علیه السالم یامام عل 1."الخاطون الا كله ایال" یكن یقرائت م

اال ا كله یال)( :گونه است نیه ای)آ :فرمودکرد و تبسم 

  1(طئوناالخ

                                                 
 .118ص  1، ج الفهرستابن ندیم،  6
 283 ص 11ج   کنز العمالمتقی،  7
 به معنی گام برداشتن است« خطو»از ریشه « الخاطون( » 8
 به معنی خالف کردن است.« خطأ»ه از ریش« الخاطئون( » 9
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آنگاه امام  .یراست گفت !نیمؤمنر الیام یا :گفت یاعراب 

ن در آمده یعجم ها به د» فرمود:كرد و  یلئسود دواالرو به ابو

انشان را بكن كه ز یه گذاریپا یزیمردم چ یارن بیبنابرا ،اند

 آنگاه رفع و نصب و جر را حضرت وضع كرد. ،«درست كند

با پایه گذاری  علیه السالمعلی ین مؤمنامیر الباید توجه داشت که 

ایشان که واین در دورانی بود به ابتکار بزرگ دست زدند علم نحو 

کالت جامعه اسالمی و با مسائل و مشو  هعهده دار امر خالفت بود

چنین ابتکار  ی کهحالدر  .جنگها و اختالفات گوناگون روبرو بودند

برای کسانی که از هر مسئولیت اجتماعی طاقت حتی  ی ـعظیم

کمتر کار تحقیق و تحصیل علوم می پردازند فارغ هستند و به فرسا 

ین دلیلی روشن بر جامعیت بی نظیر شخصیت و ااتفاق می افتد 

  می باشد. ه السالمعلیعلی 

 قت فرموده اند:ین حقیبا اشاره به ا یعالمه طباطبائ

ن كه به شدت در كار اصالح یدر دوران خالفت، با ا علیه السالمیعل

 یمانند اختالفها ــ د آمده بودیپد یبود كه در جامعه اسالم یمفاسد

 یاساس یاقدامها یبازهم از برخــ  یاپیپ یمسلمانان و جنگها یداخل

امد و با وضع علم نحو و یكوتاه ن یقلمرو فهم قرآن و كالم وح در

 یرا پ یاستهیان شای، بنیئلوات آن توسط ابواالسود دیدستور ثبت كل

 17زی کرد.یر

 اعراب و نقطه گذاری قرآن

تاسیس قواعدی برای نقطه گذاری و اعراب قرآن کریم یکی 

ای بر علیه السالمکه توسط علی قرآنی است از خدمات مهم 

جلوگیری از به وجود آمدن اختالف در قرائت پایه گذاری گردید و 

راهنمایی و با این قواعد  .استفاده عامی یافتدر زبان عربی بعدا 

                                                 
 .277، ص8 : جطباطبایي، المیزانعالمه   -11
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توسط شاگرد آن حضرت ابو   علیه السالمعلی دستورحضرت 

 سود دوئلی پی ریزی شده است.األ
من تلقین "ان اول من نقط القرآن و وضع العربیة ابواالسود الدئلی 

 11كرم هللا وجهه." يامیرالمؤمنین عل

ه یت را پایّ بكرد و علم عر یكه قرآن را نقطه گذار ین كسیاول

 ین علیمنؤملرا یم امیتعلبا است كه  یسود دوئلكرد ابواال یگذار

 است. این کار را انجام داده  علیه السالم
 :در این زمینه می گوید یزرکل

الکنانی: واضع علم  یالدؤل دلبن سفیان بن جن ظالم بن عمرو»

والفرسان  ،والشعراء و االمراء انیمن الفقهاء واالع النحو، کان معدودا  

ئا من یطالب ش یبن أب یرسم له عل ،و الحاضری الجواب من التابعین

...وکان فد شهد وأخذ عنه جماعة ،ه أبو االسودیاصول النحو فكتب ف

 مات ،من نقط المصحفأول  ـ فی اکثر األقوال ـ وهومعه)صفین( 

 12 ؛بالبصرة

پایه گذار علم نحو و از  یسود ظالم بن عمرو دوئلألاابو

است و حاضر جوابان تابعین بزرگان و شاعران معدود فقها و 

 یاز اصول نحو را برابخشی  علیه السالم ین علیمؤمنر الیامکه 

 یرامون آن نوشت و گروهیز پید نوسالاابو و م كردیترس یو

ا گرفتند و او با آن حضرت در صفین به شهادت فر یاز و

 یه گذارطنقرا است كه قرآن  ین كسیسود نخستالو ابوا رسید

 «فات كرد.وكرد و در سال 

                                                 
 .2/181، صبح االعشيقلقشندي،  -11
  .226،ص 2:جاالعالمزرکلی،  12
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ـ نیز قبال نقل گردید که ـ ال کنز العمّ عبارت متقی هندی در 

به شرائط متغیر و پیشرفتها  علیه السالمعلی اهتمام حضرت گویای 

  .استرای حفظ قرآن در موقعیتهای مختلف ولزوم چاره اندیشی ب

اهل بیت توسط ه است ک ی از علوم وفنونییاینها نمونه ها

بعدا در غیر سیس شده است و أبرای خدمت به قرآن ت علیهم السالم

چرا که مخصوص  بیان  ؛قرآن نیز مورد استفاده قرار گرفته است

 قرآنی نبوده و مربوط به طبیعت زبان عربی است.

مخصوص قرآن در علومی که  اهل بیت علیهم السالمش اما نق

سهم ایشان و بررسی با  است و به سبك ویژه قرآنی نظر دارد

 روشن می گردد:شاگردا ن مکتب ایشان در علوم قرآن و علم تفسیر 

 علوم قرآن

قبل از  یرشود که هر مفسّ  یگفته م ییعلوم قرآن به دانشها

مانند فضیلت و اعجاز قرآن،  ،بداندد آنها را یر قرآن بایاقدام به تفس

خ قرآن، ناسخ ومنسوخ، محکم ومتشابه، اسباب نزول و یتار

 .قبیلن یاز ا یمختلف ومباحث یقرائتها

اهل بیت علیهم از معارف پربار  ییبه بخشهاگذشته در 

فضائل و اعجاز قرآن  ــ مانندفوق برخی از موضوعات در  السالم

باز نموده در زمینه های یاد شده دان شمنیاند یکه برا ینو یو افقها

در  اهل بیت علیهم السالمز به نقش یم. اکنون نیاشاره نمود ــ اند

 م. یپرداز یاز علوم قرآن م یگرید یبخشها
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 علم قرائت 

 یزیر یپ اهل بیت علیهم السالمکه توسط  یاز علوم قرآن یکی

 یات فراوان و بررسیروابا مطالعه  علم قرائت است. ،شده است

 یچ ابهامیهدون قت بین حقیا یقرآن منابع مربوط به قرآن و علوم

م از یه السالم، در امر قرائت قرآن كریعل یان است كه علینما

 مند بوده است: بهرهنسبت به همه قاریان  یترفزون یمهارت و آگاه

كند كه مقام شامخ یاد میرا  یثید، حدیخ مفیمرحوم ش

 یه و اله در همهیهللا عل یول خدا صلن را از زبان رسیمؤمنرالیام

ک فرد یكرده و آن حضرت را  یگران معرفیون، برتر از دؤش

 شناساند: یهمتا و برتر میب

 گفت: یمکه دم یشن یامامه باهل یاز اب ویدگشهر بن حوشب 
ه السالم، یعل یعل یه ان اقول الحق فیمكان معاو یمنعنیو هللا ال »

ن یالد یف و افضلكم یعل" ..قولی هلآه و یلسمعت رسول هللا صل هللا ع

ا یاحب عل یكم. اللهم انؤابصركم، و لكتاب هللا اقر یافقهكم، و بسنت

  12؛ا فاحبه.یاحب عل یاللهم ان ،فاحبه

ه مرا از یمعاو یاسیت و مقام سیسوگند به خداوند، موقع

دارد از رسول یه السالم( باز نمی)عل یعل یگفتن حق درباره

ن یبرتر یعل" فرمود:یدم كه میه و اله شنی علهللا یخدا صل

ن شما یناترین شما است، و بیترنشین با بیشما است، و در د

ن،و یقرآن ( آگاه تر یعنی) خداكتاب  یبه سنت من است و برا

: بار [آن گاه دو بار گفت]ن شما در قرائت آن استیكارآمدتر

                                                 
 .91 ص :االماليشیخ مفید،  12
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ت را دوس یدارم پس تو عل یرا دوست م یا من علیخدا

 14".بدار

 :ویدگو ابن مسعود 

  18؛ما رایت احدا اقرء من علی بن ابی طالب )علیه السالم(»

 .«دمیدر قرائت قرآن كارآمدتر ند علیه السالم یا زحضرت عل

ات از یم قرائت تمام آیبر اخذ مستق علیه السالم یعلین مؤمنامیرال

مصحفی  یدرباره و است فرموده تأکید صلی هللا علیه و آلهامبر یپ

  د:ایفرم یم هكرد یجمع آوررا كه خود آن 
ه و یهللا عل یها رسول هللا صلینأاال و قد اقر ةیست منه آی....و ل»

  16؛هاتأویل یاله و علمن

كه فراهم آوردم وجود ندارد مگر  ین قرآنیاز ا یاهیچ آیه"

و  تأویل ،ه و اله قرائتیهللا عل یقا رسول خدا صلیآنكه تحق

 «م داد.یمن تعل ر آنرا بهیتفس

را   علیه السالمنیز علی  صلی هللا علیه و آلهپیامبر گرامی اسالم 

به عنوان مرجع در امر قرائت معرفی می نمودند. و هرگونه 

اعتراض بر نظر ایشان را روا نمی دانستند. در این رابطه ابن 

 مسعود نقل نموده است که: 

                                                 
تر هللا علیه و اله، ابي بن كعب را آگاه لٌیاي از مصادر آمده است كه رسول اكرم صهر چند در پاره 13

اما با توجه به شواهد و قرائني كه در اختیار داریم و بیان  ،دیگران در قرائت قرآن معرفي كرده است از
حدیث یاد شده باید به برتری نسبی ابی  نقل شده از پیامبر ص در باره دانش علي علیه السالم کههای متعدد 

شود.  و گر نه امیر المومنین  در امر قرائت حملـ  علیه السالمغیر از علی ـ بن کعب بر دیگر صحابه 
ي در راس همه ي مباحث و علوم قرآننه تنها در امر قرائت قرآن كریم، بلكه در همه علیه السالمعلی 

   جایگاه شامخي دارد كه هیچ كس را توان بر فرازیدن بر چنین جایگاه و پایگاه واال نیست.و صحابه 
 82ص  ،89ج  :بحار االنوارعالمه مجلسی،  18
 .82ص   :االحتجاج  و 72ص  :كتاب سلیم  و 31ص  ،89ج  :بحار االنوارعالمه مجلسی،   -16
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أوست  ،ثونخمس وثال :فقلنا ،سورة من القرآن ینا فیتمار»

( فوجدنا  آلهه ویفانطلقنا إلى رسول هللا ) صلى هللا عل :قال ،ةیوثالثون آ

فاحمر وجه رسول  :قال ،القراءة یإنا اختلفنا ف :فقلنا :قال ،هیناجیا یعل

" إنما هلك من كان قبلكم باختالفهم  :وقال ،( آلهه ویهللا ) صلى هللا عل

إن رسول هللا ) صلى  :یقال لنا علف ،ئایش یإلى عل ثم أسرٌ  :نهم " قالیب

  17؛أمركم أن تقرؤوا كما علمتمی(  آلهه ویهللا عل

آیه  11یا  14در مورد سوره ای از قرآن بحث کردیم و گفتیم 

( رفتیم، صلی هللا علیه و آلهاست، آنگاه به محضر رسول خدا )

( گفتگو می کند، گفتیم در مورد قرائت علیه السالمدیدیم با علی )

( قرمز صلی هللا علیه و آلهف کرده ایم، صورت رسول خدا )اختال

شد و فرمود: کسانی که پیش از شما بودند با به وجود آمدن اختالف 

( علیه السالمدر میان آن ها هالک شدند و با رمز چیزی به علی )

صلی هللا علیه و ( به ما فرمود: رسول خدا )علیه السالمگفت: علی )

 «.نه که آموخته اید، قرائت کنید( می فرماید: آنگوآله

ان یمتداول م هایتئاكثر و بلكه تمام قرابر این اساس است که 

ات آنها، به آن یاست كه روا یمسلمانان شرق و غرب، قرائت

 یایتوان گفت: دنیگر میشود. و به عبارت دیم یحضرت منته

د آن را قرائت یكه با ه استرا شدیر باز پذیرا از د یاسالم، قرآن

 ه اسالم بر شمرد.یعل ین علیمؤمنرالیام

برای توضیح این مطلب ناگزیریم تا مختصری به معرفی قراء 

ه مرجع در امر قرائت در میان مسلمانان شناخته شده هستند سبعه ک

معلوم  علیه السالمتا کیفیت استفاده ایشان از قرائت علی بپردازیم 

 گردد.

 قراء سبعه عبارتند:  
                                                 

حدثنا االعمش . وحدثني أحمد  :حدثنا أبي قال :قال ،سند حدیث: حدثنا سعید بن یحیى بن سعید االموي 17
بد هللا بن قال ع :قال ،حدثنا یحیى بن سعید االموي عن االعمش عن عاصم عن زر بن حبیش :بن منیع قال

امام مسند با مختصر تفاوتی در حدیث این  .26ص  ،1ج  :جامع البیان ،إبن جریر الطبري :....مسعود
 نیز نقل شده است. 229ص    ،2ج  :متقي الهندي ،كنز العمال  و 118ص    ،1ج  :احمد بن حنبل
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 (111مر الدمشقی )وفات: عبدهللا بن عا -1

 (157عبداهللا بن کثیر المکی )وفات:  -5

 (151یا  155بهدله الکوفی )وفات: ابی النجود عاصم بن  -1

 (145ابو عمرو البصری )وفات  -5

 ( 141حمزه الکوفی )وفات:  -4

 (111نافع المدنی )وفات:   -1

 (.111الکسائی الکوفی )وفات:   -5

مسلمانان اکثر در میان اعتماد مورد در حال حاضر قرائت 

 ،عربستان سعودی ،مصر ،سوریه ،خصوصا کشورهای عراق

قرائت عاصم به روایت  ،هند و پاکستان ،افغانستان ،ترکیه ،ایران

. استاز دیگر قرائتها برای مزیت آن و این است. بن سلیمان حفص 

قرائت عاصم  ئتها،به همین جهت گفته شده است که فصیح ترین قر

  11.زیرا قرائت اصل و اساس را ارائه كرده است است.

 علیه السالمروشن است که این قرائت به دو طریق مستند به علی 

دو استاد اخذ نموده است چون عاصم عمدتا قرائت خود را از  .است

بن حبیش. و هر دوی  یکی ابو عبدالرحمن السلمی و دیگری زرّ 

بنابر وده اند. ب یه السالمعلین علی مؤمنامیرالشاگرد اینها در قرائت 

 است.  علیه السالماین عاصم با یک واسطه راوی قرائت علی 

 گفت: یماز ابو عبد الرحمن السلمی نقل شده است که 

  "11طالب قرائت كردم. یاب بن یسراسر قرآن را بر عل"

ت شده كه یش روایبن حب زربحار االنوار از دروهمچنین 

 گفت:یش میزربن حب

 یالمسجد الجامع بالكوفه عل یآخره ف یله الآن من او  قرات القر»

 21.ه السالمیطالب عل یبن اب ین علیمؤمنر الیام
                                                 

 .212ص  ،2ج  :سفینة البحارشیخ عباس قمی،  18
نیز از السلمی چنین نقل  بحار االنواردر  ،221ص     ،1ج  :طالب مناقب آل ابي ،ابن شهر آشوب 19

ما رایت احدا اقرء من على بن أبى طالب علیه السالم » :عن أبى عبد الرحمن السلمى قال :شده است
  .111ص    ،9ج  :بحار األنوارعالمه مجلسی، . «للقرآن
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انش در مسجد جامع كوفه بر یقرآن را از آغاز تا پا 

 «ه السالم( قرائت كردم.یطالب )عل یبن اب ین علیمؤمنرالیام

قرائت از طریق ابی عبد خذ بنا بر این عاصم عالوه بر ا

که در کتب قرائت و تفسیر ــ  علیه السالماز علی  ،السلمیالرحمن 

بن حبیش نیز قرائت را از  از طریق زرّ ــ به آن تصریح شده است 

قرائت بر اخذ  زرّ خود چرا که  ؛اخذ نموده است علیه السالمعلی 

شود  روشن میپس است تصریح نموده ه السالم( ی)عل یعلاز قرآن 

، چنانچه مشهور است ابن مسعود قرائت ازدر کنار اخذ که وی 

  51.فرا گرفته استقرائت را  زیه السالم( نی)عل یازعل

 ،قرائت متداول در جهان اسالم :ین است کهانکته قابل تذکر 

به تصریح خود است و این قرائت قرائت عاصم به روایت حفص 

 چراکه حفص می گوید: ؛ است علیه السالمعاصم ماخوذ از علی 

ا کان من القرائه التی اقراتک بها فهی القرائه قال لی عاصم: م»

التی قرات بها علی ابی عبد الرحمن السلمی عن علی، وما کان من 

                                                                                                                   

 

 

عبد الوهاب عن الحسن بن أحمد  مصباح األنوار، عن الحسین بن أحمد عن الحسین بن محمد بن 21
المقري عن علي بن أحمد المقري الحمامي عن زید بن علي بن أبي هالل عن محمد بن محمد بن عقبة عن 
جعفر بن محمد العنبري عن زكریا بن أبي صمصامة عن حسین الجعفي عن زائدة عن عاصم عن زر بن 

 .216ص  89عالمه مجلسی، بحار االنوار ج حبیش ... 
این که مقصود این باشد که زر بن حبیش در مقام تعلیم به عاصم فقط به آنچه که از طریق ابن  مگر 21

 مسعود اخذ نموده نظر داشته است که این احتمال بعید است.
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التی کنت اعرضها  ةتها ابا بکر بن عیاش فهی القرائأالتی اقر ةالقرائ

  22؛علی زر بن حبیش عن ابن مسعود

تو از قرآن داشتم  یكه برا یقرائت: عاصم به من گفت

آموختم و او از  یست كه نزد ابوعبدالرحمن سلما یقرائت

كه به ابابكر  یآموخته است و اما قرائت علیه السالم یحضرت عل

ش خواندم یزربن حب داست كه نز یاش آموختم آن قرائتیعبن 

 و او از ابن مسعود آموخته است.

مستقیما از محضر امام جعفر صادق  ،قرائتدر حمزه نیز 

 51وده است.استفاده نم علیه السالم

 در کتاب النشر فی القراءات العشر آمده است:

ه السالم و یعبدهللا جعفر صادق عل یبر اب بیحمزه بن حب"

ن یه السالم و او بر پدرش زیاو بر پدرش محمد باقر عل

د شباب اهل الجنه، یه السالم و او بر پدرش سین علیالعابد

رائت طالب ق یبن اب یه السالم و او بر پدرش علین علیحس

 54"اند.كرده

همچنین وی از حمران بن اعین از اعالم شیعه و از یاران 

رائت را ق علیه السالمو جعفر صادق   علیه السالممحمد باقر امام 

  55اخذ نموده است.

                                                 
 .238ص  1طبقات القراء ج از نقل به  121البیان ص خوئی،  22
 به نقل از التیسییر والمستنیر. 126البیان ص  خوئی،  22
 .1/168في القراءات العشر،  النشر -19
 به نقل از التیسییر والمستنیر. 126البیان ص  خوئی،  28
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قرآن را بر عده ای از قراء دیگر مانند سلیمان بن حمزه 

مهران اعمش، محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلی، طلحه بن 

قرائت نیز مغیرة بن مقسم، منصور و لیث بن ابی سلیم  مصرف،

نموده است که اعمش شیعی بوده است و قرائت برخی از این 

  منتهی می شود. علیه السالماشخاص نیز به علی 

چون در امر قرائت است یکی دیگر از قراء سبعه که  یئكسا

ا از قرائت روی نیز به سند یاد شده بنا بر این  56بودمتکی به حمزه 

  اخذ نموده است.ه السالم یعل یعل

 ابن ندیم می نویسد:

ن قسمت که مخالف با قرائت حمزه آت کسائی در ئاقر"

مطابق قرائت ابن ابی لیلی است که او نیز به نوبه خود  ،بود

   55"خوانده بود. علیه السالمقرآن را بر علی 

ر این دو نفر به ابن مسعود در ام ءاتکاالزم به ذکر است که 

مصحف را که روشن است چ ،قرائت در موارد جزئی بوده است

ن دو در امر یلذا ا می باشد.، مصحف ابن مسعود نیئحمزه و كسا

كردند و با ابن مسعود یه السالم( رجوع می)عل یقرائت به قرائت عل

شد، خود را هماهنگ یم یاعراب تلق یكه به منزله یدر امر

 ساختند.یم

                                                 
 .828ص  :به نقل از طبقات القراء 131البیان ص خوئی،   26
 .38 – 33ص  :الفهرستابن ندیم،  27
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به ابن عباس بر  51،ور و ابو عمریبن كثنافع و اقرائات اما 

در  علیه السالموچون ابن عباس از شاگردان خاص علی  گردد،یم

و ابی بن   علیه السالمه وقرائت را از علی تفسیر و علوم قرآن بود

قرائت نیز در اساس متکی به ت آنها ئاپس قرکعب اخذ نموده است 

اینان )نافع و ابن ت ئاقرکه خصوصا  .ه استه السالم( بودی)عل یعل

 قرئات، پس ه( با قرائت ابی بن كعب متفاوت بودوكثیر و ابو عمر

  51.استت علی )علیه السالم( اآنها ماخوذ از قرائ

قرائت ابن عباس برگرفته از قرائت  ،تئااینکه در کتب قرو 

ابی بن کعب ذکر شده است به معنای نفی فرا گیری وی از علی 

 : که ا که ابن عباس خود گفته استنمی باشد. چر علیه السالم

و ه واله یهللا عل یعلمه رسول هللا صل علما ه السالم علمیعل يعل»

ه و اله، و یهللا عل یصل یمن علم النب يعلمه هللا، و علم علرسول هللا 

 یو علم اصحاب محمد صل يه السالم و ما علمیعل يمن علم عل يعلم

 21؛ابحر ةسبع یف ةاال كقطر يعلم عل یه و اله فیهللا عل

افت كه رسول خدا یدست  یه السالم بر علم و دانشیعل یعل

 یم داد و رسول خدا صل  یتعل یه و اله آن را به ویهللا عل یصل  

هللا  یاكرم صل   یم داد، پس علم نبیه و اله را خدا تعلیهللا عل

                                                 
سید حسن صدر ره ابی عمرو را شیعی می داند و در تایید سخن خود می نویسد که ابو عمرو قرآن  28
 سعید بن جبیر قرائت کرد و سعید بن جبیر بی تردید شیعی بوده است.  را از

 .219ص    ،1ج  :علي بن یونس العاملي ،ر. ک. الصراط المستقیم 29
.حدیثي همانند آن با زیادتي در آغاز ن.ك: مفید: 89، ص118عالمه مجلسی، بحار االنوار: ج -21
 .226: صاالمالي
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ه السالم یعل یت گرفته است، علم علأه و اله از علم خدا نشیعل

افت شده، و علم من یه و اله دریهللا عل یاكرم صل   یاز علم نب

علم من و علم  ،ه السالم فراهم آمده استیعل یاز علم عل

 مانند یسه با علم علیه و اله در مقایهللا عل یاصحاب محمد صل  

 «.استا یدر هفتسه بایدر مقا یاقطره

همچنین نقل شده است که ابو عمروبن عالء بر نصربن عاصم و 

االسود بر  یواب االسود، یعمر قرائت كرد: و آن دو بر ابیبن  ییحی

پس به این طریق نیز قرائت وی به  11قرائت كرد.[ه السالمیعل]یعل

 بر می گردد.  علیه السالمعلی 

م نیز منسوب به یدر قرآن كرآیات  یعدد كوف ،غیر از قرائت

ه السالم( ی)عل یان صحابه، جز علیه السالم( است. درمی)عل یعل

 32بدو منسوب باشد. یشود كه عدد كوفیده نمید یكس

رو یچون پ -قرائت یعمال جهان اسالم در مسالهبنا بر این 

 یرویه السالم( پی)عل یاز عل -ژه عاصم هستندیقراء سبعه و به و

آن  هرا كه منسوب ب یز، عدد كوفیات نیچنانكه درشمار آ .كنندیم

ت موجود ئادر قرس پدهند. یحضرت است مالك كار قرار داده و م

د یم بایات قرآن كریز شمار آیژه قرائت عاصم ونیو به و

ه السالم( را به عنوان مرجع و ماخذ مطمئن ی)عل ین علیمؤمنرالیام

 دانست.

                                                 
 122، ص 1 : جالنشر في القراءات العشر -17
 .83ـ 82،ص89: ج ، به نقل از: بحار االنوار32ـ32، ص2 : جآل ابي طالب مناقب-22
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 :شارح نهج البالغة نیز می گوید دیالحد یابن اب

ه: یرجعون إلیاء وجدت أئمة القراء كلهم وإذا رجعت إلى كتب القرٌ »

رهما، النهم یالنجود، وغ يالعالء، وعاصم بن أبعمرو بن  يكأب

وأبو عبد الرحمن كان  ،يالقار يعبد الرحمن السلم يرجعون إلى أبی

ه یإل يتنته يذه وعنه أخذ القرآن، فقد صار هذا الفن من الفنون التیتلم

  22؛ر مما سبق یضا مثل كثیأ

كه  ینیب یم ،یه كنعجاان كه مریقار یبه كتاب هاچون  "

مانند  .گردند یبر م علیه السالم یان به امام علیران قهمه سرا

چون  ؛گرانیالنجود و د یبن عالء و عاصم بن ابوابوعمر

كنند و او  یبازگشت م یابوعبدالرحمن سلم یقاربه نان یا

قرآن را فرا  یبوده و از و علیه السالم یاگرد حضرت علش

به امام است كه  یفنون زز این فن قرائت نیبنابر ا .گرفته است

 یاز فنون یاریآن گونه كه بس ،گردد یم یمنته علیه السالم یعل

 .«دنكن یبازگشت م یبه و هاد شدی

نخستین تالیف و تدوین اثر نوشتاری در باره قرائت نیز 

انجام گرفته است. اولین  علیهم السالمتوسط شاگردان ائمه اطهار 

ن نمود شخصی که در دوره تابعین در موضوع قرائت کتابی تدوی

                                                 
 . همین مطلب را فاضل قوشجی چنین بیان نموده است: 27 ، ص1ج :البالغهابى الحدید، شرح نهجابن  22

ت فراگرفته ابن عالء و عاصم و جز آنان قرائتشان را از آن حضر واء مانند ابی عمربیشتر ائمه قرٌ »
ر.ک. شرح  .«بوده است علیه السالماند زیرا آنان شاگرد ابو عبد الرحمن سلمی بودند که شاگرد علی 

از همه مردم برتر بود به جهت  علیه السالم"علی  :تجرید االعتقاد فاضل قوشجی ذیل قول محقق طوسی
 بهتر حفظ کرد." کثرت جهاد او و... چون آن جناب از همه صحابه، کتاب خدای عز و جل را
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از شاگردان امام زین العابدین هجری(  141)متوفای ابان بن تغلب 

 :ابن ندیم از این کتاب یاد کرده و گفته است که است. علیه السالم

کتاب  ،و له من الکتب کتاب معانی القرآن لطیف ،ابان بن تغلب»

 23«کتاب من االصول فی الروایة علی مذهب الشیعة  ،القراءات

 

یاد وی ترجمه احوال وی از کتاب القرءاة نجاشی نیز در 

  15کرده است.

 151یا  156متوفای و پس از او حمزة بن حبیب زیات )

 ( در این زمینه به تالیف پرداخته اند. ابن ندیم می نویسد. هجری

کتاب القراءة لحمزة بن حبیب و هو احد السبعة من اصحاب »

   26«علیه السالم الصادق

 

اهل بیت علیهم اء به کی بودن قر  است که متالبته روشن 

در امر  ،در امر قرائت واستفاده ایشان از سرچشمه علوم آنها السالم

قرائت قرآن به معنای استناد اختالف قرائتها به ایشان نمی باشد. 

وحی اصل محافظت از اهل بیت علیهم السالم تنها عهده دار بلکه 

رائتها ناشی از عوامل . اما اختالف قبودنداء الهی از راه تربیت قر  

 در آنمختلفی است که مهمترین آنها محدودیت وسایل ثبت متون 

                                                 
 ط مصر   218ص  :الفهرستابن ندیم،   23
 رجال النجاشی  28
   همان.الفهرست  26
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اهل بیت اء به منابع غیر از و همچنین استناد برخی از قر  زمان 

 می باشد. علیهم السالم

برای قرائتها طریقیت  ،اهل بیت علیهم السالمروی این جهت 

که نزول قرآن بر قائل شده اند نه موضوعیت. و تصریح فرموده اند 

 یک وجه بوده است نه بر هفت وجه. 

 نقل شده است که فرمودند:  علیه السالماز امام محمد باقر 

ُء ِمْن إِنَّ اْلقُْرآَن َواِحٌد َنَزَل ِمْن ِعْنِد َواِحٍد َو لَِكنَّ ااِلْختاَِلَف یِجی» 

َواةِ    37؛ِقَبِل الرُّ

ردیده است و قرآن یكی است و از سوی خداوند یكتا نازل گ

 .«اختالف در قرائت ها از سوی راویان است

تصحیح دیدگاه مردم در در راستای  علیه السالموامام صادق 

تنزیه وحی از تشتت و اختالف منشا اختالف در قرائتها بر زمینه 

استناد اختالف و  نموده تأکید که مستلزم نقص و وهن در آن است

 اند. نفی نمودهبه شدت قرائتها را به وحی 

ِ ع قُْلُت أِلَِبی :َقالَ  ،اْلفَُضیِل ْبِن یَسارٍ    اَس  لیه السالم:َعْبِد هللاَّ إِنَّ النَّ

ِ َو » :َفَقالَ  ؟قُولُوَن إِنَّ اْلقُْرآَن َنَزَل َعلَى َسْبَعِة أَْحُرفٍ ی َكَذُبوا أَْعَداُء هللاَّ

ُه َنَزَل َعلَى َحْرٍف َواِحٍد ِمْن ِعْنِد اْلَواِحدِ    38«لَِكنَّ

 

                                                 
دٍ  27 دٍ  ،سند حدیث: اْلُحَسْیُن ْبُن ُمَحمَّ اءِ  ،َعْن َعلِيِّ ْبِن ُمَحمَّ اجٍ  ،َعِن اْلَوشَّ ِد ْبِن  ،َعْن َجِمیِل ْبِن َدرَّ َعْن ُمَحمَّ

 .621ص  ،2ج :کلینی، کافیَقاَل...  علیه السالمَجْعَفٍر  َعْن أَِبي ،ُمْسلٍِم َعْن ُزَراَرةَ 
 :کلینی، کافیَعِن... ،َعْن ُعَمَر ْبِن أَُذْیَنةَ  ،َعِن اْبِن أَِبي ُعَمْیرٍ  ،َعْن أَِبیهِ  ،َعلِيُّ ْبُن إِْبَراِهیمَ  :سند حدیث 28

 .621ص  ،2ج
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گفتم: مردم می  علیه السالمفضیل بین سیار گوید به امام صادق 

 :حضرت فرمود ؟گویند قرآن بر هفت حرف نازل شده است

دشمنان خدا دروغ می گویند . قرآن از سوی خداوند یكتا بر یك »

 «حرف نازل شده است.

تقویت جایگاه قرآن در میان برای  علیهم السالماهل بیت البته 

بر  تأکید، همراه در باره آنپرهیز از تشتت و اختالف  مسلمانان و

جایز بر اساس قرائتهای مشهور را را قرائت قرآن  مطلب فوق، 

مربوط به چرا که اختالف قرائتها  ؛به آن  دستور داده اند ودانسته 

است که امری قابل امور خیلی جزئی نظیر اعراب برخی از کلمات 

 توجه ومهم نمی باشد. 

 ات قرآن یف آیتصن

ات قرآن از یشناخت اصناف آ ،از مباحث علوم قرآن یکی 

 و امثال آن است.  نیل ناسخ و منسوخ محکم و متشابه مجمل ومبیقب

به لزوم شناخت  نسبت اهل بیت علیهم السالمانات یب در

ر یبه تفس یابیح قرآن و دست یفهم صح یبراات یح اصناف آیصح

از دانش  یکه عدم برخوردار یبه طور ،استشده اهتمام زیادی آن 

 ین و قرآن تلقیدر فهم د یانحرافات اساس هینه ماین زمیح در ایصح

 شده است. 

( نقل شده است علیه السالماز حضرت صادق ) یثیدر حد

 که:
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ومحكمه من  ،طلب علم ناسخ القرآن من منسوخه یوكونوا ف»

 وأبعد لكم من فإنه أقرب لكم من هللا ،ه مما حرمیوما أحل هللا ف ،متشابهه

ل یر و أهل العلم قلیفإن أهل الجهل كث، الجهل، ودعوا الجهالة ألهلها

 29.(میعلم عل یوفوق كل ذ)وقد قال هللا عز وجل: 

آن و حاللی و و محکم از متشابه  قرآن منسوخ وناسخ  

ک تر و ین شما را به خداوند نزدیچرا که ا حرام را بشناسید؛ 

سازد. جهالت را به اهلش  یدورتر م یاز جهل و نادان

ند. خداوند اندکاد و اهل علم یچرا که اهل جهل ز ؛دیواگذار

 .«هست یعالم یفرموده است: و برتر از هر دارنده علم

 

همین امر را موجب بروز  علیه السالمامام دیگری حدیث در 

 انحراف وگمراهی در فهم قرآن دانسته اند:

هللا جعفر بن محمد  ل بن جابر قال سمعت أبا عبدیعن إسماع"

إن هللا تبارك و تعالى بعث محمدا فختم به » :قولی علیه السالمالصادق 

فال كتاب بعده  ،ه كتابا فختم به الكتبیبعده و أنزل عل یفال نب ،اءیاألنب

امة و حرامه یوم القیفحالله حالل إلى  ،ه حالال و حرم حرامایأحل ف

و جعله  ،من قبلكم و بعدكمه شرعكم و خبر یف ،امةیوم القیحرام إلى 

و هم  ،ائه فتركهم الناسیأوص یا فیعلما باق صلی هللا علیه و آله یالنب

رهم و یو عدلوا عنهم ثم قتلوهم و اتبعوا غ ،الشهداء على أهل كل زمان

                                                 
کلینی،  ...علیه السالمصادق سند حدیث: علي بن إبراهیم، عن هارون بن مسلم،  فی حدیث قال ال 29
 68ص    ،8ج  ؛کافی
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و طلب  ،ة والة األمریأخلصوا لهم الطاعة حتى عاندوا من أظهر وال

لُِع َفَنُسوا َحظ   ) :قال هللا سبحانه ،علومهم ُروا بِِه َو ال َتزاُل َتطَّ ا ُذكِّ ا ِممَّ

و احتجوا  ،و ذلك أنهم ضربوا بعض القرآن ببعض (َعلى خائَِنٍة ِمْنُهمْ 

رون أنه یو احتجوا بالمتشابه و هم  ،ظنون أنه الناسخیو هم  ،بالمنسوخ

ة یو احتجوا بأول اآل ،قدرون أنه العامیو احتجوا بالخاص و هم  ،المحكم

فتح الكالم و إلى ما ینظروا إلى ما یو لم  ،هاتأویل یالسبب ف و تركوا

و لم یعرفوا موارده و مصادره إذ لم یأخذوه عن أهله فضلوا و  ،ختمهی

 31؛...أضلوا.

 

 یم علیه السالمدم امام صادقیشن :دیگو جابرل بن یاسماع

امبران یخت و پیمحمد را بر انگ یفرمود: خداوند تبارك و تعال

و بر  ،ستین یامبریپ ین پس از ویبنابر ا ،م كردخت یرا با و

جه یدر نت ،فرو فرستاد و با آن كتابها را ختم كرد یكتاب یو

را حالل ن قرآن یا رد ،ستین یگر كتابید یپس از كتاب و

امت یقرآن تا روز ق لن حالیحالل و حرام را حرام كرد بنابرا

 عی، دستورات شرامت حرام خواهد بودیحالل و حرامش تا ق

و  ،است آندر شما ندگان یو آشما ان ینیشیشما و اخبار پ

ان یدار در میاپ ی( قرآن را دانشصلی هللا علیه و آلهامبر)یپ

 یایاوص ،مردم آنان را رها كردند یخود قرار داد ول یایاوص

                                                 
 :قال أبو عبد هللا محمد بن إبراهیم بن جعفر النعماني رضي هللا عنه في كتابه في تفسیر القرآن -31

عن إسماعیل بن  ،حدثنا أحمد بن یوسف بن یعقوب الجعفي :حدثنا أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة قال
سمعت أبا عبد هللا جعفر بن  :عن إسماعیل بن جابر قال ،عن أبیه ،ي حمزةعن الحسن بن علي بن أب ،مهران

 .2،  ص 91 :بحاراالنوار ،مجلسيعالمه  ...یقول علیه السالممحمد الصادق 
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مردم از آنان جدا  یان هستند ولزممردم هر  بر امبر گواهانیپ

ران گیداز كردند و  یرویپ گرانیشدند و آنان را كشتند و از د

كه  یش رفتند كه با كسانیو تا آنجا پ ،خالصانه نمودندپیروی 

علوم آنان حركت  یزدند و در پ یم یان واقعیت والیدم از وال

آنان "د: یفرما یخداوند سبحان م ،كردند یكردند دشمن یم

ش ورا از آنچه به آنان تذكر داده شده بود فرام یقسمت مهم

 و ."یشو ی( از آنها آگاه مه)تاز یانتیبر خمان كردند و هر ز

 یم یاز قرآن را به برخ ینان برخین بدان جهت است كه ایا

دارند كه آن ناسخ نپ یكنند و م یبه منسوخ استدالل م ،زنند

پندارند كه آن محكم می كنند و  یو به متشابه استناد م ،است

عام آن كنند كه  فکر میكنند و  یم جاجتحبه خاص ا ،است

 یرا رها م نآ تأویلند و علت یجو یه استناد میل آوبه ا ،است

 یگاههایجا ،ندارند ین توجهآان یپا سخن و به آغاز ،كنند

چرا كه قرآن را از اهلش  ،دانند یورود و خروج قران را نم

ز گمراه یگران را نین خود گمراهند و دیبنابرا ،اموخته اندین

 .«كنند یم

 می فرماید: ودر بخش دیگر حدیث فوق

عرف من كتاب هللا عز و جل یو اعلموا رحمكم هللا أنه من لم ...»

و  ،و المحكم من المتشابه ،و الخاص من العام ،الناسخ من المنسوخ

و المبهم من  ،لیو أسباب التنز ،یو المدن یو المك ،الرخص من العزائم

اء و ه من علم القضیو ما ف ،و المؤلفة ،ألفاظه المنقطعة یالقرآن ف

و الظاهر و الباطن و  ،قین و العمیو المب ،ریم و التأخیو التقد ،القدر

و  ،و القطع و الوصل ،و السؤال و الجواب ،و االنتهاء ،االبتداء
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و  ،دل على ما بعدیو الصفة لما قبل مما  ،هیف یالمستثنى منه و الجار

و مواضع فرائضه و  ،و عزائمه و رخصه ،المؤكد منه و المفصل

و الموصول  ،ه الملحدونیهلك ف یو معنى حالله و حرامه الذ ،مهأحكا

س بعالم بالقرآن یو على ما بعده فل ،من األلفاظ و المحمول على ما قبله

ل یر دلیو متى ما ادعى معرفة هذه األقسام مدع بغ ،و ال هو من أهله

ُم وَ )فهو كاذب مرتاب مفتر على هللا الكذب و رسوله  بِْئَس  َو َمأْواهُ َجَهنَّ

 31(؛رُ یاْلَمصِ 

بدانید كه هر كس ناسخ كتاب  ،خداوند شما را رحمت كند"

 ،محكم را از متشابه ،خاص را از عام  ،منسوخاز خدا را 

 ،آیات مكی را از مدنی ،وبجرخصت را از موارد ود روام

قرآن در الفاظی که گسسته یا پیوسته است، مبهم  ،اسباب نزول

آیه های  ،تقدیم و تأخیر ،ن استدانش قضا و قدری كه در قرآ

 ،و جواب سؤال ،ابتداء و انتها ،ظاهر و باطن ،پیچیدهو روشن 

 ،آنچه كه استثناء شده و آنچه كه جاری است ،قطع و وصل

و در عین حال بر ما بعد نیز صفتی كه برای ما قبل است 

موارد  ،آنچه تاكید گذشته است و آن چه جداست ،دارد تدالل

حالل معنای  ،حكمو رد فریضه امو ،خصتر واردوجوب و م

 ،دان در ارتباط با آن به هالكت افتاده اندحو حرام كه مل

را یا بعد حمل می شود قبل پیوسته است و بر الفاظی كه 

و اگر كسی بدون  ،او عالم به قرآن و اهل قرآن نیست ،نشناسد

دلیل ادعای شناخت این اصناف از آیات را بكند او دروغگو و 
                                                 

   همان.  -31
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جایگاهش  ،بسته استو به خدا و رسول او افترا  ،ك استدر ش

 «سرانجام است دجهنم و جهنم ب

 

عام  ،ناسخ ومنسوخقرآن روشن است که به عبارت دیگر 

ح یر صحیتفس یقطعا بران دارد ویمجمل مبود یمطلق ومق ،وخاص

د یوعام در کنار خاص ومطلق در کنار مقد منسوخ در كنار ناسخ یبا

و نظر گرفتن ناسخ در استناد به منسوخ بدون که  راچ ؛ردیگقرار 

ح یناصح یریتفس ،دین در نظر گرفتن خاص ومقوبه عام ومطلق بد

اهل ن اساس یبر ا ،خواهد بودنادرست از قرآن  یوموجب برداشتها

ات از جهت یآ یها گونه یبند دستهلزوم بر  بیت علیهم السالم

 تأکیدژه قرآن یك وعام و مسائل مربوط به سب یشناختمسائل زبان

  .نه داشته اندین زمیفراوان در ا یهایهنمائانموده و ر

ر نقل شده از یتوان به رساله معالم التفس یبه عنوان نمونه م 

اشاره  علیه السالماز طریق امام صادق  علیه السالمن یمؤمنر الیام

م نموده که یگونه تقسش از چهل یبات قرآن را به ین رساله آیانمود. 

بررسی و ه از قرآن مورد یش از پانصد آیان هر کدام بیضمن بدر 

  45است.استناد واقع شده 

                                                 
  :این رساله داراي سه سند است 32
 طریق نعماني از ابن عقده -1
دو طریق توسط عالمه مجلسي در بحار نقل شده راه ابن قولویه از سعد بن عبدهللا اشعري که این  -2 
 است 

 طریق شیخ طوسي از ابن عقده که سید محسن امین در اعیان الشیعه نقل نموده است. 21
چون علي بن ابي حمزه در این دو طریق است که راویانی اشکال طریق شیخ طوسي و نعماني وجود  

ن عبدهللا گرچه ارسال دارد ولي نظر به جاللت سعد، از نظر رجال قابل اعتماد نمي باشد. اما طریق سعد ب
 روایت را از اعتبار نمي اندازد. 

قرآن است واین با آیات از نظر محتوي مشتمل بر قول به وقوع تحریف در برخي از این روایت 
 اندیشه نفي تحریف که در میان علماي شیعه مورد اعتماد است سازگار نمی باشد ولي این به معناي بطالن

، عدم حجیت بخشی از یک همه مطالب این رساله نمي تواند باشد چون بنا بر اصل تفکیک در حجیت
 تشکیک کنیم.آن باعث آن نمي شود که در دیگر بخشهاي حدیث، 
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تحت عنوان: )ما ورد عن ن رساله را یا یمرحوم مجلس

ات القرآن و انواعها و یاصناف آ یه فین صلوات هللا علیمؤمنرالیام

 43نقل نموده استکامل ( به طور  یالنعمان ةیر بعضها بروایتفس

ن علوم از یراجع به ان آمده است که یرساله چن نیدر مقدمه ا

ان پرسش به عمل آمده یعیش یه السالم( از سوی)عل یعلحضرت 

 حضرت در پاسخ آنها فرمود: 

سبعه اقسام، كل منها  ی( انزل القرآن علیان هللا )تبارك و تعال»

ب: و جدل و مثل، و یب و ترهی: امر و زجر، و ترغیشاف كاف، و ه

رآن ناسخ و منسوخ، و محكم و متشابه، و خاص و الق یقصص. و ف

عام، و مقدم و موخر، و عزائم و رخص، و حالل و حرام، و فرائض 

ر معطوف و حرف مكان یو معطوف، و منقطع غ نقطعو احكام، . م

 44؛حرف

قرآن را هفت گونه قرار داده است  یخداوند تبارك و تعال"

ن یاز اآن قر یگونه ها .است یكافو و هر گونه اش كامل 

 .صصقمثل و  و دلج ،بیتره و بیزجر، ترغ و امر :قرارند

مقدم  ،خاص و عام ،در قرآن ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه

حرام، فرائض و حالل و  ،صاتیخو مؤخر، واجبات و تر

که  یست و حرفین هوستیكه پ ییجدا ،وستهیپ لیجدا و ،احكام

 .«وجود دارد است یحرف یبه جا

                                                 
. این رساله به عنوان )المحكم و المتشابه(، منسوب  9 -1ص  ،91ج  :عالمه مجلسی، بحار االنوار-23

 ه است.به سید مرتضي به طبع رسید
 همان.-28
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را  یم بندیتقس یارتباط با علوم قرآن، نوع آنگاه حضرت در

 اد كرده است:ین شرح یم بدیر قرآن كریدربارة تعاب

  ؛و منه ما لفظه خاص

  ؛و منه ما لفظه عام محتمل العموم

  ؛و منه ما لفظه واحد و معناه جمع

 ؛و منه ما لفظه جمع و معناه واحد

  ؛و منه ما لفظه ماض و معناه مستقبل

  ؛ة عن قوم آخریلى الخبر و معناه حكاو منه ما لفظه ع

  ؛و منه ما هو باق محرف عن جهته

  ؛لهیو منه ما هو على خالف تنز

  ؛لهیتنز یه فتأویلو منه ما 

  ؛لهیه قبل تنزتأویلو منه ما 

  ؛لهیه بعد تنزتأویلو منه ما 

  ؛سورة أخرى یسورة و تمامها ف یات بعضها فیو منه آ

 ؛نصفها متروك على حاله ات نصفها منسوخ ویو منه آ

  ؛ات مختلفة اللفظ متفقة المعنىیو منه آ 

  ؛ات متفقة اللفظ مختلفة المعنىیو منه آ

ألن هللا عز و جل  ؛مةیها رخصة و إطالق بعد العزیات فیو منه آ

  ؛ؤخذ بعزائمهیؤخذ برخصة كما یحب أن ی

  ؛ار إن شاء أخذ و إن شاء تركهایها بالخیو منه رخصة صاحبها ف

ة و ال یعمل بظاهرها عند التقیو منه رخصة ظاهرها خالف باطنها 

  ؛ةیعمل بباطنها مع التقی

  ؛نیو منه مخاطبة لقوم و المعنى آلخر
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  ؛و معناه واقع على أمته صلی هللا علیه و آله یو منه مخاطبة للنب

  ؛لهیمه إال بتحلیعرف تحریو منه ال 

  ؛هیما أنزل ف ر معنىیله على غیفه و تنزیو منه ما تأل

ن و الزنادقة و یع الملحدیو منه رد من هللا تعالى و احتجاج على جم

  ؛رانیة و المجبرة و عبدة األوثان و عبدة النیة و القدریة و الثنویالدهر

  ؛علیه السالمح یالمس یو منه احتجاج على النصارى ف

  ؛هودیو منه الرد على ال

نقص و أن الكفر ید و ال یزی مان الیو منه الرد على من زعم أن اإل

  ؛كذلك

امة ثواب و یس بعد الموت و قبل القیو منه رد على من زعم أن ل

  ؛عقاب

ع یعلى جم صلی هللا علیه و آله یو منه رد على من أنكر فضل النب

  ؛الخلق

  ؛لة المعراجیو منه رد على من أنكر اإلسراء به ل

  ؛ةیو منه رد على من أثبت الرؤ

  ؛مان و وجوبه و وجوههیاإل یلحق و أبواب معانو منه صفات ا

مان و الكفر و الشرك و الظلم و یو منه رد على من أنكر اإل

  ؛الضالل

  ؛و منه رد على من وصف هللا تعالى وحده

  ؛هاتأویلعرف یو منه رد على من أنكر الرجعة و لم 

 كون یء حتى يعلم الشیو منه رد على من زعم أن هللا عز و جل ال 

 یة و اإلرادة و القدرة فین المشیعلم الفرق بیمنه رد على من لم  و

  ؛مواضع
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  ؛نیو منه معرفة ما خاطب هللا عز و جل به األئمة و المؤمن

  ؛و منه أخبار خروج القائم منا عجل هللا فرجه

ه شرائع اإلسالم و فرائض األحكام و ین هللا تعالى فیو منه ما ب

  ؛شهم و وجوه ذلكیمعا معنى بقاء الخلق و یالسبب ف

  ؛اء و شرائعهم و هالك أممهمیو منه أخبار األنب

و  صلی هللا علیه و آله یالنب يمغاز ین هللا تعالى فیو منه ما ب

  38.تصل بهیتعلق بذلك و یو ما  يائیحروبه و فضائل أوص

 ترجمه حدیث:

 )آیات قرآن دارای این اقسام است:(

  آیاتی که لفظش خاص است؛

  ؛عموم است یرایپذ وعام ه لفظش آیاتی ک

  ؛جمع است یمعنا یداراآیاتی که لفظش مفرد ولی 

  ؛آن واحد و مفرد است یمعناآیاتی که لفظش جمع ولی 

  ؛باشد یاستقبال م یمعنا یدارا ولی یماضآیاتی که لفظش 

آن  یمعنا لیبه صورت خبر است وآن لفظ آیاتی که 

  ؛باشد یگر مید یت از قومیحكا

آن را از جهت خود منحرف  لیاست و یباق آن لفظی که آیات

  ؛اندساخته

  ؛باشدیلش میبرخالف تنزآیاتی که لفظش 

                                                 
 همان. 38
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  ؛افتیل آن ید در تنزیآن را با تأویلآیاتی 

 ل بوده یآن قبل از تنز تأویلكه آیاتی 

 ؛ل قابل قبول استیآن پس از تنز تأویلكه آیاتی 

آمده و  یار سورهاز آن د یاست كه قسمت یاتیدر قرآن آ

 ؛گر استیمكمل آن در سوره د

گر از آن به حال ید یمیاز آن منسوخ و ن یمیكه ن یاتیآ

 ؛[است. یو حكمش باق]خود رها شده 

آنها متفق و  یر آنها مختلف و معنایكه الفاظ و تعاب یاتیآ

 ؛متحد است

آنها مختلف و  یمعان یول ،الفاظ و تعابیر آنها متفقكه  یاتیآ

 ؛استمتفاوت 

مت، رخصت و اطالق وجود یكه در آنها پس از عز یاتیآ

چرا که خدای عزوجل دوست دارد همانگونه که به  دارد

 واجبات عمل می شود به رخصت ها هم عمل شود؛

ار یاخت یها داراات رخصت است كه فرد در آنیاز آ یبرخ

تواند آن را یاست، اگر خواست بدان عمل كرده و اگر نه م

 ؛دیترك نما

ظاهر آنها برخالف  یات رخصت است ولیاز آ یبرخ 

شود یه عمل میهنگام تق یاتین آیباطن آنها است، به ظاهر چن

 ؛شودیه عمل نمیلكن به باطن آنها با تق
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 یآن برا یمعنا یاست ول یات خطاب به گروهیاز آ یبرخ

 ؛گر استیگروه د

( صلی هللا علیه و آلهدر برخی از آیات مخاطب پیامبر )

 است ولی معنای آن بر امت تطبیق می کند؛

م آنها جز از یاست كه تحر یات به گونه ایاز آ یبرخ

 ؛ستین ییل آنها قابل شناسایرهگذر تحل

است كه  یزیل آن بر خالف چیف و تنزیات، تالیاز آ یبرخ

 ؛آن نازل شده است یدرباره

خداوند و احتجاج بر از جانب پاسخگویی ات، یاز آ یبخش

 ،مفوضه ،دو گانه پرستان دهریه، ،بی دینان ،فرانکاع یجم

 ؛بت پرستان و آتش پرستان است ،ی هاجبر

ه یح )علیمس یدرباره یات احتجاج بر نصاریاز آ یبخش

 ؛السالم( است

 ؛هود استیات، رد بر یاز آ یبخش

اده و یمان زیپندارند ا یاست كه م ی، در رد بر كسانیبخش

 ؛سان استنیز بدیست، وكفر نیر نینقصان پذ

كنند پس از مرگ یاست كه تصور م ی، در رد كسانیبخش

 ؛وجود ندارد یامت، ثواب و عقابیو قبل از ق

است كه منكر فضل و  یات، رد بر كسانیاز آ یاپاره

 اند قیه و اله بر همه خالیهللا عل یاكرم صل   ینب یبرتر
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رد بر منكران اسراء و معراج آن حضرت  از آیات یاپاره

 ؛اندب معراجدر ش

ت خدا را یاست كه رو یرد كسان از آیات درباره یاپاره

 ؛خواهند اثبات كنندیم

مان و وجوب یا ی، صفات حق و ابواب معاناز آیات یاپاره

 ؛و وجوه آن است

مان و كفر وشرك و ی، در رد بر منكران ااز آیات یاپاره

 ؛است یظلم و  گمراه

که خدا را توصیف و  است ی، در رد كساناز آیات یاپاره

 ؛تحدید می کنند

 تأویل، رد بر منكران رجعت است كه از آیات یاپاره

 ؛اندشناخته رجعت را ن

 یپندارند خدایاست كه م ی، رد بر كساناز آیات یاپاره

 ؛داندینم -جز پس از وقوع و وجود آن -را یزی)عزوجل( چ

ت یشان میاست كه به فرق و تقاوت م یكسانبر ، رد یاپاره

 ؛ندارد یخود آگاه یهاگاهیو اراده و قدرت در جا

 یاست كه خدا یزهای، در شناخت چاز آیات یاپاره

ن را بدان مورد خطاب قرار داده یمؤمن)عزوجل( ائمه و 

 ؛است
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تعالی ات، اخبار خروج قائم ما )عجل هللا یاز آ یقسمت

  ؛باشدیفرجه( م

آن  ی(، طی)تعال یاست كه خدا ی، مطالباز آیات یقسمت

ن اسالم و احكام واجب )فرائض( و سبب و یع و قوانیشرا

آنها و وجوه  یهاشتیت معیفیخلق و ك یبقا یعامل در معنا

 ؛ان كرده استیها را بشتین معیا

(، در ی)تعال یاست كه خدا یمطالباز آیات  یقسمت

من  یایل اوصیه و اله و فضایهللا عل یاكرم صل   ینب یهاجنگ

 ان فرموده است.                یمربوط است بو آنچه بدان 

 

( در توضیح برخی از این عناوین از آن علیهم السالم) اهل بیت

، تأویلجمله محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، ظهر و بطن، تفسیر و 

 ،... نمونه ها و تطبیقات آنهاو شأن نزول، اعجاز، مكی و مدنی

هایی از آن  در اند كه نمونههای را در اختیار گذاشتآگاهیهای گسترده

 مباحث گذشته مورد اشاره قرار گرفته است. 

در مورد ن مطرح شده یها و عناویبندمین تقسیتوجه به ا

ث یر حدیث مشابه نظیواحاد ثین حدیدر اات یاصناف و انواع آ

 "علوم قرآن"سه آن با آنچه كه بعدها به نام یو مقاس یم بن قیسل

شه مباحث علوم قرآن در یدهد كه ریان مافت، به ما نشیگسترش 

ن یاقت ی( است. در حقصلی هللا علیه و آلهامبر)یت پیگفتار اهل ب

 ییعلوم و دانشهامطالعات مربوط به  یبرا یآبشخورث یگونه احاد

با مفهوم مصطلح  «یعلوم قرآن»از آنها به عنوان  یكه شماراست 
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 یگرفتند و آثار یا پآنها ر یكه دانشمندان اسالمشود  یآن شناخته م

 مربوط به قرآن به ارمغان آوردند. یهارا در دانش

آنچه در باال ذکر شد نمونه ای از احادیث یادشده در باره اصناف 

اهل بیت علیهم  یرهنمودها یگرد آورو گرنه  ،آیات می باشد

که  یقاتیات خصوصا نمونه ها و تطبینه اصناف آیدر زم السالم

اهل بیت علیهم ن در کالم یاصناف و عناو نیهر کدام از ا یبرا

 است. یقات گسترده و مستقلیمستلزم تحق ،ذکر شده السالم

 ریعلم تفس

 اهل بیت علیهم السالماز علوم مرتبط به قرآن کریم که گر یمثال د

علیه  یامام عل .ر استیتفسدر پایه گذاری آن نقش کلیدی دارند علم 

چون عبد هللا ابن  ینات مفسریبا ترب امامان علیهم السالمگر یود السالم

 ید جعفیزیجابر بن  (،15/14)م  رید بن جبیسع(، 11)م  عباس

أبو (،  151ابان بن تغلب)م  (،147)م یثمال هبو حمز( ا155م)

بن  ید، علین بن سعیحس ،(151م)یاسدبن قاسم  ییحیر یبص

گران که هر کدام از یار  وفضل بن شاذان و دیبن مهز یاسباط، عل

را انجام داده  یادیز یشان در راه نشر معارف قرآن کوششهایا

صحیحی را برای  هاساس و پای ،ت نموده اندیرا ترب یوشاگردان

 .پی ریزی نموده اندان مردم  یمگسترش صحیح این علم 

ر قرآن یدر تفس یعلمهای ت ین شخصیمبرزتراز  که ابن عباس

تا هم اكنون از خ از صدر اسالم یرود و در طول تار یبه شمار م

 ین ممتاز و برجسته ایر قرآن، عناویتفسدر ارتباط با و ینظر علم

، «حبر االمه»، «ترجمان القرآن»خود احراز كرده و به  یبرا

 46«ر القرآنیاالب االول لتفس»، «نیس المفسرییر»، «بحر االمه»

 گفت: یم ،دهیملقب گرد
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ه ی)علطالب  یبن اب یر القرآن فعن علیتفس یما اخذت  ف»

  37؛السالم(

طالب  یبن اب یر قرآن به دست آوردم ازعلیآنچه در تفس

 ه السالم( است.ی)عل

ر و یاصحاب را در تفس یاطالعات و معلومات خود و همهوی 

 -ه السالمیعل یبا اطالعات و علم عل یسهیدر مقا -ر دانشهایسا

ا یدر مقابل هفت در یاكند و همانند قطره یز و اندك اعالم میناچ

 می داند

پس از ذكر سخن ابن  -«شفاء الصدور»ر یابوبكر نقاش در تفس

ه ی)عل یر از علینكه سراسر اطالعات او در تفسیبر ا یعباس مبن

ستن یش را به علت گریخو ییناینكه ابن عباس بیو ا ،السالم( است

 د: ابن عباس گفت: یگویم -اد بر آن حضرت از دست دادیز
ه واله یهللا عل یعلما علمه رسول هللا صل ه السالم( علمی)عل يعل»

ه و اله، یهللا عل یصلٌ  یمن علم النب یو رسول هللا علمه هللا، و علم عل

و علم اصحاب محمد  يه السالم( و ما علمی)عل يمن علم عل يو علم

 38.؛ابحر ةسبع يف ةاال كقطر يعلم عل يه و اله فیهللا عل یصلٌ 

افت كه رسول یدست  یه السالم( بر علم و دانشی)عل یعل

م داد و رسول خدا یتعل یه واله آن را به ویهللا عل یخدا صل  

 یاكرم صل   یم داد، پس علم نبیه و اله را خدا تعلیهللا عل یصل  

ه ی)عل یه و اله از علم خدا نشات گرفته است، علم علیهللا عل

افت شده، و یه و اله دریهللا عل یاكرم صل   یالسالم( از علم نب
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ه السالم( فراهم آمده است. علم من و ی)عل یمن از علم علعلم 

 یسه با علم علیه و اله در مقایهللا عل یعلم اصحاب محمد صل  

 «.استا یدر هفتسه بایدر مقا یاقطره مانند

ش، یابو عمر زاهد كه نام او محمد عبدالواحد است در كتاب خو

 آورده است: 

نماز عشا را  یتطالب به ابن عباس فرمود: وق یبن اب یعل

ا، ینزد من ب یعنیوند، ی، در )جبان ( به من بپیبرگزار كرد

به  ودر شبی مهتابیآوردم  یپس نماز را بجا :ابن عباس گفت

( از )الحمد( ر) الفیتفس» :فرمود  ،وستمیآن حضرت پ

در پاسخ که دانستم  یرا نم یابن عباس گفت: سخن «ست؟یچ

ك ی، (الف)ر یر تفسائه دهم. و آن حضرت درآن حضرت ا

ر یپس تفس»آن گاه به من فرمود:  ،ساعت كامل سخن گفت

ابن عباس گفت: پاسخ دادم:  «ست؟یچ از )الحمد( (الم)

ك ساعت صحبت یر آن یپس آن حضرت در تفس «دانمینم

 :گفتم« ست؟یاز )الحمد( چ (میم)ر یتفس»سپس فرمود:  ،كرد

 ،آن سخن گفت یك ساعت كامل دربارهیآن حضرت  ،دانمینم

و آغاز بامداد روز را اعالم  روشن شد فجر که سپیده یتا وقت

 ناب یا»ابن عباس گفت: پس آن حضرت به من فرمود:  ،نمود

نماز واجب خود  یش رو و برایو به خانه خوبرخیز عباس 

 «.ه شوآماد
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 یبرخاستم در حال یابوالعباس عبدهللا بن عباس گفت: از جا

فرمودند حفظ نموده و در گنجور را كه  یكه تمام مطالب

گفت: ین سخنان میخود سپردم ابن عباس از پس ا یحافظه

 یف ة، كالقراریعلم عل یبالقرآن ف یثم تفكرت فاذا علم»

دم كه علم یجه رسین نتیآن گاه به تفكر نشستم، به ا ؛رالمثعنج

سه یدر مقا یآب یمانند بركه یسه با علم علیمن به قرآن در مقا

  41.«است ایبا در

ت یعالوه بر ترب علیهم السالمو دیگر امامان  علیه السالمعلی البته 

 یبه نشر همگان ،گر علوم قرآنیر ودینه تفسیشاگردان خاص در زم

در این راستا نمودند.  یاهتمام منیز ان مسلمانان یعلوم قرآن در م

در  یسؤالفرمودند که: هر  یان در اجتماع مردم علنا ممؤمنر یام

 د.ید از من بپرسید داریقرآن مج باره

ه السالم، به جهت ین علیرالمؤمنیكه مردم با ام یهنگام

عت كردند، حضرت به مسجد رفتند یشان بر مسلمانان، بیخالفت ا

 فرمودند:  [خطاب به مردم]و

 

د یخواهید، هر آن چه میش از آن كه مرا از دست دهیپ»

كه  یاز هر كس آن تأویلقسم به خدا، من به قرآن و  ،دیبپرس

كه دانه را شكافت و  یقسم به كس ،آن علم باشد داناترم یمدع

                                                 
هماننداین حدیث را ابوبكر نقاش درتفسیر)شفاء الصدور( آورده، با این تفاوت كه در شفاء  39

تامه(  ةتفسیرها ساع فقلت: ال اعلم، قال: فتكلم في :الصدور،عبارت ) ثم قال: فما تفسیر الحاء من الحمد( فال
عالمه مجلسی، این جمله مورد غفلت قرار گرفته است. ن. ك:  ،آمده كه گویا در طبع روایت ابو عمر زاهد

 .89،118،116 :جبحار االنوار
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د، شما را بر یقرآن سؤال كنهآید، اگر از هر یانسان را آفر

نازل  انآن هه درباریكه آ یات كسانیز خصوصیوقت نزول و ن

 سازم.یآگاه مشده است، 

شهدت ل، قال: یالطف یعن اب ،معمر عن وهب بن عبدهللا یو قد رو

اال  یعن ش ی، فوهللا ال تسالونیسلون» قول:یخطب و هو یا یعل

ل یبلأاال و انا اعلم  ةیعن كتاب هللا، فو هللا ما من آ یاخبرتكم، سلون

  81؛جبل یسهل آم ف یم فأم بنهار، أنزلت 

گفت: یكه مروایت کرده ل یالطف یمعمر از وهب بن عبدهللا از اب 

از من که می فرمود:دم ید یسخنران ه السالم( را در حالی)عل یعل

د پاسخ آن را از یكن سؤال یزید، پس سوگند به خداوند از هر چیبپرس

 یشما گزارش م یو من پاسخ آنها را برا ،د كردیافت خواهیمن در

د، پس سوگند به یم( بپرسیكنم. از من راجع به كتاب خدا )قرآن كر

ا در یدانم در شب یست مگر آنكه من میدر قرآن ن یه ایچ آیخداوند ه

 .«ا در كوه نازل شده استیو  دشتروز در 

امام  یریات تفسیت كه چرا رواین واقعیه ای، در توجیزرقان

 سد:ینویر خلفا شهرت دارد میش از سایب علیه السالمیعل

در  ،ستیقبل از خود ز یپس از خلفا علیه السالمیامام عل»

ر قرآن یتفساز مردم را به فهم و یكه گذشت زمان ن یحال

ن اسالم ین دوران سرزمیرا در ایتر ساخته بود، زفزون

ر عرب در جرگه مسلمانان یغ یو ملتها ،افته بودیگسترش 
                                                 

 ، با تفاوتي كم.2/868: كنز العمال، 1/91ذهبي، التفسیر و المفسرون،  81
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ش یافت معارف از صحابه بیاز به دریو ن ،گام نهاده بودند

ث ین هم سبب نقل احادیو ا ،شدیهر زمان احساس ماز

 شد. علیه السالمیاز امام عل یریتفس

داشت كه او  ییهایژگیو علیه السالمین، شخص علیافزون بر ا

 یشه، فزونیاند ییساخت؛ مانند شكوفایگران ممتاز میرا از د

 51«..یت و اشراق قلبیدانش، نوران

در تفسیر قرآن آثار زیادی مانده  اهل بیت علیهم السالماز 

است. تفاسیر نقلی شیعه  راکندهاست که در کتب حدیث و تفسیر پ

، تفسیر الصافی، تفسیر نور الثقلین و تفسیر البرهان چون تفسیر قمی

نشان دهنده بخشی از که بر اساس همین آثار تالیف گردیده است  نیز

 این آثار می باشد.

ی از میراث بی کران تفسیری ئما در بخش بعدی نمونه ها

در تفسیر ی که یرا همراه با بیان شیوه ها اهل بیت علیهم السالم

 دند ذکر خواهیم نمود انشاء هللا تعالی.قرآن به کار می بر

 

                                                 
 .382،ص1 :جزرقاني، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان  -81



 

 

 

 فصل دوم

 م یر قرآن كریو تفس لیهم السالمعت یاهل ب



 ریمعناى تفس

ر  ف  »شه یر از ریتفس   نو آشكار كرد کردنروشن  :به معناى «س 

 است. 

 مضارع آن است و انیب یبه معنا «الفسر»د: یگوابن منظور مى

 «فسره»آمده است. و «فسری»ز به ضم آن یون «فسری»ن یبه کسر ع

 ن ساخت یآنرا مب :ینعی

ند. یگو «الفسر»را  یده ایز پوشید: کشف نمودن چیگو یآنگاه م

  55رود. یر در کشف نمودن لفظ مشکل به کار میوتفس

 و راغب اصفهانی می گوید:

لكن جعل  ،همایظالمعنى كتقارب لف متقارب «الفسر و السفر»

 ،ان لالبصاریالبراز االع «السفر»و  إلظهار المعنى المعقول «الفسر»

و قال تعالى:  ،و اسفرت اسفر الصبح ،عن وجهها ةسفرت المرأ :قالی

انا  و یب :اى (اریحسن تفسأبالحق و  كنائأتونك بمثل اال جیو ال )

 83، 82ال  یتفص

ماده فسر و سفر چنانکه از نظر لفظ به هم نزدیک هستند "

با این تفاوت که  ،ندنزدیک می باشاز نظر معنی نیز به هم 

فسر برای اظهار معنای معقول و سفر برای ابراز شیاء در 

برابر دیدگان دیگران به کار برده می شود. گفته میشود: 

                                                 
 .261، ص 6ج :ابن منظور، لسان العرب - 82
 .  22فرقان:  هسور - 82
 .37ص  اصفهانی:  راغب مقدمه تفسیر - 83
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یعنی زن رویش را نمایان نمود و  ،سفرت المرأة عن وجهها

اسفرت الصبح یعنی صبح پدیدار شد. خداوند متعال می 

ک بالحق و احسن تفسیرا که فرماید: وال یاتونک بمثل اال جئنا

 تفسیر در این آیه به معنای بیان و تفصیل است. 

ر( یل )تفسیدر قالب باب تفع «فسر»ند که ماده ا هگفت یوبرخ

ن یرساند بنا بر ا یمرا زدودن ابهام از لفظ  یتالش و کوشش برا

  55د.ینما یمجرد آن افاده مثالثی را از  یشتریبمعنایی ت یخصوص

  ح ففسران  ر در اصطالیتفس

در مقام تعریف تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسى در مقدمه 

 نویسد: كلمه تفسیر به ذكر معناى لغوى اكتفا نموده مى

  56 «.شكلمتفسیر عبارت است از كشف )ابهام( از لفظ »

 مرحوم عالمه طباطبائی تفسیر را این چنین تعریف نموده است:

ر نمودن مراد ومدلول تفسیر بیان معانی آیات قرآن و آشکا»

 55 «آنها است.

در تعریف تفسیر گفته البیان فى تفسیر القران مرحوم خوئی در

  است:

                                                 
 .12ص  ،1ج  :هادي معرفت ،التفسیر والمفسرون 88
 .81ص  1مجمع البیان ج  86
 3ص  1المیزان ج 87
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تفسیر روشن ساختن مفهوم آیات قرآن مجید و واضح »

   51«كردن منظور پروردگار است

ظاهرا قید مشکل در تعریف طبرسی به معنای مجمل نمی باشد 

از آیاتی که دارای نوعی ابهام و به این معنی که تفسیر به رفع ابهام 

بلکه مراد از مشکل هر نوع عدم  ،اختصاص ندارد ،اجمال هستند

وضوح است ولو این عدم وضوح مربوط به داللت لفظ بر معنایش 

بنا بر این حمل لفظ بر  ؛نبوده و بلکه مربوط به خود معنی باشد

 معنای ظاهری ونفی احتماالت خالف ظاهر وتوضیحاتی که در این

میان برای اثبات ظهور آیه ای در یک معنی ذکر می شود و مطالبی 

که به عنوان اطالعات جنبی پیرامون یک معنای ظاهری آیه مطرح 

می گردد و به روشن شدن بیشتر یک معنی کمک می کند همه داخل 

 در تفسیر خواهد بود.  

كه منحصر دانسته اند برخى تفسیر را به بیان معنا و مقاصدى 

اساس صحیحى نظر ولى ظاهراً این  51خ مدالیل لفظى باشد.از سن

باشد و شامل صر نمىنحندارد. و تفسیر به بیان مدالیل لفظى آیات م

حكمت احكام و همه مطالبى  ،شأن نزول آیاتناسخ ومنسوخ، بیان 

آشكار نمودن مقاصد این كتاب الهى دخیل در است كه به نوعى 

 . ، می باشداست

                                                 
 .187البیان ص  88
 .131 – 131ص  1ر.ک. تفسیر تسنیم استاد جوادی آملی ج  89
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ین در مقام تعریف تفسیر تصریح نموده اند لذا برخی از مفسر

 که: 

صلی ه محمد ینب یعرف به فهم کتاب هللا المنزل علیر علم یالتفس»

واستمداد ذلک  ،ه واستخراج احکامه وحکمهیان معانیوب هللا علیه و آله

حتاج الى یو ،ف واصول الفقه والقراءاتیمن علم اللغة والنحو والتصر

 61؛سخ والمنسوخمعرفة اسباب النزول والنا

امبرش یاست كه با آن كتاب خدا كه بر پ یر دانشیتفس

فهمیده می شود  ه( نازل شدصلی هللا علیه و آلهحضرت محمد )

 یآن به دست م یاحكام و حكمت ها بیان می شودآن  یو معان

ر از دانش لغت، نحو، صرف،  اصول فقه و یعلم تفس ود.یآ

اسباب نزول و ناسخ  ازمند شناختیو ن ،ردیگ یقراءات كمك م

 .«و منسوخ است

به کار برده گسترده همین معنی در در احادیث نیز تفسیر 

 شده است: 

ِ یَبصِ  یَعْن أَبِ  ِ َعزَّ َو  علیه السالمٍر َقاَل َسأَْلُت أََبا َعْبِد هللاَّ َعْن َقْوِل هللاَّ

َ َو أَطِ یأَطِ ) :َجلَّ  ُسوَل َو أُولِ یُعوا هللاَّ  یَنَزلَْت فِ  :َفَقالَ  (ْمِر ِمْنُكمْ اأْلَ  یُعوا الرَّ

َفقُْلُت لَُه إِنَّ النَّاَس  السالم معلیه «نِ یَطالٍِب َو اْلَحَسِن َو اْلُحسَ  یْبِن أَبِ  یَعلِ 

ِ َعزَّ َو  یفِ  علیهم السالمِتِه یا  َو أَْهَل بَ یَسمِّ َعلِ یقُولُوَن َفَما لَُه لَْم ی ِكَتاِب هللاَّ

ِ  :قُولُوا لَُهمْ  :َفَقالَ  :َقالَ  ؟!َجلَّ  َنَزلَْت  صلی هللا علیه و آلهإِنَّ َرُسوَل هللاَّ

اَلةُ َو لَْم یَعلَ  ُ لَُهمْ یِه الصَّ ِ  ،َسمِّ هللاَّ َثاَلثا  َو اَل أَْرَبعا  َحتَّى َكاَن َرُسوُل هللاَّ

                                                 
 .12ص  1البرهان في علوم القرآن ج  61
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َر َذلَِك لَُهمْ  یُهَو الَّذِ  صلی هللا علیه و آله كَ یَو َنَزلَْت َعلَ  ،َفسَّ اةُ َو لَْم ِه الزَّ

ِ یَسمِّ لَُهْم ِمْن ُكلِّ أَْرَبعِ ی صلی هللا علیه َن ِدْرَهما  ِدْرَهٌم َحتَّى َكاَن َرُسوُل هللاَّ

َر َذلَِك لَُهمْ  یُهَو الَّذِ  و آله قُْل لَُهْم ُطوفُوا أُْسُبوعا  یَو َنَزَل اْلَحجُّ َفلَْم  ،َفسَّ

 ِ َر َذلَِك لَُهمْ  یُهَو الَّذِ  آلهصلی هللا علیه و َحتَّى َكاَن َرُسوُل هللاَّ َو  ،َفسَّ

َ َو أَطِ یأَطِ ) :َنَزلَتْ  ُسوَل َو أُولِ یُعوا هللاَّ  یَو َنَزلَْت فِ  (اأْلَْمِر ِمْنُكمْ  یُعوا الرَّ

ِ یَو اْلَحَسِن َو اْلُحسَ  یَعلِ   :یَعلِ  یفِ  :صلی هللا علیه و آلهِن َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ

ُكْم یأُوصِ  صلی هللا علیه و آلهَمْواَلهُ َو َقاَل  یَفَعلِ  ،«َمْن ُكْنُت َمْواَلهُ»

ِ َو أَْهِل بَ  َ َعزَّ َو َجلَّ أَْن اَل  یَفإِنِّ  ،یتِ یِبِكَتاِب هللاَّ َق بَ یَسأَْلُت هللاَّ َنُهَما یَفرِّ

ْعلَُم َذلَِك َو َقاَل اَل ُتَعلُِّموُهْم َفُهْم أَ  یاْلَحْوَض َفأَْعَطانِ  یوِرَدُهَما َعلَ یَحتَّى 

  61«...ِمْنُكمْ 

: مردمان مپرسد علیه السالماز امام باقرمی گوید ابوبصیر "

بیت او در قرآن یاد گویند: چرا نام علی علیه السالم و اهلمی

 نشده، چه چیزی مانع از این كار بوده است؟

فرمود: به آنان بگو! خداوند در قرآن نماز  علیه السالمامام باقر

( واجب ساخت، ولی نگفت:  علیه و آلهصلی هللارا بر پیامبر)

صلی هللا سه ركعت بخوانند، یا چهار ركعت، تا این كه پیامبر)

( برای مردم تفسیر كرد و نیز حج را دستور داد، علیه و آله

صلی هللا علیه بار طواف كنید تا این كه پیامبر)اما نگفت هفت

و اطیعوا اطیعوا هللا ): آیة( برای آنان تفسیر كرد. نیز و آله

                                                 
ٍد َعْن َسْهِل ْبِن ِزَیادٍ  61 ِد ْبِن ِعیَسى َعْن ُیوُنَس َو َعلِيُّ ْبُن ُمَحمَّ  أَِبي سند حدیث: َعلِيُّ ْبُن إِْبَراِهیَم َعْن ُمَحمَّ

ِد ْبِن ِعیَسى َعْن ُیوُنَس َعِن اْبِن ُمْسَكاَن  قمي، و ر.ک.  288 – 286  :ص 1 :ج کلینی، کافیَسِعیٍد َعْن ُمَحمَّ
 .299، ص 1 :جعلي بن ابراهیم، تفسیرقمي
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پس این آیه درباره  ( را نازل کردالرسول و اولی االمر منكم...

صلی نازل شده است و پیامبر) السالم معلیه علی، حسن و حسین

هركه من موالی اویم، پس علی »( فرمود: هللا علیه و آله

شما را به كتاب خدا و اهل ». و نیز فرمود: «موالی اوست

ام كه میان آن دو دا خواستهكنم. من از خبیت خود سفارش می

جدایی نیفكند، تا هنگامی كه در كنار حوض بر من وارد شوند 

به آنان »و فرمود:  «و خداوند این خواسته را به من عطا كرد

 «چیزی آموزش ندهید؛ زیرا كه ایشان داناتر از شما هستند...

 تأویلر با یفرق تفس

در لسان  .به معناى بازگشت است «ولأ»از ماّده  «تأویل» 

ر بكار برده یمرادف با تفس تأویل ،ریعرصه تفسدرن یشیدانشمندان پ

معناى  رحمل لفظ بمعنای ن آن را به یشده است. و متأخرمى

   65اند.مرجوح به كار برده

دیدگاه های در این زمینه دارای خر أن متامحققاز برخی اما 

 تأویله بر این نظر هستند کاز ایشان برخی به خود هستند. خاص 

 تأویلبنا بر این  ؛است نهاآن یّ ر بیغ داللت التزامىداخل در  ،آیات

ق مورد امصدرا  تأویل و برخى  61.خواهد بودمربوط به داللت لفظ 
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مرحوم عالمه  64د.ه اندانستنآیات حکایت یا طلب در معانی 

مقاصدى دانستند كه كالم حقیقت و ت از رعبارا  تأویلى یطباطبا

دهد و ل مىیقتى كه هسته درونى معنى را تشكیحق ،ستمبتنى بر آن ا

 «تأویل» ،بنابر نظر دوم و سوم 65.گرددمعنى به آن هسته بر مى

یک نحوه ارتباطی با معنی دارد و که حقیقت خارجی است یک 

بنابر نظر دوم این ارتباط از قبیل ارتباط  متفرع بر معنی است.

در  ،عنی مخبر بهتحقق مبر این اساس  ،مصداق با مفهوم است

 نامیده می شود.  تأویلکه موجب صدق خبر می شود خارج 

به حقیقت خارجی  «تأویل»اما بنا بر نظر سوم گرچه باز هم 

بلکه حقیقتی که به عنوان  ،گفته می شود ولی نه هر حقیقت خارجی

نظیر مالک در  ،چکیده و محتوای اصلی در هر چیزی مطرح است

جام کار، و علت در وقوع حادثه و حکم، غایت و مصلحت در ان

 امثال آن. 

از قبیل داللت  «تأویل»قول به اینکه  :توان گفتق مىیبا نگاه دق

قابل جمع است.  (ره)ن است با قول عالمه طباطبائی التزامی غیر بیّ 

می توان به  ،خداوند متعالچون با اذعان به علم و حکمت مطلقه 

همه در را و حکمت ت مصلحوجود  ،داللت التزامی غیر بیّن

نظر  ین این دو ب کهالبته فرقى . که در قرآن آمده است فهمید یاحکام

                                                 
به نقل از التفسیر  18-17و  11ص  دوم از رسلیل وی( هجموعمر.ک. رسالة االکلیل البن تیمیة ) 63

  21 ص ،1ج  :و المفسرون هادی معرفة
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ان عالمه طباطبائى تنها قسم خاصى ین است كه بنا بر بیاوجود دارد 

قتى یو آن حق ،است تأویلداخل  ،ن معنىیّ ر بیغمدلول التزامی از 

 اّمارد واز آن سرچشمه می گیكند كه معنى به آن اعتماد مى ستا

اّول نظر اّما بنا به  .دنباشنمى تأویلگر داخل یدمدلولهای التزامی 

 عتر خواهد بود. یوس تأویلدائره 

ث به یلفظ در اصطالح قرآن و حداین هر حال مسلم است که به 

وهمچنین با افعال و نمودهای  ینمرتبط با معاقى یحقا» :معناى

به کار برده شده  ،افتدریآن را توان كه با فهم عادى نمى «خارجی

افت یدرا یو یاعمال نظر ودقت عقلبراى فهم آن به حقایقی که  .است

دقت در موارد به کار گیری این لفظ در  ،از هستین یلدنّ بى ویغ

به کار گیری آن به معنای حقایق پشت پرده  د:نمانقرآن کریم 

ه همراهی حضرت در قصّ  لیه السالمع حضرت خضراقدامات 

ه حضرت و به معنای تعبیر رویا در قصّ  ،اوبا  لسالمعلیه اموسی 

ل و درفهم مراد اصلی از آیات متشابه در اوّ  ،علیه السالمیوسف 

در چنانکه  ؛سوره مبارکه آل عمران تایید کننده این برداشت است

  .شده است قرآن نامیده  تأویل ،نیز بطن قرآن ،ثیاحاد

في ما » :ةیعن هذه الروا علیه السالمل قال سألت أبا جعفر یعن الفض

ه حرف إال و له حد و یو ما ف ،ة إال و لها ظهر و بطنیمن آ« القرآن

له یتنز هظهر» :قال ؟لها ظهر و بطن :بقوله یعنیما  ،«مطلعحد لکل 

 یجریكما  یجریکن بعد، یمنه ما مضى و منه ما لم  .هتأویل هبطنو
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ْعلَُم یَو ما ) :تعالىقال هللا  ،وقعء یجاء منه شما الشمس و القمر كل  

اِسُخوَن فِ تأویل ُ َو الرَّ   66«نحن نعلم  (اْلِعْلمِ  یُه إاِلَّ هللاَّ

د: از یگویكند كه او میل نقل میبه سند خود از فض یاشیع

د: یگویدم  كه میپرس یتیروا یه السالم از معنایامام باقر عل

 دارد، ینكه ظاهر و باطنیست  مگر ایدر قرآن ن یاهیچ آیه»

باشد و یم یحد ینكه دارایدر آن وجود ندارد مگر ا یو حرف

دم كه مقصود از یپرس «بلند و واال دارد. یانقطه یهر حد

ظاهر آن همانست كه »ست؟ فرمود: یظاهر و باطن  قرآن چ

 یقرآن است. برخ تأویلو باطن آن  ]منطوق قرآن[افته ینزول 

گر در مورد ید یگذشته است و قسمت یاز آن مربوط به زمانها

ان یهمانند آفتاب وماه  همواره در حركت  و جر ؛نده. قرآنیآ

 یخدا. ت داردیهر آنچه از اخبار درقرآن آمده واقع ،است

داران و استواران در علم و یمتعال فرموده است:جز خدا و پا

 [قرآن را تأویل]ما  داند.یش را نمتأویلگرید [یكس]دانش، 

 .«میدانیم

قرآن از دیدگاه قرآن و احادیث عبارت از  تأویلآنکه خالصه 

ه حقایقی مرتبط با معانی قرآن است که به دست آوردن آن با فهم اولیّ 

دارد و  تأویلم ین همه قرآن كریا ربنا ب ؛ر نمی باشدو عادی میسّ 

 باشد. ات متشابه نمىیمخصوص آ تأویل

                                                 
 .11ص  ،1ج :تفسیر قرأن ،عیاشي 66
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ان مراد خداوند یب) دیذکر گرد ریتفسف یچه که در تعرآنو از 

 ؛است تأویلر اعم از یتفسروشن می شود که  (ات قرآنیتعال در آم

ل لفظ وهم شامل یان مدالیهم شامل باد شده ی یر به معنایچون تفس

چرا  ؛شود یم ق هستندیآن حقا رقى كه معانى قرآن مبتنى بیان حقایب

  باشند. یل میات دخیآنها در فهم مراد خداوند از آ یکه هر دو

 حجیت ظواهر قرآن:

نهی از تفسیر به احادیث د كه ه انچنین پنداشتن 65از محدثانرخی ب

لیهم و احادیث اختصاص فهم کامل قرآن به معصومین ع رأی

غیر توسط حرمت تفسیر قرآن كریم در مقام بیان  61السالم

در تفسیر قرآن كریم ایشان به نظر  ، واستلیهم السالم عمعصومین 

در باید و  ،سیر آیات اكتفا نموده در تفواردتنها به نقل احادیث باید 

نرسیده از هر گونه اظهار نظر  لیهم السالمی كه حدیثی از ائمه عیجا

ی که معنای صریح ویا حتی در موارد ،در معنای آیات پرهیز نمود

در چهارچوب قواعد ومبادی تفسیر مشخص می توان ظاهر آیات را 

به آن را باید ن شداباگر حدیثی مطابق آن برداشت وارد نشده  ،نمود

 .نسبت دادقرآن كریم 

بیان  ،در کتب اصول فقه وتفسیرلكن چنانكه علمای بزرگ شیعه 

آیات قرآن با این نظر چرا كه  ،شدااین نظر صحیح نمی به اند نمود

اهل بیت علیهم و  لی هللا علیه و آلهپیامبر ص گربیانات روشنو

لزوم تمسك  ،یممرجع بودن قرآن كربیانگر  که  ایشانوسیره  السالم

رض ادر تعاست، در آن را به عنوان یک اصل مسلم  تدبّرو  به آن 

اگر تمسك به قرآن منحصر به نقل  که روشن است. می باشدآشکار 

                                                 
باب عدم جواز استنباط االحکام النظریة من ظواهر القرآن اال  176ص  27ر.ک. وسایل الشیعة ج  67
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مرجعیت قرآن معنای تمسک و  ،در تفسیر قرآن باشدوارده احادیث 

 حقیقی خود را از دست خواهد داد.

قرآن کریم و کلمات در آن در  تدبّرمرجعیت قرآن ولزوم اصل 

که  .61شده استفراوان واقع  تأکیدمورد  لیهم السالمن عیمعصوم

اهل بیت تامل در این ادله ما را به جواز تفسیر بر اساس بیانات 

در مواردی که حدیثی از وحجیت ظواهر قرآن مجید  علیهم السالم

رهنمون می سازد. در اینجا اهل بیت علیهم السالم نرسیده است 

 : متذکر می شویمرا ی از این ادله ئانمونه ه

در قرآن مجید آیات متعددی وجود دارد که  به قابل فهم بودن  -1

می آن آیات از جمله  رند،در آن اشاره دا تدبّرپیام قرآن مجید و لزوم 

 توان به این آیات اشاره نمود:

   (؛71ون القرآن أم على قلوب أقفالهاتدب رأفال ی) 

شان قفل نهاده یا بر دل های ،كنند ینم دبّرتا آنان در قرآن یآ»

 .«شده است

  (؛ 71.ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من كل مثل لعلهم یتذكرون)

 دیشا ،میزد ین قرآن از هر نوع مثلیمردم در ا یما برا»

 .«متذكر شوند که آنان که آنان

 على قلبك لتكون *نزل به الروح االمین *وإنه لتنزیل رب العالمین) 

 . 72(؛بلسان عربی مبین *من المنذرین

                                                 
 در بخشهای سابق احاریث متعددی را در این زمینه ذکر نموده ایم. 69
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فرو فرستاده شده ی پروردگار جهانیان  (قرآن)ن یمسلما ا»

است* که آ را روح االمین فرود آورده است* بر قلب تو که 

   «.از هشدار دهندگان باشی* با زبان عربی )واضح و( روشن

 (؛ 72هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین) 

 یت و اندرزیعموم مردم، و هدا یااست بر یانین بیا»

 .«زگارانیپره یاست برا

 .  73(؛فإنما یسرناه بلسانك لعلهم یتذكرون) 

د آنان یشاتا م یما آن )قرآن( را بر زبان تو آسان ساخت»

 «.متذكر شوند

 .  78(؛ولقد یسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) 

هست كه  یا كسیآ ،میتذكر آسان ساخت یا قرآن را برام»

 «ر شود؟متذك

ون القرآن ولو كان من عند غیر هللا لوجدوا فیه اختالفا تدب رأفال ی)

 .  76(؛كثیرا

ر خدا بود یغ یاگر از سو !شند؟یاند یا درباره قرآن نمیآ»

 .«افتندی یدر آن م یاختالف فراوان

                                                 
 128: آیهآل عمران  سوره 72
 88: آیهالدخان  سوره 73
 17: آیهالقمر  سوره 78
 82: آیهالنساء  سوره  76
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قابل فهم بودن  ،این آیات وآیات دیگر که بر لزوم تمسک به قرآن

و د گواه بر حجیت ظواهر قرآن مجید نداللت دار ،عمل به آنآن و 

 د.نمی باشجواز تفسیر 

لی به عنوان دلیل و حجت بر درستی رسالت پیامبر صقرآن  -5 

منکران  با لی هللا علیه و آلهوپیامبر ص ،نازل شده هللا علیه و آله

 ـ گر چه یک سوره کوچک باشدـ به آوردن همانند آن  ،رسالت

این هماورد طلبی بر مفهوم بودن روشن است که  ،تحدی نموده است

چون اگر ؛ معانی قرآن مجید برای مردم عرب زبان داللت می نماید

اعجاز آن برای مردم  ،قرآن مجید غیر قابل فهم و از قبیل لغز بود

 ؛ثابت نمی شد و تحدی انسانها به آوردن همانند آن معنی نداشت

ا بتوانند در قرآن مجید برای آنان مفهوم نبود تدر آن صورت زیرا 

 باره آن قضاوت نمایند.

پیامبر  یدو امانت گرانبها هبتمسك ر باحادیث متواتری که  – 1

ـ  اهل بیت علیهم السالمیعنی قرآن مجید و ـ  لی هللا علیه و آلهص

 ند؛ستهدلیلی بر قابل فهم بودن و حجیت ظواهر آن  دنداللت دار

تحقق نمی آن قرچون تمسک بدون عمل به دستورات موجود در 

 است.آن پذیرد وعمل به دستورات آن منوط به فهم 

بر قرآن مجید  ،بر عرضه احادیث که یروایات متواتر - 5 

دلیلی روشن بر جواز تفسیر و حجت بودن ظواهر قرآن  داللت دارد
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بر اساس این روایات هر حدیثی مخالف قرآن مجید باشد  ؛مجید است

 باطل شمرده می شود. 

بر لزوم عرضه شروط عقد بر قرآن مجید و که ی همچنین روایات

دلیل قابل فهم بودن داللت دارد، که مخالف قرآن است  یرد شرط

چون اگر قرآن مجید در حد خود  ؛قرآن وحجت بودن ظاهر آن است

نمی تواند معیار ارزیابی احادیث یا شروط و امثال  ،قابل فهم نباشد

 . قرار گیردآن 

و احادیث متعارض  حن قرآن در ترجیمعیار بودبه عبارت دیگر 

منوط بودن صحت و همچنین از باطل در تشخیص روایات صحیح 

دالیل  ،عدم مخالفت با قرآنبه ستدها و گوناگون در داد شروط 

اگر قرآن  ،مرجع بودن قرآن كریم استروشن بر قابل فهم بودن و

ی كریم جز از طریق روایات قابل فهم نبود رجوع به قرآن كریم برا

 .معنی نداشتارزیابی صحت روایات و یا شروط معامالتی 

خود را در یاران ( شاگردان و علیهم السالمامامان معصوم ) - 4 

برای اثبات و  های گوناگون به قرآن كریم ارجاع می دادندزمینه

مسائل مهم فکری وعقیدتی وهمچنین احکام شرعی به آیاتی از قرآن 

ن است كه استدالل به قرآن كریم و روش ؛استدالل می نمودندمجید 

قرآن فهم دعوت به  ،مردم به آیات قرآن كریم معطوف نمودن توجه

با این روش  ائمه علیهم السالمت ظواهر آن است. یحجوبیان کننده 
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تمسک به آن در قرآن و  تدبّردر حقیقت اصحاب ویاران خودرا به 

  77 در مسائل مختلف سوق می دادند.

ائمه علیهم این استدالل ها را در فصل استنادات  ما نمونه هایی از

 یم.ه ابه قرآن مجید نقل نمود السالم

علمای شیعه جواز تفسیر قرآن كریم در  اكثرالزم به ذکر است که 

را آن ظواهر و حجیت  اهل بیت علیهم السالمچهارچوب تعالیم 

تنها به برخی از و قول عدم حجیت ظواهر قرآن مجید  اند.پذیرفته

 نسبت داده شده است که قول شاذی به حساب می آید.خباری ها ا

شیخ طوسی در تفسیر گرانقدر التبیان پس از اشاره به ادله هر دو 

نظر سخنی جامع در زمینه حجیت ظواهر قرآن مجید وجواز تفسیر 

همان را نیز علمای پس از وی  ثرکافرموده است ارائه وموارد آن 

 :رمایند، ایشان می فقبول نموده اند
 :القرآن على أربعة أقسام يإن معان :نقول به يوالذ»

فال یجوز الحد تكلف القول  ،ما اختص هللا تعالى بالعلم به :احدها 

یسألونك عن الساعة )  :وذلك مثل قوله تعالى ،معرفته يوال تعاط ،فیه

ومثل    78(أیان مرساها قل إنما علمها عند ربی ال یجلیها لوقتها إال هو

معرفة ما  يإلى آخرها فتعاط 79. (ان هللا عنده علم الساعة)  :تعالىقوله 

 :ما اختص هللا تعالى به خطأ

فكل من عرف اللغة التی  ،ما كان ظاهره مطابقا لمعناه  :وثانیها 

وال تقتلوا النفس التی )  :مثل قوله تعالى ،عرف معناها ،خوطب بها

 . وغیر ذلك 81(هللا أحدقل هو ) :ومثل قوله تعالى  (81حرم هللا إال بالحق

                                                 
 266السید الخوئي  ص  -البیان في تفسیر القرآن 77
 186آیة  :سورة االعراف 78
 23آیة  :سورة لقمان 79
 .181 آیهانعام  سوره 81
 1 هآی :سورة التوحید 81
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ما هو مجمل ال ینبئ ظاهره عن المراد به مفصال . مثل  :وثالثها

وهلل على ) :ومثل قوله 82(وآتوا الزكاة ،أقیموا الصالة)  :قوله تعالى

وآتوا حقه یوم ) :وقوله  82(الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیال

 لك . وما اشبه ذ  88(وملوفی أموالهم حق مع :وقوله 83(حصاده

وتفصیل مناسك الحج  ،عداد الصالة وعدد ركعاتهاأفان تفصیل 

ومقادیر النصاب فی الزكاة ال یمكن استخراجه إال ببیان  ،وشروطه

النبی صلى هللا علیه وآله ووحی من جهة هللا تعالى . فتكلف القول فی 

  .یمكن ان تكون االخبار متناولة له ،ذلك خطأ ممنوع منه

ویمكن ان  ،للفظ مشتركا بین معنیین فما زاد عنهماما كان ا :ورابعها

یكون كل واحد منهما مرادا . فانه ال ینبغی أن یقدم احد به فیقول: ان 

الی آخر  ...مراد هللا فیه بعض ما یحتمل إال بقول نبی أو امام معصوم

  86.کالمه

قرآن بر چهار  ین است كه معانیم ایآنچه ما بدان معتقد"

  :گونه است

ز یجا یكس یژه خداوند است و برایدانش آن و کهه آنچ -1

ه یشناخت آن باشد مانند آ ید و در پیست كه در آن سخن گوین

فرا  یپرسند كه ك یامت میتو درباره ق از» :دیگو یكه م یا

چ كس یرسد؟ بگو علمش فقط نزد پروردگار من است و ه یم

 یا هیز مانند آین .«تواند وقت آن را آشكار سازد یجز او نم
                                                 

 82و  32 هآی :سورة البقرة 82
 .97 آیه:آل عمران   سوره 82 

 .131  آیهانعام    سوره 83
 .23 آیه:معارج   سوره 88
 3ص    1التبیان ج شیخ طوسی،  86
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 «امت مخصوص خداستیاز زمان ق یآگاه»د: یگو یكه م

 لط است غكه مخصوص خداست رفتن  یدانش ین در پیبنابر ا

هر كس كه و مطابق است  شیآنچه كه ظاهرش با معنا -5

 ،فهمد یآن را م یمعنا ،داندباست مخاطب آن است را  یزبان

رم را كه خداوند  محت یانسانو»: آیه ای که می فرمایدمانند 

و  «استحقاق( یمگر بحق )و از رو ،دیشمرده به قتل نرسان

و  .«ستگانه ایكتا و یبگو خداوند » :دیگو یكه م یه ایمانند آ

  .اتیگر آید

ل یصفمنظور را به تآن، آنچه كه مجمل است و ظاهر  -1

د و یا دارینماز را ب»د: یگو یكه م یا هیمانند آ .رساند ینم

خدا  یو برا»د: یگو یكه م یه ایآ مانندو  «دیزكات را بپرداز

رفتن به  ییبر مردم است كه آهنگ خانه )او( كنند آنها كه توانا

و حق آن »د: یگو یكه م یا هیو مانند آ  .«آن را دارند یسو

در »د: یگو یكه م ایه یآو  .«دیرا به هنگام درو بپرداز

و  «است تقاضا كننده و محروم یبرااموالشان حقی معلوم، 

تعداد ركعات ول تعداد نمازها یچرا كه تفص ؛ات مشابهیگر آید

اب در نص یاندازه ها ،آنشرائط حج و  کل مناسیتفص ها،آن

 یاله ی( و وحصلی هللا علیه و آلهامبر )یان پیرا جز با بزکات 

ن موارد سخن گفتن غلط ین در ایبنابر ا .نمی توان بدست آورد

كند  یر قرآن میفساز ت عكه ما را من یاتیو ممنوع است و روا

  .باشدن موارد یاشامل ممكن است 

شتر باشد یا بیو  ین دو معنیكه لفظ قرآن مشترك ب چهآن -5

ن یكه مراد باشد در ااست ممكن  یو هر كدام از دو معن
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د كه منظور یاقدام كند و بگو یست كسیسته نیصورت شا

 صلی هللاامبر )ین احتمال است مگر با پشتوانه گفته پیخداوند ا

 "...(علیه السالم)عصوم ا امام می( و علیه و آله

 

نقل كالم پس از است شیعه  ون معتدلمحقق بحرانی كه از اخباری

 :فرمایدی مآن را سخنی استوار و قول فصل می داند  ،شیخ طوسی
ه شیخ الطائفة والقول الفصل والمذهب الجزل فی ذلك ما أفاد»

لقاه بالقبول جملة من علمائنا ( فی كتاب التبیان وت)رضوان هللا علیه

  87،االعیان

خ ین باره همان است كه شیگفتار حق و مرام درست در ا"

ان فرموده ییر تبیه( در كتاب تفسیعل یالطائقه )رضوان هللا تعال

رفته یرا پذ ما یعلمااز برجسته  یت هایشخصاز  یو عده ا

 "اند.

نیز است  سید نعمت هللا جزائری که یکی دیگر از علمای اخباری

را برطرف کننده اشکال وروشنگر طوسی آن سخنان شیخ با نقل 

  88است.حقیقت مطلب دانسته 

این حمل آیات قرآن مجید به معنای ظاهری آنها و تبیین  بربنا

شمرد  رأیمعانی آیات با توجه به این قواعد را نمی توان تفسیر به 

وط به نهی از احادیث مربانشاء هللا ما  وآن را شرعا ممنوع دانست.

تفسیر به رأی را تحت عنوان خاصی بررسی خواهیم کرد و مقصود 

 از آن را بیان خواهیم نمود.
                                                 

 22ص    ،1 ج :الحدائق الناضرة، محقق بحرانی 87
 181ص    ،1ج  :نور البراهین ، سید نعمة هللا جزائري :ر.ک 88
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 م یر قرآن كریاصول و منابع تفس 

اطمینان آور بوده  یایقینى مبتنى بر حجت و دلیل باید تفسیر قرآن 

مهمترین ویژگى كه در تفسیر قرآن كریم باید اساس براین  ،باشد

این است كه در تفسیر نباید به مدارك ظنى و غیر قابل  رعایت شود

که عقال یا شرعا استناد نمود دالیلی به باید  بلكه ،اطمینان تكیه نمود

زیرا اوال پیروی از دالیل ظنی و  باشد؛حجیت و اعتبار آن ها ثابت 

غیر یقینی شرعا ممنوع ونارواست وثانیا نسبت دادن مطلبی به خدا 

بنابر این در تفسیر قرآن  ؛و گناه بزرگ است حرام اوبدون اذن 

ونظر آن ها  رأیاعتماد نمودن به گفتار مفسرین وپیروی کردن از 

  11صحیح و روا نیست.بدون دلیل معتبر 

و سخن  بر حذر داشته نگما یرویقرآن خود مردمان را از پ

به خداوند دانسته و دست  ی، افتراینیبر گمان را در مسائل د یمبتن

 دن به حق كوتاه شمرده است:یا از رسگمان ر
من  یغنیتبعون اال الظن و ان الظن الیو ما لهم به من علم ان ) 

  91(؛ئایالحق ش

 یدانش [انكار آخرت و ...]ن سخن یآنان هرگز به ا»

ن كه گمان هرگز یكنند با ایم یرویندارند، تنها از گمان پ

 .«كندیاز نمینیانسان را از حق ب

                                                 
ابراز احتماالت گوناگون به عنوان بحث علمى این نکته روشن است که البته  -. 187البیان ص  89

 درمقام تعیین ظهور در معناى آیات مانعى ندارد.
 28نجم/ 91
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س لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك یلو التقف ما  )

  91(؛كان عنه مسئوال

مكن، چرا كه گوش،  یرویپ یندار یاز آنچه بدان آگاه»

 .«چشم و دل، همه مسؤولند

  92(؛هللا تفترون یءآهلل اذن لكم ام عل قل)

ا بر خدا افترا یا خداوند به شما اجازه داده است یبگو: آ»

  «دیبندیم

منبع قابل که د یآش مىین سئوال پیابول اصل فوق قاز پس 

ر یتفسگر در یر دی؟ و به تعبکدام استد یقرآن مجر یاعتماد در تفس

 یکه ارائه م یریتا تفسمراجعه نمود  یمنابعچه به د یم بایقرآن كر

 قابل اعتماد باشد؟ و مجاز ر یتفسشود 

همان  قرآنح یر صحیكه منبع تفس :د گفتیال باؤسن یادر پاسخ  

امبر یپثار عملی آوخنان س :یعنیخود قرآن، سنت  :یعنیادله اربعه 

 یعقل م و  واجماع اهل بیت علیهم السالمو لی هللا علیه و آلهص

 باشد.

ه را در پرتو ید آن آیه بایفهم مراد خداوند سبحان از هر آ یراب

ات یه در آیکه در رابطه با موضوع آن آ یداتیومق یاصول قطع

که از  ییانهایدات و بین اصول ومقیشده است وهمچن گر واردید

                                                 
 26اسراء/ 91
 89یونس/ 92
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قرار  یشود مورد بررس یده میفهم یاجماع وعقل قطع ،ق سنتیطر

 را به دست آورد.  یداد ومعن

 قرآن  هحجیت تفسیر قرآن ب

می توان به چند بیان تقریب را ر قرآن ید در تفسیت قرآن مجیحج

 نمود: 

 یب موحسم یحدک مجموعه وایگر یقرآن چون هر متن د -1

 یبخش از آن با توجه به قرائن موجود در بخشهاهر شود که فهم 

به عبارت دیگر سیره و روش عقال در  ،گر ممکن خواهد بودید

استفاده از آثار نوشتاری یا گفتاری نویسندگان و گویندگان چنین 

 ،است که همه مطالب یک کتاب و یا خطابه را با هم می سنجند

و این  ،با برخی دیگر تایید یا نقض می کنندبرخی از مطالب را 

سیره در منظر و مسمع شارع مقدس بود و نسبت به آن هیچ گونه 

  11ردع و منعی نکرده است.

یکی از صفاتی که برای قرآن در قرآن کریم ذکر شده  -5

ونزلنا علیک ) . خداوند فرموده است:است تبیان کل شیء است

م ین كتاب را بر تو نازل كردیما ا و»  14(؛الکتاب تبیانا لکل شیء...

 . «ز باشدیانگر همه چیكه ب

                                                 
 . 72ص  ،1ج  :تسنیم ر. ک. 92
 .89 آیه :نحل سوره 93
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 گربیان ،بیان کننده همه چیزبه عنوان معلوم است که قرآن 

معنی ندارد که قرآن بیان همه چیز باشد ولی  ،خودش نیز خواهد بود

است مراتبی دارای  گریالبته این بیان ؛خودش را بیان نکندابهامات 

اص خودرا دارد ولی به طور اجمال از وهر مرتبه ای شرایط خ

کریمه فهمیده می شود که به وسیله خود قرآن کریم  هآیظاهر این 

از فهم آن  ای  به مرتبهدیگر قرآن را فهمید و می توان ظاهر آیات 

  دست یافت.

اهل بیت و  صلی هللا علیه و آلهدر سیره عملی رسول اکرم  -1

ر قرآن به قرآن وجود دارد که موارد فراوانی از تفسی علیهم السالم

است. در بخش شیوه های  یی بر صحت این روش تفسیرتأکید

 ی از آن ذکر خواهد شد. ینمونه ها اهل بیت علیهم السالمتفسیری 

شواهد دربردارنده  اهل بیت علیهم السالمسخنان پیامبر و  -5

صلی پیامبر از که سخن . مانند این استروش  اینتایید بر متعددی 

 :نقل شده است  علیه و آلههللا

 98؛ان القرآن لیصدق بعضه بعضا فالتکذبوا بعضه ببعض»

كند )بر  یق میرا تصدآنگر ید یاز قرآن پاره ا یپاره ا 

 قسمتاز آن  قسمتی بان یدهد( بنابر ا یم یهآن گوا یدرست

 «د.یب نكنیگر را تكذید

                                                 
 .619ص  ،1ج :کنز العمال 98
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  فرموده اند: نقل شده است که  علیه السالمحضرت علی و از 

کتاب هللا تبصرون به و تنطقون به و تسمعون به و ینطق بعضه »

 96؛ببعض و یشهد بعضه علی بعض

د یساز یم یآن را بر زبان جار ،دینیب یبا آن م ،كتاب خدا

 یا میگر گوید یاز آن با پاره  ید پاره ایده یو بدان گوش م

 «دهد یم یهگر گواید یبر پاره ا یشود و پاره ا

 

 : که استنقل شده همچنین 

و فیه تبیان کل  (ما فرطنا فی الکتاب من شیء)وهللا سبحانه یقول 

شیء و ذکر ان الکتاب یصدق بعضه بعضا وانه ال اختالف فیه فقال: 

 (؛97ولو کان من عند غیر هللا لوجدوا فیه اختالفا کثیرا)

چیزی چ یهاز ما در قرآن " :فرموده است نحابخداوند س

ز هست و خداوند یان همه چیآن بو در قر ."میفروگذار نكرد

ق یرا تصدآنگر ید قسمتآن قراز  یقسمت که ادآورد شده استی

خداوند فرموده  .ستین یچ اختالفیكند و در آن ه یم هیو گوا

ر خدا بود مردم در آن اختالف یغ یاز سو آناگر قر"است: 

 "كردند. یمشاهده م یفراوان

در قرآن می ختالف در برابر ادعای مخالفان مبنی بر وجود ا -5

قرآن  و با شیوه تفسیر قرآن بهپاسخ داد قرآن توان با تکیه بر خود 

                                                 
 . 122خطبه  :نهج البالغه 96
  .18نهج البالغة: خطبة:  97
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نیاز اگر برای نفی این اختالف موهوم  الشبهات آنها را حل کرد وا

 قابل اثبات نخواهد بود.برای مخالفان اعجاز قرآن  باشدبه غیر قرآن 

  11ماید.واین صحت تفسیر قرآن به قرآن را فی الجمله اثبات می ن

 حجیت سنت در تفسیر قرآن 

قرآن تفسیر به سنت  تفسیرراههای کاملترین یکی از بهترین و 

و اصوال تفسیر بدون در نظر گرفتن است.  لیهم السالممعصومین ع

 . خواهد بودحتی کاری گمراه کننده ناقص و  ،سنت

لیهم وائمه اطهار ع لی هللا علیه وآلهامبرصیبا توجه به عصمت پ

شان واسطه یکه ا نیواکه دالئل عقلی و نقلی بر آن قائم است  السالم

حجیت  ،عهده دارند رن آن را بییوتبمی باشند  یاله یامهایرساندن پ

حدیث متواتر  ،واضح است یامرسنت در فهم وتفسیر قرآن مجید 

دستور می  اهل بیت علیهم السالمثقلین که به تمسک به قرآن مجید و

اهل بیت علیهم تمسك به بدون شک  ،ستدهد از ادله روشن آن ا

نادیده گرفتن با شده  تأکیددر حدیث ثقلین که به صراحت  السالم

 .سازگار نمی باشدبه هیچ وجه بیانهاى تفسیرى آنها در مورد قرآن 

را مبین قرآن قرار داده  لی هللا علیه و آلهخداوند پیامبر صاصوال 

ارثان علوم او هستند پس جانشینان و و اهل بیت علیهم السالمو ،است

                                                 
 .68ص  ،1ج  :تسنیمتفسیر ر.ک.  98
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هر بیانى و تفسیرى كه بخواهد بدون در نظر گرفتن بیان آنان 

 اعتبار خواهد بود. عرضه شود خود به خود مردود و بى

 فرماید: قرآن كریم مى

  99(؛و انزلنا الیك الذكر لتبین للناس ما نزل الیهم) 

م تا آنچه را كه به ین قرآن را بر تو نازل كردیاو ما » 

 « یآنان روشن ساز یمردم نازل شده است برا یوس

اشاره به وظیفه از پس از سوره جمعه دوم  هآیو همچنین در 

تعلیم آن را  ،رساندن اصل پیام الهیپیامبر صلی هللا علیه و آله در 

  :فرمایدمىشمرده  وایشان نیز از وظائف 

 کیهم وهو الذی بعث فی االمیین رسوال منهم یتلوا علیهم آیاته ویز)

 111(وان کانوا من قبل لفی ضالل مبین یعلمهم الكتاب و الحكمة

 یرسول ،ت درس ناخواندهیان جمعیاست كه در م یاو كس»

 ،خواند یاتش را بر آنها میكه آ ،ختیخودشان برانگمیان از 

 .آموزد یآنان كتاب و حكمت م هكند وب یه میآنها را تزك

 .«دبودن یآشكار یش از آن در گمراهیمسلما پ

به موجب حدیث ثقلین  لی هللا علیه و آلهاین سمت پیامبر اکرم ص

 به جانشینان ایشان منتقل شده است. 

                                                 
 .33 آیه :النحل سوره  99

 . 2 آیه :جمعه سوره 111
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لیهم ائمه اطهار عبرای نقش این ثبوت زیادى بر احادیث در و 

ما به نمونه های از . تأكید شده استدر رابطه با قرآن مجید  السالم

  این احادیث اشاره می کنیم:

  : فرمودند نقل شده است که هللا علیه و آله لیاز پیامبر ص

وما الثقالن یا  :فنادى مناد ،كیف تخلفونی فی الثقلینفانظروا ...»

 ،طرف بید هللا عزوجل وطرف بأیدیكم ،كتاب هللا :قال ؟رسول هللا

وإن اللطیف الخبیر نبأنی أنهما  ،فاستمسكوا به ال تضلوا واآلخر عترتی

فال تقدموهما  ؛وسألت ذلك لهما ربی ،لحوضلن یتفرقا حتى یردا علی ا

 .وال تعلموهم فإنهم أعلم منكم ،وال تقصروا عنهما فتهلكوا ،فتهلكوا

 101؛واخرجه الحاكم عن زید وصححه على شرط الشیخین

 یفرد !دیكن ین چه مید كه پس از من در باره ثقلینگرب"

 ست؟ حضرت فرمود: كتابین چیرسول خدا ثقل یا :ا زدیفر

 آن در دستان شما یك سویدر دست خدا و آن  یسو كخدا، ی

عترت من  یگریو د ،دید تا گمراه نشویبدان چنگ زن .است

 ،ساخته است كهداده خبر  نمبه آگاه  و لطیفخداوند  .است

شوند تا در كنار حوض بر من  یگر جدا نمیكدین دو از یا

م یكتاب و عترت از خدا ین را برایمن او  .وارد شوند

 یك مالد كه هیرینگ یشیدو پن آبر ن یبنابر ا ،مخواسته ا

                                                 
ص    2ج  -وعة الرسائل مجم ،شیخ لطف هللا الصافي  167ص    8ج  -المعجم الكبیر  ،طبراني  111

38 
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و به آنان  ،دیشو یهالك م زد كه باینن دو باز نمایو از ا ،دیشو

 ".چرا كه آنان از شما دانا ترند ،دیاد ندهی

تفسیر از در احادیث متواتر نیز  اهل بیت علیهم السالمخود  

گمراهى و آن را موجب  ،قرآن بدون مراجعه به اهل بیت منع نمودند

و بر مرجعیت اهل بیت  ،وبا مدعیان تفسیر معارضه نمودند ،دانستند

 نمو ده اند:   تأکیدعلیهم السالم در تفسیر قرآن 

 ه السالم فرمود:یامام باقر عل

َجاِل ِمْن َتْفِسیِر اْلقُْرآِن إِنَّ اآْلیَة لَیَس َشی» ْنِزُل تٌء أَْبَعَد ِمْن ُعقُوِل الرِّ

لَُها ِفی شَ    112؛ءٍ ٍء َو آِخُرَها ِفی َشیٍء َو أَْوَسُطَها فِی َشییأَوَّ

ك یاول  ،ستیر قرآن دورتر از عقل مردم نیاز تفس یزیچ

ه یان آیگر و پایز دیه درباره چیان آیم ،است یزیه درباره چیآ

 گر.یز دیمربوط به چ

کریمه تطهیر است که صدر و ذیل  هآی ،مثال روشن این فرمایش

ولی وسط  ،نازل شده لی هللا علیه و آلهیامبر صآن در مورد زنان پ

روشن است  ،استنازل شده  اهل بیت علیهم السالمآیه در باره این 

اهل بیت بدون یاری سنت و تعیین معنای مصداق آیات فهم این گونه 

 .می باشدممکن ن لی هللا علیه و آلهتوسط پیامبر ص علیهم السالم

                                                 
 ،111، ص 89بحار االنوار: ج:  112
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جعلت فداك ما  :قلت له :م( قال، عن أبی جعفر )علیه السالعن سدیر

هللا، ونحن الحجة  ينحن خزان علم هللا، ونحن تراجمة وح»أنتم؟ قال: 

  103البالغة على من دون السماء ومن فوق االرض.

ت شوم شما یفدا :گفتم علیه السالمبه امام باقر  :دیر گویدس

علم  ینه هایما گنج :د؟ حضرت فرمودیهست یچگونه افراد

و ما حجت هستیم  یاله یبازگوكنندگان وحا و م ،هستیم خدا

 باالیآسمان و  زیر بر ساکنان پایینبر هستیم  یاله یرسا یها

 «نیزم

ظاهره » :( انه ذكر القرآن فقالعلیه السالمطالب )عن على بن ابى

عمل  موجوب، و باطنه علم مكنون محجوب، و هو عندنا معلوم 

    104؛مكتوب

از ده است كه شنقل  السالم علیهطالب  یبن اب یاز امام عل

باطن  ،اد كرد و فرمود: ظاهر قرآن عمل واجب استیقرآن 

ما شناخته شده و  و آن نزداست آن علم نهان و در پرده 

 .«مشخص است

َعى أََحٌد ِمَن » :یقُولُ  علیه السالمَسِمْعُت أََبا َجْعَفٍر  :َعْن َجابٍِر َقالَ  َما ادَّ

ُه َجَمَع اْلقُ  اِس أَنَّ ابٌ النَّ َو َما َجَمَعُه َو َحِفَظُه َكَما  ،ْرآَن ُكلَُّه َكَما أُْنِزَل إاِلَّ َكذَّ

                                                 
عن  ،عن الحسین بن سعید ومحمد بن خالد البرقی ،عن أحمد بن محمد ،علی بن موسى :سند حدیث  112

 192ص    ،1ج  :کلینی، کافی ...النضر بن سوید رفعه
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ُ َتَعالَى إاِلَّ َعلِی ْبُن أَِبی َطالٍِب  لَُه هللاَّ ُة ِمْن َبْعِدِه ع ،علیه السالمَنزَّ لیه َو اأْلَئِمَّ

  118.«السالم

هر  :ودرمف یدم كه میشن علیه السالمد از امام باقر یجابر گو

جمع  ،نازل شدهکه ه قرآن را آن گونه مكس ادعا كند كه ه

علیه طالب  یبن اب یجز عل ،ار دروغگو استیبس ،كرده یآور

  .«یو امامان پس از و ،السالم

 

ما یستطیع أحد أن یدعي أن »عن أبي جعفر علیه السالم أنه قال :   

؛ کسی غیر از عنده جمیع القرآن كله ظاهره وباطنه غیر االوصیاء

اوصیاء نمی تواند ادعا کند که همه قرآن، چه ظاهرش و باطنش، نزد 

 106«.اوست

کسی جز جانشینان پیامبر امام محمد باقر فرموده اند که: 

نمی تواند ادعا کند که همه قرآن را، هم  صلی هللا علیه و آله

 ظاهر و هم باطن آن را در اختیار دارد.

ْحَمِن ْبِن َكِثیرٍ  ِ عَ  ،َعْن َعْبِد الرَّ قاَل ) :َقالَ  علیه السالمْن أَبِی َعْبِد هللاَّ

 :َقالَ  (الَِّذی ِعْنَدهُ ِعْلٌم ِمَن اْلِكتاِب أََنا آِتیَك ِبِه َقْبَل أَْن یْرَتدَّ إِلَیَك َطْرفُكَ 

 ِ َج أَُبو َعْبِد هللاَّ َو  :َبیَن أََصابِِعِه َفَوَضَعَها ِفی َصْدِرِه ُثمَّ َقالَ  علیه السالمَفَفرَّ

ِ ِعْلُم اْلِكَتاِب ُكلُّهُ عِ    117؛ْنَدَنا َو هللاَّ

                                                 
ُد ْبُن یْحیى 118 ٍد َعِن اْبِن َمْحُبوبٍ َعْن أَْحَمَد ْبِن مُ  ،ُمَحمَّ ج  :کلینی، کافی  ...َعْن َعْمِرو ْبِن أَِبی اْلِمْقَدامِ  ،َحمَّ

 229ص  ،1
عن عمار بن مروان عن  ،عن محمد بن سنان ،عن محمد بن الحسن ،محمد بن الحسینسند حدیث:  116

 228ص    ،1ج  :كافيکلینی،اصول  ...المنخل، عن جابر
ُد ْبُن یْحیى 117 انَ  ،َعِن اْلَخشَّابِ  ،أَْحَمَد ْبِن أَِبی َزاِهرٍ  َعنْ  ،ُمَحمَّ  :کافیاصول کلینی،   ...َعْن َعلِی ْبِن َحسَّ
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شریفه )قال الذی عنده علم من  هآی علیه السالمامام صادق

 را تالوت كردالکتاب انا اتیک به قبل أن یرتد  الیک طرفک( 

نه اش نهاد و یرا باز كرد و بر س شانگشتان دستو آنگاه 

 .«استنزد ما ه خدا سوگند دانش همه كتاب ب»فرمود: 

قال أبو عبد هللا )علیه السالم( لرجل من  :عن الحكم بن عیینة قال

لو لقیتك بالمدینة الریتك أثر جبرئیل  ــ: و سأله عن شئ ــ أهل الكوفة

الناس  يفیستسق ،والقرآن والعلم يى بالوحونزوله على جدٌ  ،فی دورنا

   118؛هذا محال !وضللنا نحن؟ ؟العلم من عندنا فیهدونهم

از اهل كوفه كه از امام  یبه مرد لیه السالمعامام صادق 

در را ل یئنم اثر جبرینه ترا ببی: اگر در مدفرمودداشت  یالؤس

نزول وحی و قرآن و علم فرود آمدن او برای و مان یخانه ها

كه  یاز علممردم شود  یا میآ ،همد ینشانت مبرجدمان را 

راه شده و ما گم بندایبت یو هدابشوند راب ینزد ما بوده است س

 .«ال استحن میا !؟میباش

ِد ْبِن اْلُحَسینِ  ِ  ،َعْن أَبِیِه َعْن َبْكِر ْبِن َصالٍِح( ،َو َعْن )ُمَحمَّ َعْن َعْبِد هللاَّ

ُكْنُت َمَع أَِبی اْلَحَسِن  :َعْن یْعقُوَب ْبِن َجْعَفٍر َقالَ  ،ْبِن إِْبَراِهیَم اْلَجْعَفِری

ةَ  علیه السالم ِ َما لَْم َتْسَمعْ  :َقائِلٌ  َفَقاَل لَهُ  ،ِبَمكَّ ُر ِمْن ِكَتاِب هللاَّ َك لَُتَفسِّ َفَقاَل  ؟إِنَّ

                                                                                                                   

 

 

 221ص  ،1ج 
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َر فِی النَّاسِ  ،َعلَیَنا َنَزَل َقْبَل النَّاسِ  َر َقْبَل أَْن یَفسَّ َفَنْحُن َنْعلَُم  ،َو لََنا فُسِّ

َقُه َو حَ ، َو َناِسَخُه َو َمْنُسوَخهُ  ،َحاَللَُه َو َحَراَمهُ  َو ِفی أَی  ،ِظیَرَتهُ َو ُمَتَفرِّ

ِ ِفی  تاُنِزلَ ، و فیما َو فِیَمْن َنَزلَتْ  ،لَیلٍَة َنَزلَْت ِمْن آیةٍ  َفَنْحُن ُحَكَماُء هللاَّ

  119«.اْلَحِدیثَ  و شهداؤه في خلقه... أَْرِضهِ 

ه اسالم یعل حسنلاهمراه امام ابو :دیگو یجعفر مبن عقوب ی

را كه از قرآن شان گفت: شما آنچه یبه ا یدر مكه بودم كس

ش از آن یقران پ»حضرت فرمود:  ؟یكن یر میتفس یده اینشن

ش از آن كه یو پ ،كه بر مردم نازل شود بر ما نازل شده است

حالل و ، ر شده استیما تفس یر شود برایان مردم تفسیدر م

 )ما می دانیم(م و یدان یمما آن را و ناسخ و منسوخ و حرام، 

 نازل شده یچه كسباره و در شده  نازلشبی در چه که این آیه 

حكمت مداران خدا  ، پساست و در مورد چه چیزی نازل شده

 .م..یهست امن یزم یدر روو گواهان او در میان آفریدگان 

ِ ع یقُْلُت أِلَبِ  :َعْن َمْنُصوِر ْبِن َحاِزٍم َقالَ  َ  لیه السالم:َعْبِد هللاَّ إِنَّ هللاَّ

ِ یَبِل اْلَخْلُق  ،ْعَرَف بَِخْلِقهِ ی أََجلُّ َو أَْكَرُم ِمْن أَنْ   ْعَرفُوَن ِباهللَّ

  .َصَدْقتَ  :َقالَ 

ا  َفَقْد  :قُْلتُ  بِّ یلَُه أَْن  یْنَبغِ یإِنَّ َمْن َعَرَف أَنَّ لَُه َرب  ْعِرَف أَنَّ لَِذلَِك الرَّ

ا َو َسَخطا   ُه اَل  ،ِرض   ،ْو َرُسولٍ أَ  یْعَرُف ِرَضاهُ َو َسَخُطُه إاِلَّ بَِوحْ یَو أَنَّ

ُسلَ یلَُه أَْن  یْنَبغِ یفَ  یأِْتِه اْلَوحْ یَفَمْن لَْم  ُهُم یَفإَِذا لَقِ  ،ْطلَُب الرُّ ُهْم َعَرَف أَنَّ

ةُ  اَعَة اْلُمْفَتَرَضةَ  ،اْلُحجَّ َس َتْعلَُموَن أَنَّ یأَ لَ  :َفقُْلُت لِلنَّاسِ  ،َو أَنَّ لَُهُم الطَّ
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ِ ص ِ َعلَى َخْلِقهِ كَ  لی هللا علیه و آلهَرُسوَل هللاَّ َة ِمَن هللاَّ  :َقالُوا ؟اَن ُهَو اْلُحجَّ

 .َبلَى

ةَ  لی هللا علیه و آلهَن َمَضى صیَفحِ  :قُْلتُ    :َقالُوا ؟َمْن َكاَن اْلُحجَّ

 .اْلقُْرآنُ 

َو  ،یَو اْلَقَدرِ  ،َخاِصُم ِبِه اْلُمْرِجئُ یَفإَِذا ُهَو  ،اْلقُْرآنِ  یَفَنَظْرُت فِ  

ْندِ  َجاَل بُِخُصوَمِتهِ یْؤِمُن بِِه َحتَّى یاَل  یذِ ُق الَّ یالزِّ َفَعَرْفُت أَنَّ  ،ْغلَِب الرِّ

ة  إاِلَّ بِقَ یاْلقُْرآَن اَل   :َفقُْلُت لَُهمْ  ،ٍء َكاَن َحق ا  یِه ِمْن شَ یَفَما َقاَل فِ  ،مٍ یُكوُن ُحجَّ

 ؟ُم اْلقُْرآنِ یَمْن قَ 

قُْلُت  .ْعلَمُ یَفُة یَو ُحذَ  ،ْعلَمُ یُعَمُر  وَ  ،ْعلَمُ یاْبُن َمْسُعوٍد َقْد َكاَن  :َقالُوا 

  ؟ُكلَّهُ 

 اَل  :َقالُوا

ُه یَفلَْم أَِجْد أََحدا   ِ َعلَ یْعلَُم اْلقُْرآَن ُكلَُّه إاِلَّ َعلِ یَقاُل إِنَّ َو إَِذا  ،هِ یا  َصلََواُت هللاَّ

َو َقاَل  ،یاَل أَْدرِ  :َهَذاَو َقاَل  ،یاَل أَْدرِ  :َفَقاَل َهَذا ،َن اْلَقْومِ یُء بَ یَكاَن الشَّ 

َم یَكاَن قَ  لیه السالما  عیَفأَْشَهُد أَنَّ َعلِ  ،یأََنا أَْدرِ  :َو َقاَل َهَذا ،یاَل أَْدرِ  :َهَذا

اِس َبْعَد َرُسوِل  ،َو َكاَنْت َطاَعُتُه ُمْفَتَرَضة   ،اْلقُْرآنِ  َة َعلَى النَّ َو َكاَن اْلُحجَّ

ِ ص   ...اْلقُْرآِن َفُهَو َحق   یأَنَّ َما َقاَل فِ  وَ  لی هللا علیه و آلههللاَّ

ُ » :َفَقالَ  ا ِشْئَت َفاَل أُْنِكُرَك َبْعَد الْ  یَسْلنِ  :َو َقالَ ...َرِحَمَك هللاَّ ْوِم یَعمَّ

 110«.أََبدا  

منصور بن حازم در البه الی عرضه عقاید خویش به امام 

عرض به امام صادق علیه السالم  گوید:می علیه السالم صادق

است از این که به وسیله کردم شأن خداوند باالتر و واالتر 

                                                 
ُد ْبُن إِْسَماِعیَل َعِن اْلَفضْ   111  189 :ص 1 :ج کلینی، کافیِل ْبِن َشاَذاَن َعْن َصْفَواَن ْبِن َیْحَیى  ُمَحمَّ
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شود، بلکه این خلق هستند که به وسیله ی خدا خلق شناخته 

شناخته می شوند. فرمود: راست گفتی. عرض کردم : کسی 

سزاوار است که بداند برای آن  ی داردکه بداند پروردگار

او غضب پروردگار خشنودی و غضبی است، و خشنودی و 

جز از طریق وحی یا رسول و فرستاده او شناخته نمی شود، و 

کسی که وحی به او نرسد سزاوار است که به دنبال فرستادگان 

الهی باشد، و هرگاه که با آنها مالقات کرد بداند که آنان حجت 

منصور اضافه می کند  .الهی هستند و اطاعت آنان واجب است

كه رسول خدا، حجت الهی بر آیا قبول دارید  به مردم گفتم:که 

 خلق بود؟

 ند: آری.فتگ

م: پس آن زمان كه پیامبر رحلت كرد، حجت خدا بر فتگ

 خلق چه چیزی و چه كسی خواهد بود؟

 گفتند: قرآن.

ولی من در قرآن نگریستم و دیدم كه )به ایشان گفتم که:( 

گروههای مختلف و حتی كسانی چون مرجئه، قدریها و 

هم به قرآن ندارند، با استناد به قرآن برای  زندیقها كه ایمان

با قرآن استدالل می کنند تا بر مخالف خود غلبه مدعای خود 

این تأمل سبب گردید تا بدانم قرآن به تنهایی كفایت  کنند!
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، که هر چه را او كند، بلكه قرآن نیازمند سرپرست استنمی

  گفت حق خواهد بود. پرسیدم قیّم قرآن کیست؟

 قرآن را می دانستند.ابن مسعود، عمر، حذیفه  گفتند:

 به همه ی قرآن عالم هستند؟ پرسیدم:

 گفتند: نه.

من کسی جز علی را پیدا نکردم که بر همه قرآن عالم باشد، 

و اگر در میان مردم چیزی باشد و هر یک از آنان بگویند: من 

نمی دانم و علی بگوید: من می دانم، در این صورت من 

م داد که علی است که قیّم قرآن است و اطاعتش گواهی خواه

( حجت صلی هللا علیه و آلهواجب است و بعد از رسول خدا )

خدا بر مردم است، و آنچه که او در مورد قرآن فرموده است، 

 111حق است.

منصور فوق از پس از شنیدن سخنان  علیه السالم امام صادق

 بن حازم وی را ستود و مورد تأیید قرار داد.

( و صلی هللا علیه و آلهاز پیامبر )توان گفت که به طور کلی می  

چون خبر  ؛( بیانهاى زیادى از طرق معتبرعلیهم السالمائمه اطهار )

 همهمورد تفسیر آیات رسیده است و اصوالً در ثقه  خبرمتواتر یا 

آیات قرآن كریم  حكلمات و سیره زندگى آنها به نوعى تفسیر و توضی

                                                 
 .1/168محمد بن یعقوب، اصول الكافي، تهران، دارالكتب االسالمیه،   -111



 86   قرآن کریم از منظر اهل بیت )ع(                                                      

حال اگر كسى تفسیر  ،محسوب می شودخدای سبحان و تبیین مراد 

دور از به دلیل عصمت ایشان كه را  اهل بیت علیهم السالموتبیین 

ر بگذارد و اكنــ همه نوع ظن و گمان و حتى احتمال خالف است 

را او توان تفسیر مىچگونه  ،به تفسیر قرآن بپردازدمستقال خود 

  دانست؟!معتبر 

 ،مطلق و مقید ،در قرآن عام و خاص دانیمما مىکه  حال آن

حتى در موارد زیادى  ،مجمل و مبین و محكم و متشابه وجود دارد

احكام مجمل قرآن به وسیله احادیث تبیین شده و یا عام قرآن به 

با وجود این آگاهى و  ،شده است دوسیله حدیث تخصیص و یا تقیی

داشت  زى ابرااتوان دیدگاه تفسیرى درباره آیهعلم قطعى چگونه مى

احادیث  و مطمئن بود كه این آیه مقید یا مخصص و یا ناسخى در 

 ندارد؟ 

بنا بر این در اصل حجیت تفسیر اهل بیت علیهم السالم در قرآن 

 شکی وجود ندارد و مورد اتفاق بین علما امامیه است. 

پس از پذیرش اصل تفسیر به سنت باید بحث شود که آیا تفسیر 

تبه ای واقع شده است؟ آیا تفسیر به سنت در مرتبه به سنت در چه ر

به خود قرآن ابتدا یا این که باید  ،تفسیر قرآن به قرآن قرار دارد

مراجعه نمود و پس به دست آوردن معنای آیات در پرتوی آیات 

 به تفسیر آنها با حدیث پرداخت؟  ،دیگر
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مطلب دیگری که در اینجا مورد توجه و بحث قرار گرفته این 

آیا در تفسیر به سنت تنها به احادیث متواتر باید مراجعه  :است که

می توان آیات مربوط به احکام را  نیزبا خبر واحد ثقه یا و ؟نمود

ــ اعم از یا این که خبر واحد ثقه در تفسیر همه آیات  ؟ وتفسیر نمود

این دو حجت است؟ آیات احکام و غیر احکام بجز آیات اعتقادی ــ 

 در ذیل بررسی می نماییم:را موضوع 

 سنت با مرتبه تفسیر قرآن

از قرآن  ای هر آیهابتدا برخی بر این نظر هستند که باید 

حادیث با اوسپس قرآن  کریم در پرتو آیات دیگر قرآن تفسیر شود

چرا که بر اساس روایات لزوم عرضه احادیث  ؛معتبر تفسیر گردد

د بود که با قرآن تنها احادیثی معتبر و حجت خواهن ،بر قرآن

باید در مرتبه اول معنای آن برای احراز و  ،مخالفت نداشته باشند

روایات و وقتی که آیات قرآن در محدوده قرآن روشن باشد تا 

مخالفت یا عدم مخالفت آن با آیات شوند می آن عرضه بر احادیث  

  115.گرددقرآن  ارزیابی 

ر قرآن به این مطلب را در تفسی یهالبته صاحبان این نظر

روایات غیر متواتر )غیر قطعی( الزم می دانند. اما احادیث متواتر 

 نیست،نیازی به عرضه آنها به قرآن برای اثبات حجیت آنها چون 

                                                 
  131 -121ص  ،1ج  :استاد جوادی آملی ،تسنیمتفسیر ر.ک.  112
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وتفسیر با این قسم  ،تفسیر نمودبا آنها را مستقیما قرآن می توان لذا 

 . شدبامی تفسیر  قرآن با قرآن  با هم رتبه ،عداز سنت از این ب  

 نقد این دیدگاه:

خر رتبه تفسیر به أچنان که مالحظه شد عمده دلیلی که برای ت

سنت از تفسیر قرآن به قرآن ذکر شده همان روایات عرض احادیث 

بر قرآن است. ولی ظاهرا این برداشت از روایات عرض صحیح 

که بر اساس دیدگاه مشهور بین اصولیین که انقالب چرا  ؛نمی باشد

ظواهر عرض احادیث بر روایات یادشده، مفاد فته اند نسبت را نپذیر

در مرتبه مراد آیات نه ظهور  ،استدر مرتبه ظهور استعمالی آیات 

بنابر این وجود مقید یا مخصص قرانی غیر  ؛وجدیتصدیقی 

  111تاثیری در ارزیابی نسبت حدیث با آیه ای نخواهد داشت. ،متصل

عرضه عرض، ث احتمال دارد مفاد احادی که عالوه بر این

بر احادیث بر تک تک آیات نباشد بلکه مراد عرضه نمودن احادیث 

                                                 
ی تباین باشد، ولی در ممکن است توهم شود که بسا در مواردی نسبت در مرحله مراد استعمال 112

مرحله مراد جدی تباینی نباشد، پس شمول احادیث عرض به چنین مواردی الزمه اش سقوط احادیث 
مخالف قرآن در مرتبه مراد استعمالی و نه مراد جدی. ولی این توهم مبتنی بر فرضی غیر واقعی است؛ 

اهدی بر محتوای آن از قرآن پیدا چرا که در خود احادیث یاد شده تصریح شده است که: هر حدیثی که ش
شود حجت است، ومعلوم است که اگر بیانی راجع به آیه ای در آیات دیگر وجود داشت که نسبت تباین را 
بین آن آیه و حدیث عرضه شده از بین می برد خود آن بیان شاهدی بر صحت محتوای حدیث خواهد بود، 

 د جدی آیه، حل خواهد گردید.و مشکل بدون نیاز به مالحظه نسبت در مرحله مرا
واینکه ادعا شود که آیات قرآن نسبت به هم دیگر قرینه متصله حساب می گردد اما احادیث، نسبت به 

است؛ چرا که نزول تدریجی قرآن نافی اتصال حقیقی است و  قرآن قرائن منفصله هستند ادعای بدون دلیل
 ض هم، دلیل بر اتصال تنزیلی نمی باشد.دلیلی بر اتصال تنزیلی هم وجود ندارد و روایات عر
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شهید صدر  ،که از قرآن برداشت می شودباشد  ای مهاصول مسلّ 

 چنین گفته است:آن  در بیانبا پیش کشیدن این احتمال  (ره)

الیبعد ان یکون المراد من طرح ما خالف الکتاب الکریم، او ما 

طرح ما یخالف الروح العامة للقرآن الکریم و ما لیس علیه شاهد منه 

ن المعنی حینئذ ان الدلیل والتکون نظائره و اشباهه موجودة فیه و یک

الظنی اذا لم یکن منسجما مع طبیعة تشریعات القرآن و مزاج احکامه 

دیة جالعام لم یکن حجة. ولیس المراد المخالفة و الموافقة المضمونیة ال

  113مع آیاته.

 ایمخالف قرآن و  اتیست كه منظور از طرح رواین دیعب

 یا روح عمومبمخالف ت ایطرح روا ،قرآندر  یشاهد بدون

ن یدر ا ؛كه مشابه آن در قرآن نباشد روایاتی باشد وباشد قرآن 

 :شود كه ین میات طرح مخالف قرآن چنیروا یصورت معنا

 عتیطبو  یعات قرآنیشرتعت یاگر هماهنگ با طب یل ظنیدل

از  منظوراین  بر بنا ؛ستینحجت قرآن نباشد  یعموم ماحكا

ات قرآن یبا آ جدی یمخالفت و موافقت مضمون مخالفت،

  .ستین

 

بر اساس این احتمال معنای این احادیث چنین خواهد بود: دلیل 

ظنی اگر منسجم با تشریعات قرآنی و ساختار عمومی احکامش 

 نباشد حجت نخواهد بود. 

                                                 
 .228-222ص  ،7ج  :السید محمود هاشمی ،ر. ک بحوث فی علم االصول 113
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 دیدگاه چنین فرموده اند: و سپس در تقویت این

هو مقتضی مضافا الی ان هذا المعنی ــ و مما یعزز هذا الفهم 

( و دورهم فی علیهم السالمطبیعة الوضع العام لالئمة المعصومین )

االمر الذی کان واضحا لدی المتشرعة ورواة هذه ــ مقام بیان االحکام 

ی الدین واالطالع والذی علی اساسه امروا بالتفقه ف ،االحادیث انفسهم

علی تفاصیله و جزئیاته التی الیمکن معرفتها من القرآن الکریم مما 

ما  تصرفها الی ارادة هذا المعنی، ،دیثیشکل قرینة متصلة بهذه االحا

نجده من قوله ) ان وجدتم علیه شاهدا او شاهدین من الکتاب( فان 

بالمعنی التعبیر بالشاهد الذی یکون بحسب ظاهره اعم من الموافق 

خیر قرینة علی ان المراد  ،الحرفی، مع عدم االقتصار علی شاهد واحد

 دیة.جالالموافقة ال ،وجود االمثال والنظائر

: علیه السالملجهم عن العبد الصالح اوقد جاء فی روایة الحسن بن 

فان  ،ثنایثان المختلفان فقسهما على كتاب هللا وأحادیإذا جاءك الحد :قال

  118.«شبهها فهو باطلیوإن لم  ،أشبهها فهو حق

عالوه این است که ــ كند  یت مین استنباط را تقویو آنچه ا"

و نقش آنها  علیهم السالمجایگاه عام امامان معصوم ن كه یبر ا

در بیان احکام که برای پیروان شریعت و راویان این گونه 

مسلمانان احادیث روشن و قابل فهم بوده و بر این اساس 

و اطالع ( علیهم السالم)از اهل بیت دین راگیری فموظف به 

 ،ردارا د یاقتضای چنین معنای ،از جزئیات احکام الهی بودند

                                                 
 همان. 118
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وجود تعبیرات چون "ان وجدتم علیه شاهدا او شاهدین..." 

)اگر یک شاهد یا دو شاهد بر آن )حدیث( از قرآن یافتید( که 

نای یاد بر معرا این احادیث  است کهبه مثابه قرینه متصله 

که ظاهراً اعم از « شاهد»تعبییر به  .شده منصرف می نماید

و اینکه به یک شاهد اکتفا  دقیق آن استموافقت به معنای 

قرینه است به اینکه مراد از شاهد وجود  ینبهترنکرده است 

 نه موافقت جدی. استاه بامثال و اش

ت ( آمده اسعلیه السالم) در روایت حسن بن جهم از امام کاظم

اگر دو حدیث مختلف به تو رسید آنان را با کتاب خدا و »که فرمود: 

احادیث ما مقایسه کن، اگر شبیه آن دو بود پس حق است و اگر شبیه 

 "آن دو نبود، پس باطل است.

عرضه هر حدیث بر همه آیات قرآن کریم نمی باشد پس مراد 

ا چرا که این مطلب خالف ظاهر و بلکه خالف سیره علما و فقه

 ،از دستور عرضه احادیث علیهم السالمائمه اطهار است. اگر مراد 

بیان می فرمودند. و  تأکیدقطعا آن را با صراحت و ،چنین مطلبی بود

قبل بزرگان فقها و مفسران شیعه که محور کارشان بر احادیث است 

تفسیر قرآن به قرآن می اقدام به  ،شروع به استفاده از احادیثاز 

روش  ،معاصر علوم قرآنمحققان آن که به اعتراف حال  ،نمودند

نبوده در میان علمای سلف چندان مورد توجه قرآن به قرآن تفسیری 

  است.
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 م یر قرآن كریت خبر واحد در تفسیبحثى در حج

احادیث پیامبر ن كه در رابطه با استفاده از یآغاز یاز پرسشها 

مطرح است،  در تفسیر اهل بیت علیهم السالمو  هصلی هللا علیه و آل

از گونه خبر واحدند و خبر  یریات تفسیشتر رواین است كه: بیا

حال آن که ما متذکر شدیم که  تفسیر  ن!یقیه گمان است نه یواحد، ما

 سؤالبر این اساس این  .قرآن باید مبتنی بر دلیل بقینی باشد نه ظنی

ا یثقه  در تفسیر قرآن به خبر واحدمی توان چگونه  که پیش می آید

 ؟استناد جست ،بهموثوق 

طرق  از اهل بیت علیهم السالماگر بیانهاى تفسیرى به بیان دیگر 

قطعاً در تفسیر قرآن  رسد،به دست ما ب ،خبر متواتر مثلعلم آور 

اهل بیت علیهم یان تفسیرى که بى یاّما در جاها ،معیار خواهد بود

 چه باید کرد؟ حد به دست ما رسیده استبواسطه خبر وا السالم

هاى مفصلى كه در علم یبا توجه به بررسجواب این پرسش 

 ،روشن استت خبر واحد به عمل آمده است یراجع به حجاصول 

برای نوع مردم اطمینان آور  ،ثقه و موثوق بهخبر واحد چرا که 

 بنابر این ؛می شودمحسوب علم و اطمینان عقال، از دیدگاه است و 

را از این طریق دریافت می کند از دیدگاه عقل و کسی که مطلبی 

عمل کند و ترتیب اثر دهد. پس خبر آن بر اساس که ملزم است عقال 

که یقین شخصی و علم وجدانی در آن الزم -ن یر اصول دیدر غثقه 

ات االحكام و مسائل یر آیمطلقا حجت است چه مربوط به تفس -است

 باشد.  گریدبه موضوعات چه مربوط فقهى باشد و 

ت خبر واحد ثقه که عمده یاز ادله حج یکی ،به عبارت روشنتر

ه بر یره عقالئیوجود س ،اصول آن را قبول دارند ین ازعلمایمحقق

از آنجا که خبر واحد اطمینان و یقین  ،تمسک به خبر واحد است



 92                                                                و تفسیر قرآن)ع( اهل بیت 

 

 عقال آن را به منزله علم وجدانی قرار می دهند ،عرفی ایجاد می کند

بر اساس همین سیره  ،وآثار علم وجدانی را بر آن مترتب می نمایند

خبر واحد، سنت را یعنی قول و فعل  :می توان نتیجه گرفت که

و چنان که  ،را به نحو یقین عرفی اثبات می کند علیه السالممعصوم 

سنت در تفسیر قرآن مجید و فهم مراد خدای سبحان قطعا  ،گذشت

  حجت است.

چون در . می باشدحجت ن تنها خبر متواتر یول ددر اصالبته 

که مشوب به احتمال خطا  ین عرفیقی ،نیمسائل مربوط به اصول د

 حجت است.  ین وجدانیقیت ندارد وتنها یاست حج

 د: یفرمان مورد مىیان در ایر البیصاحب تفس

مانند ]كه نظر به واقع دارد  یاحجت بودن اماره یمعنا"

ن است كه یا [هد واقع را گزارش دهدخوایكه م یخبر واحد

ن مترتب یقیاماره حكم علم را دارد، پس هر چه بر علم و 

ره ین مدعا سیل ایشود، بر اماره مترتب خواهد شد...دلیم

آور همان رفتار را ل معتبر گمانیخردمندان است كه با دل

 116".ینیقیل علم آور و یدارند كه با دل

اتى یرى را منحصر در روایتفسات ینكه برخى اعتبار روایپس ا 

رى كه در یات تفسیدر روا و ،ند كه در احكام وارد شده باشده ادانست

                                                 
مرتضي، نقش ائمه در احیاء دین، چاپ دوم: تهران، مجمع علمي مهر، سید عسكري، ر. ک.  -116
1271 ،7/63. 
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ده یح به دست ما رسیق صحینقل شده هر چند به طرمسائل  رسائ

 115ح است .یاند ناصحر معتبر تلقى نمودهیباشد غ

 یگار با اصول ومبانزن ناسایات با مضامیروا ید وجود برخیشا

ن از یاز مفسر یباعث اعراض برخ یریات تفسیان روایدر م یقرآن

ن مشکل را ید توجه نمود که ایبا یول ،شده است یریات تفسیروا

بلکه تنها آن دسته از  ،ت دادیسرا یریات تفسیتوان به همه روا ینم

وجود دارد از اعتبار ساقط  ین نوع ناسازگاریکه در آنها ا یاتیروا

 یات افزون بر درستیت روایط حجیاز شرا یکیچون  ؛شوند یم

ن یده گرفتن ایناد ،ت، با ظاهر قرآن استیسند، ناسازگار نبودن روا

در  اتیلیو اسرائ یات ساختگیروابرخی شرط، سبب شده است كه 

به حدی نیستند که این روایات ولی  ،ر قرآن وارد شوندیقلمرو تفس

نظر  که از یاتیروا پس ؛اعتماد به سایر روایات را از بین ببرند

ر یندارند در تفس ید مخالفتیبا قرآن مج یسند معتبر واز نظر محتو

 118د بود.نقابل استناد ومعتبر خواه

در تفسیر همه آیات  ،بر اسا این دیدگاه خبر واحد ثقه و موثوق به

ــ اعم از آیات احکام و غیر احکام بجز آیات اعتقادی ــ حجت 

 خواهد بود.

 حجیت اجماع  و عقل در تفسیر 

جهت است که اجماع آن جیت اجماع در تفسیر قرآن مجید از ح

بر خبنا بر حجیت و چون خبر واحد یکی از طرق اثبات سنت است 

 اجماع نیز حجت خواهد بود.  ،واحد در تفسیر

                                                 
التبیان نیز استفاده شده است.  این نظر از ظاهر برخي کلمات مرحوم شیخ طوسي ره در تفسیر 117

در تفسیر برخي آیات به خبر واحد تمسک نموده اند واین نشان دهنده آن است که منظور ایشان ولي خود 
ایشان از عدم حجیت خبر واحد، خبر واحد غیر موثوق به است نه مطلق خبر واحد.  ر.ک. طوسي، محمد 

، طباطبائي، محمد حسین، 1/6تا، یاء التراث العربي، بيبن حسن، التبیان في تفسیر القرآن، بیروت، داراح
 11/281، 8/131المیزان في تفسیر القرآن، چاپ سوم: قم، اسماعیلیان، هـ، 

 .221، ص9 : جطباطبایي، المیزان في تفسیر القرآنعالمه ر.ک.   -118
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به این لحاظ است که خدای در تفسیر اما حجیت عقل قطعی 

 مدرکات عقل قطعیبا سخنان او سبحان حکیم وعلیم است ومخالفت 

را  هادر بیان مراد خود آنعاقلی  هر متکلمکه قرائن قطعیه عقلیه و 

 در نظر می گیرد محال است. 

   ر یتفس مقدمات

اهل بیت با توجه به دعوت قرآن و  ،چنانکه قبال نیز بیان شد

ر یناپذ انیم و استفاده از علوم پایدر قرآن كر تدبّربه  علیهم السالم

تالش  ید به معنایر قرآن مجیستفطلوبیت ت ومیاصل مشروع ،آن

از دیدگاه اکثر  ،قرآنات یسبحان از آ یدر راه فهم مراد خدا

د كه براى فهم ید دیبا یاست. ول یممسلّ  یامردانشمندان و محققان 

باید مفسر قرآن  ،ق و معارف آنیدن به حقایم و رسیح قرآن كریصح

ت یعالى را روچه مقدمات و اصباشد و   هاییگی  چه ویژهدارای 

   ؟داینم

ر قرآن یضرورى تفساصول ك بررسى اجمالى مقدمات و یبا 

 ر خالصه نمود:یعنوان زدو توان در مى را میكر

 مقدمات عمومى فهم و تفسیر قرآن  -1

 صى فهم و تفسیر قرآناصتخامقدمات  -5
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 مقدمات عمومی فهم قرآن

ی است یدانش و معرفتها ،منظور از مقدمات عمومی تفسیر

استفاده اختصاصی برای  ،رد آن اختصاص به تفسیر نداردکه کارب

ولی به لحاظ اینکه برخی از احکام و  ،نشدهتدوین در تفسیر قرآن 

در علم تفسیر مسایل آن علوم به عنوان مبادی تصوری یا تصدیقی 

 . به کار می رود لذا دانستن آن برای علم تفسیر الزم است

 م می شوند:این مقدمات نیز به دو بخش عمده تقسی

  علوم و قواعد زبان عربی -1

دانستن لغت  وقرآن مجید به زبان عربی نازل شده است 

علوم و قواعد  ،مجید قرآنراهی است برای فهم  ،عربی و قواعد آن

تدوین شده بالغت  ولغت، صرف، نحو  :زبان عربی در چهار علم

ار پس هر کسی که طالب فهم و تفسیر قرآن است باید به مقد ،است

  کافی از علوم یاد شده مطلع باشد.

 با تفسیر طبتعلوم مر -5

غیر از علوم ادبی مهمترین دانشهایی که اطالع از آنها برای 

، علم حدیث، علم وسیره علم تاریخمفسر الزم است علم کالم، 

  .می باشد علم فقهو اصول فقه 

این است که برخی از مسائل مهم  راینیاز به علم کالم ب

روشن است که بدون  ،دنجزء مبادی تصدیقی تفسیر می باشکالمی 

 تفسیر از مبانی صحیح برخوردار نخواهد بود. ،فراگیری این مبادی
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و سیره برای این است که در قرآن به نیاز به تاریخ 

و همچنین سیره پیامبر اکرم و سرگذشت پیامبران و امتهای گذشته 

تاریخ و سیره به دوران رسالت توجه خاصی شده است اطالع از 

 فهم صحیح این آیات کمک شایانی می کند.

حدیث پس از خود این است که رای نیاز به علم حدیث ب

مهمترین منبع برای تفسیر قرآن است. وبدون اطالع از  ،قرآن

برداشت از قرآن برداشت ناکافی و مشوب به انواع خطا  ،احادیث

 ها خواهد بود.

قوانین بر اساس ست که به این جهت انیاز به اصول فقه 

  آیات قرآن مجید در  ،اهل بیت علیهم السالمروایات محاوره و 

مجمل و مبین های مختلفی از قبیل عام وخاص، مطلق ومقید و  دسته

تنها با قرار دادن آن در دسته  ،د. فهم وتفسیر نهایی هر آیهنمی گنج

ام و از این رو، مفسر باید تمام موارد ع ،خودش امکان پذیر است

خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین و ناسخ و منسوخ آیات را به 

نیز باید قواعد و قوانین مربوط به جهات و و  ،خوبی تشخیص دهد

حاالت مزبور را که عمدتا در علم اصول فقه بررسی شده است به 

رین نقص علمی در این زمینه، کتدقت مراعات نماید، زیرا كوچ

 واهد بود.موجب انحراف در فهم قرآن خ
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به جهت فهم آیات مربوط به احکام است.  ،اما نیاز به فقه

مقدمات و روش خاص خود را دارد  ،احکامبه دست آوردن چون 

  میسر نمی باشد. این دسته از آیات فهم  ،که بدون رعایت آن

غیر از علوم یاد شده فراگیری علم منطق و عرفان  ،برخی

 اند. را نیز برای فهم قرآن الزم دانسته 

 م یفهم قرآن كراختصاصی مقدمات 

ی است که اختصاص یدانشها ،اختصاصیمنظور از مقدمات 

به قرآن دارد و عمدتا تحت عنوان علوم قرآن گردآوری و مورد 

اطالع از این علوم قبل شروع به تفسیر الزم  ،بحث قرار می گیرد

 اشاره می نماییم: آن، عمده عناوین رخی از بکه به  است.

 

 تءاعلم به تنزیل قرآن و قرا -1

اختالف آگاهی از چون  ؛مفسر باید به قرائتهای معتبر واقف باشد

 . موثر استمعنای آیه فهم موارد در برخی از قرائتها در 

 علم اسباب نزول  -2

آیات بیشماری  نازل گردیده وتدریجی صورت به قرآن مجید 

صلی هللا رم در قرآن به حوادث خاصی در دوران زندگی پیامبر اک

اطالع از این حوادث و زمینه ها که از  ،مرتبط می باشد علیه و آله
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تعبیر می شود در فهم قرآن مجید ن نزول أیا شآنها به اسباب نزول 

 . الزم است

 فحکم و فتشابه و ناسخ و فنسوخ علم به  -3 

 یاتیات قرآن، خصوصیدر آبه شهادت قرآن مجید و احادیث 

وجود دارد كه درك مقاصد محكم و متشابه ، وخو منس سخال نیاز قب

ن یست. از ایر نیپذات، بدون اطالع از آنها امكانیآ یقیحق یو معان

مباحث مربوط به این قسم از آیات را بررسی نماید. د یرو، مفسر با

 و در تفسیر آن را مورد بهره برداری قرار دهد.

از جمله احادیثی که داللت بر وجود این خصوصیات و 

 : حدیث استاین  ،گیها در قرآن مجید می نماید ویژه

نقل  علیه السالمعه از امام صادق یدر وسائل الش یخ حر عاملیش

  :نموده است که

ِ  یَعْن أَبِ  وفِ یَحدِ  یفِ  علیه السالمَعْبِد هللاَّ ا  ،ةِ یِث اْحِتَجاِجِه َعلَى الصُّ لَمَّ

وا َعلَ  ْهدِ یاإْلِ  یاٍت ِمَن اْلقُْرآِن فِ یِه بِآیاْحَتجُّ أَ لَُكْم ِعْلٌم :»َقالَ  ،َثاِر َو الزُّ

َمْن  ،ِمْثلِِه َضلَّ  یفِ  یَو ُمْحَكِمِه َو ُمَتَشاِبِهِه الَّذِ  ،ِبَناِسِخ اْلقُْرآِن َو َمْنُسوِخهِ 

ةِ  ا ُكلُُّه َفاَل  :َقالُوا ؟َضلَّ َو َهلََك َمْن َهلََك ِمْن َهِذِه اأْلُمَّ َل َفَقا ،أَْو َبْعِضِه َفأَمَّ

ِ صیَو َكَذلَِك أََحادِ  ،ُتمْ یَفِمْن َهاُهَنا أُتِ  :لَُهمْ  ل ی هللا علیه و آله ُث َرُسوِل هللاَّ

ِه ِمَن اْلَجْهِل یَو َحَمْلُتُم النَّاَس َعلَ  ،هِ یَفبِْئَس َما َذَهْبُتْم إِلَ  :إِلَى أَْن َقالَ  ...

ِة َنبِ  ِ َو ُسنَّ قَُها ی یِثِه الَّتِ یَو أََحادِ  صلی هللا علیه و آلهِه یِبِكَتاِب هللاَّ َصدِّ

ُكْم إِ  ،اْلِكَتاُب اْلُمْنَزلُ  َظَر فِ یَو َردِّ ِب اْلقُْرآِن یَغرِ  یاَها لَِجَهالَتُِكْم َو َتْرِكُكُم النَّ

ْفسِ  اِسِخ َو اْلَمْنُسوِخ( َو اْلُمْحَكِم َو اْلُمَتَشاِبهِ یِمَن التَّ َو اأْلَْمِر َو  ،ِر )َو النَّ
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هْ  ا اَل ِعْلَم لَُكْم ِبهِ یَدُعوا َعْنُكْم َما اْشَتَبَه َعلَ  :إِلَى أَْن َقالَ  ...یالنَّ َو  ،ُكْم ِممَّ

وا اْلِعْلَم إِلَى أَْهلِِه ُتْؤَجُروا َطلَِب َناِسِخ  یَو ُكوُنوا فِ  ،َو ُتْعَذُروا ِعْنَد هللاَِّ  ،ُردُّ

ُ فِ  اْلقُْرآِن ِمْن َمْنُسوِخِه َو ُمْحَكِمِه ِمْن ُمَتَشاِبِههِ  مَ یَو َما أََحلَّ هللاَّ ا َحرَّ  ،ِه ِممَّ

ُه أَْقَرُب لَُكْم ِمَن هللاَِّ  َفإِنَّ  ،َدُعوا اْلَجَهالََة أِلَْهلَِها ،َو أَْبَعُد لَُكْم ِمَن اْلَجْهلِ  ،َفإِنَّ

ُ یَو أَْهَل اْلِعْلِم َقلِ  ،رٌ یأَْهَل اْلَجْهِل َكثِ  ِعْلٍم  یذِ َو َفْوَق ُكلِّ  :ٌل َو َقْد َقاَل هللاَّ

 119 ؛مٌ یَعلِ 

د نه داشتیكه با صوف یدر احتجاج علیه السالمامام صادق 

ثار و یاز قرآن در ارتباط با ا یتایه به آیكه صوف یآن زمان

محكم و سخ و منسوخ، اا نبا شما یفرمود: آ زهد استناد جستند،

گمراه امت ن یاز اــ که در چنین امری افرادی و متشابه قرآن 

 ،میدان یرا م ی؟ آنان گفتند بعضآشنا هستید - ندو هالك شده ا

  .میدان یاما همه را نم

دا ین جا شما مشكل پیبه آنان فرمودند: از هم علیه السالمامام 

را رفته و مردم را  یراه دآنگاه امام فرمودند: ب ...دیكن یم

 ثیامبر و احادیراه جهل به كتاب خدا و سنت پ !دیبدان برده ا

شما و  ،دنكن یق میكه قران آن را تصد یثیهمان احاد ،وی

مانند و در آنچه كه از قرآن  ،دیكن یل جهالت آنها را رد میبدل

د، تأمل یدان ینم یامر و نه وحكم و متشابه م ،ناسخ و منسوخ

ه است و بتشآنگاه امام فرمودند: آنچه بر شما م ...دیكن ینم

ه اهلش د و دانش آن را بید از خود جدا سازیبدان علم ندار

                                                 
 ،8ج  :کافیاصول  کلینیَعَدَة ْبِن َصَدَقَة، َعْن َمسْ  ،َعْن َهاُروَن ْبِن ُمْسِلمٍ  ،سند حدیث: َعلِی ْبِن إِْبَراِهیمَ  119

 .182 :ص ،27ج  :الشیعةوسائل و 66ص 
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شناخت  یو در پ ،دیجور و معذور باشأمعندهللا د تا یواگذار كن

ن آحرام قر و حالل ازم از متشابه کناسخ از منسوخ و مح

ل و هكتر و از جیشما را به خدا نزدکار، ن یچرا كه ا .دیباش

چرا  ؛دیاهلش بگذار  یرا برا ینادان سازد. یدورتر م ینادان

ان علم كمند و خداوند فرموده اد و صاحبیز یكه صاحبان نادان

 .«هستدانشمندی  ،یدانشصاحب  برتر از هر :است

همه فهم  ،اندح نمودهیگر تصریث دیاحادو ث ین حدیچنانكه ا

 اهل بیت علیهم السالمات در قرآن تنها با مراجعه به ین خصوصیا

 سر است. یّ م

 گی های مفسر قرآن  ویژه

ه قبال به آن اشاره مفسر قرآن عالوه بر کسب مقدمات علمی ک

، مهمترین آنها نیز باشددیگر  یشد باید دارای برخی ویژگیها

 عبارت است:

 ایمان به رسالت و تقوی-1

ان مایباید از آن برخوردار باشد، مفسر قرآن که ویژگی  مهمترین

 ،استپیامبر خاتم حضرت محمد صلی هللا علیه وآله به رسالت 

صلی هللا رسالت پیامبر اسالم  ،ایمان كامل به غیبکسی که شك بى

از درك معارف نداشته باشد وحى بودن قرآن كریم و  علیه و آله

برداشت وی از قرآن برداشتی  و ،غیبى قرآن كریم عاجز خواهد بود

 ش و نا درست خواهد بود. ومخد
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تواند از منظر آیات الهى به عالم غیب نمىچون چنین شخصى 

تنگ  بلكران را در قارف بىآن معامی کند که سعى  ،نگاه كند

ای تفسیر منطبق با موازین  واز هر آیه مادى محصور نمایدمفاهیم 

به عبارت دیگر چون او با پیش فرض  ،مادی و طبیعی ارائه نماید

هر آیه را به گونه ای  ،انکار عالم غیب به تفسیر پرداخته است

لهی را تفسیر خواهد کرد که با این پیش فرض منطبق باشد، و کالم ا

صرفا تبلوری از اقتصاد، سیاست، وفرهنگ دنیوی عصر پیامبر 

  157تلقی خواهد کرد. لی هللا علیه و آلهص

 فرماید:  قرآن كریم مى

سأصرف عن آیاتی الذین یتكبرون فی االرض بغیر الحق وإن )

یروا كل آیة ال یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد ال یتخذوه سبیال وإن 

یتخذوه سبیال ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها یروا سبیل الغی 

  121 (.غافلین

      ن به ناحق تكبر یزم یرا كه در رو یكسان یبه زود

آنها  .زمسا یات خود منصرف میمان به آیند از اورزمی 

 یمان نمینند به آن ایرا بب یه و نشانه ایچنانند كه اگر هر آ

انتخاب نمی کنند و  ه راد آن راینیت را ببیاگر راه هدا .آورند

اگر طریق گمراهی را ببینند آن را راه خود بر می گزینند 

                                                 
مشاهده سخنان برخی مادیگرایان و مستشرقین مغرض این نوع تلقی از آیات قرآن را می توان در  121
 کرد.

 136االعراف:   121
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ب كردند و از یات ما را تكذینها( به خاطر آن است كه آی)همه ا

 ن غافل بودند.آ

 بنا بر این یکی از شرایط مهم مفسر قرآن مجید داشتن ایمان

 اصول اعتقادی اسالم است.  به

اخالص و تسلیم تقوی و طهارت، ا باید این ایمان همراه بو 

امکان دارد در غیر این صورت  ،در برابر پروردگار بوده باشد

با دخیل نمودن پیش فرضهاى خود در تفسیر قرآن كریم از  ،شخص

خود بهره شخصی یا گروهی قرآن براى پیشبرد مقاصد و آراء 

چون کسی که ایمانش مشوب به زیغ باشد و فكرش  ؛نمایدبردارى 

آثار آن آلوده باشد، هرگز از تمایل ناشی از گناه و های رویجبه ك

دخالت تمایالت قادر نخواهد بود بیو به كجروی و فساد آزاد نبوده، 

و به معانی و مفاهیم واقعی  ،و هواها مقاصد قرآن را درك نماید

اینان خواه ناخواه، به طرف فساد و گمراهی و  ،آیات دست یابد

كشیده شده، در فهم قرآن دچار انحراف و  پذیرش عقاید نادرست

 .دشتمایالت غلط فكری خویش خواهند 

 در قرآن مجید آمده است که: 

ِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء ) ا الَِّذیَن ِفی قُلُوِبِهْم َزیٌغ َفیتَّ َفأَمَّ

 122.خون فی العلم(؛اال هللا و الرس هُ تأویلِه َوَما یْعلَُم تأویل

                                                 
 .7آل عمران:  -122
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كجی )انحراف از راه نوعی هاشان اما كسانی كه در دل

ساختگی  تأویلجویی و یافتن راست( وجود دارد، به جهت فتنه

ی متشابه آن ها)برای آیات متشابه( به پیروی از آیه

آن را جز خدا و راسخان در علم  تأویلو حال آنکه  پردازندمی

 .«نمی دانند

به رأى است كه در احادیث به شدت از آن  و این همان تفسیر 

  .نهى شده است

 پیامبر اكرم صلی هللا علیه و آله فرمود: 

  122؛یه فلیتبوء مقعده من النارأرالقرآن بر س  فمن  

و نظر خود تفسیر كند، جایگاهش  رأیكسی كه قرآن را به 

 .«آتش جهنم است

 و باز پیامبر اكرم صلی هللا علیه و آله فرمود:

َر اْلقُْرآَن ِبَرأْ َو مَ » ِ اْلَكِذبَ یْن َفسَّ   124؛ِه َفَقِد اْفَتَرى َعلَى هللاَّ

                                                 
 .    113 ،ص3:ج الآلليعوالي - 122

الِ  123 ْیهِ  و  فِي اْلِخص  اِجیل و  لِيٍّ م  ِد ْبِن ع  مَّ ح  ْن م  ِد ْبِن أ بِي  ،ع  مَّ ح  ْن م  ع 

ِد ْبِن ِسن ان   ،اْلق اِسمِ  مَّ ح  لِيٍّ و  م  ِد ْبِن ع  مَّ ح  ْن م  ل   ،ع  ف ضَّ ْن م  ابِِر  ،ع  ْن ج  ع 

یَّبِ  ،ْبِن ی ِزید   س  ِعیِد ْبِن اْلم  ْن س  ة   ،ع  ر  م  ِن ْبِن س  ْحم  ْبِد الرَّ ْن ع  ق ال   :ق ال   ،ع 

ِ ص س ول  هللاَّ  117 ،ص55   :جالشیعةوسائل لی هللا علیه و آله...،ر 
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ر كند بر خدا افتراء یخود تفس رأیهر كس كه قرآن را به 

 .«بسته است

فهم قرآن در فهم ظواهر آیات خالصه نمی نکته دیگر این که 

می قرآن دارای معانی باطنی و معارف عمیق خاص به خود  ؛شود

تبعیت کامل تقوی و  ،طهارت باطنیآن از مندى براى بهرهکه  باشد

قرآن از مبدأ وحی  ؛ چرا کهالزم است اهل بیت علیهم السالماز 

و روشن نگردد، تقوی و سرچشمه گرفته و تا دل به نور ایمان 

 ممكن نبودهبا حقیقت قرآن ارتباط زدوده نگردد آن حجابهای گناه از 

چنان كه ؛ ب حاصل نخواهد گشتقل درقابلیت تابش نور الهی  و

را های خود مندی حقیقی از روشناییقرآن نیز هدایت واقعی و بهره

داند كه واجد  تقوا باشند )هدی للمتقین( و درك از آن كسانی می

های دهد كه از آلودگیدر انحصار آنانی قرار میقرآن را حقایق 

 ایمانی پاك و منزه باشند. شرك و بی

 وده است: خدای سبحان فرم

 (؛الیمسه إال المطهرون)

 .«ابندیتوانند به آن )قرآن ( دست  یو جز پاكان نم» 

 على )علیه السالم( در این باره فرموده است:

َفُعلَِّم بِاْلِعْلِم  ،إِنَّ ِعْلَم اْلقُْرآِن لَیَس یْعلَُم َما ُهَو إاِلَّ َمْن َذاَق َطْعَمهُ »

َر ِبِه َعَماهُ ،َجْهلَهُ  َع بِِه َصَمَمهُ  ،َو ُبصِّ َو  ،َو أَْدَرَك ِبِه ِعْلَم َما َفاتَ  ،َو ُسمِّ

ِ َعزَّ ِذْكُرهُ اْلَحَسَناتِ  ،َحیی بِِه َبْعَد إِْذ َماتَ  َو َمَحا بِِه  ،َو أَْثَبَت ِعْنَد هللاَّ

یَئاتِ  ِ َتَباَرَك َو َتَعالَى ،السَّ لَِك ِمْن َفاْطلُُبوا ذَ   ،َو أَْدَرَك ِبِه ِرْضَوانا  ِمَن هللاَّ
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ة   ة  ُنوٌر یْسَتَضاُء ِبهِ  ؛ِعْنِد أَْهلِِه َخاصَّ ُهْم َخاصَّ ٌة یْقَتَدى ِبِهمْ  ،َفإِنَّ َو ُهْم  ،َو أَئِمَّ

 128؛...َعیُش اْلِعْلِم َو َمْوُت اْلَجْهِل 

داند جز آن كس كه طعم قرآن را  یدانش قرآن را نمحقیقت 

 ،ل شدهیجهلش با علم به قرآن به دانش تبد، ده استیچش

در  ییاوش به شنا یكر ،دهیرس ینائیاش با آن به ب یینایناب

ن آپس از مردن با قر ،ن درك كردهه آعلم گذشته را ب ،آمده

ها را با  یبد ،ك را نزد خدا ثبت كردهین یكار ها ،زنده شده

افته یدست  ین به رضوان الهآو با قر ،ن محو كرده استآقر

 یرنونان تنها یا ،دییش بجواز اهلرا فقط ن آشما علم قر .است

هستند كه  یو امامان ،شود یهستند كه از آنها بهره گرفته م

 یو مرگ جهل و نادان نشات داینان حیا ،گردد یبدانها اقتدا م

 «هستند....

 

 پرهیز از جمود بر ظاهر و باطن گرائی بی دلیل -5

لفظ و ظاهر پرهیز از جمود بر  ،ومین ویژه گی مفسر قرآند

 باطن گرائی بی دلیل است. همچنین 

در مواردی که دلیل قطعی عقلی یا نقلی  ،لفظظاهر جمود بر 

نگرش تنگ نظرانه به مفاهیم قرآنی باعث بر خالف آن وجود دارد 

و برداشتی که از این طریق به دست می آید سازگار با  ،می گردد

                                                 
دٍ   128 دٍ  ،أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ هِ  ،َعْن أَِبیهِ  ،َعْن َسْعِد ْبِن اْلُمْنِذِر ْبِن ُمَحمَّ ِد ْبِن اْلُحَسْینِ  ،َعْن َجدِّ  ،َعْن أَِبیهِ  ،َعْن ُمَحمَّ
ه ]َو َرَواَها َغْیُرهُ ِبَغْیِر َهَذا اإْلِْسَناِد َو َذَكَر أَنَُّه َخَطَب  علیه السالمَخَطَب أَِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن  ،َعْن أَِبیِه َقالَ  ،َِعْن َجدِّ

َ َو أَْثَنى َعَلْیِه ُثمَّ َقالَ   291ص  ،8ج  :کلینی، کافی ...ِبِذي َقاٍر[ َفَحِمَد هللاَّ
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این نوع  ،اصول عقلی و هماهنگ با محکمات دینی نخواهد بود

بزرگی در تاریخ  اتبه وجود آمدن انحراففسیری موجب گرایش ت

انکار مشروعیت  ،قول به تجسیم یا تعطیل، جبر یا تفویض :نظیر

 شده است. در میان مسلمانان و امثال آن  ءتوسل به اولیا

برای ذکر معانی باطنی در تفسیر و همچنین باطن گرائی 

–یه السالمعلآیات بدون استناد به دلیل قطعی از کالم معصومان 

خطر   -ددر آثار برخی صوفیه و غالت دیده می شونظیر آنچه که 

نظام عقیدتی و بینشی اسالم را همواره مورد تهدید که دیگری است 

این دو گرایش انحرافی در  لیه السالماهل بیت ع قرار داده است.

به شدت رد نموده و با صاحبان این گرایشها همواره را تفسیر 

 .ندمبارزه نموده ا

 مراجعه به پیامبر و اهل بیت علیه السالم-1

مراجعه به پیامبر و اهل  ،سومین ویژگی مهم مفسر قرآن 

است. این ویژگی معیار و  بیت علیهم السالم در تفسیر قرآن كریم

 تامین کننده ویژه گی های قبل نیز می باشد. 

چون در بخشهای قبلی به ادله این مطلب اشاره شده است از 

 اکتفا می نماییم: یک حدیث آن پرهیز می کنیم و تنها به نقل تکرار 



 118   قرآن کریم از منظر اهل بیت )ع(                                                      

ٍل َو یلَِسلََمَة ْبِن ُكهَ  لیه السالم:َقاَل أَُبو َجْعَفٍر ع :َم َقالَ یَمرْ  یَعْن أَبِ 

َبا َفاَل َتِجَداِن ِعْلما  َصحِ » :َبةَ یاْلَحَكِم ْبِن ُعتَ  َقا َو َغرِّ ئا  َخَرَج یحا  إاِلَّ شَ یَشرِّ

 126 ،تِ یَنا أَْهَل اْلبَ ِمْن ِعْندِ 

 ةبیم بن عتکل و حیبن كه ةبه سلم علیه السالمامام باقر 

 یح و ناب را نمیعلم صحبه شرق بروید یا به غرب، فرمود: 

رون یب اهل بیت علیهم السالمما  ید جز همان كه از سویابی

 .«آمده است

 رأیر به یتفس ینف

اهل بیت علیهم و  هلی هللا علیه و آلصامبر یده از پیث رسیدر احاد

مذموم بودن لذا  ،تقبیح و از آن منع شده است رأیر به یتفس السالم

 اسالم است. یع علمایمورد اتفاق جم یرین روش تفسیا

موضوع را این ربوط به ماحادیث از  یبخشمناسب است نجا یدر ا

 رأیر به یات عمده در رابطه با تفسیسپس با اشاره به نظر و آورده

 م:یپردازبضوع مو یبه بررس
ه یأر القران برمن فس  »  :ه و اله . انه قالیهللا عل یصل یعن النب

  127،صاب الحق فقد اخطافا

 هم به حق یركند و حتیتفسخود  رأیكه قرآن را به  یكس 

 .«خطا كرده است باز برسد

 ه السالم فرمود:یعلباقر امام 

 151؛ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إال كفر»

                                                 
ةٌ ِمْن أَْصَحاِبَنا 126 دٍ َعْن أَْحمَ  ،سند حدیث: ِعدَّ  :کلینی، کافی ،َعْن َثْعلََبَة ْبِن َمْیُمونٍ  ،َعِن اْلَوشَّاءِ  ،َد ْبِن ُمَحمَّ

 . 299ص  ،1ج 
 ازكتاب تفسیرالقرآن. -.2982:حدیث ،211ص،8ج: جامع الصحیح و هو سنن الترمذي - 127
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 یاز قرآن را  با بخش یش( بخشیدار خوكه)به پن یكس 

 . «گرائیده استكفر به زد یامیگر برخورد دهد و درهم بید

ی که از سؤالدر پاسخ  لیه السالمامام حسین عنقل شده است که 

 فرمودند:شده بود،  «الصمد»شهر بصره در ارتباط با معنای 

 ،ر علمفال تخوضوا في القرآن وال تجادلوا فیه وال تتكلموا فیه بغی»

من قال في  :فاني سمعت جدي رسول هللا ) صلى هللا علیه وآله ( یقول

 129. ؛الحدیث ...القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار

در مورد قرآن ناروا مگوئید، و در رابطه با آن مجادله »

مکنید، بدون دانش در مورد آن سخن مگوئید، من از جدم رسول 

قرآن در باره كه  یكس نیدم که فرمود:( شصلی هللا علیه و آلهخدا)

خواهد آتش جهنم در گاهش ی، جابدون دانش ویقین چیزی بگوید

 .«بود

 نقل شده است که فرموده است:  صلی هللا علیه و آلهاز پیامبر 

  121؛هللا الكذب یعل یه، فقد افتریمن فسر القرآن برأ»

                                                                                                                   

 

 

عن  ،عن النضر بن سوید ،عن حسین بن سعید ،عن أحمد بن محمد ،سند حدیث: محمد بن یحیى 128
   ،2ج  :کلینی، کافی  ...قال أبي ) علیه السالم ( :عن أبي عبد هللا ) علیه السالم ( قال ،سم بن سلیمانالقا
 622ص 

 ،عن محمد بن یعقوب بن محمد الجعفري ،عن عبدان بن الفضل ،عن جعفر بن علي القمي الفقیه -129
ماعیل بن عبد الخلیل البرقي، عن إس ،عن الحسن بن حماد العنبري ،عن محمد بن أحمد بن شجاع الفرغاني
إن أهل البصرة كتبوا إلى  :عن آبائه ) علیهم السالم ( ،عن الصادق ،عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي

  ...أما بعد ،بسم هللا الرحمن الرحیم :فكتب إلیهم ،«الصمد»الحسین بن علي ) علیهما السالم ( یسألونه عن 
 .189ص    ،27ج  :الحر العاملي ،وسائل الشیعة )آل البیت ( و 91ص   \:الشیخ الصدوق ،التوحید
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ر كند، یشه و نظر خود تفسیكه قرآن را مطابق با اند یكس

 .«ر خدا دروغ بسته استب

ه السالم( یاز امام محمد باقر )عل یدر اصول كاف ینیخ كلیش

 فرمودند: ــ مفسر معروفــ شان به قتاده یكند كه اینقل م

ا قتادة! إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك، فقد یحك یو »

 121؛هلكت و أهلكت؛ و إن أخذته من الرجال فقد هلكت و أهلكت

، یر كنیش خود تفسیقتاده! اگر قرآن را از پ یابر تو  یوا

 یز به هالكت خواهیگران را نیو د یشوین، هالك میقیبه 

درست گر مردم )یر قرآن را از دیاگر تفس [نیچنهم]كشاند. 

سرانجام  ،یری( فراگیر كنیش خود تفسیكه از پ یمانند حالت

 .«كشاند یز به هالكت خواهیگران را نیهالك شده، د

 كند كه فرمودند:یه السالم( نقل میاز امام صادق )عل یشایع 

وجر؛ و إن أخطأ، فهو أبعد یه، إن أصاب لم یمن فسر القرآن برأ»

 122؛من السماء

                                                                                                                   

 

 

 ،حدثني عمي محمد بن أبي القاسم :سند حدیث: حدثنا محمد بن علي ماجیلویه رضي هللا عنه قال -121
 ،عن جابر ابن یزید الجعفي ،عن المفضل بن عمر ،عن محمد بن سنان ،عن محمد بن علي الصیرفي الكوفي

كمال الدین  ...،قال رسول هللا صلى هللا علیه وآله :عبد الرحمن بن سمرة قال عن ،عن سعید بن المسیب
 .  286ص   ...الشیخ الصدوق ،وتمام النعمة

عن زید  ،عن محمد بن سنان ،عن أبیه ،عن أحمد بن محمد بن خالد ،سند حدیث: عدة من أصحابنا -121
 .211ص    ،8ج : کلینی، کافیالشحام 
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ر كند، اگر یش تفسیو نظر خو رأیكه قرآن را به  یكس

ست؛ و یش نیبرا یبا واقع باشد، اجر و پاداش مطابقو درست 

ش از ی، ب[قتیحق و حق] نه از مرزیاگر به خطا رود، هر آ

 .«دور شده است ،آسمان هفاصل

ه السالم( آمده ی)عل یر منسوب به امام حسن عسگریدر تفس

 است كه:

خذ أ یم؟ هو الذیله الشرف العظهذا  یأتدرون من المتمسك الذ»

عتنا؛ یش یاء عنا إلرت أو عن وسائطنا السفیالب أ ،ه عناتأویلالقرآن و 

ه، یالقرآن برأ ین. فأما من قال فیسئاقاس الیقن و یالعن آراء المجادل

ر أهله، و إن ین غعأخذه  یفإن اتفق له مصادفة صواب فقد جهل ف

 122،ه، فقد تبوأ مقعده من الناریالقرآن برأ یل فئأخطأ القا

بس  یشرف با تمسکش بهبه قرآن كه  متمسکد یدانیا میآ

كه قرآن و  او کسی است؟ نائل می گردد، کیستبزرگ 

ران ما به یندگان و سفیا از نمایت و یش را از ما اهل بیلتأو

آرای  [قیطر]؛ نه از ه باشدوردآانمان، به دست یعیش یسو

و نظر  رأیاما آنان كه به  قیاس کنندگان،اس یقاهل جدل و 

                                                                                                                   

 

 

 .212ص    ،27ج  :الحر العاملي ،البیت (وسائل الشیعة )آل  -122
 .182، ص92بحاراألنوار، ج و  13( صعلیه السالمتفسیر االمام الحسن العسکری ) -122
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كنند، اگر تصادفاً گفتارشان یخود دربارة قرآن اظهارنظر م

وده نمادانی نر اهلش یقرآن از غ یریفرا گدر درست باشد، 

؛ و اما اگر دچار خطا و اشتباه شده، سخنشان مطابق ...است

 .«گاهشان آتش جهنم خواهد بودیواقع نباشد، جا با

شان یو ا لیه السالمع یعلحضرت خ صدوق به اسناد خود از یش

كند كه خداوند متعال فرموده ینقل م لی هللا علیه و آلهصامبریاز پ

 است:
 123؛یه كالمیمن فسر برأ یما آمن ب»

ر كند یش خود( سخن مرا تفسیخود ) از پ رأیكه به  یكس

 .«اورده استیمان نیبه من ا

 :لیه السالمعامام باقر
ُ أَْعلَمُ  :َفقُولُوا ،َو َما لَْم َتْعلَُموا ،َما َعلِْمُتْم َفقُولُوا» ُجَل  ،هللاَّ َفإِنَّ الرَّ

َماِء َو اأْلَْرِض یَها أَْبَعَد َما بَ یِخرُّ فِ یَة فَ یْنَتِزُع اآْل ی  128؛َن السَّ

 :کهد یید بگویدان ید و آنچه را نمیید بگویدان یآنچه را م

 یه ایآ یفردو  .د(یداند )به خدا واگذار كن یر مهتخداوند ب

شتر از فاصله یه به فاصله بیباط با آتدر ار لیو ،برمی گیرد

 .«كند ین سقوط مین آسمان و زمیب

 

                                                 
 ،حدثنا علي بن إبراهیم بن هاشم :قال ،سند حدیث: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ) رحمه هللا ( 123

عن أمیر المؤمنین )  ،عن آبائه ،عن أبیه ،الرضا عن علي بن موسى ،عن الریان بن الصلت ،حدثنا أبي :قال
ص   :شیخ الصدوق ،األمالي :قال هللا عز وجل :قال رسول هللا ) صلى هللا علیه وآله ( :قال ،علیهم السالم (

 مجلس دوم.  ،88
 2289ص  27ج  :الشیعةوسائل 128
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مجموع روایات دال بر ز ا یانمونهنقل شد كه  یاتیروا

بدین ترتیب در اصل  ،می باشد رأیحرمت ومنع از تفسیر به 

 ید معناید دیبااما  116بحثی نیست. رأیتفسیر به بطالن و حرمت 

 ؟ستیچ «رأیر به یتفس» یقیحق

 ،شده یكه به شدت از آن نه رأیر به یظاهرا مراد از تفس  

 موارد زیر باشد: 

که یی ف معنای ظاهری آیه در جابر خالد یر قرآن مجیتفس -1

هیچ قرینه ای نه متصل ونه منفصل بر خالف معنای ظاهری در 

 .بین نباشد

تفسیر قرآن بر وفق معنای ظاهری در صورتی که قرینه ای - 5

 .قطعیه بر خالف معنای ظاهری موجود باشد

در  ،تفسیر قرآن با تقویت یک احتمال در میان چند احتمال -1

آیه مجمل باشد و ظهوری در یک معنی نداشته باشد جایی که معنای 

دلیل معتبری وجود داشته  ،بدون اینکه برای ترجیح آن احتمالو 

 . باشد

به کارگیری روشهای ناشی از )تفسیر به رأی( این نوع تفسیر 

را در سه روش زیر  توان آنها ناصحیح در تفسیر است که می

 :خالصه نمود

                                                 
)مقدمة تفسیر  ،ألنوارمحمد طاهر عاملي در كتاب مرآة ا یروایاتي از این دست را مرحوم مول -126

و  112-117، صفحات 89جلد :، مرحوم عالمة مجلسي در كتاب بحاراألنوار19-18 تبرهان(، صفحا
 اند.آوري كرده، جمع129، ص18ج :شیخ حر عاملي در كتاب وسائل الشیعه
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 نتحمیل نظریات شخصی بر قرآ-1

و درك معانی  ،مفسر به جای آنكه وصول به مقاصد واقعی

در چهارچوب  ،مراد از آیات را هدف اصلی خویش قرار دهد

آن و كند خداوند را تفسیر میالم ک ،رأی خاصی كه دارد ونظریه 

کسانی به معموال روش را این  ،سازد می خود منطبقدیدگاه  ارا ب

را بر قرآن خاص خود  هریکار می برند که می خواهند بدعت یا نظ

از میان احتماالت  آن،پذیرش و برای ترغیب مردم به  ،دنتحمیل كن

ند كه نظر خاص نكمی را تقویت معنای  ،موجود در معنای آیه

تفسیر به یکی از مصادیق مهم بنا بر این  ؛آنهاستوپیش فرض 

مقاصد و در تبیین معانی خود اندیشه  و محور قرار دادن نظر ،رأی

 .است قرآن

که در این باره  یبه این مورد را از احادیث رأیشمول تفسیر به 

  :می توان دریافت ،وارد شده
( قال فی اثناء خطبة خطبها  علیه السالم)  ان امیر المؤمنین يورو

ــ حاكیا عن رسول هللا صلى هللا علیه واله قوله  ــ بعد فتح البصرة بأیام

صلی هللا علیه و الی ان قال  ــ امتییا علی انك باق بعدی، ومبتلى ب :»

وتجاهد من امتی كل من خالف القرآن وسنتی، ممن یعمل فی  ــ آله

  .انما هو أمر الرب ونهیه ،فی الدین رأیوال  ،الدین بالرأی

  .فأرشدنی إلى الفلح عند الخصومة یوم القیامة !فقلت: یارسول هللا

إذا قومك عطفوا  ،هدىفاقتصر على ال ،إذا كان ذلك كذلك ،نعم :فقال

وعطفوا القرآن على الرأی، فتأولوه برأیهم بتتبع  ،الهدى على الهوى

 ،الحجج من القرآن لمشتهیات األشیاء الطاریة عند الطمأنینة إلى الدنیا
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وإذا قومك حرفوا الكلمة عند مواضعه  ،فاعطف أنت الرأی على القرآن

والفرقة  ،دة الناكثةوالقا ،واالمراء الطامحة ،عند االهوال الساهیة

 ،هل االفك المردی والهوى المطغىأواألخرى المارقة  ،القاسطة

  137؛فان العاقبة للمتقین ،فال تنكلن عن فضل العاقبة ،والشبهة الخالفة

خطبه  یدر اثنا علیه السالم نیمؤمنر الیت شده است كه امیروا

امبر خدا یبه نقل از پ ،راد فرمودیكه پس از فتح بصره ا یا

و به  یمان یمن م تو پس از !یعل یت كرد كه: ایرواص( )

هر كس از با امبر فرمود: ی..... آنگاه پیشو یم یامت من مبتل

 .جنگیمی  امت من كه با قرآن و سنت من مخالفت ورزد

ن كه در یكنند با ا یش عمل میخو رأین به یهمان ها كه در د

  .مطرح است یاله یتنها امر ونه .ستین رأین ید

در مت خصوهنگام  یروزیمرا به پ !رسول خدا یتم: اگف

  .فرما ییامت راهنمایروز ق

 ،ت اكتفا كنیبر هداتو كه چنان شد  یوقت :حضرت فرمود

بر ش یخو یهوااساس ت را بر یقوم تو هداکه ان زمآن 

و قرآن را  ،چاندندیش پیخو رأیقرآن را بر محور  ،گرداندند

ات عارضی یهتشم ساسدر آوردن حجت های قرآنی برارای ب

خویش  رأیبا  در زمانی که به دنیا اعتماد نموده اند ،خود

و آن  ،معطوف نماش را بر قرآن یخو رأیتو  .کردند تأویل

غفلت در بحرانهای  ،شیگاههایم تو سخن را از جاقوزمان كه 

 ،(ناکثینعت شكن )یپادشاهان آزمند و رهبران ب نزد ز ویبرانگ
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ن( كه ین )مارقیو گروه خارج از د ،ن(یو گروه ظالم )قاسط

ف یتحر ،می باشند انگر و شبههیطغ یاهل دروغ مهلك و هوا

چرا كه عاقبت از آن  ؛نمانتو از عاقبت ارزشمند باز ،كنند

 .«ان استیمتق

 تفسیر قرآن بدون تخصص -5

استفاده از دستور عمومی زبان تنها با تفسیر قرآن مجید 

 ،در بیان مطالبقرآن مجید ی بدون آگاهی از اسلوب خاص عرب

گر یات دیناسخ ومنسوخ و خصوص، محکم ومتشابهآیات  :مانند

  قرآن.

را  رأیتفسیر به نهی از روایات مفاد استاد عالمه طباطبایی 

 هنظریباره این کار گیری این روش می داند و در نهی از به 

 گوید:می

یر به شود كه نهی از تفساز روایات و آیات چنین استفاده می"

باشد؛ به ، متعلق به روش تفسیر و استخراج مقاصد قرآن میرأی

كوشد در فهم كالم الهی، همان روشی را به این معنا كه مفسر می

روشن ]باشد. ... با آن مأنوس می كار گیرد كه در فهم بیان مخلوق،

های كالم و استخراج معانی از الفاظ، اسلوب برای فهم مدلول [است

وگوهای خود از آن جود دارد كه مردم همواره در گفتو قواعدی و

ها و قواعد را در و هنگامی كه مفسر همین اسلوب ،كنندپیروی می

گیرد، خواه ناخواه از روش و فهم معانی و مقاصد قرآن به كار می

گردد؛ زیرا قرآن در تفهیم مطالب، اسلوب خاص قرآنی خارج می
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كامالً آن را رعایت كرده،  اسلوب خاصی دارد كه الزم است مفسر

با توجه به این كه قرآن در زمان  از حدود آن تجاوز نكند. باألخص،

حیات پیامبر گرامی به آن معنا كه در بین ما شهرت دارد، 

های پراكنده نزد ها و آیهآوری نشده بود، بلكه به صورت سورهجمع

و  مسلمانان وجود داشت. بنابراین، هرگاه كسی بخواهد معانی

ای را درك كند، روا نیست كه تنها به مدلول آن آیه توجه مقاصد آیه

ها و كند و از سایر آیات چشم بپوشد، چنانكه دربارة فهم مدلول

 111كند...معانی كالم مردم، این چنین عمل می

مقصود عالمه طباطبائی این نیست که در تفسیر قرآن مجید 

و القرینه وخاص بر عام چون تقدم قرینه بر ذ ،باید قواعد محاوره

این است که عالوه بر  مقصود کنار گذاشت بلکه امالً کوامثال آن را

نیز بیان قرآن مجید  هشیودر ص اباید قواعد خ ،قواعد عام محاوره

بنا بر  ؛در نظر گرفته شود وتنها به اعمال قواعد عام اکتفا نگردد

حاوره در جایی که قواعد خاص در این کتاب با قواعد عام ماین 

 دارد قواعد خاص مقدم خواهد بود. اختالف 

خالصه آنکه در تفسیر قرآن مجید از یکسو باید قواعد عام 

  ،ومقدم بودن قرینه بر ذو القرینه ،مانند حجیت ظواهرمحاوره 

از سوی دیگر در ، و مورد توجه واقع گردد ،وخاص بر عام
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باید  ،شد بیانی قرآن مجید ثابت همواردی که اسلوب خاصی در شیو

و صرفا  ،اسلوب مالک برای فهم و تفسیر قرآن قرار بگیردهمان 

بنا بر این تفسیر قرآن بدون مالحظه و  ،به قواعد عام اکتفا نگردد

 خواهد بود. رأیبه تفسیر  ،قواعد عمومی وخصوصیرعایت 

  تفسیر قرآن بدون در نظر گرفتن احادیث-1

اهل بیت پیامبر و بهره بردارى از احادیث بدون تفسیر قرآن 

بدون بررسی  ،چون اخذ به عام یا مطلق قرآن مجید ،علیهم السالم

 . اهل بیت علیهم السالممخصص یا مقید آن در سخنان 

اهل كار كسانى را كه بدون مراجعه به  اهل بیت علیهم السالم

 موردبا صراحت نمودند به تفسیر قرآن مىقدام ا و بیت علیهم السالم

و كار آنها را موجب هالكت خود و بدبختى  ،دادند میقرار تخطئه 

علیهم بدون مراجعه به اهل بیت وبا مدعیان تفسیر  ،دیگران دانستند

 نمودند.می معارضه  السالم

ِ  ،َعْن َشِبیِب ْبِن أََنسٍ  ِفی  علیه السالمَعْن َبْعِض أَْصَحاِب أَبِی َعْبِد هللاَّ

ِ : »َحِدیثٍ    «؟أَْنَت َفِقیُه اْلِعَراقِ » :َقاَل أِلَِبی َحنِیَفةَ  لیه السالمعأَنَّ أََبا َعْبِد هللاَّ

 َنَعْم  :َقالَ 

  ؟َفبَِم ُتْفِتیِهمْ  :َقالَ 

ِة َنبِیِه  :َقالَ  ِ َو ُسنَّ   .صلی هللا علیه و آلهِبِكَتاِب هللاَّ

ِ َحقَّ َمْعِرَفِتِه َو َتْعرِ  !یا أََبا َحِنیَفةَ » :َقالَ  اِسَخ َو َتْعِرُف ِكَتاَب هللاَّ ُف النَّ

 َنَعْم  :َقالَ  «؟اْلَمْنُسوخَ 
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َعیَت ِعْلما  » :َقالَ  ُ َذلَِك إاِلَّ ِعْنَد  ،یا أََبا َحِنیَفَة لََقِد ادَّ َویلََك َما َجَعَل هللاَّ

یِة  ،أَْهِل اْلِكَتاِب الَِّذیَن أُْنِزَل َعلَیِهمْ  َویلََك َو اَل ُهَو إاِلَّ ِعْنَد اْلَخاصِّ ِمْن ُذرِّ

ٍد نَ  ُ ِمْن ِكَتاِبِه َحْرفا   صلی هللا علیه و آلهبِیَنا ُمَحمَّ َثَك هللاَّ  129«َو َما َورَّ

تو »فه فرمود: یبه ابوحن علیه السالم امام صادق یتیروابنا به 

  .یاو گفت: آر «؟ یه مردم عراق هستیفق

او  «؟یده یم یفتو یزیچه چ هیابر پ»حضرت فرمود: 

  .(صلی هللا علیه و آلهمبرش )ایگفت: طبق كتاب خدا و سنت پ

سته یا آن گونه كه شایآ !فهیابو حن یا»حضرت فرمود: 

 یو ناسخ و منسوخ آن را م یفهم یآن را م ،كتاب خدا است

  .یاو گفت: آر «؟یشناس

 ،یدار یعلم بزرگ یعادفه ایابو حن یا»حضرت فرمود: 

 یعنیــ ن آن علم را جز نزد صاحبان قریخداوند ا !بر تو یوا

بر  یوا ،قرار نداده است ــهمان ها كه قرآن بر آنان نازل شده 

امبر ما حضرت یژه از نسل پیعلم قرآن تنها نزد افراد و !تو

 یو خداوند از علم قرآن حت ،( استصلی هللا علیه و آلهمحمد )

 .«حرف را به تو به ارث نداده است یک

 .رسید علیه السالمتاده خدمت امام باقر"قزید شحام می گوید: 

 :او گفت «تاده تو فقیه مردم بصره هستی؟قای »حضرت فرمود: 

خبردار شده ام كه تو من » :حضرت فرمود .فكر می كنند نینمردم چ

  .ریآتاده گفت: ق «؟تفسیر قرآن می كنی
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اگر تو از روی علم و یقین تفسیر می »حضرت فرمود: 

و ای تبر وای  :داری.... آنگاه امام فرمود ییكنی مقام واال

اگر تو از پیش خود قرآن را تفسیر می كنی هالك  !تادهق

ای و دیگران را نیز به هالكت افكنده ای و اگر از گفته  شده

و دیگران را نیز به شده ای بازهالك  ،دیگران تفسیر میكنی

ی كه ناسرا تنها كآن قر !تادهقتو ای بر وای  .هالكت افكنده ای

 147 «.مخاطب قران بوده اند می فهمند.

اهل تفسیر قرآن كریم بدون مراجعه به  ،وقتادهادعاى ابوحنیفه  

 دیث نفى شده است. احابود كه در این  بیت علیهم السالم

بن كهیل و  ةبه سلم (لیه السالمروی همین اصل است كه امام )ع

 :كه خود را از مفسرین قرآن می دانستند می فرماید ةحكم بن عتیب
َبا َفاَل » َقا َو َغرِّ  َتِجَداِن ِعْلما  َصِحیحا  إاِلَّ َشیئا  َخَرَج ِمْن ِعْنِدَنا أَْهَل َشرِّ

 132 131؛اْلَبیتِ 

                                                 
ِد ْبِن ِسَنانٍ   131 ِد ْبِن َخالٍِد َعْن أَِبیِه َعْن ُمَحمَّ ٍة ِمْن أَْصَحاِبَنا َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ یا َقَتاَدةُ أَْنَت ...قال:  َعْن ِعدَّ

ُر اْلقُْرآنَ » :علیه السالمَهَكَذا یْزُعُموَن َفَقاَل أَُبو َجْعَفٍر  :َفَقالَ  «؟َفِقیُه أَْهِل اْلَبْصَرةِ  َفَقاَل لَُه َقَتاَدُة  «؟َبلََغِنی أَنََّك ُتَفسِّ
 َنَعْم 

ُرهُ ِبِعْلٍم َفأَْنَت أَْنَت َو أََنا أَْسأَلُكَ :»علیه السالمَفَقاَل لَُه أَُبو َجْعَفٍر  ى أَْن َقاَل أَُبو َجْعَفٍر إِلَ  ...َفإِْن ُكْنَت ُتَفسِّ

ْرَت اْلقُْرآَن ِمْن ِتْلَقاِء َنْفِسَك َفَقْد َهلَْكَت َو أَْهلَْكتَ  !َویَحَك یا َقَتاَدةُ  :علیه السالم َما َفسَّ َو إِْن ُكْنَت َقْد  ،إِْن ُكْنَت إِنَّ

َجاِل َفَقْد َهلَْكَت َو أَْهلَْكتَ  ْرَتُه ِمَن الرِّ َما یْعِرُف اْلقُْرآَن َمْن ُخوِطَب ِبهِ َویَحَك یا َقَتادَ  ،َفسَّ  6 :ج کلینی، کافی  «ةُ إِنَّ
    186  :ص 27 :الشیعة جوسائل287  :ص

اِء َعْن َثْعلََبَة ْبِن َمیُموٍن َعْن أَِبی مَ  131 ٍد َعِن اْلَوشَّ ةٌ ِمْن أَْصَحاِبَنا َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ : ْریَم َقالَ سند حدیث: ِعدَّ
 311ص  ،1 :ج کافی :کلینی فر علیه السالم سلمة بن کهیل و الحکم بن عتیبة...قال أبو جع

لیه )ع تفسیر تنها مختص اهل بیت :اند كهبرداشت نمودهاین گونه برخى از ظاهر این احادیث  132
ولكن چنانکه قبال گذشت با دقت در آیات و  ،( است و هیچ كس حق تفسیر قرآن كریم را نداردالسالم

فهمیده  ،اوان دیگر كه به تدبر در آیات قرآن كریم و عرضه احادیث بر آن و احادیث دیگراحادیث فر
به این معنى كه كسى بدون مراجعه به اهل  ،منظور از این احادیث نفى استقالل در تفسیراست :شود كهمى

 ،اندا بیان فرمودهى كه آنهئهاو بدون اعتماد به شیوه ،( و اخذ اصول معارف دین از آنهالیه السالمبیت )ع
این چنین تفسیرى حتى اگر براى به دست آوردن معناى ظاهرى آیات قرآن باشد  ،اقدام به تفسیر قرآن بنماید

یك قید و مخصصی باشد که در احادیث ذکر  ئیچون ممكن است براى آن ظاهر ؛اعتبار استباطل و بى
این مقصود از اختصاص علم قرآن به مخاطبان بنابر  ؛شده وتفسیر بدون بررسی وآگاهی از آن معتبر نیست
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ح را جز آنچه یشما دانش صح ،دیورغرب ب یا به شرق  به

 .«دیابی ینم ،ده استیرس اهل بیت علیهم السالمما  یاز سو

نسبت به هر  رأیاز کلمات علماء و مفسران نیز شمول تفسیر به 

در تفسیر  ، مرحوم فیض کاشانیمذکور استفاده می شودسه شیوه 

 :می فرمایدصافی، 

از    یكیاست به  یرا که مورد نه رأیر به یتفس یستیبا"

 م. یر  حمل كنیز یدو معنا

خاص دارد و  ینظر یرامون موضوعینكه مفسر در پیا -1

مه یات كریل و كشش دارد و لذا آیه  میاز باطن خود به آن نظر

كند تا مدعا و هدف  تأویلل خود یوم رأیبر طبق را  یقرآن

و  رأین یكه اگر او ا یابه گونه ،ه كندیخود را با آن توج

ن گونه یو ا ،دیفهمیه را نداشت، از قرآن آن معنا را نمینظر

كه  یمانند كس ،است یبا علم  و آگاه یگاه ،رأیر به یتفس

                                                                                                                   

 

 

این است که فهم کامل قرآن که شامل فهم ظاهر  ؛می باشند اهل بیت علیهم السالمو  (ص)قرآن که پیامبر 
بر این  ،می باشد اهل بیت علیهم السالمناسخ و منسوخ و همه خصوصیات دیگر است مخصوص  ،وباطن

ما یستطیع أحد أن یدعي أن عنده جمیع »ظیر حدیثی که می فرماید: معنی احادیث مختلفی داللت می نماید. ن
 . 228ص    ،1ج  :کلینی، کافی. ر.ک. «القرآن كله ظاهره وباطنه غیر االوصیاء

عدم امکان فهم ظاهر قرآن کریم برای غیر  ،پس مراد از احادیث نفی تفسیر به رای و امثال آن
دله بی شماری بر امکان فهم قرآن برای غیر معصومان در چرا که ا ؛نمی باشد علیهم السالممعصومان 

را ما برخی از این ادله  ، وتعیین فرموده اند داللت می نماید اهل بیت علیهم السالمی که ئچهارچوب روشها
 .ذکر نمودیمدر بحث حجیت ظواهر قرآن 
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د، در یانمیاستدالل م یات قرآنیح بدعت خود به آیتصح یبرا

ن یدر ع یول، ستیه، آن نیداند مقصود و مفهوم آیكه م یحال

 یرین تفسیچن یو گاه ،اندازدیحال خصم خود را به اشتباه م

چنداحتمال در  یاهیچنانچه آ یول، شودیانجام م یبا ناآگاه

دهد كه موافق غرض یح  میرا ترج ییش برود، او معنایمعان

را یز ؛كرده است رأیبه ر یهم تفس ین كسیچن ،وهدف اوست

و اگر نظر  ،ل نمودهیر تحمین تفسیاو همان است كه  بر ا رأی

و  ،داد یان نمجحان احتماالت ریاز م ین معنیا ،ن نبودیاو چن

ح  یصح یكند غرضیم رأیر به  یآنكس كه تفس یبرا یگاه

و استدالل  ،دیجویاز قرآن م یلیآن دل ایبر و وجود دارد

 ست... ین یه آن معنیمقصود از آ ،انددیكند كه خود میم

 یانات، معیت وبدون كمك از روایر با ظاهر عربیتفس -5

     كه  ییها یژگیكه با و چرا ؛باشدیم رأیر به یگر تفسید

 ؛ردیتواند درست انجام گ ینم یرین تفسیم دارد چنیقرآن كر

ل یالفاظ مبهم و تبد ،بیغرائب وعجا یم دارایرا قرآن كریز

ر، ناسخ و منسوخ، یم و تاخیاقتصار وحذف واضمار،تقد ،افتهی

گر وجوه یخاص و عام، رخص و عزائم، محكم و متشابه و د

ر را محكم نكرده و یكه ظاهر تفس ین كسیبنابرا ؛باشدیات میآ

و  ،اوردهیث به دست نیات را از احادیابعاد گوناگون آ

، دیرا استنباط نما یت قرآن معانیتنها از عربخواهد  می
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دچار  رأیر به یاشتباهات فراوان خواهد داشت و به تفس

 خواهدگشت.

از  ،ك مفسر قرآنی یث برایپس آشنا بودن به مفهوم احاد

نه فهم قرآن و استنباط از یاست تا زم یضرور یهان گامیاول

ك یر مانند آموزش یچرا كه ظاهر تفس ؛گردد یسرش میآن برا

دن مقاصد آن یهمف یعنی، است یریازمند به فراگیزبان ن

نه یفه در زمیات شریآنچه از رواو ازمند دانستن لغت است ین

است كه  یاصطالحات و فنون دیآیمه به دست میات كریآ

سقوط  رأیر به یاموزد تا در ورطه تفسیآنها را ب دیمفسر با

 نكند و آنها عبارتند از: 

مقصود را تفصیل كه ظاهر آنها  ،ات مجملیآ -1

 ند:فهماند. مانینم

وم یا ) و اتوا حقه یا )  اتوا الزكوة(و یموا الصالة( و ی) اق

 حصاده ( 

حق او را در »؛ «دیدهبزكات »؛ «دیپا دار رنماز را  ب»

 .«دیبپرداز درو روز

هللا  یصل یامبر گرامیان پیح و بیازمند توضیات، نین آیا 

ركعات و باید  یاله ید كه با استفاده از وحنباشیه وآله  میعل

كه زكات آنها واجب  یو اموال ،ت نماز، نصاب زكاتیفیك

 . ، بیان کنداست
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در نظر گرفتن ر قرآن بدون یو لذا پرداختن به كار تفس

 ح و روشن امكان ندارد. یت صرایروا

ر یدر تقد یعنیاضمار [به حذف واضمار  یموجز گوئ -5

مبصرة فظلموا نا ثمودالناقة ی: )و اتهآی. مانند ]ك لفظیگرفتن 

 (نفسهما

م كه  یداد یامابه ثمود ناقه"ن است كه: یه چنیكامل آ یمعنا

رت زا بود، اما آنان به خود ظلم و ستم روا یبص یانشانه

 "داشتند.

گمان  ،ت آن اكتفا كندیند و به عربیه را ببیكه ظاهر آ یكس

 یعنی ،است «ناقة» یوصف برا «مبصرة»برد كه كلمه یم

آنان که داند یز نمیو ن ،نبوده است نا بوده وكوریناقه و شتر، ب

كه با تسلط به  یدر حال، اندله به خود ستم نمودهیبه چه وس

وصف كلمه « مبصرة»د كه ینكته اضمار و حذف خواهد فهم

ز یر گرفته شده و سبب ظلم و ستم آنان نیاست كه در تقد «ةیآ»

ده یاست كه درلفظ حذف گرد ،كشتن شتر :یعنی «ابقتله»

 141است.

حرمت تفسیر  :یعنی ،ای که در رابطه با اصل موضوع نکته

برخی احادیث استفاده این است که از  ،استقابل ذکر رأیبه 

                                                 
 ، چاپ بیروت.22ر.ك: به مقدمة تفسیر صافي، ص    -132
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هر چند موجب  ،تفسیر به رأی این روششود که به کار گیری  می

است   رأیحمل آیه بر معنای ناصواب نشود باز داخل در تفسیر به 

در دو مرحله دارای  أیربنا بر این تفسیر به  ؛و شرعا محذور دارد

 محذور است: 

هر چند مرحله به کار گیری روشهای غیر صحیح  -1

 موجب استنتاج دیدگاه باطل نباشد. 

مرحله استنتاج یک دیدگاه ناصحیح ونسبت آن به ساحت  -5 

 قرآن مجید.  

وارد شده اند به  رأیاکثر روایاتی که در باره تفسیر به البته 

به استنتاج ناصحیح در باره معنای آیات یعنی ابتال  ،محذور دوم

اشاره ولی چنانکه  ،و از عواقب آن بر حذر می دارند ،نظر دارند

خود به کارگیری این روش شد از برخی از آنها استفاده می شود که 

لی مثل روایتی که از پیامبر گرامی ص ،نیز دارای محذور استها 

كسی »حضرتش فرمود:  در این باره نقل شده است كه هللا علیه و آله

تفسیركند و حتی به حق برسد، خطا كرده  رأیكه قرآن را به 

 144.«است

بنابر این روشن شد که حمل آیات قرآن مجید به معنای ظاهری 

آنها و تبیین معانی آیات را بدون اعمال روش های فوق، نمی توان 

 تفسیر به رأی شمرد وآن را شرعا ممنوع دانست. 

 فرموده است:در این باره چنین تفسیر البیان  در)ره( آقای خوئی 
فال یكون منه حمل اللفظ على  ،إن التفسیر هو كشف القناع كما قلنا

ولو فرضنا أنه تفسیر فلیس  ،النه لیس بمستور حتى یكشف ،ظاهره

                                                 
. شیخ طبرسی در بیان حدیث من 2982:حدیث 211/ص 8ج-ن الترمذي.جامع الصحیح و هو سن - 133

ان من حمل القرآن على  :فسر القرآن برأیه فأصاب الحق فقد أخطأ چنین فرموده است: فیكون معناه إن صح
 .12ص  1ر.ک. مجمع البیان ج ولم یعمل بشواهد ألفاظه، فأصاب الحق فقد أخطا الدلیل . ،رأیه
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وإنما هو تفسیر بما  ،لتشمله الروایات الناهیة المتواترة ،تفسیرا بالرأی

 -ن الذی یترجم خطبة من خطب نهج البالغة فإ ،تفهمه العرف من اللفظ

وبحسب ما تدل القرائن  ،بحسب ما یفهمه العرف من ألفاظها -مثال 

وقد أشار إلى  ،عمله هذا من التفسیر بالرأی ال یعد   ،المتصلة والمنفصلة

 ؛إنما هلك الناس فی المتشابه» :ذلك االمام الصادق )علیه السالم( بقوله

 من عند تأویالفوضعوا له  ،ولم یعرفوا حقیقته ،ناهالنهم لم یقفوا على مع

واستغنوا بذلك عن مسألة االوصیاء فیعرفونهم .  ،أنفسهم بآرائهم

ویحتمل أن معنى التفسیر بالرأی االستقالل فی الفتوى من غیر مراجعة 

ولزوم  ،مع أنهم قرناء الكتاب فی وجوب التمسك ،االئمة علیهم السالم

 ،عمل االنسان بالعموم أو االطالق الوارد فی الكتاب فإذا ،االنتهاء إلیهم

ولم یأخذ التخصیص أو التقیید الوارد عن االئمة  كان هذا من التفسیر 

وعلى الجملة حمل اللفظ على ظاهره بعد الفحص عن القرائن  ،بالرأی

من  أو الدلیل العقلی ال یعد   ،المتصلة والمنفصلة من الكتاب والسنة

على أن  ،وقد تقدم بیانه ،ل وال من التفسیر نفسهالتفسیر بالرأی ب

والعمل بما فیه . ومن  ،الروایات المتقدمة دلت على الرجوع إلى الكتاب

وحینئذ فال بد وأن یراد  ،البین أن المراد من ذلك الرجوع إلى ظواهره

 145من التفسیر بالرأی غیر العمل بالظواهر جمعا بین االدلة .

جه یدر نت ،است برداریهمان پرده م یر آن گونه كه گفتیتفس

ظاهر  یناعچون م .ستیر نیتفس ،ظاهر آن یحمل لفظ بر معنا

ر هم باشد یاگر تفس 146،شود یرین پرده گآست تا از یپنهان ن
                                                 

 271ـ26السید الخوئي  ص  -قرآنالبیان في تفسیر ال 138
البته این نظر قابل مناقشه و اشکال است؛ چون چنانچه در تعریف تفسیر گذشت، تفسیر معنای  136

 گسترده ای دارد و تنها به معنای ابهام زدائی از آیات مبهم و مجمل نمی باشد.
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ه ب ریاز تفس یكه نه یاترمتوات یتا روا نیست رأیه ب ریتفس

است  یریتفس ،فظ بر ظاهرلحمل  .كند شامل آن گردد یم رأی

 یاز خطبه ها یكه خطبه ا یچرا كه كس ؛عرف بر طبق فهم

فهمند و  یطبق آنچه عرف از الفاظ آن مــ نهج البالغه را 

دارد، بر آن داللت متصل و منفصل  ینئقراآنچه که طبق 

علیه امام صادق  .ستین رأیر به یكند كار او تفس یترجمه م

همانا مردم در  :قت فرموده استین حقیابه با اشاره  السالم

و  ،دانند یآن را نم یچرا كه معنا ؛ابه هالك شده اندمتش

 آن یشان برادو فكر خو رأیشناسند و با  یقت آن را نمیحق

 یاء بین كار از پرسش از اوصیو با ا ،دهند یقرار م تأویل

 شناسند. یگر آنان را نمیشوند و د یاز مین

استقالل در  ،رأی به ریتفس یرود كه معنا یو احتمال م

ن كه یبا ا .هم السالم باشدیاجعه به ائمه علمرن بدون داد یفتوا

وستن به آنان یان قرآن در وجوب تمسك و پیامامان همتا

ا اطالق قرآن عمل كند یسان به عموم و نن اگر ایبنابرا .هستند

توجه هم السالم یده از امامان علید رسییتق وص یتخصبه و 

لفظ بر حمل  ،م رفتههیروو .است رأیه ب رین تفسیانکند 

ظاهرش پس از جستجو از قرائن متصل و منفصل در  یمعنا

 یمحسوب نم رأیر به یتفس ،یل عقلیا دلیكتاب و سنت و 

به  .ش گذشتبیانآنگونه كه  ،ستیر نیتفس یه حتکبل .شود

د به كتاب یبود كه با نآ یایات گذشته گویعالوه كه روا

ت اس وروشن ،مراجعه كرد و به آنچه در آن است عمل كرد

 ؛قرآن است هرهمان مراجعه به ظوا ،کار نیكه منظور از ا
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ر از عمل به ظاهر یغ رأیر به یقطعا منظور از تفس پس

 ن ادله جمع شود.ین شكل بیخواهد بود تا به ا

 



 

 فصل سوم

  اهل بیت علیهم السالمرى یروشهاى تفس



و روش قرآن ر یدر تفس اهل بیت علیهم السالمگمان نقش  یب

 یار قابل توجه و سرنوشت ساز است. اگر كسیآن بس استنباط از

ن ینه منابع و روشهای تفسیر داشته باشد كامال ایدر زم یپژوهش

نه یدرزم یحیتصح یهااز حركت یاریابد كه بسییقت را در میحق

  145است.السالم  معلیهت یاهل ب یهامرهون آموزهتفسیر 

با توان  یا مر اهل بیت علیهم السالمرى یتفس یوه هایوشروشها 

ات یر آیدر تفس اهل بیت علیهم السالماز  وارده که ثیبررسى احاد

ها مخصوص خود وهین شیاز االبته برخی  ،م به دست آوردیقرآن كر

از یى و لدنى نتوهبعلم مچرا كه به ــ است  اهل بیت علیهم السالم

ى است كه استفاده از یروشها ،از روشهاگر یولى برخى د ــ دارد

 .ر استسّ یز میگران نیر براى دیت مقدمات و اصول تفسیبا رعاها آن

برای استفاده  اهل بیت علیهم السالمروشهای تفسیری فراگیری پس 

ما در  .از آن ها در امر تفسیر قرآن مجید الزم و ضروری می باشد

 اهل بیت علیهم السالمرى ین روشهاى تفسیمهمتراین بخش به بیان 

 :خواهیم پرداختنه ین زمیارد شده در اث ویل احادیبر اساس تحل

                                                 
اهل  یریو تفس یقادمتون اعت یو برخ)ره( د صدوق یاست كه به كتاب توح ینه كافین زمیدر ا  -12

با با بیان تفسیر صحیح آیات متشابه و همجنین چگونه )ع(  ت مراجعه شود تا روشن گردد كه ائمهبی
در متون و  ییض و ظاهرگرایتفو ،ده تجسم، ارجا،یش به  عقیاز گرا یو ذكر نكات علم یاستدالل عقل

 یه و بنیام یدوران بن یانحراف یكرده و نقش حركتها یریجلوگ یو انحراف یباطن یرهایاز تفس یاریبس
و  کردعباس را در موضوعات مختلف برمال كرده اند. هم چنین كافي است به ابواب مختلف فقه مراجعه 

 . نمودمشاهده  ،ائمه را كه ناظر به فقه اهل سنت استتفسیر آیات االحکام 



 121 )ع(                                                           اهل بیت روشهای تفسیری 

 

 یزبان عربقواعد لغت و توجه به باات قرآن یر آیالف  تفس 

قواعد زیان  از یتوجهقابل زان یت، به میر اهل بیدر تفس

 .شده استدر زبان استفاده لغت وجوه به کار گیری یک عربی و 

 :نمودبررسی را می توان تحت عناوین زیر شیوه این 

 در آیات واژگان نای عیین معت -5

مشخص نمودن معنای واژه های به کار رفته در آیات به 

پایه و اساس برداشت صحیح از قرآن اهمیتی فراوان دارد که  عنوان

برای جلو گیری از برداشتهای هم برای فهم معنای آیه و هم  باید

اهل ر شاهد توجه یز ینمونه هاناصحیح از قرآن به آن توجه نمود. 

 باشد.  یر میدر امر تفستعیین معنای واژه ها به  م السالمبیت علیه

سألت أبا جعفر  :د باسناده إلى محمد بن سالم قالیكتاب التوح یف -1

س ما منعك أن تسجد لما یا ابلی) :قول هللا عزوجل :ه السالم( فقلتی)عل

واذكر ) :قال هللا ،كالم العرب القوة والنعمة ید فیال»دى( فقال: یخلقت ب

دهم ی)أ :وقال ،بقوة ید( أیناها بایوقال: )والسماء بن (دینا داود ذا االعبد

  138نعمة. یضاء أید بی یلفالن عند :قالیقوة و یبروح منه( أ

 یدرباره معنا علیه السالم د: از امام باقریگویمحمد بن مسلم م

ل ْقت  یا إِْبلِ ی) دم:یه پرسین آیا ا خ  د  لِم  ك  أ ْن ت ْسج  ن ع  ا م  س  م 

(ید  یبِ 
141  

                                                 
 333ص    ،3ج  :الشیخ الحویزي ،تفسیر نور الثقلین 138
 78ص/ 139
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قدرت و  ید، در كالم عرب به معنای» حضرت فرمود:

ا اأْل  ) :هآین ینعمت است، چنانكه در ا د  ذ  او  ن ا د  ْبد  ْر ع  اْذك   157«دِ یو 

اء  ب ن  ): هآین یو ا السَّم  قوت است و  ید به معنای 151(...د  ین اه ا بِأ  یو 

أ  ... )در قول خداوند:  وح  ِمْنه  یو  ه ْم بِر   یعنابه م 155(...د 

د ی یعند لغالنشود: یاست و در عرب گفته م «قواهم»

 151«از او بر من است. ینعمت :یعنی ،ضاءیب

 لیه السالمطالب ع یبن أب یقال عل :قال :یمعمر السعد یعن أب -2

ال  یر أیهم بخینظر إلیال  یعنی (اَمةِ یْوَم اْلقِ یِهْم یْنُظُر إِلَ یَو ال )قوله   یف

 یعنینا، یال تنظر إل :د و للملكیب للرجل السقول العریرحمهم، و قد ی

  154«.ر، و ذلك النظر من هللا إلى خلقهیبنا بخیأنك ال تص

 علیه السالم طالب یبن اب یعل" گفته است: يمعمر سعد ياب 

ال  )سخن خداوند:  بارهدر ةیْوم  اْلقِ یِهْم یْنظ ر  إِل  یو   یعنیفرمود:  155(...ام 

شود، چنانكه یسته نمیشان نگریه ار و رحمت بیامت به خیدر روز ق

  یریخ یعنی "نایالتنظر ال"د: یگوید و بزرگ و شاه میعرب به س

ن است كه خداوند یه مقصود این آیرسد، و در ایاز شما به ما نم

                                                 
 17ص/ 181
 37لذاریات/ا 181
 22مجادلة/ 182

: شیخ صدوق، محمد بن علي، التوحید، تصحیح سید هاشم طهراني، قم، موسسة النشر االسالمي -182
 .182ص

 181ص  ،1تفسیرعیاشي ج  183
 77آل عمران/ 188
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ده رحمت به یو به د دهدیشان )عهدفروشان( نمیبه ا یر و رحمتیخ

 156"نگرد.یآنان نم

)الذین یمشون علی  هشریف هسیر آی( در تفعلیه السالمامام صادق )4

 فرمود: االرض هونا (

ال یتكلف وال  ،هو الرجل یمشی بسجیته التی جبل علیها»

 157.یتبختر

    ده شده راهیكه آفر یعتیاست كه طبق طب یمنظور فرد"

 .«كند یدر راه رفتن اعمال نم یتصنع و تكبر ،رود یم

 بیانی و شیوه های دقتهای ادبی تفسیر با استناد به  -2

و وجوه  )مفردات( در تفسیر عالوه بر توجه به معنای واژگان

طرز به  ،مختلف محاورهقواعد باید شیوه ها و   ،کاربرد آن

و خصوصیاتی که هر کدام از آنها بیان می  ،کارگیری قیود وحروف

 لیه السالمدر احادیث اهل بیت ع ،نمایند باید مورد توجه قرار گیرد

یر قرآن مورد توجه واقع گردیده است که در نیز این شیوه در تفس

 پردازیم:  ی میتفسیر هبه کار گیری این شیوذیل به ذکر دو نمونه از 

ه السالم( یعن مسعدة بن صدقة،  قال: سمعت أبا عبد هللا )عل -1

عن المنكر أواجب هو على  یقول: وسئل عن األمر بالمعروف والنهی

 لم ؟ ل له: ویعا ؟ فقال: ال، فقیاالمة جم

                                                 
عیاشي، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشي، تصحیح سید هاشم رسولي محالتي، تهران، مكتبة  -186

 .181، ص1 : جالعلمیة االسالمیة
 211ص    7ج  شیخ طبرسی، تفسیر مجمع البیان 187



 123   قرآن کریم از منظر اهل بیت )ع(                                                      

العالم بالمعروف من المنكر، ال  ،المطاع یإنما هو على القو»قال: 

قول من الحق إلى ی یمن أ یال إلى أیسب یهتدیال  یف الذیعلى الضع

ل على ذلك كتاب هللا عز وجل قوله: ) ولتكن منكم أمة یالباطل والدل

فهذا خاص  (نهون عن المنكریأمرون بالمعروف ویر ویدعون إلى الخی

هدون بالحق ی) ومن قوم موسى أمة  :كما قال هللا عز وجل ،عامر یغ

ومئذ امم یعلى امة موسى وال على كل قومه وهم  :قلیولم )عدلون یوبه 

م كان ی) إن إبراه :مختلفة واالمة واحدة فصاعدا كما قال هللا عز وجل

 158«.... عا هلل عز وجلیمط :قولی (امة قانتا هلل

ه السالم( یامام صادق )عل د: ازیگو یمسعدة بن صدقه م

ا بر یآکه سئوال شد از منكر  یدرباره امر به معروف و نه

 د: چرا؟ یر، پرسیهمه امت واجب است؟ حضرت فرمود: خ

كه واجب است  یضه، بر كسین فریحضرت فرمود: ا

 رش باشدیز سخن او مورد پذیو نباشد له أتوانمند و عالم به مس

 یاوند متعال است كه ممطلب، كتاب خداین ل بر یاست. دل

بخوانند  یكید كه به ننباش ین شما گروهید از بیو با»د: یفرما

ناپسند باز  یده فرمان دهند و از كارهایپسند یو به كارها

ن كه شامل یاست نه اخاص  یگروهویژه ه ین آیو ا «دارند

        گر ید یهمه افراد باشد، همان طور كه خداوند در جا

و كردند  یت میبه حق هدا یامت یقوم موسو از »د: یفرما یم

                                                 
 89ص    8ج  علی بن إبراهیم، عن هارون بن مسلم، کلینی، کافیسند حدیث:  188
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امت آیه نفرموده است که بر  «.ردندبه حق و عدل حکم می ک

 ...بود یتین مسئولیقوم او چن هو بر هم یموس

علیه ن یبن الحس یفلما حدث عل علیه السالمو قال الباقر  -5 

 !ا ابن رسول هللایمجلسه  یث، قال له بعض من فیبهذا الحد السالم

وبخ هؤالء األخالف على قبائح أتى بها أسالفهم و یاقب هللا و عیف یك

ة  ِوْزر  أ ْخرى»قول عز و جل یهو  ن یفقال ز ؟«و  ال ت ِزر  واِزر 

ه یخاطب فیإن القرآن نزل بلغة العرب، فهو »لیه السالم:ن عیالعابد

قد أغار قومه على بلد و  یمیقول الرجل التمیأهل هذا اللسان بلغتهم، 

 یقول العربیه أغرتم على بلد كذا و كذا و قتلتم كذا، و ین فقتلوا م

نا آل فالن و نحن خربنا بلد یفالن، و نحن سب یضا نحن فعلنا ببنیأ

و أولئك  ،د هؤالء بالعذلیرید أنهم باشروا ذلك، و لكن یریكذا، ال 

ات إنما هو یهذه اآل یباالفتخار أن قومهم فعلوا كذا. و قول هللا تعالى ف

ن، ألن ذلك هو یخ العذل على هؤالء الموجودیألسالفهم، و توب خیتوب

ضا راضون بما یألن هؤالء األخالف أو بها أنزل القرآن،  یاللغة الت

إذ  :یأنتم فعلتم، أ :قال لهمیفعل أسالفهم، مصوبون ذلك لهم، فجاز أن 

 159«ح فعلهمیتم بقبیرض

ات یآ علیه السالم ت كرده است كه امام سجادیامام باقر روا 

در روز  یم آشكار ماهیل از تحریاسرائیمربوط به تجاوز بن

                                                 
 272ص  :العسكريتفسیراإلمام 189
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ن اعتدوا یو لقد علمتم الذ" خواند:یم یشنبه را در حضور جمع

   167"ن...یالسبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئ یمنكم ف

فرزند رسول خدا! چگونه  یاز حاضران گفت: ا یكی

ان ینیشیت پیرا به جهت گناه و معص یل كنونیاسرائیخداوند بن

كند، مگر خداوند در سوره انعام یخ میشان عقاب و توبیا

 د:یگوینم

ى» ة  ِوْزر  أ ْخر  اِزر  ال  ت ِزر  و     161«و 

فرمود: قرآن به زبان عرب نازل شده و  علیه السالم امام سجاد

 .دیگویشان سخن میزبان ابا اسلوب 

 یاهیاش به منطقه و قرلهیم كه قبیتم یاز بن یمردمثال 

د: آن شهر را یگویاند، مهجوم آورده و كشتار و غارت كرده

 .دید و غارت كردیكشت

 زدیمله یقبآسیب را به فالن د: ما فالن یگویم یعربمرد ا ی

را خراب فالن شهر م و یگرفت اسیرفالن خاندان از ما و 

این كار  بدون واسطهولي منظورش این نیست كه آنها  ،میكرد

افتخار این است كه این . بلكه مرادشان ازرا انجام داده اند

گروه و قبیله شان چنین كاري را انجام داده است.  گفته خداوند 

جودین است. ودر این آیات در مقام توبیخ پیشینیان و نیز بر م

                                                 
 66بقرة/ 161
 163أنعام/ 161
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همان زبانی است كه قرآن بر طبق آن نازل شده مقتضای چون 

به كار اند  یاست و نیز به به این دلیل كه بازماندگان راض

 ؛ستنددان یرا صواب م و کار آنانبودند گذشتگان خویش 

بنابراین جایز است به آنان نیز گفته شود که شما این كار را 

 .«به كار زشت آنان بودید یشما راض ییعن .كردید

 : تفسیر از راه بیان وجوه كاربرد یك مفهوم در قرآن كریم 3

القرآن ذلول »وده است: فرم (صلی هللا علیه و آلهـامـبـر اكرم )یپـ

قرآن هم چون شتر رام به  165؛فاحملوه على احسن الوجوه  ،ذو وجوه

 . «دین وجه راه بریولى آن را بر بهتر ،هر طرف مى توان او را برد

القرآن حمال ذو »( فرموده:  علیه السالمرمؤمنان )یموال ام

  «را استیقرآن محتمالت گوناگونى را پذ 161؛وجوه

بیشتر کلمات دارای کاربردهای مختلف و طیف گسترده از 

توجه به وجوه کاربرد یک لفظ و تشخیص معنای  ،معانی هستند

ز این اصلی و غیر اصلی آن و قرائنی که تعیین کننده هر کدام ا

می تواند ضمن دادن امکان مقایسه بین کاربردهای  ،دنمعانی می باش

مختلف یک مفهوم از برداشتهای نادرست در تفسیر قرآن جلوگیری 

با ذکر وجوه کاربرد  یدر موارد فراوان اهل بیت علیهم السالمنماید. 

ه یک لفظ در قرآن به نقش مهم این موضوع در تفسیر قرآن توجه داد

                                                 
 .31ص   ،1ج  :مجمع البیان 162
 .281ص  :  ،المجازات النبویة ،شریف رضی 162

http://www.al-shia.com/html/far/books/quran&olum/olu_qurani/footnt02.htm#link1027
http://www.al-shia.com/html/far/books/quran&olum/olu_qurani/footnt02.htm#link1027
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و  اهل بیت علیهم السالمه نظر می رسد که این اهتمام ند. و با

شاگردان ایشان به بیان وجوه کاربرد یک لفظ در قرآن در پی ریزی 

علم وجوه و نظائر در قرآن که خود شاخه مستقلی از علوم قرآن 

 .شته استنقش اساسی دا ،است

طه را ذکر می بدر این رارا اینک نمونه ای از روایات تفسیری 

  کنیم: 

فقال  :فی حدیث علیه السالمعن علی عن أبی معمر السعدانی  -1

 «الذین یظنون أنهم مالقوا ربهم» )علیه السالم( وكذلك ذكر المؤمنین

یعنی یوقنون أنهم یبعثون و یحشرون ویحاسبون ویجزون بالثواب 

 :وأما قوله :فقال )علیه السالم( ،فالظن ههنا الیقین خاصة ،والعقاب

یعنی أیقنوا أنهم  «ون النار فظنوا أنهم مواقعوهاورأى المجرم»

إنی أیقنت  :یقول «إنی ظننت أنی مالق حسابیه» :وكذلك قوله ،داخلوها

یومئذ یوفیهم هللا دینهم الحق »وكذلك قوله:  ،أنی ابعث فاحاسب

وتظنون باهلل »وأما قوله للمنافقین:  «ویعلمون أن هللا هو الحق المبین

ظن شك  :ظن شك ولیس ظن یقین، والظن ظنانفهذا الظن  «الظنونا

وما كان من  ،فما كان من أمر معاد من الظن فهو ظن یقین ،وظن یقین

 164«الحدیث ...أمر الدنیا فهو ظن شك فافهم ما فسرت لك

.... آن گاه امام  :آمده است علیه السالم یاز امام عل یثیدر حد

اد كرده است  یان مؤمنن خداوند از ینچنیم فرمود: و االه السیعل

                                                 
 :حدثنا أحمد بن یحیى، عن بكر بن عبد هللا بن حبیب، قال :بن الحسن القطان قالأحمد سند حدیث:  163

 :حدثنا محمد بن الحسن ابن عبد العزیز االحدب الجند بنیسابور، قال :حدثنی أحمد بن یعقوب بن مطر قال
 283ص   :التوحید ،شیخ صدوق ...حدثنا طلحة بن یزید، عن عبید هللا بن عبید :وجدت فی كتاب أبی بخطه
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پروردگار که با  "گمان می کنند"هستند كه  یكسان»كه: 

ن دارند كه یقی یعنیظن دارند  «.دیدار می کنند شیخو

پاداش و   ،شوند یمحاسبه م، شوند یمحشور مو خته یبرانگ

امام  ،ن استیقی ینجا تنها به معنایظن در ا .ننندیب یعقاب م

 یمجرمان آتش را م و»د: یگو یكه م یه ایفرمود: و اما آ

 یعنی ،«افتند یآن م هكنند كه ب یم "گمان می کنند"نند و یب

 یم که یه این آیند و همچنیآ ین دارند كه به آتش در میقی

 یعنی «شوم یم مواجهكه با حسابم  "داشتم"گمان من » :دیوگ

 یه این آیهمچن ،خته و محاسبه شومین داشتم كه برانگیقیمن 

كم و  یآنان را ب یواقع یخداوند جزا آن روز»د: یگو یكه م

و اما گفته  ،«آشكار استو اوند حق ددانند خیدهد و میكاست م

ن ظن یا ،«دیو ظن ها به خدا داشت» :نیبه منافقخطاب خداوند 

  .ستنین یقی یشك است و ظن به معنا

 ؛نیقی یشك و ظن به معنا یظن به معنا :ظن دوقسم است

است و آنچه  ینیقیاست ظن  ن آنچه مربوط به معادیبنابرا

 ر كردمیت تفسیآنچه را برا ،ا است ظن شك استیندمربوط به 

 .«دریاب

كتاب هللا  یمان فیاإلو»عن الصادق علیه السالم: فی حدیث:   -2

ق یو منه تصد ،مانایفمنه إقرار باللسان قد سماه هللا إ :على أربعة أوجه

 د. ییو منه التأ ،و منه األداء ،بالقلب

هو إقرار باللسان و قد سماه هللا  یمان الذیمان )األول( اإلیاإل یمعان

َن آَمُنوا ُخُذوا یَها الَّذِ یا أَ ی» :مانا و نادى أهله به لقولهیتبارك و تعالى إ

َئنَّ َفإِْن یَو إِنَّ ِمْنُكْم لََمْن لَ  *عا  یِحْذَرُكْم َفاْنِفُروا ُثباٍت أَِو اْنِفُروا َجمِ  َبطِّ
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ُ َعلَ یُمصِ أَصاَبْتُكْم  َو لَئِْن  *دا  یإِْذ لَْم أَُكْن َمَعُهْم َشهِ  يَبٌة قاَل َقْد أَْنَعَم هللاَّ

ِ لَ  ةٌ یَنُكْم َو بَ یقُولَنَّ َكأَْن لَْم َتُكْن بَ یأَصاَبُكْم َفْضٌل ِمَن هللاَّ ُكْنُت  یَتنِ یا لَ یَنُه َمَودَّ

لو أن هذه الكلمة  السالم:لیه قال الصادق ع  .«ما  یَمَعُهْم َفأَفُوَز َفْوزا  َعظِ 

مان و لكن ین من اإلیقالها أهل المشرق و أهل المغرب لكانوا بها خارج

ِ یَها الَّذِ یا أَ ی» :بإقرارهم و قوله .نیقد سماهم هللا مؤمن َن آَمُنوا آِمُنوا ِباهللَّ

 .صدقوا: »ن بإقرارهم ثم قال لهمیفقد سماهم هللا مؤمن «َو َرُسولِهِ 

َن آَمُنوا َو كاُنوا یالَّذِ » :ق بالقلب فقولهیهو التصد ین الذمای( اإلی)الثان

نْ یاْلحَ  یلَُهُم اْلُبْشرى فِ  *تَّقُونَ ی صدقوا و  یعنی «اآْلِخَرةِ  یا َو فِ یاِة الدُّ

َ َجْهَرة  :»قوله ال نصدقك و قوله  یأ «و قالوا لَْن ُنْؤِمَن لََك َحتَّى َنَرى هللاَّ

مان یفاإل ،ن أقروا صدقوایها الذیا أی :یأ «آِمُنوا َن آَمُنوایَها الَّذِ یا أَ ی»

ق إال بها و قوله یتم التصدیق شروط ال یو للتصد ،قیالحق هو التصد

َس اْلبِرَّ أَْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َو اْلَمْغِرِب َو لِكنَّ اْلِبرَّ َمْن یلَ »

ِ َو الْ  بِ ْوِم اآْلِخِر َو الْ یآَمَن ِباهللَّ َن َو آَتى اْلماَل َعلى ییَمالِئَكِة َو اْلِكتاِب َو النَّ

ِه َذوِ  بِ یتامى َو اْلَمساكِ یاْلقُْربى َو الْ  یُحبِّ ائِلِ یَن َو اْبَن السَّ  یَن َو فِ یِل َو السَّ

كاَة َو اْلُموفُوَن ِبَعْهِدِهْم إِذا عاَهُدوا َو  الَة َو آَتى الزَّ قاِب َو أَقاَم الصَّ الرِّ

ابِ  اِء َو حِ  یَن فِ یرِ الصَّ رَّ َن َصَدقُوا َو یَن اْلَبأِْس أُولئَِك الَّذِ یاْلَبأْساِء َو الضَّ

 فمن أقام بهذه الشروط فهو مؤمن مصدق.  «أُولِئَك ُهُم اْلُمتَّقُونَ 

هو األداء فهو قوله لما حول هللا قبلة رسوله  یمان الذی)الثالث( اإل

ت یصلواتنا إلى ب !ول هللاا رسیهللا  :إلى الكعبة قال أصحاب رسول

ُ لِ »فأنزل هللا تبارك و تعالى  ،المقدس بطلت  «ماَنُكمْ یَع إِ یضِ یَو ما كاَن هللاَّ

 مانا. یى الصالة إفسم  

ن یقلوب المؤمن یجعله هللا ف ید الذییمان و هو التأی)الرابع( من اإل

ِ َو یال َتِجُد َقْوما  » :مان فقالیمن روح اإل وَن یْوِم اآْلِخِر یالْ ْؤِمُنوَن ِباهللَّ وادُّ
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َ َو َرُسولَُه َو لَْو كاُنوا آباَءُهْم أَْو أَْبناَءُهْم أَْو إِْخواَنُهْم أَْو  َمْن َحادَّ هللاَّ

ل یو الدل «َدُهْم بُِروٍح ِمْنهُ یماَن َو أَ یقُلُوبِِهُم اإْلِ  یَرَتُهْم أُولِئَك َكَتَب فِ یَعشِ 

و هو مؤمن و ال  یالزان یزنیال » صلی هللا علیه و آلهعلى ذلك قوله 

مان ما دام على بطنها فإذا یفارقه روح اإلیسرق السارق و هو مؤمن ی

  «قلبه یرعد[ فیدعه ]ی یالذ» :فارقه قالی یو ما الذ :لیق «هیقام عاد إل

ما من قلب إال و له أذنان على أحدهما ملك » علیه السالمثم قال 

و من  " .زجرهیأمره و هذا یهذا  ،طان مغتریمرشد و على اآلخر ش

ُ  "ث قال یب[ حیث و طیالقرآن ]خب یمان ما قد ذكره هللا فیاإل ما كاَن هللاَّ

و منهم  "بِ یَث ِمَن الطَّ یَز اْلَخبِ یمِ یِه َحتَّى یَن َعلى ما أَْنُتْم َعلَ یَذَر اْلُمْؤِمنِ یلِ 

َن یالَّذِ  "مانه بظلم و هو قوله یلبس إیكون مؤمنا مصدقا و لكنه یمن 

فمن كان  "ماَنُهْم بُِظْلٍم أُولئَِك لَُهُم اأْلَْمُن َو ُهْم ُمْهَتُدونَ یْلِبُسوا إِ یآَمُنوا َو لَْم 

مانه بظلم فال ینهى هللا عنها فقد لبس إ یالت یالمعاص یمؤمنا ثم دخل ف

خلص یمانه حتى یلبس إ یتوب إلى هللا من الظلم الذیمان حتى ینفعه اإلی

 165كتاب هللا. یمان فیهلل فهذه وجوه اإل

در روایتی كه ابوبصیر راوی آن است،  علیه السالممام صادقا

 فرماید:می

كه  ،زبان اقرار به -1 :مان در كتاب خدا چهارگونه استیا

 -5ل عم -1رش با قلب یپذ -5مان گذاشته است یخدا نامش را ا

  د.ییتأ

  :اولمعنای  :مانیا یمعان

                                                 
قال أبو الحسن علي بن إبراهیم حدثني أبي عن یحیى بن أبي عمران عن یونس عن سعدان بن مسلم  168

 21 :ص 1 :( قال فی حدیث تفسیرالقمي جعلیه السالمعن أبي بصیر عن أبي عبد هللا )
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و مان یت و خداوند آن را ااست كه اقرار به زبان اس یمانیا

 است.با ایمان نامیده صاحبان آن را 

خود را )در  یان آمادگمؤمن یا» :فرماید ین كه میل ایبه دل

ا به صورت یمتعدد  ید و در دسته هایبرابر دشمن( حفظ كن

دشمن  ی( به سوهر زمان و مکانط یدسته واحد )طبق شرا

هم خودشان هستند كه )  یان شما افرادیدر م *دیحركت كن

اگر  ،كشانند یم ین را به سستاگریباشند و هم( د یسست م

د خدا به ما نعمت داد كه با ینگو یبه شما برسد م یتبیمص

از  یمتیو اگر غن *میبت( باشین مصآم تا شاهد )یمجاهدان نبود

ان شما و ینكه هرگز میجانب خدا به شما برسد درست مثل ا

م و به یما هم با آنها بود كاش یگوند: ا ینبوده م یآنها دوست

 166 «.میدیرس یم ی( بزرگیروزی)و پ یرستگار

شرق من سخن را اهل یفرمودند: اگر ا علیه السالمامام صادق

 ،شوند یمان خارج میه از امه ،بوسیله آنند یو مغرب بگو

گفته خداوند این ز یو ن ،ه استدینام مؤمننان را یخداوند ا یول

 یا» ؛«و رسولهباهلل امنوا، آمنوا ن یها الذیا ای»د یگو یكه م

مان ید به خدا و رسول ایمان آورده ایكه ا یكسان

ده است ینام مؤمن ،ل اقرارینان را به دلیخداوند ا .«دیاوریب

 .یریدذبه راستی بپآنگاه به آنها گفته است كه 

ای ه ین آیبنابر ا ؛است یرش قلبیمان همان پذیا :دوم یمعنا

شه كرده یپ یمان آورده اند و تقویا كه یكسان» :دیگو یكه م

                                                 
 72-71نساء/ 166
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 :یعنی 165 «.آنان است یا و آخرت بشارت برایاند در دن

كه  یكسان یا» :دیگو یه كه مین آیز ایو نکسانی که پذیرفتند. 

كه  یكسان یا :یعنی 161 ؛«دیاوریمان بیا ،دیا مان آوردهیا

ق یمان حق همان تصدین ایبنابر ا ؛دیرپذید قلبا بیاقرار كرده ا

ط كامل یكه جز با تحقق آن شرادارد  یطیق شرایو تصد ،است

ست كه ین نی آكین»که:  خداوندز گفته یو ن شود. ینم

 یول ،دیرا به سمت مشرق و مغرب بگردانتان صورت

امت و یبه خدا و روز قکه است  یكس یكی)صاحب( ن

و مال خود را  باشدمان آورده یامبران ایفرشتگان و كتاب و پ

مان و یتیشاوندان و یكه به آن دارد به خو یبا همه عالقه ا

 .انفاق كند ،و سائالن و بردگان هنان و واماندگان در رایمسك

به  كه ین كسانیپردازد و همچنبنماز را بر پا دارد و زكات را 

كنند و در برار  یكه عهد بستند وفا م یعهد خود هنگام

 جرخدان جنگ، استقامت به یها و در میماریو بومیتها محر

ند ) و گفتارشان یگو یهستند كه راست م ینها كسانیا .دهد یم

 .«هستند ارانکزینها پرهیهماهنگ است( و ااعتقادشان با 

ط این شریه با ااداشته باشد )همرشرایط را ن یا یپس كس

 است. ییراستگو مؤمنمان داشته باشد( او یا

زیر  هآیچنانکه در  .كه همان عمل است یمانیا :سوم یمعنا

آن زمان كه خداوند قبله رسولش را به كعبه  :استده آم

                                                 
 63و  62یونس/ 167
 126نساء/ 168
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 یینمازها !رسول خدا یا :رسول خدا گفتند رانای ،برگرداند

خداوند  .باطل شدنده بودیم اوت المقدس خیب یكه به سو

ه ین آیدر ا 161 .«كند یع نمیمان شما را ضایخدا ا»فرمود: 

 ده است.یمان نامیخداوند نماز را ا

است كه خداوند با  یتید و تثبییهمان تأ مانیا :چهارم یمعنا

 :خداوند فرموده است ،دهدیم یان جامؤمنمان در دلها یروح ا

 یز دارند نمیمان به خدا و روز رستاخیرا كه ا  یچ قومیه»

ا یكنند هر چند پدران  یستوكه با دشمنان خدا و رسولش د یابی

هستند  یآنان كسان ،شاوندانشان باشندیا خویا بردران یفرزندان 

از  یشان نوشته و با روحیمان را بر صفحه دلهایكه خدا ا

د ییل بر تأیدل 157 ،«است ودهمت فریه خودش آنها را تقویناح

( است كه صلی هللا علیه و آلهامبر )یپ بودن ایمان این سخن

 یمان دزدیو دزد با ا ،كند یمان زنا نمیزنا كار با ا»فرمود: 

مان یزنا است روح ار حال دكه  یزنا كار در زمان ،كند ینم

شود روح  یكه از زنا فارغ م یو آن زمان ،شود یاز او جدا م

از او جدا  یزیشد كه چه چ سؤال «گردد یمان به او باز میا

همان كه خداوند آن را در قلب او »حضرت فرمود:  ؟شود یم

دو گوش دارد بر  یهر دل»آن گاه امام افزود:  «نهاده است

 یگریت گر و بر دیهدا یش فرشته ااز دو گو یكی یورود

كند  یدعوت م ین به خوبیا ایستاده است، یب دهیفرشیطان 

                                                 
 132بقره/ 169
 22مجادله/ 171
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است كه سخن خدا  یدییمان تایو از قبیل ا «دارد یز مآن باو 

ان را به همان گونه كه مؤمنن نبود كه خداوند یچن» :فرموده

و  «نكه ناپاك را از پاك جدا سازدآمگر  ،د واگذاردیشما هست

رفته شده است یمانشان پذیان آنگونه هستند كه امؤمنز ا یبعض

ند و نوشاپ ید منكن یكه م یستم و ظلم مان خود را بایا یول

مان آوردند و یآنها كه ا»فرماید:  یاست كه مای  هین همان آیا

آن آنان  ازتنها  یمنیا ،ودندلایمان خود را با شرك و ستم نیا

باشد  مؤمنن هر كس كه یبنابرا ؛«ندافتگانیت یاست و آنان هدا

كرده است  یشود كه خداوند از آن نه یبه معاص یو مبتل

او برای مانش یپس ا ،ستاکرده وده لمان خود را به ظلم آیا

مانش را به آن آلوده یكه ا یمتا آن كه از ست ،سودمند نباشد

خدا  یخدا برگردد تا كه برا یاست توبه كند و به سوکرده 

آمده كه در كتاب خدا  یمانیسام ان است اقیا ،گردد خالص

 است.

كتاب هللا على خمسة  یالكفر ف» :قال علیه السالمعبد هللا  یعن أب -2

  :وجوه

  .ر علمیجحود بعلم و جحود بغ :نیفمنه كفر بجحود و هو على وجه

َو  :قوله ین حكاه هللا عنهم فیر علم فهم الذین جحدوا بغیفأما الذ

نْ ایإاِلَّ حَ  یقالُوا ما هِ » ْهُر َو ما یا َو ما یا َنُموُت َو َنحْ یُتَنا الدُّ ْهلُِكنا إاِلَّ الدَّ

  «ُظنُّونَ یلَُهْم ِبذلَِك ِمْن ِعْلٍم إِْن ُهْم إاِلَّ 

ِهْم أَ أَْنَذْرَتُهْم أَْم لَْم ُتْنِذْرُهْم ال یَن َكَفُروا َسواٌء َعلَ یإِنَّ الَّذِ »و قوله  

  «ْؤِمُنونَ ی

  .ر علمیا بغفهؤالء كفروا و جحدو
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 :ن قال هللا تبارك و تعالىین كفروا و جحدوا بعلم فهم الذیو أما الذ

ن كفروا فلما جاءهم ما عرفوا یستفتحون على الذیو كانوا من قبل »

  .«كفروا به فهؤالء كفروا و جحدوا بعلم

عن  ،زیعن حر ،عن حماد ،ریعم یعن ابن أب ،یأب یو حدثن :قال 

 .هود و النصارىیال یة نزلت فیهذه اآل :قال معلیه السالعبد هللا  یأب

التوراة و  یعنی «ناُهُم اْلِكتابَ یَن آتَ یالَّذِ » :قول هللا تبارك و تعالىی

ْعِرفُوَن یَكما » صلی هللا علیه و آلهرسول هللا  یعنی «ْعِرفُوَنهُ ی»ل یاإلنج

و  التوراة و الزبور یهم فیألن هللا عز و جل قد أنزل عل «أَْبناَءُهمْ 

و صفة أصحابه و مبعثه و  صلی هللا علیه و آلهل صفة محمد یاإلنج

ِ َو الَّذِ » :هجرته و هو قوله ٌد َرُسوُل هللاَّ اُء َعلَى اْلُكفَّاِر یُمَحمَّ َن َمَعُه أَِشدَّ

دا  یُرَحماُء بَ  عا  ُسجَّ ِ َو ِرْضوانا  سِ یَنُهْم َتراُهْم ُركَّ  ماُهمْ یْبَتُغوَن َفْضال  ِمَن هللاَّ

ُجوِد ذلَِك َمَثلُُهْم فِ  یفِ    «لِ یاإْلِْنجِ  یالتَّْوراِة َو َمَثلُُهْم فِ  یُوُجوِهِهْم ِمْن أََثِر السُّ

التوراة و  یو أصحابه ف صلی هللا علیه و آلههذه صفة رسول هللا 

ا » :كما قال جل جالله ،فلما بعثه هللا عرفه أهل الكتاب ،لیاإلنج َفلَمَّ

  «َكَفُروا ِبهِ جاَءُهْم ما َعَرفُوا 

هذا أوان  !ها العربیأ :یء النبیقولون للعرب قبل مجیهود یفكانت ال

و  ،اءیو هو آخر األنب ،نةیكون هجرته بالمدیخرج بمكة و ی ینب

و  ،لبس الشملةیه خاتم النبوة ین كتفیو ب ،ه حمرةینیع یف ،أفضلهم

ك و هو الضحو ،ةیركب الحمار عریو  ،راتیبالكسرة و التم یجتزی

بلغ سلطانه منقطع ی ،بمن القى یبالیو ال  ،فه على عاتقهیضع سی ،القتال

  .ا معشر العرب قتل عادیقتلنكم هللا به یو ل ،الخف و الحافر
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َو : »ه بهذه الصفة حسدوه و كفروا به كما قال هللایفلما بعث هللا نب

ا جاَءُهْم ما َعَرفُوا َكَفُروا َن َكَفُروا َفلَمَّ یْسَتْفتُِحوَن َعلَى الَّذِ یكاُنوا ِمْن َقْبُل 

  «ِبهِ 

 «ْكفُُر َبْعُضُكْم ِبَبْعٍض یاَمِة یْوَم اْلقِ یُثمَّ »و منه كفر البراءة و هو قوله  

  ؛تبرأ بعضكم من بعضی یأ

اِس ِحجُّ »و منه كفر الشرك لما أمر هللا و هو قوله  ِ َعلَى النَّ َو هلِلَّ

ع یترك الحج و هو مستط یأ «ال  َو َمْن َكَفرَ یِه َسبِ یِت َمِن اْسَتطاَع إِلَ یاْلبَ 

  .فقد كفر

أَ أَْشُكُر أَْم أَْكفُُر َو َمْن َشَكَر  یْبلَُونِ یلِ » :و منه كفر النعم و هو قوله

شكر نعمة هللا فقد كفر یو من لم  :یأ ،«ْشُكُر لَِنْفِسِه َو َمْن َكَفرَ یَفإِنَّما 

  171«كتاب هللا یفهذه وجوه الكفر ف

 فرموده است: علیه السالم صادقامام  

  :كفر در قرآن به پنج معنا آمده است"

 كفر به معنای انكار است كه خود دو قسم است:  اول:

  .از روی نادانی است یگاه

و گاهی از روی توجه و آگاهی است. آنان كه ناآگاهانه كفر 

ق ال وا» فرماید:اند، خدا در مورد آنان میورزیده ا ِهی إاِلَّ  و   م 

لِك  ِمْن  ا ل ه ْم بِذ  م  ن ا إاِلَّ الدَّْهر  و  ا یْهلِك  م  ن ْحیا و  ْنیا ن م وت  و  یات ن ا الدُّ ح 

  155«ِعْلم  إِْن ه ْم إاِلَّ یظ نُّون  
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شان گرایند، خداوند دربارهو آنان كه عالمانه به كفر می

ل ى الَِّذین  » فرماید:می ون  ع  ان وا ِمْن ق ْبل  یْست ْفتِح  ك  ا و  وا ف ل مَّ ف ر  ك 

وا بِهِ  ف ر  ف وا ك  ر  ا ع  ه ْم م  اء   151«ج 

 اینها کفر ورزیدند و از روی دانش انکار کردند،...

الذین » شریفه  هآی( فرمود: علیه السالمو نیز امام صادق)

یعنی رسول « یعرفونه»یعنی توراة و انجیل، « آتیناهم الکتاب

ن عرفوما یک»( می شناسد صلی هللا علیه و آلهخدا )

،همانگونه که فرزندان خویش را می شناسند؛ چرا که «أبناءهم

خدای عزوجل در تورات و زبور و انجیل صفات پیامبر 

( و صفات اصحاب آن حضرت و بعثت و صلی هللا علیه و آله)

 هآیهجرت آن حضرت را بیان فرموده است، و این مضمون 

معه  محمد رسول هللا و الذین»شریفه است که می فرماید: 

أشّداء علی الکفار رحماء بینهم ت راهم رکعاً سّجداً یبتغون مضالً 

من هللا و رضواناً سیماهم في وجوههم من أثر السجود ذلک 

ث لهم في االنجیل ث لهم في التوراة و م   «م 

( و اصحابش در صلی هللا علیه و آلهاین صفت رسول خدا)

اهل  تورات و انجیل است، وقتی آن حضرت را مبعوث کرد

فلّما جاءهم ما »می فرماید: کتاب او را شناختند، همچنانکه 
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صلی هللا پس یهودیان قبل از آمدن پیامبر )«. عرفوا کفروا به

( می گفتند: ای عربها! در همین نزدیکی ها پیامبری علیه و آله

و آخرین پیامبر، ااز مکه می آید و به مدینه هجرت می کند، و 

شمانش سرخی، و در بین دو کتفش و برترین آنان است، در چ

ک و خرما اکتفا مهر نبوت است، ردا می پوشد، به نان خش

رهنه سوار می شود، )در مقابل دوستان( می کند، بر االغ ب

( ستیزه جو است، شمشیرش را شمنخنده رو و )در مقابل د

ابائی ه روبرو شود مایل کرده )آماده جهاد است(، با هر کح

به هر پیاده و سوار می رساند. ای  ندارد، حکومت خود را

گروه عرب خدا مانند قوم عاد به وسیله او شما را خواهد 

 کشت.

وقتی خدا پیامبرش را با این صفت بر انگیخت، بر او 

حسادت ورزیدند و او را انکار کردند، همچنانکه خدا فرمود: 

فلّما جاءهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا »

  «ا بهعرفوا کفرو

 كفر به معنی بیزاری است و آن سخن خداوند است: سوم:

ْم بِب ْعض  » ك  ِة یْكف ر  ب ْعض  ؛ یعنی: برخی از شما از «ث مَّ یْوم  اْلقِیام 

  154برخی دیگر بیزاری می جوید.
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كفر به معنای ترك امر الهی است و آن در این آیه « چهارم:

ل ى النَّاِس ِحجُّ اْلب  » است: ِ ع  هلِلَّ ف ر  و  ْن ك  م  بِیاًل و  ْن اْست ط اع  إِل یِه س  یِت م 

ال ِمین   ْن اْلع  نِی ع  یعنی کسی که مستطیع باشد و حج را  155«ف إِنَّ هللاَّ  غ 

 ترک کند کفر ورزیده است.

كفر به معنی كفران نعمت است و آن قول خداوند  پنجم:

ا  و  لیبلونی أأشکرأم أکف ر » *  است: ر  ف إِنَّم  ك  ْن ش  ر  لِن ْفِسِه م  یْشك 

ِریم   نِی ك  بِّی غ  ف ر  ف إِنَّ ر  ْن ك  م  یعنی کسی که نعمت خدا  156،«و 

 را سپاس نگوید قطعاً کفر ورزیده است.

 155این است وجوه و اقسام كفر در كتاب خداوند.

  

عن قول  علیه السالممان بن مهران قال سألت أبا عبد هللا یعن سل -3

 یعنی» :فقال «اَمةِ یْوَم اْلقِ یعا  َقْبَضُتُه یَجمِ  َو اأْلَْرضُ » :هللا عز و جل

موضع  یو القبض من هللا تبارك و تعالى ف ،ملكها معه أحدیملكه ال 

  ،المنع و البسط :آخر

ُ : »ع كما قال عز و جلیمنه اإلعطاء و التوس ُط َو سُ بْ یْقبُِض َو یَو هللاَّ

 منع یوسع و یو  يعطی یعنی ،«ِه ُتْرَجُعونَ یإِلَ 
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 یو األخذ ف ،األخذ :وجه آخر یق و القبض منه عز و جل فیضیو 

َدقاتِ یَو » :وجه القبول منه كما قال قبلها من أهلها و ی یأ «أُْخُذ الصَّ

 «.هایب علیثی

ماواُت َمْطوِ » :قلت فقوله عز و جل  ن یمیال» :قال «ِنهِ یمِ یاٌت بِ یَو السَّ

 «اتیالسماوات مطوو » :قول عز و جلید القدرة و القوة ید و الیال

  178«.شركونیسبحانه و تعالى عما »بقدرته و قوته 

درباره  علیه السالم د: از امام صادقیمان بن مهران گویسل

امت در قبضه ین در روز قیتمام زم»گفته خداوند عزوجل كه 

 اریدر ملك و اخت یعنی :حضرت فرمود ،دمیپرس «اوست

 .ن نداردیزمنسبت به  یاریگر ملك و اختیچكس دیاوست و ه

منع  یمعنابه گر ید یخدا در جااز آن گاه امام افزود: و قبض 

همان  ،استش یو گشااحسان  یبه معناو نیز  آمده،ط سو ب

خداوند است كه و »گونه كه خداوند عزوجل فرموده است: 

ا یمحدود قبض و بسط می کند یعنی بندگان را(  ی)روز

 .«دیشو یمگردانده زاو با یسازد و به سو یگسترده م

كند و  یمنع م ،دهد یش میاگش و كند یخداوند عطا م یعنی

  .سازد یتنگ م

و گرفتن  .رساند یخداوند مفهوم گرفتن را ماز قبض  و باز

آن گونه  ،كند یفا میمفهوم قبول كردن را ا ،یك معنیز در ین
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 ،«ردیگ یخداوند صداقات را م»كه خداوند فرموده است: 

  .دهد یرد و بر آن پاداش میپذ یرا از اهلش م نآ یعنی

ده یچیو آسمانها پ» شود كه: یه چه مین آیا یدم معنایپرس

 یبه معنا هین در آیمی :ودمحضرت فر ،«در دست اوست

 ،قدرت است ی)نه دست راست( و دست به معنااست دست 

ده یچیخدا پ (به قدرت و قوت)آسمانها »: فرماید یخداوند م

قرار او  یاترتر است از آن چه همخداوند منزه و ب  ،شده است

 .«دهند یم

 

اخبرنی  :فقال ،انه سأل رجل من الزنادقة ابا جعفر االحول يرو -5

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع فان خفتم » :عن قوله

ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین »وقال فی آخر السورة  «أال تعدلوا فواحدة

ل أبو افق ،فبین القولین فرق «یلوا كل المیلالنساء ولو حرصتم فال تم

فدخلت  ،فلم یكن فی ذلك عندی جواب فقدمت المدینة :جعفر االحول

 :اما قوله» :فقال ،( فسألته عن اآلیتین علیه السالمعلى ابی عبد هللا ) 

ولن » :فانما عنى به النفقة وقوله»فان خفتم أال تعدلوا فواحدة »

فانه ال یقدر احد  ،ةفانما عنى به المود   «نساءتستطیعوا أن تعدلوا بین ال

فرجع أبو جعفر االحول إلى الرجل  ،«ان یعدل بین امرأتین فی المودة

 179فاخبره، فقال هذا حملته االبل من بالحجاز .
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خدا در آیه ای د: یالطاق پرس مؤمناز ملحدان از  یمرد

ر ا چهای ،ا سهی ،د دوییاز زنان پاك ازدواج نما» فرماید: می

د عدالت را )درباره همسران متعدد( یترس یهمسر و اگر م

 .«دیریك همسر بگید تنها یت نكنیرعا

د در یتوان یشما هرگز نم»ره فرموده است: وان سیو در پا

 ید. ولیید هر چند كوشش نمایعدالت بر قرار كن ان زنان،یم

 آیهن دو یا ینب .«دیسازنرف طك یتوجه  یلکل خود را به یتما

  ؟داردوجود تفاوت 

محضر مدینه نداشتم آمدم به  یمن پاسخ :الطاق گفت مؤمن

ه یدو آآن شان درباره یاز ا ،دمیرس علیه السالم امام صادق

د كه یترس یاگر م» :فرمودهه کنیاما احضرت فرمود: ،دمیپرس

منظور از  ،«دیریك همسر بگید پس تنها یت نكنیعدالت را رعا

هرگز »اینکه فرموده:  ،تاس یگدنه زنیپرداخت هز ،عدالت

 ین معنیبه ا ،«دیان زنان، عدالت برقرار كنید در میتوان ینم

 نن دو زیب یمحبت و دوستدر توانند  ینم یاست كه كس

  .ت كندیعدالت را رعا

ن یاو ملحد رفت  نش آیپ علیه السالمالطاق از نزد امام  مؤمن

ن مطلب را شتر از یا :آن شخص گفت .پاسخ را به او داد

 .حجاز آورده است

 تفسیر از طریق توسعه در مفاهیم  -4

بسیاری از مفاهیم گرچه معنای عامی دارد که شامل 

ق یانس ذهن با مصادولی به لحاظ  ،مصادیق مادی ومعنوی می شود
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باعث عنای عام مو منشا بودن مصادیق مادی برای انتزاع  ،مادی آن

آن مفهوم به ذهن  تنها مصادیق مادی ،که در هنگام کاربرد شودمی 

و مخاطب به طور طبیعی از مصادیق معنوی آن غفلت نماید.  ،بیاید

حذف نگرش  ،در تفسیر اهل بیت علیهم السالمیکی از شیوه های 

تک بعدی به مفاهیم و توجه دادن به وسعت معانی و مفاهیم و شمول 

معانی این خود کلیدی برای فهم آنها به مصادیق غیر مادی است. 

اینک نمونه های از به کار گیری این شیوه در  ،رآن می باشدآیات ق

 را ذکر می نماییم:  اهل بیت علیهم السالمکلمات 

َو أَْسَبَغ » :علیه السالمجعفر  یقرأ رجل عند أب :قال ،عن جابر -1

لی ص یأما النعمة الظاهرة فهو النب» :قال «ُكْم ِنَعَمُه ظاِهَرة  َو باِطَنة  یَعلَ 

و أما  ،دهیو ما جاء به من معرفة هللا عز و جل و توح آله هللا علیه و

و عقد مودتنا فاعتقد و هللا قوم هذه  ،تیتنا أهل البیالنعمة الباطنة فوال

 180«اهرة و لم یقتدوها باطنةظ، و اعتقدها قوم النعمة الظاهرة و الباطنة

 گفت: مقصود این آیه چیست: علیه السالممردی به امام باقر

آشكار  یو نعمت ها 111؛«یكم نعمه ظاهرة و باطنةو اسبغ عل»

 داشته است. یو پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزان

نعمت ظاهر، پیامبر است و آنچه از معرفت »امام فرموده: 

و توحید خدای عزوجل آورده است و نعمت باطن، والیت ما 
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گروهی بر این نعمت است؛ ت ما و پیمان مودّ اهل بیت 

به نعمت باطنی معتقد شدند، ولی گروهی دیگر  ظاهری و

 «.معتقد نشدند یباطنبه نعمت معتقد شدند ولی  یظاهر

 :قول هللا :قلت :قال علیه السالمعبد هللا  یل عن أبیعن جم -2

تسأل هذه األمة عما أنعم هللا » :قال :قال  ؟«مِ یْوَمِئٍذ َعِن النَّعِ یلَُتْسَئلُنَّ »

لیه ن عیته المعصومیثم بأهل ب  علیه و آله،لی هللاهم برسول هللا صیعل

 182«السالم

روایت كرده است كه از آن  علیه السالمجمیل از امام صادق

ثم لتسئلن یومئذ عن »حضرت، درباره این آیه پرسیدم: 

د باز یكه داشته ا ییسپس در آن روز از نعمتها 111«النعیم

درباره ی از این امت » فرمود: علیه السالمامام د.یشو یم یپرس

لی هللا صخدا  از نعمت رسول نعمتی که خدا به ایشان داده،

 .«سئوال خواهد شدو اهل بیت او  علیه و آله

َضا  -2 ُه َقالَ  علیه السالمَعِن الرِّ نْ  یَس فِ یلَ  :أَنَّ َل یَفقِ  ،یقِ یٌم َحقِ یا َنعِ یالدُّ

ِ َتَعالَى نْ  یُم فِ یَما َهَذا النَّعِ  «مِ یالنَّعِ ْوَمِئٍذ َعِن یلَُتْسَئلُنَّ » :لَُه َفَقْوُل هللاَّ َو  ؟ایالدُّ

  ؟ُهَو اْلَماُء اْلَباِردُ 

َضا ع ْرُتُموهُ أَْنُتمْ ــ: َو َعاَل َصْوُتُه  لیه السالم ــَفَقاَل الرِّ َو  ،َو َكَذا َفسَّ

 :ُرُهمْ یَو َقاَل غَ  ،ُهَو اْلَماُء اْلَباِردُ  :َفَقالَْت َطائَِفةٌ  ،َجَعْلُتُموهُ َعلَى ُضُروبٍ 

َعاُم الطَّ  ْوُم الطَّ  :َو َقاَل آَخُرونَ  ،بُ یُهَو الطَّ َثنِ  ،بُ یُهَو النَّ  یأَبِ  یَو لََقْد َحدَّ

                                                 
 331 ص ،2  : جتفسیرالقمي ...عن سلمة بن عطا ،عن أحمد بن محمد ،أخبرنا أحمد بن إدریس 182
 8تكاثر/ 182



 186   قرآن کریم از منظر اهل بیت )ع(                                                      

اِدِق عیَعْن أَبِ  ِ  یأَنَّ أَْقَوالَُكْم ُذِكَرْت ِعْنَدهُ فِ  لیه السالم:ِه الصَّ َعزَّ    َقْوِل هللاَّ

َ َعزَّ َو َجلَّ اَل  :َفَغِضَب َو َقالَ  «مِ ینَّعِ ال ْوَمِئٍذ َعنِ یُثمَّ لَُتْسَئلُنَّ »َو َجلَّ  إِنَّ هللاَّ

َل بِِه َعلَ ی ا َتَفضَّ ِهْم َو ااِلْمِتَناُن یُمنُّ ِبَذلَِك َعلَ یَو اَل  ،ِهمْ یْسأَُل ِعَباَدهُ َعمَّ

َضى رْ یَضاُف إِلَى اْلَخالِِق َما اَل یَف یَفكَ  ؛نَ یُمْسَتْقَبٌح ِمَن اْلَمْخلُوقِ  ،ِباإْلِْنَعامِ 

َنا أَْهَل اْلبَ یاْلَمْخلُوقُوَن ِبِه َو لَِكنَّ النَّعِ  ُ َعْنُه ی ،َو ُمَوااَلُتَنا ،تِ یَم ُحبُّ ْسأَُل هللاَّ

ْوحِ  ةِ یِعَباَدهُ َبْعَد التَّ ُبوَّ اداه الی نعیم الجنة  ،الن العبد اذا وافاه بذلک ؛ِد َو النُّ

  184«الحدیث ..الذی ال یزول.

ست یا نیدر دن یقیرمود: نعمت حقه السالم فیامام رضا عل

به امام اعتراض شد كه  ،)نعمتهای دنیا حقیقی و پایدار نیستند(

در آن روز از » می فرماید: شود كه ین گفته خداوند چه میا

است  ین چه نعمتیا «دیشو یم ید بازپرسیكه داشته ا ینعمت

علیه حضرت رضا .؟ن آب سرد استیا آیا ؟ا استیكه در دن

ن یافرمود: شما  ــ ش را بلند كرده بودیكه صدایدر حالــ  السالم

ن نعمت را یچه جور ا ؟دیكن یر مینگونه تفسینعمت را ا

گران ید ،ند آب سرد استیگو یم یدسته ا ؟دیكن یم یمعرف

ند خواب یگو یگر مید یو دسته ا ،پاك است یند غذایگو یم

كرد  م نقلیبرا علیه السالمپدرم از پدرش امام صادق است، خوب

ه نزد آن ین آیر همیشما درباره تفس یه هاین نظریكه ا

 :ن شده فرمودیخشمگ علیه السالمامام صادق ،حضرت مطرح شد

كه به آنان كرده  یخداوند عزوجل از بندگانش درباره تفضل»

                                                 
ُد ْبُن َعلِی ْبِن اْلُحَسیِن ِفی ُعیوِن اأْلَْخَبارِ  183 ِد  ،َبیَهِقیَعِن اْلُحَسیِن ْبِن أَْحَمَد الْ  ،سند حدیث: ُمَحمَّ َعْن ُمَحمَّ

ْولِی ْوِلی ،َعِن اْلَقاِسِم ْبِن إِْسَماِعیلَ  ،ْبِن یْحیى الصَّ  ص ،23ج  :الشیعةوسائل ...َعْن إِْبَراِهیَم ْبِن اْلَعبَّاِس الصَّ
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منت نهادن و  ،گذارد یت نمنو بر آنان م ،نخواهد كرد سؤال

ن یاگونه پس چ .زشت است قاز مخلو یل نعمت بخشیبه دل

دهند به خدا نسبت داده  یكار زشت كه مخلوق ها بدان تن نم

ت یبما اهل محبت و مواالت  ،نعمتمراد از بلكه  ؟شود یم

 ،پرسد یت ما مید و نبوت از والیخداوند پس از توح .است

برای اینکه اگر بنده، به این نعمت وفا کند او را به نعمت 

 «....زوال ناپذیر بهشت می رساند

اِم َعْن أَبِ یَعْن زَ  -4 ِ َعزَّ َو  یفِ  علیه السالمَجْعَفٍر  یٍد الشَّحَّ َقْوِل هللاَّ

ِعْلُمُه » :َقالَ  ؟قُْلُت َما َطَعاُمهُ  :َقالَ  «ْنُظِر اإْلِْنساُن إِلى َطعاِمهِ یَفلْ » :َجلَّ 

ْن ی یالَّذِ   188«أُْخُذهُیأُْخُذهُ َعمَّ

: که ند عزوجلگفته خداواین ره اه السالم دربیامام باقر عل

در پاسخ نقل شده است که  «ش بنگردیخو ید به غذایانسان با»

منظور علم  :ست؟ فرمودیز غذا چاكه منظور  سؤالن یبه ا

علمش را  یكه از چه كس بنگرد ،اموزدیخواهد ب یست كه موا

 د.آموز یم

 ها ق و نفونهیان فصادیراه ب زر ای  تفسب 

مفهوم نیستند، بلكه یان ببسیاری از روایات تفسیری در مقام 

های نمونه ،منحصر كنند ی خاصیبدون این كه مفهوم آیه را مورد

 ،.نموده اندذکر پنهان، آشكار یا مورد اختالف را 

                                                 
ةٌ ِمْن أَْصَحاِبَنا 188 ِد ْبِن َخالِدٍ  ،سند حدیث: ِعدَّ ْن َذَكَرهُ ،یهِ َعْن أَبِ  ،َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ       کلینی،  ...َعمَّ
 81ص  ،1ج :کافی
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تفسیر از راه تبیین مصادیق عمدتا برای نزدیک نمودن 

معنای معقول به ذهن و برقراری ارتباط منطقی بین واقعیتهای 

ت است. این کار معموال با بیان مصداق خارجی با مفاهیم کلی آیا

 کامل آن مفهوم عام صورت می پذیرد. 

هـ( 1175عارف و مفسر قرآن میرزا محمد تنكابنی )م: 

 نویسد:میچنین 

مطلقات قرآن، بلكه عمومات همانند مطلقات، در مقام »

تر در جهت ترین فرد دارند، چه كامل، انصراف به كاملتأویل

  116«كاستی واالیی و چه در جهت

 عالمه طباطبائی )ره( در این باره چنین می گویند:و 

یعنی  ،جنبه تفسیری داردق گاهى یمصادبر ات قرآن یق آیتطب

موجود با توجه به قرائن و شواهد که است لفظ خود مربوط به داللت 

 تأویل هجنبز ینگاهى  و ،ردیگ یخارج از لفظ صورت مدر کالم ویا 

زه داللت لفظى وو از ح ،م استیآن كرمربوط به باطن قر ،دارد

 یدر برخ «میصراط مستق»ق یبه عنوان مثال تطب ،است قرآن خارج

و  است،ر یتفس ه( از گونعلیهم السالم) ائمه یات به راه زندگیروا

به شمار  تأویلاز موارد  علیه السالم نیرالمؤمنین به امآ تطبیق

 115رود.یم
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اره تفسیر گذشت مورد دّوم را با توجه به معنای گسترده ای که در ب

بیان تطبیقات برای نیز می توان داخل تفسیر دانست. به هر حال 

 به دو طریق انجام می پذیرد:آیات 

 برای مفاهیم آیات مصادیق کلی قابل تعمیم ذکر  -1 

نسبت به  لیاین مصادیق گرچه در حد خود کلی هستند و

در می توانند ند و شمولشان محدودتر و عینی تر هدائر ،مفهوم آیه

 .فهم مفهوم آیات به انسان کمک نمایند

 مفهوم آیاتبرای غیر قابل تعمیم و  یق جزئیمصادذکر   -5 

نظر  مدّ کاملترین فرد آن مفهوم یا ذکر نیز صورت در این 

  .ویا این که منظور اختصاص آیه به مصداق مذکور استاست 

هر کدام  ی براییبرای روشن شدن موضوع به ذکر نمونه ها

 می پردازیم:

 و قابل تعمیم  مصادیق كلّىبیان  -5

حدثنى یوسف  :حدثنا محمد بن القاسم االستر آبادى المفسر قال -1

عن الحسن بن  ،عن أبویهما ،بن محمد بن زیاد وعلى بن محمد بن سیار

على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن 

 :علیهم السالم فی قول هللا عزوجلالحسین بن على بن أبى طالب 

أی قولوا اهدنا صراط الذین أنعمت  «صراط الذین انعمت علیهم»

ومن یطع » :وهم الذین قال هللا عزوجل ،علیهم بالتوفیق لدینك وطاعتك

هللا والرسول فاولئك مع الذین انعم هللا علیهم من النبیین والصدیقین 

   «والشهداء والصالحین وحسن اولئك رفیقا
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ثم قال: لیس هؤالء المنعم علیهم بالمال وصحة البدن وان كان كل 

 ،هذا نعمة من هللا ظاهرة، اال ترون ان هؤالء قد یكونون كفارا أو فساقا

وانما أمرتم بالدعاء  ،فما ندبتم إلى ان تدعو بان ترشدوا إلى صراطهم

وله بان ترشدوا إلى صراط الذین أنعم علیهم باالیمان باهلل وتصدیق رس

وبالتقیة  ،آله الطیبین، واصحابه الخیرین المنتجبینو و بالوالیة لمحمد 

ومن الزیادة فی آثام أعداء هللا  ،الحسنة التى یسلم بها من شر اعداء هللا

وكفرهم، بان تداریهم وال تغریهم بأذاك وأذى المؤمنین، وبالمعرفة 

  188.«بحقوق االخوان من المؤمنین

صراط » هشریف هآی هدربار سالمعلیه ال یامام حسن عسكر

ت كن ما را به یهدا :دییبگو یعنیفرمود:  «الذین انعمت علیهم

و  ه ای.آنان انعام فرمود بهرا ن و طاعتت یدتوفیق راه آنان كه 

فرموده در مورد آنان كه خداوند عزوجل  آنها کسانی هستند

نان با آ ،دناطاعت كناو از خدا و رسول کسانی که »است: 

 ،امبرانیاز پ :د كه خداوند بر آنان انعام داده استستنهکسانی 

 .«هستند ییشان خوب رفقایشهداء و صالحان و ا ،قانیصد

  بدن  ینعمت مال و سالمتصاحبان  هاآن: سپس فرمود

ید ینآیا نمی ب .گر چه همه اینها نعمت آشكار الهی استنیستند، 

اق سر یا فاكفاز نعمت مال و صحت بدن گاهی  صاحبان كه

به راه آنان تا دعا كنید نخواسته اند که شما  ، پس ازهستند

تا به راه  شما مأمور شده اید كه دعا كنید ، بلکهردیدگهدایت 

و تصدیق  ،ایمان به خداخدواند به ایشان نعمت كسانی كه 
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 باصحاب خول پاكش و آوالیت محمد و  و ،رسول او

ایت اش اعطاء فرموده و نعمت تقوای خوب عن برگزیده

و از فزونی گناهان از شر دشمنان  آن هه وسیلکه ب فرموده

با آنان به این شکل که  .دنمانبمصون دشمنان خدا و كفرشان 

 و ،ك نكنییان تحرمؤمنمدارا كنی وآنانرا به آزار خود و 

 اآشنایی ب ههمچنین مورد انعام الهی قرار گرفته اند به وسیل

 .«مؤمنبرادران  قحقو

ان هللا » :قال رسول هللا صلى هللا علیه وآله، یانفی مجمع الب -2

 «غیر المغضوب علیهم» ،إلى قوله «بفاتحة الكتاب على   تعالى من  

  189وال الضالین " النصارى ."الیهود 

خداوند »امبر خدا فرمود: یاست كه پآمده ان یدر مجمع الب

می تا آنجا كه  «الكتاب بر من منت نهاد ةفاتح هبه وسیلمتعال 

هود و منظور ی ،(همیب علوضغر المیغ)ز امنظور »اید: فرم

 .«است یارنص ،(نیضالال)از 

ظِ  -4  ْبِد اْلع  ْن ع  نِ یع  س  ِ اْلح  ْبِد هللاَّ ث نِ  ،یِم ْبِن ع  دَّ ْعف ر   یق ال  ح  أ ب و ج 

ِمْعت  أ بِ  :ق ال   صلی هللا علیه و آله ِمْعت  أ بِ ی یس  م وس ى ْبن   یق ول  س 

ْعف ر   ب   :ق ول  ی السالمعلیه ج  و ْبن  ع  ْمر  ل  ع  خ  ل ى أ بِ ید  ِ  ید  ع  ْبِد هللاَّ علیه ع 

ل س  ت ال  ه ِذِه اآْل  ،السالم لَّم  و  ج  ا س  ْثِم و  ین  یالَّذِ » : ة  یف ل مَّ بائِر  اْْلِ ْجت نِب ون  ك 

ِ ع «اْلف واِحش   ْبِد هللاَّ ك  ف ق ال  ل ه  أ ب و ع  ت ك  م   لیه السالم:ث مَّ أ ْمس   :ق ال   ؟ا أ ْسك 

لَّ  زَّ و  ج  ِ ع  ب ائِر  ِمْن ِكت اِب هللاَّ ْم » :ف ق ال   .أ ِحبُّ أ ْن أ ْعِرف  اْلك  و ین ع  ْمر  ا ع 
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ِ  ،أ ْكب ر   اك  بِاهللَّ ْشر  ب ائِِر اْْلِ ْن  :ق ول  هللاَّ  ی ،اْلك  م  هللاَّ  یو  م  رَّ ِ ف ق ْد ح  ْشِرْك بِاهللَّ

ل   نَّة  یع  ه  اْْلِ و   ،ِه اْلج  ِ یب ْعد  ْوِح هللاَّ لَّ  ؛اس  ِمْن ر  زَّ و  ج   :ق ول  یأِل نَّ هللاَّ  ع 

ون  ییإِنَّه  ال » ِ إاِلَّ اْلق ْوم  اْلكافِر  ْوِح هللاَّ ِ  ؟«أ س  ِمْن ر  ْكِر هللاَّ  ؛ث مَّ اأْل ْمن  لِم 

لَّ  زَّ و  ج  ِ إاِلَّ یف ال » :ق ول  یأِل نَّ هللاَّ  ع  ْكر  هللاَّ ن  م  ون  أْم  و   « اْلق ْوم  اْلخاِسر 

الِد   ق وق  اْلو  قِ یِمْنه ا ع  بَّاراً ش  اقَّ ج  ل  اْلع  ع  ان ه  ج  ْبح  و  ق ْتل   ،اً یِن أِل نَّ هللاَّ  س 

لَّ  یالنَّْفِس الَّتِ  زَّ و  ج  قِّ أِل نَّ هللاَّ  ع  م  هللاَّ  إاِلَّ بِاْلح  رَّ ه نَّم  » :ق ول  یح  ه  ج  زاؤ  ف ج 

ن ةِ یإِل ى آِخِر اآْل  ...«هایخالِداً فِ  ْحص  لَّ  ؛ِة و  ق ْذف  اْلم  زَّ و  ج  أِل نَّ هللاَّ  ع 

نْ  یل ِعن وا فِ » :ق ول  ی ظِ یالدُّ ذاب  ع  ِة و  ل ه ْم ع  اِل  «م  یا و  اآْلِخر  و  أ ْكل  م 

لَّ  ؛مِ یتِ یالْ  زَّ و  ج  ل ون  فِ یإِنَّما »ق ول  یأِل نَّ هللاَّ  ع  ناراً و   ب ط ونِِهمْ  یأْك 

عِ یس   ْحفِ  «راً یْصل ْون  س  ار  ِمن  الزَّ لَّ  :و  اْلفِر  زَّ و  ج  و  »ق ول  یأِل نَّ هللاَّ  ع 

ْن  لِِّهْم یم  ت ح  یو  فاً لِقِتال  أ ْو م  رِّ ت ح  ه  إاِلَّ م  ب ر  ئِذ  د  زاً إِلى فِئ ة  ف ق ْد باء  یْوم 

ه نَّم  و   أْواه  ج  ِ و  م  ب  ِمن  هللاَّ ب ا «ر  یبِْئس  اْلم صِ بِغ ض  أِل نَّ هللاَّ   ؛و  أ ْكل  الرِّ

لَّ  زَّ و  ج  با ال ین  یالَّذِ » :ق ول  یع  ل ون  الرِّ ما یأْك  ون  إاِلَّ ك   یق وم  الَّذِ یق وم 

بَّط ه  الشَّ ی سِّ یت خ  ْحر   «طان  ِمن  اْلم  لَّ  ؛و  السِّ زَّ و  ج  و  » :ق ول  یأِل نَّ هللاَّ  ع 

لِم   ِن اْشت راه  ما ل ه  فِ ل ق ْد ع  الق   یوا ل م  ِة ِمْن خ  ن ا «اآْلِخر  أِل نَّ هللاَّ   ؛و  الزِّ

لَّ  زَّ و  ج  ْن » :ق ول  یع  ْل ذلِك  یو  م  ذاب  یْلق  أ ثاماً یْفع  ْف ل ه  اْلع  ْوم  یضاع 

ِة و  یاْلقِ  هاناً یْخل ْد فِ یام  ة  یمِ یو  الْ  «ِه م  م وس  اْلف اِجر  زَّ و   أِل نَّ  ؛ن  اْلغ  هللاَّ  ع 

لَّ  ِ و  أ  ین  یالَّذِ » :ق ول  یج  ْهِد هللاَّ ون  بِع  ناً ق لِ یْشت ر  اًل أ ولئِك  ال یمانِِهْم ث م 

الق  ل ه ْم فِ  ةِ  یخ  ل ول   «اآْلِخر  لَّ  ؛و  اْلغ  زَّ و  ج  ْن » :ق ول  یأِل نَّ هللاَّ  ع  و  م 

لَّ یْغل ْل ی ةِ یْوم  اْلقِ یأِْت بِما غ  ةِ  و   «ام  وض  ْفر  اِة اْلم  ك  ْنع  الزَّ زَّ  ؛م  أِل نَّ هللاَّ  ع 
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لَّ  ه مْ » :ق ول  یو  ج  ن وب ه ْم و  ظ ه ور  ة   «ف ت ْكوى بِها ِجباه ه ْم و  ج  ه اد  و  ش 

ةِ  ان  الشَّه اد  وِر و  ِكْتم  لَّ  ؛الزُّ زَّ و  ج  ْن »ق ول  یأِل نَّ هللاَّ  ع  ْكت ْمها ف إِنَّه  یو  م 

ْمرِ  «ب ه  آثِم  ق لْ  ْن  ؛و  ش ْرب  اْلخ  ا ن ه ى ع  م  ْنه ا ك  لَّ ن ه ى ع  زَّ و  ج  أِل نَّ هللاَّ  ع 

داً أ ْو ش   مِّ ت ع  ِة م  ال  ِة اأْل ْوث اِن و  ت ْرك  الصَّ ض  هللاَّ  یِعب اد  ا ف ر  أِل نَّ  ؛ئاً ِممَّ

 ِ س ول  هللاَّ ة   :ق ال   صلی هللا علیه و آلهر  ال  ك  الصَّ ْن ت ر  داً ف ق ْد ب ِرئ  م  مِّ ت ع  م 

 ِ س وِل هللاَّ ِة ر  ِ و  ِذمَّ ِة هللاَّ ْهِد و   صلی هللا علیه و آلهِمْن ِذمَّ و  ن ْقض  اْلع 

ِحمِ یق طِ  ة  الرَّ لَّ  ؛ع  زَّ و  ج  أ ولئِك  ل ه م  اللَّْعن ة  و  ل ه ْم س وء  » :ق ول  یأِل نَّ هللاَّ  ع 

ارِ  و :ق ال   «الدَّ ْمر  ج  ع  ر  ائِهِ  ف خ  اخ  ِمْن ب ك  ر  ْن  :ق ول  یو  ه و   ،و  ل ه  ص  ه ل ك  م 

أْ  ْم فِ یق ال  بِر  ك  ع   190اْلف ْضِل و  اْلِعْلمِ  یِه و  ن از 

 ،امام رضاپدرش که و از ا ،ی از امام جوادعبدالعظیم حسن

: که و او از پدرش امام كاظم، علیهم السالم، نقل كرده است

وارد شد و پس از تقدیم  ه السالمعلیعمروبن عبید بر امام صادق"

ْثِم  الَِّذین  »شریفه:  هسالم، نشست و این آی ب ائِر  اْْلِ یْجت نِب ون  ك 

اِحش   اْلف و    و ساكت ماند. را تالوت کرد« و 

عرض  داشت؟ امام پرسید: چه چیز تو را به سكوت وا

 شناسم امام صادقبرا در قرآن  هریل دارم گناهان كبیكرد: م

 هرین گناه كبیبزرگتر !عمرو یافرمودند: آری،  معلیه السال

 یكیخدا شر یهر كس برا»د: یفرما یخدا م ،شرك به خداست

پس از  .«قائل شود خداوند بهشت را بر او حرام خواهد كرد

                                                 
ِد ْبِن َخالٍِد  191 ةٌ ِمْن أَْصَحاِبَنا َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ  287 - 288:ص 2 :ج کلینی، کافیِعدَّ
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از »چون خدا فرموده:  ؛از رحمت خدا است یدیشرك، نوم

سپس  .«گردند ید نمیرحمت پروردگار جز گروه كافران نوم

 یچرا كه خداوند عزوجل م ؛است یمن از مكر الهیااز آن 

انكاران خود را در امان یاز مكر خدا جز گروه ز»د: یفرما

  .«نندیب ینم

از  ین است )نافرمانیعقوق والد ،رهیاز گناهان كب یكیو 

را كه از فرمان  یچرا كه خداوند سبحان كسان ؛پدرو مادر(

كرده  یرفند بدبخت و ستمگر معینما یچیپدرو مادر سرپ

 است. 

ختن یكه خداوند راست  یكشتن كس)یکی از گناهان کبیره( 

چرا كه خداوند  ؛را جز به حق حرام كرده است یخون و

زد یرا بر یمؤمنكه خون  یكس  یجزا»د: یفرما یعزوجل م

 ه( یان آی)تا پا .«دوزخ است

 .«ره نسبت دادن زنا به زن مسلمان استیو از گناهان كب

ن اشخاص كه مسلمانان یا» :دیفرما یزوجل مچرا كه خداوندع

زش را و آخرت از آمیدهند در دن یرا به اعمال زشت نسبت م

 یآنان عذاب بزرگ یو رحمت پرودگار دور هستند و برا

  .«است

چرا  است؛مان یتیخوردن مال )از دیگر گناهان کبیره( و 

 یمان را میتیكه مال  یكسان»د: یفرما یكه خداوند عزوجل م

در شعله  یخوردند و به زود یقت( تنها آتش مید )در حقخورن

  .«سوزند یآتش م یها
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د: یفرما یچون خداوند عزوجل م است؛ فرار از جنگو 

با دشمن( به آنها پشت  ییارویو هر كس در آن هنگام ) رو»

به غضب خدا گرفتار خواهد شد و جایگاه او جهنم است و  كند

از  یریدفش كناره گمگر آن كه ه چه بد سر انجامی است،

) از  یوستن به گروهیا به قصد پیو  دمجد هحمل یدان برایم

  «مجاهدان( بوده باشد

چون خداوند  است؛ربا )یکی دیگر از گناهان کبیره( و  

امت( بر یخورند ) در قیكه ربا م یكسان»د: یفرما یعزوجل م

وانه یطان دیكه بر اثر تماس ش یزند مگر مانند كسیخ ینم

 ین میزم یگاه، عادل خود را حفظ كندتتواند  ینمو  ،شده

  «زدیخ یبه پا م یخورد و گاه

چراكه خداوند  است؛سحر)یکی دیگر از گناهان کبیره( و 

دار یخر یدانستند هر كس یو مسلماً م»د: یفرما یعزوجل م

  «نخواهد داشت ین گونه متاع باشد در آخرت بهره ایا

چرا كه خداوند است؛  زنا)یکی دیگر از گناهان کبیره( و 

د و یخواهد د ین كند مجازات سختیو هر كس چن»د: یفرما یم

 یشه با خواریو هم ،گردد یامت مضاعف میعذاب او در ق

  «در عذاب خواهد ماند

نده اش یكه گواست  یدروغ)یکی دیگر از گناهان کبیره( و 

 یچرا كه خداوند عزوجل م ؛فرو برد یو بدكار یرا در زشت

 یخود را به بها یو سوگندها یمان الهیكه پ یكسان»د: یفرما

  «در آخرت نخواهند داشت یا هآنها بهر ،فروشند یم یزیناچ
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 نیدر اموال مسلمخیانت )یکی دیگر از گناهان کبیره( و 

انت یبه هر كس خ» :دیفرما یچرا كه خداوند عزوجل م است؛

 یانت كرده با خود میز آنچه را كه در آن خیستاخروز ركرد 

  «آورد

است؛ ندادن زكات واجب )یکی دیگر از گناهان کبیره( و  

 الدر آن روز كه آن )ط»د: یفرما یچرا كه خداوند عزوجل م

و نقره( را در آتش جهنم داغ و سوزان كرده و با آن صورت 

  .«كنند یشان را داغ میها و پهلوها و پشتها

و كتمان  دروغشهادت )یکی دیگر از گناهان کبیره( و 

و هر كس »د: یفرما یچرا كه خداوند عزوجل م است؛ هادتش

  «آن را كتمان كند قلبش گناهكار است

چرا كه خداوند عزوجل از  است؛ یو شراب خوار

نهی  هابتآن گونه كه از پرستش  ،كرده است ینه یشرابخوار

  کرده است؛

ضه یا فرینماز  یترك عمد)یکی دیگر از گناهان کبیره( و 

هر »چرا كه رسول خدا فرمود:  است؛ یهاز فرائض ال یا

رون رفته یخدا و رسولش ب همذكس عمداً نماز را ترك كند از 

  «است

 شكستن عهد و قطع رحم)یکی دیگر از گناهان کبیره( و 

نان مشمول یا»د: یفرما یچرا كه خداوند عزوجل م است؛

  «انان است یبرا یبد ههستند و خان یت الهعنل

د از محضر یهنگام عمرو بن عبن یحضرت فرمود: در ا

ه اش بلند بود و یگر یصدا ،رون رفتیب علیه السالمامام صادق 
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د و با شما در فضل و یخود بگو رأیهر كس به  :گفت یم

 ده است.یازعه كند هالك گردندانش م

پانزده گناه را به عنوان گناهان  علیه السالمامامدر حدیث فوق 

ای از قرآن هركدام به آیهكبیره در قرآن معرفی كرد و برای 

ر عنوان و پانزده آیه از یازده سوره را مفسّ  ،استدالل فرمود

این حدیث از شواهد  ،بنا بر این .قرار داده است «گناهان كبیره»

 .ما بعدا به آن خواهیم پرداختاست تفسیر قرآن به قرآن روش 

حدثنا  :قال ،حدثنا سعد بن عبد هللا :قال -رحمه هللا  -حدثنا أبی  -5

عن أبی  ،عن الحسن بن علی بن فضال ،أحمد بن محمد بن عیسى

سألت أبا عبد هللا )علیه  :قال ،عن زید الشحام ،بن صالح جمیلة المفضل

وأما  ،أما الرفث فالجماع» :السالم( عن الرفث والفسوق والجدال. قال

إن  یا أیها االذین آمنوا» :أال تسمع قول هللا عزوجل ،الفسوق فهو الكذب

والجدال هو قول  «جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالة

 191.«وسباب الرجل الرجل ،وبلى وهللا ،ال وهللا :الرجل

( در مورد علیه السالم) زید الشحام می گوید: از امام صادق

پرسیدم، فرمود: رفث « جدال»و « فسوق»و « رفث»کلمات: 

 کذب، آیا نشنیده ای که عبارتست از جماع، و فسوق عبارتست از

ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی برای »خدا می فرماید: 

شما خبری آورد )در مورد آن خبر( جستجو کنید که مبادا با گروهی 

                                                 
 293ص  -معاني األخبار  ،شیخ صدوق 191
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، وجدال عبارتست از اینکه: کسی به «از روی جهالت برخورد کنید

کسی به کسی بگوید: نه وهللا و آره و هللا، و عبارتست از فحش دادن 

 کسی دیگر.

سأل المهدی أبا الحسن )علیه السالم(  :عن علی بن یقطین قال -6

فإن الناس إنما  ؟عن الخمر هل هی محرمة فی كتاب هللا عزوجل

 ؟یعرفون النهی عنها وال یعرفون التحریم لها

مة فی كتاب هللا بل هی محر  » :فقال له أبو الحسن )علیه السالم( 

  «نعزوجل یا أمیر المؤمنی

فی أی موضع هی محرمة فی كتاب هللا جل اسمه یا أبا  :فقال له

 الحسن ؟ 

قل إنما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها ) :قول هللا عزوجل» :فقال

 ،«ما ظهر منها» :فأما قوله  192(وما بطن واالثم والبغی بغیر الحق

یعنی الزنا المعلن ونصب الرایات التی كانت ترفعها الفواجر للفواحش 

 ؛یعنی ما نكح من اآلباء «وما بطن» :وأما قوله عزوجل ،ی الجاهلیةف

الن الناس كانوا قبل أن یبعث النبی صلى هللا علیه وآله إذا كان للرجل 

فحرم هللا  ،هتزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن ام   ،زوجة ومات عنها

  .عزوجل ذلك

وفی موضع ـ ـوقد قال هللا عزوجل  ،وأما االثم فإنها الخمرة بعینها

یسئلونك عن الخمر والمیسر قل فیهما إثم كبیر ومنافع ) :ــ آخر

                                                 
 .22 :اعراف   سوره  192
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فأما االثم فی كتاب هللا فهی الخمرة والمیسر وإثمهما أكبر  192(للناس

  «كما قال هللا تعالى

 :قال .یا علی بن یقطین هذه وهللا فتوى هاشمیة :فقال المهدی :قال

حمد هلل الذی لم یخرج هذا العلم ال !صدقت وهللا یا أمیر المؤمنین :قلت له

صدقت یا  :فو هللا ما صبر المهدی أن قال لی :منكم أهل البیت قال

 193رافضی.

علی بن یقطین گوید: مهدی عباسی از امام کاظم علیه السالم 

سئوال کرد که آیا خمر در کتاب الهی حرام شده است، چرا که مردم 

 دانند.   نهی از خمر را می دانند ولی حرمت آن را نمی

( فرمود:بلکه در کتاب خدا خمر حرام شده علیه السالمامام کاظم )

 است

 پرسید: در کجای قرآن حرام شده؟

پروردگارم تنها فاحشه های : »فرمود: اینکه در قرآن می فرماید

 «آشکار و پنهان و گناه و تجاوز ناحق را حرام کرد...

ی فاحشه در مراد از آشکار آن: زنای اشکار است که فاجره ها

زمان جاهلیت بر باالی بام خود عالمتی نصب می کردند، و مراد از 

پنهان، یعنی ازدواج با همسران پدران، چرا که قبل از بعثت پیامبر 

اکرم صلی هللا علیه و اله اگر مردی از دنیا می رفت، و زنی داشت 

                                                 
 . 219 :بقره   سوره  192
أبو علی االشعری، عن بعض أصحابنا، وعلی بن إبراهیم، عن أبیه جمیعا، عن الحسن : سند حدیث 193

محمد بن مسعود العیاشي ج  -تفسیر العیاشي  316ص    6ج  کلینی، کافی بن علی بن أبی حمزة، عن أبیه،
 17ص    2
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فرزند آن مرد که از آن زن نبود با او ازدواج می کرد. و همین را 

 دا حرام کرد.خ

خمر است، چرا که خدای تعالی در قرآن می  ،و مراد از گناه

در آن »از تو در مورد خمر و میسر سؤال می کنند، بگو: » فرماید:

دو گناه بزرگی است و منافعی هم برای مردم دارند، اما گناه در 

کتاب خدا خمر و میسر است و گناه آن دو بزرگتر است، همانگونه 

 .ه استخدا فرمودکه 

ی عباسی گفت: ای علی بن یقطین به خدا قسم این فتوای دمه

 هاشمی بود.

علی می گوید: گفتم: راست گفتی ای امیر المؤمنین، خدا را 

می گوید:  .سپاس که این علم را از شما اهل بیت خارج نساخت

راست گفتی : گفت کهبه من نتوانست صبر کند، مهدی عباسی 

 115رافضی!

ِ ععَ  یَعْن أَبِ  -7 ِ ص :َقالَ  لیه السالمْبِد هللاَّ لی هللا علیه َقاَل َرُسوُل هللاَّ

ُ َتَعالَى َعلَى لَِسانِ » و آله: َمَها هللاَّ َس یَفلَ  یَمْن َشِرَب اْلَخْمَر َبْعَد أَْن َحرَّ

َج إَِذا َخَطبَ یِبأَْهٍل أَْن  ثَ یَو اَل  ،َزوَّ َق إَِذا َحدَّ َو  ،َشفََّع إَِذا َشَفعَ یَو اَل  ،َصدَّ

 یَس لِلَّذِ یَعَها َفلَ یَفَمِن اْئَتَمَنُه َعلَى أََماَنٍة َفأََكلََها أَْو ضَ  ،ْؤَتَمَن َعلَى أََماَنةٍ یاَل 

ِ َعزَّ َو َجلَّ أَْن  أَُبو َعْبِد قال     «.هِ یْخلَِف َعلَ یأُْجَرهُ َو اَل یاْئَتَمَنُه َعلَى هللاَّ

 ِ بضاعي ألی الیمین فأیتت أبا انی أردت أن أستبضع   علیه السالمهللاَّ

                                                 
ی نفوذ کرده علی بن یقطین به دستور امام کاظم )علیه السالم( و با تقیه در دستگاه خالفت عباس 198
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علیه )ای ابو جعفر  جعفر علیه السالم: ــ و ساق الحدیث ألی أن قال

َ َعزَّ َو َجلَّ » :یلِ  السالم َفهاَء أَْموالَُكُم الَّتِ » :قُولُ یإِنَّ هللاَّ  یَو ال ُتْؤُتوا السُّ

ُ لَُكْم قِ  ُثمَّ  :َقالَ  ؟!َشاِرِب اْلَخْمرِ  ها  أَْسَفَه ِمنْ یاما  َفَهْل َتْعِرُف َسفِ یَجَعَل هللاَّ

ِ َعزَّ َو َجلَّ َحتَّى  یَزاُل اْلَعْبُد فِ یاَل » لیه السالم:َقاَل ع فُْسَحٍة ِمَن هللاَّ

ُ َعزَّ َو َجلَّ َعْنُه ِسْرَبالَهُ  ،ْشَرَب اْلَخْمرَ ی  ،هُ یَو َكاَن َولِ  ،َفإَِذا َشِرَبَها َخَرَق هللاَّ

ُ َس لََعنَ یَو أَُخوهُ إِْبلِ  ُسوقُُه إِلَى ُكلِّ یُدهُ َو ِرْجلُُه یَو َسْمُعُه َو َبَصُرهُ َو  ،ُه هللاَّ

 196«رٍ یْصِرفُُه َعْن ُكلِّ خَ یَضاَلٍل َو 

 

لی ص رسول خدا :می فرماید لیه السالمامام جعفر صادق ع

به شرابخور صدقه ندهید، اگر » فرمود:چنین  هللا علیه و آله

كنید و اگر خواستگاری كرد، چیزی را به شما خبر داد، باور ن

عیادت نكنید، اگر درگذشت تشییع شد زن ندهید، اگر مریض 

نزد او امانتی نگذارید و اگر گذاشتید و تلف كرد،  ،نكنید

خداوند نه عوض آن را در دنیا و نه پاداش آن را در آخرت به 

  «...دهدشما می

بر که پیامنقل نموده است   علیه السالموسپس از امام باقر 

فرموده چنین خداوند در كتابش در بیان این مطلب فرمود: 

، آیا «التی جعل هللا قیاماً  و التؤتوا السفهاء أموالكم»است: 

 کسی را می شناسی؟ تر از انسان شرابخوار سفیه

                                                 
ِد ْبِن َسَماَعَة َعْن َغْیِر َواِحٍد َعْن أََباِن ْبِن ُعْثَماَن َعْن َحمَّ  196 اِد ْبِن َبِشیٍر ُحَمْیُد ْبُن ِزَیاٍد َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُمَحمَّ
 298 :ص 6 :ج کافیکلینی، 
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سپس فرمود بنده، تا زمانی که شراب نخورد، از سوی خدا 

خدا جامه اش را  ،خوردشراب اگر در گشایش است؛ 

لعنت هللا علیه سرپرست و برادرش ابلیس  ،، و ولیدرد می

گوش و چشم او و دست و پای او ابلیس خواهد بود و نیز 

 رخواهد بود که او را به سوی گمراهی می کشاند و از ه

 باز می دارد.خیری 

  وغیر قابل تعمیمق جزئى یدامصان یب -2

 چنانکه قبال نیز اشاره شد ذکر مصادیق جزیی اغلب بیانگر

بلکه تنها جنبه بیان مصداق  ،اختصاص آیه به مصداق خاص  نیست

 گربیاندر برخی از موارد و  ،را داردبرای آن معنی کامل 

هرچند آیه از نظر مفهوم  ،استخاص اختصاص آیه به آن مورد 

 ی را برای هر کدام ذکر می نماییم:یدر زیر نمونه ها ما  باشد.عام 

 آیه: ذکر مصداق کامل برای مفهوم -5

ِ  لیه السالم،َجْعَفٍر ع یَقاَل قُْلُت أِلَبِ  ،یٍد اْلِعْجلِ یَعْن ُبرَ  -1 َقْوَل هللاَّ

اِس ) :َتَباَرَك َو َتَعالَى ة  َوَسطا  لَِتُكوُنوا ُشَهداَء َعلَى النَّ َو َكذلَِك َجَعْلناُكْم أُمَّ

ُسوُل َعلَ یَو  ُة اْلَوَسُط َو َنْحُن ُشَهَداُء َنْحُن اأْلُمَّ » :َقالَ  (دا  یُكْم َشهِ یُكوَن الرَّ

ِ َتَباَرَك َو َتَعالَى َعلَى َخْلقِِه َو ُحَجُجُه فِ   :َقْولَُه َتَعالَى :قُْلتُ  ،«أَْرِضهِ  یهللاَّ

ُكْم َو اْفَعلُوا اْلخَ یَها الَّذِ یا أَ ی) َر یَن آَمُنوا اْرَكُعوا َو اْسُجُدوا َو اْعُبُدوا َربَّ

ِ َحقَّ ِجهاِدِه ُهَو اْجَتباُكمْ  یجاِهُدوا فِ  وَ  *لََعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ    (هللاَّ
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ُ َتَباَرَك َو َتَعالَى یَو لَْم  ،َو َنْحُن اْلُمْجَتَبْونَ  ،اَنا َعَنىیإِ » :َقالَ  ْجَعِل هللاَّ

اَنا َعَنى یَم إِ یُكْم إِْبراهِ یِق ِملََّة أَبِ یِن ِمْن َحَرٍج َفاْلَحَرُج أََشدُّ ِمَن الضِّ یالدِّ  یفِ 

ة  َو خَ  اُكُم اْلُمْسلِمِ )اصَّ اَنا اْلُمْسلِمِ  (،نَ یَسمَّ ُ َسمَّ  یاْلُكُتِب الَّتِ  یَن ِمْن َقْبُل فِ یهللاَّ

ُسوُل َشهِ یلِ )اْلقُْرآِن  (َهَذا یفِ )َو  ،َمَضتْ  ُكْم َو َتُكوُنوا یدا  َعلَ یُكوَن الرَّ

ِ  (ُشَهداَء َعلَى النَّاسِ  َنا ِبَما یُد َعلَ یالشَّهِ  صلی هللا علیه و آلهَفَرُسوُل هللاَّ

ِ َتَباَرَك َو َتَعالَى َهَداُء َعلَى النَّاسِ  ،َبلََّغَنا َعِن هللاَّ َق  ،َو َنْحُن الشُّ َفَمْن َصدَّ

ْبَناهُیْوَم اْلقِ ی َب َكذَّ ْقَناهُ َو َمْن َكذَّ   197«اَمِة َصدَّ

و »د:  یفرما یم که هشریف ه: در مورد آیدیگو ید عجلیبر

تا بر مردم گواه  ،میقرار داد یانه ایرا امت من شما ین چنیا

علیه محمد باقر امام  از "امبر بر شما گواه باشد.ید و پیباش

و ما گواهان  ،میانه هستیامام فرمود: ما امت م السالم پرسیدم.

ن یدر زم یاله یبر خلق و حجت ها یند تبارك و تعالوادخ

 یا»فرماید: که می  هشریف هدر مورد آید: یگو ید میبر ،میهست

د و ید و سجود بجا آورید ركوع كنیمان آورده ایكه ا یناكس

د یشا ،دیك انجام دهید و كار نیكن تپرودگارتان را عباد

د و حق جهادش را اداء یاو جهاد كنراه و در  .*دیرستگار شو

  ( پرسیدم.علیه السالماز امام ) دید او شما را برگزینما

و  ،میدگان هستیما برگز و ،میود: ما منظور هستمحضرت فر

 ینگتاز  ترن حرج قرار نداده است و حرج سختیخداوند در د

اینکه  و .میما هست «مین پدرتان ابراهییآ»، و منظور از است

این ما هستیم که  .«دیخداوند شما را مسلمان نام» می فرماید:
                                                 

ِد ْبِن أَِبي ُعَمْیٍر َعِن اْبِن أَُذْیَنةَ  ،َعْن أَِبیهِ  ،َعلِيُّ ْبُن إِْبَراِهیمَ  197     191 ،ص1 :جکلینی، کافی ...َعْن ُمَحمَّ
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، ن قرآن مسلمان نام نهادیگذشته و در ا یما را در كتابهاخدا 

و شما گواهان گواه باشد ما شامبر بر یتا پی فرماید: و اینکه م

رسول خدا گواه ماست در آنچه كه ما از  یعنی: دیبر مردم باش

پس هر كس  ،میم و ما گواهان مردم هستییگو یخداوند م

ب كرد او یم و هر كس تكذیریپذ یامت او را میرفت روز قیپذ

 .«میكن یب میرا تكذ

َس لََك یلَ  یإِنَّ ِعبادِ ) :قول هللا یعن عبد الرحمن بن سالم ف -2  

طالب  یبن أب یعل ینزلت ف» :قال (ال  یِهْم ُسْلطاٌن َو َكفى بَِربَِّك َوكِ یَعلَ 

لمن أحب هللا من عباده  یجری، و نحن نرجو أن علیه السالم

 198«نیالمسلم

تو »که می فرماید:  هشریف هآیباره عبدالرحمن بن سالم در

نگهداری و  یتو برا یو خدا یارند یبر بندگان من سلطه ا

 یبن اب یه درباره علین آید: ایگو یم ،«است یكافتدبیر امور 

م كه در حق بندگان ید دارینازل شده و ما ام علیه السالمطالب 

 .باشد یجارنیز كه خداوند آنان را دوست دارد  یمسلمان

لِ  -1 اهِ  یع  ْن أ بِ  ،م  یْبن  إِْبر  ِن اْبِن أ بِ  ،هِ یع  اِد  ،ر  یم  ع   یع  مَّ ْن ح  ع 

ْست  ْبِن أ بِ  ِم و  د ر  ك  اِم ْبِن اْلح  ان  و  ِهش  ْثم  ور   یْبِن ع  ْنص  ْن  ،م  ع 

ر  ْبِن  م  ِ  یق ْلت  أِل بِ  :ق ال   ،د  یزِ یع  ْبِد هللاَّ ن  یالَّذِ ) :علیه السالمع 

ر  هللاَّ  بِِه أ ْن ی ل  یِصل ون  ما أ م  ل ْت فِ » :ق ال   (وص  ِحِم آ ین ز  ِل ر 
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ل   د  ع  مَّ ح  م  یم  اب تِك   یو  ق ْد ت ك ون  فِ  ،ِه و  آلِِه السَّال  ف ال  ــ ث مَّ ق ال  ــ ق ر 

ْن  اِحد  یش   یِء إِنَّه  فِ یق ول  لِلشَّ یت ك ون نَّ ِممَّ   199«ء  و 

كه  یكسان» که می فرماید: هیآدر مورد  :دید گویزیعمر بن 

كنند  یوند میاده است پآن را د هند بویپآنچه را خداوند دستور 

ه ین آیا» :حضرت فرمود .از امام صادق علیه السالم پرسیدم

و گاه  ،است لی هللا علیه و آلهص شاوندان آل محمدیه خواردرب

 ی: تو از كسانــ آنگاه امام فرمودــ شان توست یدرباره خو

 .«ز استیك چیز فقط در ارتباط با یچ نید ایگو یكه م شابم

ا ی» لیه السالم:قال أبو جعفر ع :مسلم قالعن محمد بن  -4

و إذا  ،فنحن هم ،ریمحمد إذا سمعت هللا ذكر أحدا من هذه األمة بخ

  200«فهم عدونا ،سمعت هللا ذكر قوما بسوء ممن مضى

اگر  ،محمد یا»فرمود:  علیه السالمامام باقر  :دیمحمد بن مسلم گو

ما  ،كرده استاد ی ین امت را به خوبیاز ا یكه خداوند كس یدیشن

از گذشتگان به  یاز گروهشنیدی م و هر زمان كه یهمان كس هست

 .«اد كرده است آنان دشمنان ما هستندی یبد

 

 بیان اختصاص آیه به مصداق خاص: -2

ِ ع :ٍر َقالَ یَبصِ  یَعْن أَبِ  -1 ِ  لیه السالمَسأَْلُت أََبا َعْبِد هللاَّ َعْن َقْوِل هللاَّ

َ َو أَطِ یأَطِ ) :َعزَّ َو َجلَّ  ُسوَل َو أُولِ یُعوا هللاَّ  :َفَقالَ  (،اأْلَْمِر ِمْنُكمْ  یُعوا الرَّ
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َفقُْلُت  «لیها السالمِن عیَطالٍِب َو اْلَحَسِن َو اْلُحسَ  یْبِن أَبِ  یَعلِ  یَنَزلَْت فِ »

اَس  :لَهُ   یفِ  معلیهم السالِتِه یا  َو أَْهَل بَ یَسمِّ َعلِ یقُولُوَن َفَما لَُه لَْم یإِنَّ النَّ

ِ َعزَّ َو َجلَّ   ؟ِكَتاِب هللاَّ

ِ » :قُولُوا لَُهمْ  :َفَقالَ  :َقالَ   َنَزلَْت  صلی هللا علیه و آلهإِنَّ َرُسوَل هللاَّ

اَلةُ َو لَْم یَعلَ  ِ یِه الصَّ ُ لَُهْم َثاَلثا  َو اَل أَْرَبعا  َحتَّى َكاَن َرُسوُل هللاَّ صلی َسمِّ هللاَّ

َر َذلَِك لَُهمْ  یذِ ُهَو الَّ  هللا علیه و آله َكاةُ َو لَْم یَو َنَزلَْت َعلَ  ؛َفسَّ َسمِّ لَُهْم یِه الزَّ

ِ یِمْن ُكلِّ أَْرَبعِ   صلی هللا علیه و آلهَن ِدْرَهما  ِدْرَهٌم َحتَّى َكاَن َرُسوُل هللاَّ

َر َذلَِك لَُهمْ  یُهَو الَّذِ  ْسُبوعا  َحتَّى قُْل لَُهْم ُطوفُوا أُ یَو َنَزَل اْلَحجُّ َفلَْم  ؛َفسَّ

 ِ َر َذلَِك لَُهمْ  یُهَو الَّذِ  صلی هللا علیه و آلهَكاَن َرُسوُل هللاَّ  :َو َنَزلَتْ  ؛َفسَّ

َ َو أَطِ یأَطِ ) ُسوَل َو أُولِ یُعوا هللاَّ َو  یَعلِ  یَو َنَزلَْت فِ  (اأْلَْمِر ِمْنُكمْ  یُعوا الرَّ

ِ  ،نِ یاْلَحَسِن َو اْلُحسَ  َمْن  :یَعلِ  یفِ  لی هللا علیه و آلهصَفَقاَل َرُسوُل هللاَّ

ِ یأُوصِ  :صلی هللا علیه و آلهَو َقاَل  ،َمْواَلهُ یُكْنُت َمْواَلهُ َفَعلِ  ُكْم ِبِكَتاِب هللاَّ

َ َعزَّ َو َجلَّ أَْن اَل  یَفإِنِّ  ،یتِ یَو أَْهِل بَ  َق بَ یَسأَْلُت هللاَّ وِرَدُهَما یَنُهَما َحتَّى یَفرِّ

 ،َو َقالَ  ،اَل ُتَعلُِّموُهْم َفُهْم أَْعلَُم ِمْنُكمْ  :َو َقالَ  ،َذلِكَ  یأَْعَطانِ فَ  ،اْلَحْوضَ  یَعلَ 

ُهْم لَْن  ى َو لَْن یإِنَّ  .َباِب َضاَللَةٍ  یْدِخلُوُكْم فِ یْخِرُجوُكْم ِمْن َباِب ُهد 

  ِ ِتِه یْن َمْن أَْهُل بَ یبَ یَفلَْم  صلی هللا علیه و آلهَفلَْو َسَكَت َرُسوُل هللاَّ

َعاَها آُل فاَُلنٍ  َ َعزَّ َو َجلَّ أَْنَزلَُه فِ  ،اَلدَّ  ،ِكَتاِبهِ  یَو آُل فاَُلٍن َو لَِكنَّ هللاَّ

ُ لِ یرِ یإِنَّما : )صلی هللا علیه و آلهِه یقا  لَِنبِ یَتْصدِ  ْجَس یُد هللاَّ ْذِهَب َعْنُكُم الرِّ

ُن َو َفاِطَمُة یاْلَحَسُن َو اْلُحسَ  وَ  یَفَكاَن َعلِ  (،را  یَطهَِّرُكْم َتْطهِ یِت َو یأَْهَل اْلبَ 

ِ  ،علیهم السالم  یَتْحَت اْلِكَساِء فِ  صلی هللا علیه و آلهَفأَْدَخلَُهْم َرُسوُل هللاَّ

َو  یتِ یأَْهال  َو َثَقال  َو َهُؤاَلِء أَْهُل بَ  یاللَُّهمَّ إِنَّ لُِكلِّ َنبِ  :ُثمَّ َقالَ  ،ِت أُمِّ َسلََمةَ یبَ 

َو لَِكنَّ  ،رٍ یإِنَِّك إِلَى خَ  :َفَقالَ  ؟أَ لَْسُت ِمْن أَْهلِكَ  :ْت أُمُّ َسلََمةَ َفَقالَ  ،یَثَقلِ 

  ،یَو ِثْقلِ  یَهُؤاَلِء أَْهلِ 
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 ِ ا قُِبَض َرُسوُل هللاَّ أَْولَى النَّاِس  یَكاَن َعلِ  صلی هللا علیه و آلهَفلَمَّ

اِس لَِكْثَرِة َما َبلََّغ فِ  ِ یِبالنَّ اِس َو  ی هللا علیه و آلهصلِه َرُسوُل هللاَّ َو إَِقاَمِتِه لِلنَّ

ا َمَضى َعلِ  ،ِدهِ یأَْخِذِه بِ  ْفَعَل أَْن یُكْن لِ یَو لَْم  ،یُع َعلِ یْسَتطِ یُكْن یلَْم  یَفلَمَّ

َد ْبَن َعلِ ی اَس ْبَن َعلِ  یْدِخَل ُمَحمَّ  ،إِذا  لََقالَ  ،َو اَل َواِحدا  ِمْن ُوْلِدهِ  یَو اَل اْلَعبَّ

َ َتَباَرَك َو َتَعالَى أَْنَزَل فِ  ،نُ یَو اْلُحسَ  اْلَحَسنُ  َفأََمَر  ،كَ یَنا َكَما أَْنَزَل فِ یإِنَّ هللاَّ

ِ یَو َبلََّغ فِ  ،ِبَطاَعتَِنا َكَما أََمَر ِبَطاَعِتكَ  َكَما  صلی هللا علیه و آلهَنا َرُسوُل هللاَّ

ْجَس َكَما أَْذَهبَ  ،كَ یَبلََّغ فِ  ا َمَضى َعلِ  ،ُه َعْنكَ َو أَْذَهَب َعنَّا الرِّ علیه  یَفلَمَّ

ا ُتُوفِّ  ،أَْولَى ِبَها لِِكَبِرهِ  علیه السالمَكاَن اْلَحَسُن  السالم ْسَتِطْع أَْن یلَْم  یَفلَمَّ

ُ َعزَّ َو َجلَّ  ،ْفَعَل َذلِكَ یُكْن لِ یَو لَْم  ،ْدِخَل ُوْلَدهُی َو أُولُوا ) :قُولُ یَو هللاَّ

ُوْلِدِه إِذا  لََقاَل  یْجَعلََها فِ یفَ  (،ِكتاِب هللاَِّ  یأَْولى بَِبْعٍض فِ اأْلَْرحاِم َبْعُضُهْم 

ُ ِبَطاَعتِ  :نُ یاْلُحسَ   ی  َو َبلََّغ فِ  ،كَ یَكَما أََمَر ِبَطاَعِتَك َو َطاَعِة أَبِ  یأََمَر هللاَّ

 ِ ُ َو أَْذهَ  ،كَ یأَبِ  یَك َو فِ یَكَما َبلََّغ فِ  صلی هللا علیه و آلهَرُسوُل هللاَّ َب هللاَّ

ْجَس َكَما أَْذَهَب َعْنَك َو َعْن أَبِ  یَعنِّ  ا َصاَرْت إِلَى اْلُحسَ  ،كَ یالرِّ علیه ِن یَفلَمَّ

عِ یُع أَْن یْسَتطِ یِتِه یُكْن أََحٌد ِمْن أَْهِل بَ یلَْم  السالم ِه َكَما َكاَن ُهَو یَعلَ  یدَّ

عِ ی ُكوَنا یْصِرَفا اأْلَْمَر َعْنُه َو لَْم یْن ِه لَْو أََراَدا أَ یِه َو َعلَى أَبِ یَعلَى أَخِ  یدَّ

 تأویلَفَجَرى  علیه السالمِن یَن أَْفَضْت إِلَى اْلُحسَ یُثمَّ َصاَرْت حِ  ،ْفَعاَل یلِ 

ِ ُثمَّ َصاَرْت  یأُولُوا اأْلَْرحاِم َبْعُضُهْم أَْولى ِبَبْعٍض فِ )ِة َو یَهِذِه اآْل  ِكتاِب هللاَّ

ِن یْبِن اْلُحسَ  یُثمَّ َصاَرْت ِمْن َبْعِد َعلِ  ،نِ یْبِن اْلُحسَ  یلِ لِعَ  ،نِ یِمْن َبْعِد اْلُحسَ 

ِد ْبِن َعلِ  ِ اَل َنُشكُّ  :َو َقالَ  ،علیه السالم یإِلَى ُمَحمَّ ْجُس ُهَو الشَّكُّ َو هللاَّ الرِّ

َنا أََبدا   یفِ   201.«َربِّ

                                                 
ٍد َعْن َسْهِل ْبِن ِزیاٍد أَِبی  سند حدیث: َعلِی ْبنُ  211 ِد ْبِن ِعیَسى َعْن یوُنَس َو َعلِی ْبُن ُمَحمَّ إِْبَراِهیَم َعْن ُمَحمَّ

ِد ْبِن ِعیَسى َعْن یوُنَس َعِن اْبِن ُمْسَكانَ   :تفسیرالعیاشي ج 288 – 286:ص 1 :ج ،کلینی، کافیَسِعیٍد َعْن ُمَحمَّ
 281 :ص 1
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عوا یاط) :هآیل یذ یاشیر عیتفساصول کافی و همچنین در 

   آمده: 575(االمر منكم... یالرسول و اولعوا یهللا و اط

 ند: چرایگویپرسد: مردم میم علیه السالمر از امام باقریابوبص

چه  ؟اد نشدهیت او در قرآن یبو اهل علی علیه السالم نام از

 ن كار بوده است؟یمانع از ا یزیچ

خداوند در قرآن نماز  :فرمود: به آنان بگو علیه السالمامام باقر

نگفت:  ی( واجب ساخت، ولصلی هللا علیه و آلهمبر)ایرا بر پ

صلی هللا امبر)ین كه پیا چهار ركعت، تا ایسه ركعت بخوانند، 

ز حج را دستور داد، یو ن ،ر كردیمردم تفس ی( براعلیه و آله

صلی هللا علیه امبر)ین كه پیتا ا ،دیبار طواف كناما نگفت هفت

عوا یعوا هللا و اطیاط): هآیز ین ،ر كردیآنان تفس ی( براو آله

، یه درباره علین آیا ( نازل شدهاالمر منكم... یالرسول و اول

صلی هللا علیه و امبر)ینازل شد و پ السالم معلیهنیحسن و حس

 ،«اوست یموال یم، پس علیاو یهركه من موال» ( فرمود:آله

ت خود سفارش یشما را به كتاب خدا و اهل ب»ز فرمود: یو ن

فكند، تا ین ییان آن دو جدایام كه مدا خواستهمن از خ ،كنمیم

ن یكه در كنار حوض بر من وارد شوند و خداوند ا یهنگام

 یزیبه آنان چ»و فرمود:  «خواسته را به من عطا كرد
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ت یاهل ب ،شان داناتر از شما هستندیرا كه اید؛ زیآموزش نده

وارد  یت دور نكرده و به گمراهیر هدایهرگز شما را از مس

  كند.ینم

( سكوت كرده بود و اهل صلی هللا علیه و آلهامبر)یاگر پ

فالن ادعا آل فالن و نكرده بود، آل یت خود را معرفیب

( هستند، لكن صلی هللا علیه و آلهامبر)یت پیكردند كه اهل بیم

ذهب عنكم ید هللا لیریانما )خداوند در كتاب خود فرمود: 

، حسن، یس علپ (571رایطهركم تطهیت و یالرجس اهل الب

صلی و رسول خدا  ،اندهین آیا تأویل السالم اعلیهن و فاطمهیحس

 لیهم السالمع نی، فاطمه، حسن و حسیدست علهللا علیه و آله 

گردآورد و  عبا در زیرسلمه را گرفت و آنان را در خانه ام

شان یاست و ا یهلأثقل و  پیامبریهر  یبرا خدایا» فرمود: 

 574«ند...ت من هستیبثقل و اهل

تو بر خیر »ام سلمه گفت: آیا من از اهل تو نیستم؟ فرمود: 

 هستی و لیکن اینان اهل من و ثقل من هستند.

( رحلت کرد، علی صلی هللا علیه و آلهوقتی که پیامبر اکرم )

صلی هللا علیه علیه السالم به خاطر مطالب فراوانی که پیامبر اکرم )

ست او را بلند کرد و به مردم ( در مورد او فرموده است و دو آله
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علیه ) معرفی کرده است، از همه مردم أولی است، و وقتی که علی

( به شهادت رسید، نتوانست و نمی توانست محمد بن علی و السالم

بن علی و یا یکی دیگر از فرزندانش را به مردم معرفی  یا عباس

د: خدا ( می گفتنعلیه السالم) چرا که امام حسن و امام حسین کند،

هر آنچه را که در شأن تو فرو فرستاده بود، در حق ما نیز فرو 

فرستاده است و به اطاعت شما فرمان داده است، و هر آنچه که 

( در مورد شما فرموده است، در مورد صلی هللا علیه و آلهپیامبر )

همانگونه که از  ما نیز فرموده است، و پلیدی را از ما زدوده است

( به شهادت رسید علیه السالم، بنابراین وقتی علی )شما زدوده است

( بوده به علیه السالم) اولی ترین افراد نسبت به مردم امام حسن

نمی توانست خاطر بزرگی سن شریفش، ولی وقتی به شهادت رسید 

امامت را در فرزندان خود وارد کند در حالی که خداوند می گوید: 

تاب هللا(، چرا که در این )اولواالرحام بعضهم أولی ببعض فی ک

صورت امام حسین می فرمود: خدا به طاعت من فرمان داده است، 

همانگونه که به اطاعت شما و پدرتان فرمان داده است، و رسول 

( در مورد من چیزی فرمود که در مورد صلی هللا علیه و آلهخدا )

و شما و پدرتان فرمود، خدا پلیدی را از من زدود کما آنکه از تو 

( رسید، علیه السالمپدرت زدود. و وقتی که والیت به حسین )

اهل بیت او نمی توانستند چنین ادعائی کنند، همانگونه  زهیچیک ا

وقتی که والیت به  .بر برادر و پدرش ندادعا کمی توانست که او 
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)اولواالرحام  هآیمذکور و  هآی تأویل( رسید علیه السالم) حسین

( به علی علیه السالمالیت بعد از حسین )بعضهم...( او شد سپس و

بن الحسین رسید و بعد از علی بن الحسین به محمد بن علی رسید، 

( فرمود: مراد از رجس شک است و به خدا علیه السالم) و بعد امام

 سوگند ما در مورد پروردگارمان هرگز شک نمی کنیم. 

نزلت  لما» :قال :علیه السالم یحدثنا عل :قال ،عن المنذر -5

ك مْ )ة یهذه اآل نا و  أ ْبناء   يد علیة قال أخذ بیاآل ...(ف ق ْل ت عال ْوا ن ْدع  أ ْبناء 

ال تفعلوا  :( فقال رجل من النصارىعلیهم السالمهما )یو فاطمة و ابن

  205«دعوهیبكم عنت فلم یفتص

 هآیچون »ما فرمود:  هب علیه السالم ید امام علیذر گونم

 ی( دست علصلی هللا علیه و آلهر اكرم)امیل شده پزانمباهله 

)تا به محل مباهله  رفتگو فاطمه و دو پسرش را  علیه السالم

گرفتار د چرا كه یمباهله نكن :ان گفتیحیاز مس یمرد بیاید(.

 نكردند. هگر آنان مباهلیو د رنج و مشکل می شوید

نیز طی نقلهای گوناگون نقل در منابع اهل سنت مطلب این 

 به ذکر یک حدیث اکتفا می کنیم: ما  کهشده است 

 یبن أب ین علیر المؤمنیباب فضائل أم یح مسلم فیصح یف 

 یذكر فی ،وقاص یبإسناده إلى سعد بن أب لیه السالمطالب ع

 یبن أب یعدة فضائل لعل لی هللا علیه و آلهص یث عن النبیالحد
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لما نزلت هذه ) :أواخره یقول فیو  ،خاصة لیه السالمطالب ع

ْم و  ) :ةیاآل ك  نا و  نِساء  ْم و  نِساء  ك  نا و  أ ْبناء  ف ق ْل ت عال ْوا ن ْدع  أ ْبناء 

ل ى اْلكاِذبِ  ِ ع  ْل ل ْعن ت  هللاَّ ْم ث مَّ ن ْبت ِهْل ف ن ْجع  ك  نا و  أ ْنف س  دعا  (ن  یأ ْنف س 

ا و فاطمة و الحسن و یعل لی هللا علیه و آلهرسول هللا ص

  206 «یتیاللهم هؤالء أهل ب» :قال و لیهم السالمن عیالحس

ر یام یلتهایكه فض یثیحد پایانوقاص درأبی سعد بن  

د: یگو یكند م یامبر بازگو میرا از زبان پ علیه السالمن یمؤمنال

و  ی( علصلی هللا علیه و آلهامبر )یمباهله نازل شد پ هآیچون 

 !ایخدا :هم السالم را خواند و گفتین علیفاطمه و حسن و حس

 .«ت من هستندینان اهل بیا»

ا َوَرَد أَُبو اْلَحَسِن ُموَسى  :ْبِن أَْسَباٍط َقالَ  یَعْن َعلِ  -2  علیه السالملَمَّ

َن َما َباُل َمْظلَِمتَِنا یَر اْلُمْؤِمنِ یا أَمِ ی» :َفَقالَ  ،ُردُّ اْلَمَظالِمَ یَرآهُ  یَعلَى اْلَمْهدِ 

  !َبا اْلَحَسنِ ا أَ یَو َما َذاَك  :اَل ُتَردُّ َفَقاَل لَهُ 

ا َفَتَح َعلَى َنبِ » :َقالَ  َ َتَباَرَك َو َتَعالَى لَمَّ  لی هللا علیه و آلهِه صیإِنَّ هللاَّ

ُ َعلَى َنبِ  ،ٍل َو اَل ِرَكابٍ یِه بِخَ یوَجْف َعلَ یلَْم  ،َفَدكا  َو َما َوااَلَها ِه یَفأَْنَزَل هللاَّ

ِ یَفلَْم  (قَّهُ َو آِت َذا اْلقُْربى حَ ) :صلی هللا علیه و آله صلی هللا ْدِر َرُسوُل هللاَّ

 علیه السالمُل یَل َو َراَجَع َجْبَرئِ یَذلَِك َجْبَرئِ  یَمْن ُهْم َفَراَجَع فِ  علیه و آله

ُ إِلَ  ُه َفأَْوَحى هللاَّ َفَدَعاَها َرُسوُل  علیها السالمِه أَِن اْدَفْع َفَدكا  إِلَى َفاِطَمَة یَربَّ

 ِ َ أََمَرنِ ی :َفَقاَل لََها ،لیه و آلهصلی هللا عهللاَّ ِك یأَْن أَْدَفَع إِلَ  یا َفاِطَمُة إِنَّ هللاَّ

ِ َو ِمْنكَ یَقْد َقِبْلُت  :َفَقالَتْ  ،َفَدكا   ِ ِمَن هللاَّ َها یَزْل ُوَكاَلُؤَها فِ یَفلَْم  ،ا َرُسوَل هللاَّ

                                                 
ص  :1ج  :و مسند احمد 192ص  ،3ج  :سنن الترمذی ط. المدینة ،121ص  ،7ج  :صحیح مسلم 216
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ِ یحَ  ا ُولِّ  ،صلی هللا علیه و آلهاَة َرُسوِل هللاَّ ُبو َبْكٍر أَْخَرَج َعْنَها أَ  یَفلَمَّ

  217«...ُوَكاَلَءَها

 یفه عباسیه السالم بر خلیبن جعفر عل یكه امام موس یزمان

گرداند  یم را بر ملامظ ید كه مهدیدو د شد روا یمهد

 حضرت فرمود:

 «؟!شود یه ما بازگردانده نمظلمن چرا میمؤمنر الیام یا»

 ست؟ یمظلمه شما چ دیاو پرس

آن را  یحوالو ك دكه خداوند ف یانحضرت فرمود: زم

 :امر نازل كرد كهیه را بر پین آیخداوند ا ،امبر گشودیپ یبرا

 لی هللا علیه و آلهص امبریپ .«بده شان حق آنان رایبه خو»

 ل هم ازیجبرئ ،دیل پرسیز جبرئالذا  ،دننایكه منظور ك نستندا

 كرد كه فدك را به فاطمه یوح یبه وخدواند  ،پرسید خداوند

 !فاطه یا» :ست و به او فرمودارسول خدا فاطمه را خو ،بده

فاطمه  «فدك را به تو بدهماست که مور ساخته أخداوند مرا م

در زمان رسول  .رفتمیرسول خدا از شما و خدا پذ یا :گفت

ابوبكر كه به خالفت  ند،ن فاطمه در فدك بودالیشه وكیهمخدا 

 رون كرد.یفدك باز را  فاطمه ید و كالیرس

دٍ یاْلُحسَ  -3 دٍ  ،ُن ْبُن ُمَحمَّ ٍد َعِن  ،َعْن ُمَعلَّى ْبِن ُمَحمَّ َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

ٍد اْلَهاِشمِ  َعْبِد  یَعْن أَبِ  ،َسىیَعْن أَْحَمَد ْبِن عِ  ،هِ یَعْن أَبِ  ،یاْلَحَسِن ْبِن ُمَحمَّ

ِ ع ِ َعزَّ َو َجلَّ  یفِ ــ  لیه السالمهللاَّ ُ َو َرُسولُُه َو ینَّما َولِ إِ ــ: )َقْوِل هللاَّ ُكُم هللاَّ

                                                 
ِد ْبِن َعْبِد هللاَِّ  217 اِريَّ أَُظنُّ  ،َعْن َبْعِض أَْصَحاِبَنا ،َعلِيُّ ْبُن ُمَحمَّ یَّ  :کلینی، کافیعن علي أسباط قال:...ُه السَّ

 832ص  ،1ج 
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َما » :َقالَ  (َن آَمُنوایالَّذِ  أََحقُّ بُِكْم َو بِأُُموِرُكْم َو أَْنفُِسُكْم  یأَْولَى بُِكْم أَ  یْعنِ یإِنَّ

ُ َو َرُسولُُه َو الَّذِ  ،َو أَْمَوالُِكمُ  َة عیَعلِ  یْعنِ ی ،َن آَمُنوایهللاَّ یهم لا  َو أَْواَلَدهُ اأْلَِئمَّ

ُ َعزَّ َو َجلَّ َفَقالَ  ،اَمةِ یْوِم اْلقِ یإِلَى  السالم ُموَن یقِ یَن یالَّذِ ) :ُثمَّ َوَصَفُهُم هللاَّ

الَة َو  كاَة َو ُهْم راِكُعونَ یالصَّ علیه َن یُر اْلُمْؤِمنِ یَو َكاَن أَمِ  (ْؤُتوَن الزَّ

ْهِر َو َقْد َصلَّى َرْكَعتَ  یفِ  السالم ِه ُحلٌَّة یَو َعلَ  ،َراِكعٌ  ِن َو ُهوَ یَصاَلِة الظُّ

بِ  ،َنارٍ یَمُتَها أَْلُف دِ یقِ  اَها َو َكاَن یَكَساهُ إِ  صلی هللا علیه و آله یَو َكاَن النَّ

َجاشِ  اَلُم َعلَ  :َفَجاَء َسائٌِل َفَقالَ  ،أَْهَداَها لَهُ  یالنَّ ِ َو أَْولَى  یا َولِ یَك یالسَّ هللاَّ

ْق َعلَى ِمْسكِ  !أَْنفُِسِهمْ  َن ِمنْ یِباْلُمْؤِمنِ  َو أَْوَمأَ  ،هِ یَفَطَرَح اْلُحلََّة إِلَ  ،نٍ یَتَصدَّ

ُ َعزَّ َو َجلَّ فِ  ،ِه أَِن اْحِمْلَهایِدِه إِلَ یبِ  َر ِنْعَمَة یَو صَ  ،ةَ یِه َهِذِه اآْل یَفأَْنَزَل هللاَّ

َفِة یَمِة أَْواَلِدِه ِبِنْعَمِتِه َفُكلُّ َمْن َبلََغ ِمْن أَْواَلِدِه َمْبلََغ اإْلَِما ُكوُن ِبَهِذِه الصِّ

قُوَن َو ُهْم َراِكُعونَ یفَ  ،ِمْثلَهُ  ائُِل الَّذِ  ،َتَصدَّ لیه َن عیَر اْلُمْؤِمنِ یَسأََل أَمِ  یَو السَّ

َة ِمْن أَْواَلِدِه یَن یَو الَّذِ  ،ِمَن اْلَماَلئَِكةِ  السالم، ُكوُنوَن ِمَن یْسأَلُوَن اأْلَِئمَّ

  208«اْلَماَلِئَكةِ 

: )انما ولیکم هللا و هشریف هآیدرباره  علیه السالمصادق امام  

سبت به شما نافراد ین ریعنی سزاوارت :فرمودرسوله والذین آمنوا...( 

د هستنلتان خدا و رسول او و كسانی واو ام نو به امورتان و خودتا

و امامان از اوالد او تا  روز  علیه السالمیعنی علی  ،كه ایمان آورده اند

 آنگاه خداوند عزوجل آنان را وصف می كند و می گوید: ،قیامت

ین مؤمنامیر ال)الذین یقیمون الصالة و یؤتون الزکاة و هم راکعون(  

در نماز ظهر در حالی كه دو ركعت خوانده بود و در حال  علیه السالم

                                                 
و اسباب التنزیل للواحدی ص  186 6و ر.ک. تفسیر الطبری ج  288 :ص 1 :ج کلینی، کافی  218
122- 123 . 
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و  ،ش بود كه هزار دینار ارزش داشتوشحله ای بر د ركوع بود و

آن را به پیامبر نجاشی  ،در او پوشانده بواین حله را پیامبر خدا ب

 ای و ،سالم بر تو ای ولی خدا :سائلی آمد و گفت ،هدیه داده بود

مسكین  نای به ،ان سزاوارتر از خودشان استمؤمنكسی كه به 

رای او انداخت و با دست اشاره بحضرت حله را  ،ای بده هصدق

ل زناباره او درخداوند این آیه را  ،داررخود برای ن را بآكرد كه 

فرزندان وی نیز انعام  بهنعام كرد او همانگونه كه به امام  ،فرمود

 داراید مانند او نكه به امامت برس وو هر كدام از فرزندان ا ،نمود

كه از  سائلیو ،ند و در حال ركوع صدقه می دهندهستاین صفت 

که از امامان در خواست  ینو سائال ،امام درخواست كرد فرشته بود

 ه خواهند بود.فرشتمی کنند نیز 

ِ َتَعالَى یفِ  لیه السالمَجْعَفٍر ع یَعْن أَبِ  -8 َو اْعلَُموا أَنَّما ) :َقْوِل هللاَّ

ُسوِل َو لِذِ یَغنِْمُتْم ِمْن شَ  ِ ُخُمَسُه َو لِلرَّ ُهْم » :َقالَ  (،اْلقُْربى یٍء َفأَنَّ هلِلَّ

ِ ص ُسوِل َو لََنا لهلی هللا علیه و آَقَراَبُة َرُسوِل هللاَّ ِ َو لِلرَّ   209«َو اْلُخُمُس هلِلَّ

د هر گونه یبدان»درباه گفته خداوند متعال كه:  علیه السالمامام باقر  

 یامبر و برایپ  یخدا و برا ید خمس آن برایآور به دست یمتیغن

س مند و خیشاوندان رسول خداینان خویفرمود: ا «كان استینزد

 ست.ما یخدا و رسول و برا یبرا

                                                 
دٍ  219 دٍ  ،اْلُحَسْیُن ْبُن ُمَحمَّ ِد ْبِن ُمْسلِمٍ َعْن ُمحَ  ،َعْن أََبانٍ  ،َعِن اْلَوشَّاءِ  ،َعْن ُمَعلَّى ْبِن ُمَحمَّ ج  :کلینی، کافی ...مَّ

 829ص  ،1
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 ر قرآن به قرآن یتفس   ج

آیات قرآن مجید همه هماهنگ و مرتبط با هم بوده و بین آنها 

بلکه هر بخشی از آن  ،وجود ندارد هیچگونه اختالف وناهماهنگی

 بخش دیگر آن را تصدیق می نماید. 

ان القرآن لیصدق بعضه » :فرموده اند لی هللا علیه و آلهپیامبر ص

 517؛عضبعضا فالتکذبوا بعضه بب

بنابر این با  ،قرآن برخی از آن برخی دیگر را تصدیق می كند

 .«نكنیدرا تکذیب برخی از آن برخی دیگر 

 ،کتاب هللا تبصرون به»فرموده اند:لیه السالم و حضرت علی ع

و یشهد بعضه  ،و تسمعون به و ینطق بعضه ببعض ،و تنطقون به

  511؛علی بعض

و آن را بر زبان  ،دینیب یم)حقایق را( آن  با ،كتاب خدا

از آن  یپاره ا ،دیده یو بدان گوش فرا م ،دیساز یمجاری 

گر ید یبر پاره ا یا هو پار دیگوسخن می گر ید یبا پاره ا

 . «دهدیم یگواه

 همچنین فرموده است: 

                                                 
 .619ص  ،1ج :کنز العمال 211
 . 122خطبه  :نهج البالغه 211
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و فیه تبیان  (،ما فرطنا فی الکتاب من شیء)وهللا سبحانه یقول »

وانه ال اختالف فیه  ،ضاو ذکر ان الکتاب یصدق بعضه بع ،کل شیء

 515(ولو کان من عند غیر هللا لوجدوا فیه اختالفا کثیرا)فقال: 

چ فرو گذار یما در قرآن ه»خداوند سبحان فرموده است: 

اد آور شده یخداوند  ،ز هستیهمه چ بیانو در قران  «مینكرد

ق و یگر را تصدید یاز آن پاره ا یاست كه: قرآن پاره ا

خداوند  ، وستین یچ اختالفیآن هو در  ،كند یم یگواه

ر خدا بود مردم در آن یغ یاگر قرآن از سو»فرموده است: 

 «.كردند یمشاهده م یاختالف فراوان

یعنی هماهنگی بین بخشهای مختلف قرآن و  ،از این ویژگی

معلوم  ،ویژگی دیگر آن که روشنگر بودن آن برای همه چیز است

ن مراجعه به خود قرآن کریم یکی از راههای تفسیر قرآ :می شود که

از این شیوه نیز  اهل بیت علیهم السالمروایات تفسیری در  ،است

 زیاد استفاده شده است. 

شیوه های دیگر ذکر شد در در بیان ی که قبال یبرخی از مثالها

آن را . اکنون برای توضیح بیشتر اقسام هستنیز بردارنده این شیوه 

 دیگر ذکر می نماییم: یهمراه با ذکر موارد و نمونه ها

                                                 
 . 82 آیه :نساء سوره 212
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 ات م: ارجاع متشابهات به محك5

متشابهات در پرتو آیات محكم از اصول مورد استفاده  تأویل

البته باید توجه داشت که در به اهل بیت در تفسیر به حساب می آید. 

گاهی به خود آیات  اهل بیت علیهم السالم ،کار گیری این شیوه

به ذکر اصول ن ذکر آیات محکم محکم اشاره نموده اند و گاهی بدو

به برخی از نمونه  اینجادر  که برداشت شده از آنها اکتفا نموده اند

 اشاره می نماییم: اهل بیت علیهم السالمهای این شیوه در کلمات 

سألت  :قال ،ز بن مسلمیه عبد العزیعن أخ ،عن القاسم بن مسلم  1-  

َ ) :عز و جل عن قول هللا علیه السالمبن موسى  یالرضا عل َنُسوا هللاَّ

سهو و إنما ینسى و ال یإن هللا تبارك و تعالى ال » :فقال 212(ُهمْ یَفَنسِ 

َو ما كاَن ) :قولیسهو المخلوق المحدث أال تسمعه عز و جل ینسى و ی

هم ینسیومه بأن یلقاء  یه و نسیمن نس یجازیو إنما  213(ایَربَُّك َنسِ 

َ َفأَْنساُهْم أَْنفَُسُهْم یوُنوا َكالَّذِ َو ال َتكُ )أنفسهم كما قال عز و جل  َن َنُسوا هللاَّ

ْوَم َنْنساُهْم َكما َنُسوا لِقاَء یَفالْ ) :و قوله عز و جل 218(أُولِئَك ُهُم اْلفاِسقُونَ 

  217«ومهم هذاینتركهم كما تركوا االستعداد للقاء  یأ 216(ْوِمِهْم هذای

درباره  سالمعلیه الدر روایت عبدالعزیز بن مسلم از امام رضا

خدا را فراموش كردند پس  (ف ن ِسیه مْ  هللاَّ   ن س وا) پرسد:این آیه می

                                                 
 67التوبة/ 212
 63مریم/ 213
 19حشر/ 218
 81اعراف/ 216
 ،حدثنا محمد بن یعقوب الكلینی :قال ،حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكلینی رحمه هللاسند حدیث:  217

عن الحسن بن  ،حدثنا أبو حامد عمران بن موسى بن إبراهیم :قال ،حدثنا علی بن محمد المعروف بعالن :الق
 161-189ص  :التوحیدشیخ صدوق،  ...القاسم الرقام
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خداوند سهو و  امام فرمود: خدا آنان را فراموش كرد.

فراموشی ندارد، و تنها مخلوق و آفریده است كه به فراموشی 

شنوی كه خداوند شود، مگر نمیو سهو و خطا دچار می

معنای آیه این  ،«راموشكار نیستپروردگارت ف»فرماید: می

گیرند، غافالن از خدا و قیامت مورد كیفر قرار می :است كه

بدین گونه كه خداوند ایشان را به فراموشی از خود وا 

همچون كسانی نباشید » چنانکه خداوند فرموده است:، داردمی

كه خدا را فراموش كردند و خدا نیز آنان را به خود فراموشی 

امروز ما آنان »و فرموده است:  ،«، آنان فاسقانندگرفتار كرد

گونه كه دیدار چنین روزی را كنیم، همانرا فراموش می

گونه كه آنان كنیم آنان را همانیعنی رها می «فراموش كردند

 از آمادگی برای مالقات امروزشان چشم پوشیدند.

دثنا ح :علی بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه هللا قال  -2 

 ،حدثنا محمد بن إسماعیل البرمكی :محمد بن أبی عبد هللا الكوفی، قال

 ،قال: حدثنا بكر، عن أبی عبد هللا البرقی ،حدثنا الحسین بن الحسن :قال

 :قال ،عن محمد بن مسلم ،عن عبد هللا بن بحر، عن أبی أیوب الخزاز

ما منعك یا إبلیس » :قوله عزوجل :سألت أبا جعفر )علیه السالم( فقلت

 ،الید فی كالم العرب القوة والنعمة»؟ فقال:  «أن تسجد لما خلقت بیدی

أی  ،«والسماء بنیناها باید»وقال:  «واذكر عبدنا داود ذا االید» :قال
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أی قواهم ویقال: لفالن عندی أیادی  ،«وأیدهم بروح منه»بقوة وقال: 

 218«وله عندی ید بیضاء أی نعمة ،أی فواضل وإحسان ،كثیرة

درباره معنای  علیه السالمگوید: از امام باقرحمد بن مسلم میم

ل ْقت  »این آیه پرسیدم:  ا خ  د  لِم  ك  أ ْن ت ْسج  ن ع  ا م  یا إِْبلِیس  م 

ید، در كالم عرب به معنای قدرت  حضرت فرمود: 511«بِید ی

ا اأْل یِد"» :هآیو نعمت است، چنانكه در  ود  ذ  او  ن ا د  ْبد  ْر ع  اْذك  و 
557 

اء  ب ن ین اه ا بِأ یید  »: هیآو  السَّم  به معنای قوت است  «ید» 551«...و 

وح  ِمْنه  ... »: هآیو در  ه ْم بِر  ید 
أ   «قواهم»به معنای  555«...و 

 ،«الن عندی أیادی كثیرةلغ»شود: است و در عرب گفته می

رسد، از آن شخص به من فضل و احسان بسیاری می :یعنی

 نعمتی از او بر من است. :ییعن ،«و له عندی ید بیضاء»

بن  ین علیر المؤمنیأن رجال أتى أم ؛یمعمر السعدان یعن أب -2

كتاب  یقد شككت ف یإن !نیر المؤمنیا أمی :فقال علیه السالمطالب  یأب

 هللا المنزل 

كتاب هللا  یف شككت فیثكلتك أمك و ك» لیه السالم:قال له ع

ف ال أشك یضه بعضا فككذب بعیوجدت الكتاب  یألن :قال «؟!المنزل

  ؟!هیف
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صدق بعضه یإن كتاب هللا ل» لیه السالم:طالب ع یبن أب یفقال عل

فهات  ،كذب بعضه بعضا و لكنك لم ترزق عقال تنتفع بهیو ال  ،بعضا

  .«ه من كتاب هللا عز و جلیما شككت ف

َء ْوَم َنْنساُهْم َكما َنُسوا لِقایَفالْ ) :قولیوجدت هللا  یإن :قال له الرجل

َ َفَنسِ ) :ضایو قال أ (ْوِمِهْم هذای َو ما كاَن َربَُّك ) :و قال (ُهمْ یَنُسوا هللاَّ

ر یا أمیفأنى ذلك  ،نسىیخبر أنه ال ینسى و مرة یخبر أنه یفمرة  (،ایَنسِ 

 ؟!نیالمؤمن

  «ضایه أیهات ما شككت ف»قال  

وُح َو اْلَمالئَِكةُ یْوَم ی) :قولیو أجد هللا  :قال َتَكلَُّموَن یَصف  ا ال  قُوُم الرُّ

ْحمُن َو قاَل َصوابا   ِ :)و استنطقوا فقالوا :و قال (إاِلَّ َمْن أَِذَن لَُه الرَّ َو هللاَّ

ا ُمْشِركِ  نا ما ُكنَّ ْلَعُن یْكفُُر َبْعُضُكْم بَِبْعٍض َو یاَمِة یْوَم اْلقِ ی) :و قال (،نَ یَربِّ

ال ) :و قال (َتخاُصُم أَْهِل النَّارِ  إِنَّ ذلَِك لََحق  ) :َبْعُضُكْم َبْعضا  و قال

ْمُت إِلَ  یَتْخَتِصُموا لَدَ  َنْختُِم َعلى أَْفواِهِهْم َو ) :و قال (دِ یُكْم ِباْلَوعِ یَو َقْد َقدَّ

خبر أنهم یفمرة  (،ْكِسُبونَ یِهْم َو َتْشَهُد أَْرُجلُُهْم ِبما كاُنوا یدِ یُتَكلُِّمنا أَ 

لمون إال من أذن له الرحمن و قال تكیخبر أنهم ال یتكلمون و مرة ی

ِ ) :قول عن مقالتهمینطقون و یخبر أن الخلق ال یو مرة  ،صوابا َو هللاَّ

نا ما ُكنَّا ُمْشِركِ  ر یا أمیفأنى ذلك  ،ختصمونیخبر أنهم یو مرة  (نَ یَربِّ

  :قولهالی وساق الحدیث  ؟نیالمؤمن

علوا  ،لىقدوس تبارك و تعا ،قدوس ربنا»: علیه السالم یفقال عل

س كمثله یو ل ،هیو ال نشك ف ،زولیال  ینشهد أنه هو الدائم الذ ،رایكب

و أن  ،و الرسل حق ،و أن الكتاب حق ،ریع البصیو هو السم ،ءیش

د یمان أو حرمته فإن ذلك بیادة إیفإن رزقت ز ،الثواب و العقاب حق

و لكن سأعلمك ما شككت  ،و إن شاء حرمك ذلك ،إن شاء رزقك ،هللا
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و إن  ،را أعلمك بعلمه و ثبتكیفإن أراد هللا بك خ ،و ال قوة إال باهلل ،هیف

  .كن شرا ضللت و هلكتی

َ َفَنسِ ) :أما قوله ا لم یدار الدن ینسوا هللا ف یعنیإنما  (ُهمْ یَنُسوا هللاَّ

ئا یثوابه ش یجعل لهم فیلم  .یأ ،اآلخرة یهم فیفنس ،عملوا بطاعتهی

ْوَم یَفالْ )ر قوله عز و جل یو كذلك تفس ،رین من الخییفصاروا منس

ب یثیثبهم كما یان أنه لم یبالنس یعنی (ْوِمِهْم هذایَنْنساُهْم َكما َنُسوا لِقاَء 

ن آمنوا به و برسله ین حین ذاكریعیا مطیدار الدن ین كانوا فیاءه الذیأول

رك و فإن ربنا تبا (ایَو ما كاَن َربَُّك َنسِ ) :و أما قوله ،بیو خافوه بالغ

و  ،میظ العلیبل هو الحف ،غفلینسى و ال ی یس بالذیل ،رایتعالى علوا كب

أنه ال  یأ ،ذكرناینا فالن فال یقد نس :انیباب النس یقول العرب فیقد 

 :قال «؟فهل فهمت ما ذكر هللا عز و جل ،ذكرنا بهیر و ال یأمر لنا بخی

 . أجركعقدة فعظم هللا یو حللت عن ،فرج هللا عنك یفرجت عن ،نعم

وُح َو اْلَمالِئَكُة َصف  ا ال یْوَم ی) :و أما قوله» :علیه السالمفقال  قُوُم الرُّ

ْحمُن َو قاَل َصوابا  ی نا ما ُكنَّا ) :و قوله (َتَكلَُّموَن إاِلَّ َمْن أَِذَن لَُه الرَّ ِ َربِّ َو هللاَّ

ْلَعُن َبْعُضُكْم یْعٍض َو ْكفُُر َبْعُضُكْم ِببَ یاَمِة یْوَم اْلقِ ی) :و قوله (نَ یُمْشِركِ 

ال َتْخَتِصُموا ) :و قوله (إِنَّ ذلَِك لََحق  َتخاُصُم أَْهِل النَّارِ ) :و قوله (َبْعضا  

ْمُت إِلَ  یلَدَ  ْوَم َنْخِتُم َعلى أَْفواِهِهْم َو یالْ ) :و قوله (دِ یُكْم ِباْلَوعِ یَو َقْد َقدَّ

مواطن  یفإن ذلك ف (ْكِسُبونَ یْم ِبما كاُنوا ِهْم َو َتْشَهُد أَْرُجلُهُ یدِ یُتَكلُِّمنا أَ 

 ،ن ألف سنةیكان مقداره خمس یوم الذیر واحد من مواطن ذلك الیغ

كلم بعضهم یو  ،تفرقونیمواطن  یومئذ فی ،جمع هللا عز و جل الخالئقی

دار  ین كان منهم الطاعة فیأولئك الذ ،ستغفر بعضهم لبعضیو  ،بعضا

ن بدت منهم یالذ یلعن أهل المعاصیو  ،ا للرؤساء و االتباعیالدن

ن و یالمستكبر ،ایدار الدن یو تعاونوا على الظلم و العدوان ف ،البغضاء
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 یو الكفر ف ،لعن بعضهم بعضایو  ،كفر بعضهم ببعضی ،نیالمستضعف

سورة  یرها فیو نظ ،برأ بعضهم من بعضی :قولی ،البراءة :ةیهذه اآل

و قول  (ُت ِبما أَْشَرْكُتُموِن ِمْن َقْبلُ َكَفرْ  یإِنِّ ) :طانیم قول الشیإبراه

 یجتمعون فیثم  ،تبرأنا منكم :یعنی (،َكَفْرنا بُِكمْ ) :ل الرحمنیم خلیإبراه

ا ألذهلت یفلو أن تلك األصوات بدت ألهل الدن ،هیبكون فیموطن آخر 

زالون یفال  ،عت قلوبهم إال ما شاء هللاشهم و لتصد  یع الخلق عن معایجم

َو )قولون یف ،هیستنطقون فیف ،موطن آخر یجتمعون فیثم  ،بكون الدمی

نا ما ُكنَّا ُمْشِركِ  ِ َربِّ و  ،ختم هللا تبارك و تعالى على أفواههمیف (نَ یهللاَّ

ثم  ،ة كانت منهمیفتشهد بكل معص ،و األرجل و الجلود یدیستنطق األی

نا قالُوا أَْنَطَقَنا یلجلودهم لَِم َشِهْدُتْم َعلَ ) :قولونیف ،رفع عن ألسنتهم الختمی

ُ الَّذِ   ،ستنطقونیف ،موطن آخر یجتمعون فیثم  (،ءٍ یأَْنَطَق ُكلَّ شَ  یهللاَّ

ِه یفِرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَخِ یْوَم ی) :فذلك قوله عز و جل ،فر بعضهم من بعضیف

ِه َو أَبِ   تكلمون إال من أذنیفال ) ،ستنطقونیف (،هِ یِه َو صاِحَبِتِه َو َبنِ یَو أُمِّ

شهدون یف صلی هللا علیه و آلهقوم الرسل یف (،له الرحمن و قال صوابا

ٍة ِبَشهِ یَفكَ ) :هذا الموطن فذلك قوله یف ٍد َو ِجْئنا بَِك یَف إِذا ِجْئنا ِمْن ُكلِّ أُمَّ

ه مقام محمد یكون فیموطن آخر  یجتمعون فیثم  (،دا  یَعلى هُؤالِء َشهِ 

على هللا تبارك و تعالى  یثنیحمود فو هو المقام الم صلی هللا علیه و آله

بقى ملك إال یفال  ،على المالئكة كلهم یثنیثم  ،ه أحد قبلهیثن علیبما لم 

ثن یعلى الرسل بما لم  یثنیثم  ،صلی هللا علیه و آلهه محمد یأثنى عل

ن و یقیبدأ بالصدیعلى كل مؤمن و مؤمنة  یثنیثم  ،هم أحد قبلهیعل

 :فذلك قوله ،ده أهل السماوات و األرضحمیف ،نیالشهداء ثم بالصالح

ذلك المقام  یفطوبى لمن كان له ف (،ْبَعَثَك َربَُّك َمقاما  َمْحُمودا  یَعسى أَْن )

جتمعون یثم  ،بیذلك المقام حظ و ال نص یكن له فیل لمن لم یو و ،حظ
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فإذا  ،و هذا كله قبل الحساب ،ل بعضهم من بعضادیموطن آخر و  یف

 ،ومینسأل هللا بركة ذلك ال ،هیل كل إنسان بما لدالحساب شغ یأخذ ف

عقدة  یو حللت عن ،نیر المؤمنیا أمیفرج هللا عنك  یفرجت عن :قال

  223الحدیث. ...فعظم هللا أجرك

ابن معمر سعدانی می گوید: مردی آمد نزد امیر المؤمنین 

علی بن ابی طالب علیه السالم و گفت: یا امیر المؤمنین در مورد 

 ل شده الهی شک دارم.کتاب ناز

چطور که در کتاب خدا  فرمود:مادرت به عزایت بنیشیند،

 شک کرده ای؟

عرض کرد: دیدم قسمتی از کتاب خدا قسمت دیگر را تکذیب 

 می کند، چگونه من در آن شک نکنم؟! 

( فرمود: قسمتی از کتاب خدا قسمتی دیگر علیه السالمامام )

یگر را تکذیب نمی کند را تصدیق می کند قسمتی از آن قسمت د

ولی تو عقل سودمندی نداری، حال آنچه را که در مورد آن شک 

 داری بیان کن! 

امروز آنان را به فراموشی »گفت: در آیه ای می فرماید: 

همانگونه که آنان مالقات )پروردگار( خودشان را در  ،می سپاریم

خدا را فراموش »و نیز می فرماید: « این روز فراموش کردند

                                                 
بن الحسن بن عبد العزیز األحدب الجند  قال حدثنا محمد ،قال حدثني أحمد بن یعقوب بن مطر222
شیخ صدوق،  ...عن عبید هللا بن عبید ،حدثنا طلحة بن یزید ،وجدت في كتاب أبي بخطه :قال ،بنیسابور
 269 - 288ص  :التوحید



 198 )ع(                                                           اهل بیت روشهای تفسیری 

 

و از طرف دیگر می « کردند، پس )خدا نیز( آنان را فراموش کرد

پس چگونه است یا « پروردگارت فراموش کار نیست» فرماید: 

نین که یکبار خبر می دهد که او را فراموش می کند، و مامیر المؤ

 یکبار خبر می دهد که او را فراموش نمی کند؟!

 ان کن:در مورد آن چه که شک داری بی باز حضرت فرمود:

یاد کن( روزی را که )فرشته( روح و »)عرض کرد: 

)دیگر( مالئکه به صف ایستاده سخن نمی گویند، مگر آنکه )خدای( 

و در آیه ای دیگر از آنان می خواهد « رحمان به آنان رخصت دهد

به خدا سوگند! ای پروردگار ما! ما »که سخن بگویند، و می گویند: 

روز قیامت »دیگر می فرماید:  و در آیه ای« مشرک نبوده ایم

برخی دیگر  ،برخی دیگر را تکفیر می کنند و برخی از شمابرخی، 

این تخاصم » دیگر می فرماید:  ی و نیز در آیه« می کنند لعنترا 

: و در آیه ی دیگر می فرماید« )و گفتگوی( اهل آتش حق است

ده نزد من مخاصمه نکنید، و پیش از این به شما وعده )عذاب( دا»

بر دهانهای آنان مهر می » و در آیه ی دیگر می فرماید: « بودم

نهیم و دستهای آنان را به سخن وا می داریم و پاهای آنان به آنچه 

 «.که انجام داده اند، گواهی می دهند

پس یکبار می گوید: آنان سخن نمی گویند، و یکبار دیگر 

دیگر گویند، و یکبار  ید: بدون رخصت الهی سخن نمیوگ می

گوید: آنان حرف نمی زنند و از طرف دیگر سخن آنان را نقل  می
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« به خدا سوگند! ای پروردگار ما! ما مشرک نبوده ایم»می کند که: 

و یکبار دیگر خبر می دهد که آنان مخاصمه نمی کنند، این 

 ... ؟)تناقضات( چگونه است ای امیرالمؤمنین

ر ما بسیار مقدس پروردگا( فرمود:علیه السالمتا آنکه علی )

است، و بسیار مقدس و پر برکت و بلند مرتبه است، شهادت 

دهم که او دائمی زوال ناپذیر است، و شکی در آن نداریم، و  می

چیزی همانند او نیست، و او شنوای و بینا است. و کتاب )الهی( حق 

است و فرستادگان )او( حق هستند، و جزاء و پاداش حق است. اگر 

افزوده شود یا از ایمان محروم شوی همه آنها به دست  بر ایمان تو

خداست، اگر بخواهد آن را برای تو می افزاید و اگر بخواهد تو را 

از آن محروم می سازد، ولی اکنون در مورد آنچه که به شک 

ای تو را تعلیم می دهم اگر خدا خیر را برای تو اراده کرده  افتاده

دهم و تو را ثابت قدم می گرداند، و  باشد علم او را به تو تعلیم می

 اگر شر را برای تو اراده کرده باشد گمراه و هالک شده ای.

خدا را فراموش کردند و )خدا هم( »اما اینکه می فرماید: 

آنان را به فراموشی سپرد( معنای آن این است که: آنان خدا را در 

خدا هم زندگی دنیا فراموش کردند و به طاعت او عمل نکردند، پس 

آنان را در آخرت به فراموشی سپرد، یعنی برای آنان چیزی از 

ثواب و پاداش قرار نداد و لذا جزء فراموش شدگان از خیر شدند، و 

امروز آنان را به »شریفه که می فرماید:  ههمینطور است تفسیر آی
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همانگونه که مراد از فراموشی این است که  «سپاریم فراموشی می

خود که در دنیا مطیع و ذاکر خدا بودند و به او و خدا به اولیاء 

رسولش ایمان آوردند و در نهان از او ترسیدند پاداش می دهد، به 

آنان که قیامت را فراموش کردند ثواب و پاداش نمی دهد. و اما 

پروردگار ما واالتر و « خدا فراموش کار نیست»اینکه فرمود: 

ش کند، یا غفلت کند، بلکه کسی نیست که فرامو ؛باالتر از آن است

او بسیار حافظ و بسیار داناست، عربها در مورد فراموشی می 

گویند: فالنی ما را فراموش کرده و از ما یادی نمی کند، یعنی 

هنگام خیرات برای ما دستور نمی دهد و ما را به یاد نمی آورد. آیا 

 نمی فهمیدی که خدای عزوجل چه می گوید؟!

خداوند من فرجی به وجود آوردی؛ رای آن مرد گفت: آری ب

برای تو فرجی حاصل کند، و عقده هایی از من گشودی، خدا به 

علی علیه السالم فرمود: و اما در مورد آیاتی که  اجر تو بیفزاید!

یاد کن( روزی را که )فرشته( روح و )دیگر( فرشتگان »)فرمود: 

« رحمانبه صف ایستاده، سخن نمی گویند مگر با رخصت )خدای( 

و « به خدا سوگند! ای پروردگار ما! ما مشرک نبوده ایم»و فرمود: 

روز قیامت برخی از شما برخی دیگر را تکفیر می کنند و »فرمود: 

در این مخاصمه )و » و فرمود: « برخی دیگر را لعنت می کنند

نزد من مخاصمه نکنید و » و فرمود: « گفتگوی( اهل آتش حق است

بر دهانهای آنان »و فرمود: « عذاب( داده بودمپیش از این وعده )
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مهر می نهیم و دستهای آن را به سخن وا می داریم و پاهای آنان به 

 «آنچه که انجام داده اند، گواهی می دهند

اینها در مورد جاهای مختلفی از مکان های آن روز است که 

را در مکان های مقدار آن پنجاه هزار سال است. خدا مخلوقات 

لف گرد آوری می کند، برخی از آنان با برخی سخن می گویند، مخت

و برخی از آنان برای برخی دیگر استغفار می کنند، آنها کسانی 

بودند که از آنان در دنیا طاعت سر زده است؛ ولی اهل گناه که از 

آنان کینه و دشمنی نمایان شده و در دنیا بر ظلم و ستم همکاری 

مستضعفین برخی از آنان برخی دیگر را  داشته اند. و مستکبرین و

تکفیر می کنند و برخی از آنان برخی دیگر را لعنت می کنند. و 

کفر در این آیه به معنی برائت جستن است، یعنی برخی از آنان از 

برخی دیگر برائت می جویند، و نظیر این آیه در سوره ابراهیم 

که شما بدان  من نسبت به آنچه»است که از قول شیطان می گوید: 

یعنی بیزاری می جویم و ابراهیم « مشرک شده اید کفر می ورزم

یعنی: بیزاری « من به شما کفر ورزیدم» خلیل الرحمن می فرماید: 

جستم از شما، سپس همین ها در مکان دیگری جمع می شوند و در 

آنجا گریه می کنند که اگر صدای گریه آنان به اهل دنیا برسد همه 

شت زندگی خود را رها می کنند، و آنگاه در مکان مردم با وح

دیگری گرد آوری می شوند، و آنجا از آنان می خواهند که سخن 

به خدا سوگند! ای پروردگار ما! ما »بگویند، آنگاه می گویند: 
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، سپس خدا بر دهان های آنان مهر می نهد و «مشرک نبوده ایم

، و بر گناهی که دستها و پاها و پوستها را به سخن وا می دارد

بوسیله آنها انجام گرفته گواهی می دهند، سپس مهر از دهان آنان 

برداشته می شود و به پوستهایشان می گویند: چرا به ضرر ما 

آن کسی که همه چیز را به سخن »شهادت دادید؟! خواهند گفت: 

سپس در مکان دیگری  «می دارد، ما را نیز به سخن واداشت. وا

د و از انان می خواهند که سخن بگویند، پس گردآوری می شون

 هآیبرخی از آنان از برخی دیگر فرار می کنند و این است معنی 

)یاد کن( روزی را که انسان از برادرش و » که می فرماید:  هشریف

بار دیگر « مادرش و پدرش و همسرش و فرزندانش فرار می کند

صت الهی سخن از آنان می خواهند که سخن بگویند ولی جز با رخ

نمی گویند، پس از آن فرستادگان بر می خیزند و در این مکان ها 

چگونه است »که می فرماید:  هآیگواهی می دهند و این است معنی 

دیم و تو را بر آنان گواه رهنگامی که از هر گروهی گواهی آو

در مکان دیگری که پیامبر اکرم حضرت محمد صلی آنگاه «. آوریم

است خدا را چنان « مقام محمود»ه آنجاست و آنجا هللا علیه و ال

ستایش می کند که پیش از آن کسی او را ستایش نکرده است، سپس 

و هیچ ملکی باقی نمی ماند مگر آنکه گوید می  ثناءتمام مالئک را 

ثناء می ، سپس بر رسوالن الهی چنان ثناء می گویدپیامبر او را 

است، سپس همه مردان و فته ثناء نگکه پیش از او کسی چنین  گوید
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، از صدیقین و شهداء شروع می کند و ثناء می گویدزنان مؤمن را 

آنگاه صالحین را. سپس اهل آسمانها و زمین را می ستاید و این 

امید است پروردگار تو، تو » شریفه که می فرماید:  هآیاست معنی 

آن  پس خوشا به حال کسی که از« را برای مقام محمود بر انگیزد

مقام بهره ای داشته باشد، و وای بر کسی که از آن مقام بهره و 

نصیبی نداشته باشد. سپس در جائی دیگر گردآوری می شوند و همه 

اینها قبل از حساب است، و اگر حساب رسی شروع گردد. هر 

انسانی به آن چیزی که نزد اوست مشغول می شود، و ما از خدا 

 برکت آن روز را می خواهیم.

خدا  نین برایم فرجی گشوده شد،من مرد گفت: ای امیر المؤآ

م را گشودی خدا اجر تو را افزون فرجش را بر تو گشاید، و گره

 ...بفرماید

الزم به ذکر است که این حدیث خیلی مفصل است ما برای 

       اختصار تنها بخش کوچکی از آن را نقل نمودیم.

ٍد اْلبَ  -4 َر یُق أَمِ یَسأََل اْلَجاَثلِ  :َرَفَعُه َقالَ ، یْرقِ َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

ِ َعزَّ َو َجلَّ  یأَْخِبْرنِ  :َفَقالَ  علیه السالمَن یاْلُمْؤِمنِ  ْحِمُل اْلَعْرَش أَِم یَعِن هللاَّ

 ؟!ْحِملُهُ یاْلَعْرُش 

ُ َعزَّ َو َجلَّ َحاِمُل اْلعَ » :علیه السالمَن یُر اْلُمْؤِمنِ یَفَقاَل أَمِ   ْرِش َو هللاَّ

َماَواِت َو اأْلَْرِض َو َما فِ  ِ َعزَّ َو  ،َنُهَمایِهَما َو َما بَ یالسَّ َو َذلَِك َقْوُل هللاَّ

َ :)َجلَّ  ماواِت َو اأْلَْرَض أَْن َتُزوال َو لَِئْن زالَتا إِْن یإِنَّ هللاَّ ْمِسُك السَّ

  («فُورا  ما  غَ یأَْمَسَكُهما ِمْن أََحٍد ِمْن َبْعِدِه إِنَُّه كاَن َحلِ 
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 (،ةٌ یْوَمِئٍذ َثمانِ یْحِمُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم یَو ) :َعْن َقْولِهِ  یَقاَل َفأَْخِبْرنِ 

ُه  :َف َقاَل َذلَِك َو قُْلتَ یَفكَ  َماَواِت َو اأْلَْرضَ یإِنَّ   ؟ْحِمُل اْلَعْرَش َو السَّ

ُ َتَعالَى ِمْن إِنَّ اْلَعْرَش » :علیه السالمَن یُر اْلُمْؤِمنِ یَفَقاَل أَمِ  َخلََقُه هللاَّ

ِت اْلُحْمَرةُ  ،ُنوٍر أَْحَمرَ  :أَْنَواٍر أَْرَبَعةٍ  ِمْنُه  ،َو ُنوٍر أَْخَضرَ  ،ِمْنُه اْحَمرَّ

ِت اْلُخْضَرةُ  ْفَرةُ  ،َو ُنوٍر أَْصَفرَ  ،اْخَضرَّ ِت الصُّ  ،ضَ یَو ُنوٍر أَبْ  ،ِمْنُه اْصَفرَّ

لَهُ  یْلُم الَّذِ َو ُهَو اْلعِ  ،اضُ یضَّ اْلبَ یِمْنُه ابْ  ُ اْلَحَملََة َو َذلَِك ُنوٌر ِمْن  ،َحمَّ هللاَّ

َو ِبَعَظَمِتِه َو ُنوِرِه  ،نَ یَفِبَعَظَمِتِه َو ُنوِرِه أَْبَصَر قُلُوُب اْلُمْؤِمنِ  ،َعَظَمتِهِ 

َماَواِت َو اأْلَرْ  یَو ِبَعَظَمِتِه َو ُنوِرِه اْبَتَغى َمْن فِ  ،َعاَداهُ اْلَجاِهلُونَ  ِض السَّ

 ،اِن اْلُمْشَتبَِهةِ یلََة ِباأْلَْعَماِل اْلُمْخَتلَِفِة َو اأْلَدْ یِه اْلَوسِ یإِلَ  ،ِع َخاَلئِِقهِ یِمْن َجمِ 

ُ بُِنوِرِه َو َعَظَمِتِه َو قُْدَرِتِه اَل یَفُكلُّ َمْحُموٍل  ا  یْسَتطِ یْحِملُُه هللاَّ ُع لَِنْفِسِه َضر 

ُ  ،ٍء َمْحُمولٌ یَفُكلُّ شَ  ،اة  َو اَل ُنُشورا  ی حَ َو اَل َنْفعا  َو اَل َمْوتا  َو اَل  َو هللاَّ

َو ُهَو  ،ءٍ یُط ِبِهَما ِمْن شَ یَو اْلُمحِ  ،َتَباَرَك َو َتَعالَى اْلُمْمِسُك لَُهَما أَْن َتُزواَل 

ا  ،ءٍ یَو ُنوُر ُكلِّ شَ  ،ءٍ یاةُ ُكلِّ شَ یحَ  ا  یُسْبَحاَنُه َو َتَعالَى َعمَّ  قُولُوَن ُعلُو 

  .«را  یَكبِ 

ِ َعزَّ َو َجلَّ أَ  یَفأَْخبِْرنِ  :َقاَل لَهُ    ؟َن ُهوَ یَعِن هللاَّ

ٌط بَِنا یُهَو َهاُهَنا َو َهاُهَنا َو َفْوُق َو َتْحُت َو ُمحِ » :نَ یُر اْلُمْؤِمنِ یَفَقاَل أَمِ 

ْم َو ال َخْمَسٍة ُكوُن ِمْن َنْجوى َثالَثٍة إاِلَّ ُهَو راِبُعهُ یما ) :َو َمَعَنا َو ُهَو َقْولُهُ 

 (،َن ما كاُنوایإاِلَّ ُهَو ساِدُسُهْم َو ال أَْدنى ِمْن ذلَِك َو ال أَْكَثَر إاِلَّ ُهَو َمَعُهْم أَ 

َماَواِت َو اأْلَْرِض َو َما بَ یُمحِ  یَفاْلُكْرسِ  َنُهَما َو َما َتْحَت الثََّرى َو یٌط ِبالسَّ

ُه  رَّ َو أَْخَفى َو َذلَِك َقْولُُه َتَعالَى ْعلَمُ یإِْن َتْجَهْر ِباْلَقْوِل َفإِنَّ ُه یَوِسَع ُكْرسِ ) :السِّ

ماواِت َو اأْلَْرَض َو ال  َن یَفالَّذِ  (مُ یاْلَعظِ  یُؤُدهُ ِحْفُظُهما َو ُهَو اْلَعلِ یالسَّ

ُ ِعْلَمُه َو لَ یْحِملُوَن اْلَعْرَش ُهُم اْلُعلََماُء الَّذِ ی لَُهُم هللاَّ ْن َهِذِه ْخُرُج عَ یَس یَن َحمَّ

ُ فِ یاأْلَْرَبَعِة شَ  ُ أَْصفِ  یَملَُكوِتِه الَّذِ  یٌء َخلََق هللاَّ لَُه یاَءهُ َو أََراهُ َخلِ یأََراهُ هللاَّ
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ماواِت َو اأْلَْرِض یإِْبراهِ  یَو َكذلَِك ُنرِ ) :َفَقالَ  لیه السالم،ع َم َملَُكوَت السَّ

َ َو بِحَ  ْحِملُ یَف یَو كَ  (نَ یُكوَن ِمَن اْلُموقِنِ یَو لِ  ْت ییاتِِه حَ یَحَملَُة اْلَعْرِش هللاَّ

  224«قُلُوُبُهْم َو ِبُنوِرِه اْهَتَدْوا إِلَى َمْعِرَفِتهِ 

( پرسید: آیا علیه السالمجاثلیق در مناظره ای از امام علی )

خدای عزوجل حامل عرش است یا عرش او را حمل می کند؟ 

زمین است  حضرت فرمود: خدای عزوجل حامل عرش و آسمانها و

و آنچه در آنها است و در میان آنهاست. و این گفتار خود خدای 

به راستی خداست که آسمانها و زمین »عزوجل است که می فرماید: 

را نگه می دارد از اینکه مبادا زائل شوند، احدی نیست که پس از 

 «خدا آنها را نگه دارد، چرا که اوست که بردبار و آمرزنده است

هشت )نفر( »می فرماید:  پس چگونه است که جاثلیق گفت:

؟  وشما «رش پروردگارت را بر روی )سر( شان حمل می کنندع

 می فرماید: او خودش حامل عرش و آسمانها و زمین است.

 فرمود:خدای تعالی عرش را از چهار نور آفریده است:

نور سرخ که از آن سرخی، رنگ سرخ به خود گرفته  -1

 است.

 از آن سبزی، رنگ سبز به خود گرفته است.ـ نور سبز که 5

 به خود گرفته است.ـنور زرد که از آن زردی، رنگ زرد 1

                                                 
ةٌ ِمْن أَْصَحاِبَنا 223  121 :ص ،1ج  :کلینی، کافی ...ِعدَّ
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ـ نور سفید که از آن سفیدی، رنگ سفید به خود گرفته 4

 است.

و آن دانشی است که خدا به حامالن عرش آموخته است و آن 

از نور بزرگواری اوست، به بزرگی و نورش دلهای مؤمنان را بینا 

رده و به خاطر بزرگی و نورش نادانان با او دشمنی کرده اند، و ک

به بزرگی و نورش هر که در آسمان ها و زمین است از همه 

آفریدگان، به واسطه کردارهای مختلف و ادیان مشتبه از او 

و خدا به  درخواست وسیله دارند. همه اینها در حمل خدا هستند،

آنها را حمل می کند و اینها  ،وسیله نور و بزرگواری و قدرت خود

برای خود قدرت بر زیان و سود و مرگ و زندگی و برخاستن از 

گور را ندارند. پس همه چیز محمول و خدای تبارک و تعالی 

نگهدارنده آنهاست که مبادا زائل شوند. و از هر چیزی بر آنها 

احاطه دارد، و او زندگی هر چیزی و نور هر چیزی است و پاک و 

 بسیار واالتر از آن است که در مورد او می گویند. منزه و

 جاثلیق پرسید: به من بگو که خدای عزوجل کجاست؟

فرمود: او آنجا و آنجا و باال و پایین و در گرداگرد ما و با ما 

رازی میان سه کس »است و این معنای این آیه است که می فرماید:

س جز اینکه او نیست، جز آنکه او چهارمین است و نه میان پنج ک

ششمین است و نه کمتر از آن و نه بیشتر، جز آنکه او با آنها است 

پس کرسی بر گرد آسمانها و زمین است و آنچه میان « هر جا باشند
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آنها است و آنچه زیر جهان است، اگر با صدای بلند سخن گوئی او 

 سّر و نهان تر از آن را می داند.

کرسی او »می فرماید: شریفه ای است که  هآیو این معنی 

گران نباشد،  او بر ،آسمانها و زمین را در بر گرفته، و حفظ آن دو

پس کسانی که عرش را حمل می « و او بلند مرتبه و بزرگ است

دوش آنان گذاشته را بر خودش کنند، آنان علمائی هستند که خدا علم 

و هر آنچه که خداوند ملکوت خود آفریده و به برگزیدگانش  و است 

اینچنین »از این چهار چیز بیرون نیست و فرمود: خلیلش نشان داده 

( ملکوت آسمانها و زمین را نمایاندیم تا آنکه علیه السالمبه ابراهیم )

پس چگونه حامالن عرش می توانند خدا را حمل « اهل یقین باشد

کنند با اینکه دلشان به نور او زنده است و به نور او به سوی 

 یافتند. معرفت او راه

در پاسخ، توضیح را متوجه مفهوم عرش ــ  علیه السالمامام 

كند و این كه انتساب و اضافه عرش به خدوند، اضافه می

عرش علمی است كه " د:وفرم ــظرف به مظروف نیست،

خداوند به حامالن آن بخشیده است و نوری است از انوار 

 عظمت پروردگار... هیچ موجودی، خود اختیار مرگ و

زندگی و حشر و نشر و سود و زیان خویش را ندارد و این 

خداست كه با نور عظمت خود موجودات را از نابودی حفظ 

كند و بر تمام چیزها احاطه دارد و از این جهت همه چیزها می

محمول اویند و نور الهی است كه به آنها وجود و استمرار 
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ن علم حیات بخشیده است... پس حامالن عرش، همان حامال

الهی هستند و حمل عرش، به معنای حمل خداوند نیست، زیرا 

اند و بر او خود همه حیاتشان را از خدا وام گرفته ،حامالن

متكی هستند، چگونه ممكن است خداوند بر ایشان متكی 

 «باشد...

 

 َعْبدِ  یَعْن أَبِ  ،َعْن َبْعِض ِرَجالِهِ  ،َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُموَسى اْلَخشَّابِ  -8

 ِ ِ َعزَّ َو َجلَّ  علیه السالمهللاَّ ُه ُسِئَل َعْن َقْوِل هللاَّ ْحمُن َعلَى اْلَعْرِش ) :أَنَّ الرَّ

ِه ِمْن یٌء أَْقَرَب إِلَ یَس شَ یٍء َفلَ یاْسَتَوى َعلَى ُكلِّ شَ » :َفَقالَ  (اْسَتوى

 228«ءٍ یشَ 

)الرحمن  هشریف ه( در مورد آیعلیه السالماز امام صادق )

خدا بر هر چیز استوار و »ال شد، فرمود: ؤاستوی( سعلی العرش 

 «نیست تریزی از چیز دیگر به او نزدیکچمسلط است و 

اِج َقالَ  -6 ْحَمِن ْبِن اْلَحجَّ ِ ع :َعْن َعْبِد الرَّ  لیه السالمَسأَْلُت أََبا َعْبِد هللاَّ

ِ َتَعالَى ْحمُن َعلَى اْلَعْرِش اْسَتوى) :َعْن َقْوِل هللاَّ ُكلِّ  یاْسَتَوى فِ  :َفَقالَ  (؛الرَّ

ْقُرْب ِمْنُه یَو لَْم  ،دٌ یْبُعْد ِمْنُه َبعِ یلَْم  ،ءٍ یِه ِمْن شَ یٌء أَْقَرَب إِلَ یَس شَ یٍء َفلَ یشَ 

 226«ءٍ یُكلِّ شَ  یٌب اْسَتَوى فِ یَقرِ 

از امام  سد:ینویت عبدالرحمن بن حجاج می، به رواینیكل 

ْرِش الرَّ ): هآیدرباره علیه السالم صادق  ل ى اْلع  ن  ع  ْحم 

                                                 
ُد ْبنُ سند حدیث:  228 ٍد َو ُمَحمَّ  127،ص 1...کلینی،کافی: ج َعْن َسْهِل ْبِن ِزیادٍ  ،اْلَحَسنِ  َعِلی ْبُن ُمَحمَّ
ُد ْبُن اْلَحَسنِ  226 ٍد َو ُمَحمَّ ِد ْبِن َیْحَیى ،َعْن َسْهِل ْبِن ِزَیاٍد( ،و عنه )َعلِيُّ ْبُن ُمَحمَّ ِد ْبِن  ،َعْن ُمَحمَّ َعْن ُمَحمَّ
   128ص  ،1ج  :کلینی، کافی ...َعْن َصْفَواَن ْبِن َیْحَیى ،اْلُحَسْینِ 
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ى ز استوا یخداوند بر هر چ» سؤال شد، امام فرمود: 555(اْست و 

به او  یست كه موجودیگونه ننیا .[قادر است]دارد و 

دور نسبت به او دور شمرده  ،گر باشدیتر از موجود دكینزد

ز ید و بر هر چیآیك به حساب نمیك به او نزدیو نزد ،شودینم

 551.«استوا دارد

 :ه السالم( قالیالحسن الرضا )عل یعن أب ،ین المشرقع-5

 -دان هكذا ی :. فقلت له (داه مبسوطتانیبل )قول: یسمعته 

 551.«لو كان هكذا لكان مخلوقا ،ال :ه فقالیدیإلى  یدیوأشرت ب

 یدم كه میه السالم شنید: از امام رضا علیگو یشرقم 

ن یا دو دست :دمیپرس «بلكه دو دست خدا باز دست»فرمود: 

 .بادست اشاره به دو دست امام كردم ؟نیچن

ن بود مخلوق محسوب ینه اگر خداوند چن»حضرت فرمود: 

 .«شد یم

ه یقال: سالت أبا الحسن الرضا )عل ،محمود یم بن أبیعن إبراه -8

 :بصرون (  فقالیظلمات ال  یالسالم( عن قول هللا تعالى: ) وتركهم ف

وصف خلقه ولكنه متى یلترك كما وصف بایان هللا تبارك وتعالى ال »

رجعون عن الكفر والضالل منعهم المعاونة واللطف وخلى یعلم انهم ال 

 230ثیالحد «ارهمین اختینهم وبیب

                                                 
 8طه/ 227

 .2/21تا، بحراني، سید هاشم، البرهان في تفسیر القرآن، قم، اسماعیلیان، بي -228
عن محمد  ،عن محمد بن الحسن الصفار -رضی هللا عنه  -حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید 229

 18ص   :شیخ صدوق، معاني األخبار  ...بن عیسى
حدثنا محمد بن أبی عبد هللا الكوفى عن سهل بن  :ضى هللا عنه قالحدثنا محمد بن أحمد السنانى ر 221

الشیخ  -( علیه السالمزیاد االدمى عن عبد العظیم بن عبد هللا الحسنى رضى هللا عنه عیون أخبار الرضا )
 112ص    2الصدوق ج 
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ه اسالم ید: از حضرت رضا علیم بن محمود گویابراه

 .دمیپرسرا  (صرونیب ال ظلمات یكهم فرو ت) هفیرش هیر آیتفس

آن  ،دوش یوصوف نمم ،خداوند به صفت ترك»امام فرمود: 

وند دالكن چون خ ،بر آن متصف هستند یگونه كه مخلوقات و

ن جهت یگردند از ا یبر نم یو گمراه رها از كفنداند كه آ یم

رد و آنان را به یگ یآنان باز م ازش را یكمك لطف خو

 «...گذارد یارشان وا میاخت

ِ  یَعْن أَبِ  ،عٍ یَحْمَزَة ْبِن َبزِ  - 9 ِ َعزَّ َو  یفِ  ه السالمعلیَعْبِد هللاَّ َقْوِل هللاَّ

ا آَسفُونا اْنَتَقْمنا ِمْنُهمْ ) :َجلَّ    221(َفلَمَّ

َ َعزَّ َو َجلَّ اَل » :َفَقالَ  ُه َخلََق أَْولِ یإِنَّ هللاَّ  ،اَء لَِنْفِسهِ یأَْسُف َكأََسفَِنا َو لَِكنَّ

َعَل ِرَضاُهْم ِرَضا َفجَ  ،َو ُهْم َمْخلُوقُوَن َمْرُبوُبونَ  ،ْرَضْونَ یأَْسفُوَن َو ی

َعاَة إِلَ  ،َو َسَخَطُهْم َسَخَط َنْفِسهِ  ،َنْفِسهِ  ُه َجَعلَُهُم الدُّ َء َعلَ  ،هِ یأِلَنَّ  ،هِ یَو اأْلَِدالَّ

ِ َكَما یَس أَنَّ َذلَِك یَو لَ  ،َفلَِذلَِك َصاُروا َكَذلِكَ   ،ِصُل إِلَى َخْلِقهِ یِصُل إِلَى هللاَّ

 یا  َفَقْد َباَرَزنِ یَولِ  یَمْن أََهاَن لِ  :َو َقْد َقالَ  ،اَل ِمْن َذلِكَ لَِكْن َهَذا َمْعَنى َما قَ 

َ یَمْن ) :َو َقالَ  ،َهایإِلَ  یَو َدَعانِ  ،ِباْلُمَحاَرَبةِ  ُسوَل َفَقْد أَطاَع هللاَّ َو  222(ِطِع الرَّ

َ یبایُعوَنَك إِنَّما یبایَن یإِنَّ الَّذِ ) :َقالَ  ِ َفْوَق یُعوَن هللاَّ َفُكلُّ َهَذا  222(ِهمْ یدِ یأَ ُد هللاَّ

َضا َو اْلَغَضُب َو غَ  ،َو ِشْبُهُه َعلَى َما َذَكْرُت لَكَ  ُرُهَما ِمَن یَو َهَكَذا الرِّ

ا یاأْلَشْ  َجرُ یَو لَْو َكاَن  ،َشاِكُل َذلِكَ یاِء ِممَّ ِ اأْلََسُف َو الضَّ َو  ،ِصُل إِلَى هللاَّ

ْوما  یُد یبِ یإِنَّ اْلَخالَِق  :قُولَ یَجاَز لَِقاِئِل َهَذا أَْن َخلََقُهَما َو أَْنَشأَُهَما لَ  یُهَو الَّذِ 

َجُر َدَخلَُه التَّغْ  ،َما ُه إَِذا َدَخلَُه اْلَغَضُب َو الضَّ ُر لَْم ییَو إَِذا َدَخلَُه التَّغْ  ،رُ ییأِلَنَّ

                                                 
 88الزخرف/ 221
 81نساء/ 222
 11فتح/ 222



 218   قرآن کریم از منظر اهل بیت )ع(                                                      

نُ یُثمَّ لَْم  ،ِه اإْلَِباَدةُ یْؤَمْن َعلَ ی نِ  ،ْعَرِف اْلُمَكوِّ َو اَل اْلَقاِدُر ِمَن  ِمَن اْلُمَكوَّ

ا   ،َو اَل اْلَخالُِق ِمَن اْلَمْخلُوقِ  ،هِ یاْلَمْقُدوِر َعلَ  ُ َعْن َهَذا اْلَقْوِل ُعلُو  َتَعالَى هللاَّ

َفإَِذا َكاَن اَل لَِحاَجٍة اْسَتَحاَل اْلَحدُّ  ،اِء اَل لَِحاَجةٍ یَبْل ُهَو اْلَخالُِق لِْْلَشْ  ،را  یَكبِ 

ُ َتَعالَى ،هِ یُف فِ یَو اْلكَ    234«َفاْفَهْم إِْن َشاَء هللاَّ

می فرماید: این آیه که در مورد امام صادق علیه السالم: 

 «میكه ما را به خشم آوردند، از آنها انتقام گرفت یاما هنگام»

خود  یاو برا بلکهشود، یما متأسف نم مثلفرمود: خداوند 

دست دارد كه حالت تأسف و رضا به آنان  ییایدوستان و اول

و خداوند آنان مخلوقین و تربیت شدگان الهی هستند، دهد یم

خود و خشم آنان را خشم خود شمرده  یآنان را رضا یرضا

 یبه سودعوت کنندگان و راهنمایان كه آنان را چرا  ،است

و به همین دلیل آنان چنین شدند و چنین نیست خود قرار داده 

شود و این  که خدا نیز مانند خلقش متأسف و یا خشمناک

كه به  یهركس مطلب معنی این حدیث است که می فرماید:

دوست من اهانت كند، به جنگ با من برخاسته و مرا به نبرد 

امبر یكه از پ یكس»فرمود:  و در قرآن ،فراخوانده است

كه با تو  یكسان»و  «كرده است. یرویكند، خدا را پ یرویپ

اند و دست خداوند عت كردهیقت با خدا بیكنند در حقیعت میب

                                                 

د  ْبن  ی ْحی ى 223 مَّ ح  ِد ْبِن الْ  ،م  مَّ ح  ْن م  ْینِ ع  س  اِعیل   ،ح  ِد ْبِن إِْسم  مَّ ح  ْن م  ع 

هِ  ،ْبِن ب ِزیع   مِّ ْن ع  ر. ک. التوحید  145ص  ،1ج  :کلینی، کافی ...ع 

 161 :ص
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گر موارد از ین مورد و دیدر ا ،«دست آنان است یباال

 ت بازگفتم. و رضا و غضبیگونه، مراد همان است كه برانیا

نیز چنین است و اگر خدا آفریننده آن و مسائل دیگر مانند 

تأسف و تأثر است، این اشکال پیش می آمد که چون خدا 

است پس در او  غضبناک شده و تحت تأثیر قرار گرفته

، عالوه بر آن روزی هم از بین می رودتغییری بوجود آمده و 

آفریینده از آفریده شده و توانا از غیر توانا و خالق از مخلوق 

شناخته نمی شدند، در حالی که خدا بسیار برتر از آن است که 

چنین نسبتی به او داده شود، بلکه او خالق اشیاء است بدون 

ز داشته باشد، و اگر احتیاج به آنها نداشته باشد آنکه به آنها نیا

 حد و مرز و کیفیت برای او معنی نخواهد داشت.

ِ  یَنَة َعْن أَبِ یَعِن اْبِن أُذَ  -11 ما ) :َقْولِِه َتَعالَى یفِ  علیه السالمَعْبِد هللاَّ

ْْ 235(ساِدُسُهم ُكوُن ِمْن َنْجوى َثالَثٍة إاِلَّ ُهَو راِبُعُهْم َو ال َخْمَسٍة إاِلَّ ُهوَ ی

اِت َبائٌِن ِمْن َخْلِقهِ  یُهَو َواِحٌد َواِحدِ » :َفَقالَ  َو ) :َو ِبَذاَك َوَصَف َنْفَسهُ  ،الذَّ

ْعُزُب َعْنُه یال )ِباإْلِْشَراِف َو اإْلَِحاَطِة َو اْلقُْدَرِة  236(طٌ یٍء ُمحِ یُهَو ِبُكلِّ شَ 

ٍة فِ  ماواِت َو ال فِ  یِمْثقاُل َذرَّ ِض َو ال أَْصَغُر ِمْن ذلَِك َو ال اأْلَرْ  یالسَّ

اِت أِلَنَّ اأْلََماِكَن َمْحُدوَدةٌ َتْحوِ  237(أَْكَبرُ  َها ُحُدوٌد یِباإْلَِحاَطِة َو اْلِعْلِم اَل بِالذَّ

اِت لَِزَمَها اْلَحَوا  238«ةُ یأَْرَبَعٌة َفإَِذا َكاَن ِبالذَّ

                                                 
 7مجادله:  228
 83فصلت: راجع سورة  226
 2سبا:  227
ِد ْبِن َخالِدٍ  228 ٍة ِمْن أَْصَحاِبَنا َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َعْن َیْعقُوَب ْبِن َیِزیَد َعِن اْبِن  َعْنُه ) علی بن محمد( َعْن ِعدَّ

 127 :ص 1 :ج کلینی، کافیأَِبي ُعَمْیٍر 
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ما ) هآیه السالم درباره ید از امام صادق علینه گویابن اذ

سؤال نمودم، حضرت  (كون من نجوى ثالثة اال هورابعهمی

است، از خلق خود جدا و گانه است یكتا و ذاتا یفرمودند: او 

زى یاو به هر چو »: وده استاینچنین وصف نمنیز خود را 

اى نه چ ذرهیاحاطه دارد" به اشراف و احاطه و قدرت "ه

او مخفى ن از یها و زمدر آسمان ،تر از آنشیبنه تر و كم

ها را مكانیز ؛ن به احاطه و علم اوست نه به ذاتیا «ستین

اند و اگر او به ذات حاضر باشد هاى چهارگانهداراى جهت

كه درباره خداوند محال  -]  دار بودن اوستاش جهتالزمه

 است.[ 

مجادله را به كمك  ههفتم سور هآیه السالم یجا امام علنیدر ا

ر نموده و چگونگى حضور یح و تفسیگر توضید هآیدو 

  اند.ان كردهیجا بخداوند تعالى را در همه

 

  دیگرات یله آیبه وس ملات مجیآ بیینت  -2

مرتبط بودن اغلب مفاهیم قرآنی با عالم غیب، محور بودن تربیت 

قبل از  ،و هدایت انسانها در شیوه بیان قرآن و لزوم بیان اصول

جمال در برخی از آیات است از عوامل ا ،تفصیالت آن پرداختن به

به یا و به وسیله آیات دیگر یا این آیات  ،بر اساس حکمت الهیکه 

تبیین  اهل بیت علیهم السالمو صلی هللا علیه واله بیان پیامبر وسیله 

نمونه های تبیین آیات مجمل به واسطه که برخی از  ه استدیگرد
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آمده  السالماهل بیت علیهم که در روایات تفسیری را آیات دیگر 

   کنیم:ی است نقل م

عن  ،الصادق جعفر بن محمد یوحدثن :یوهب بن وهب القرش -1

ن بن یأن أهل البصرة كتبوا إلى الحس :هم السالمیه علیه الباقر عن أبیأب

بسم هللا » :همیفكتب إل (الصمد)سألونه عن ی ،هما السالمیعل یعل

وال  ،هیوال تجادلوا ف القرآن، يأما بعد فال تخوضوا ف ،میالرحمن الرح

ه واله یرسول هللا صلى هللا عل يفقد سمعت جد ،ر علمیه بغیتتكلموا ف

وإن هللا  ،تبوء مقعده من الناریر علم فلیالقرآن بغ یمن قال ف :قولیوسلم 

)لم  :ثم فسره فقال «هللا الصمد *هللا أحد » :سبحانه قد فسر الصمد فقال

ف یخرج منه شئ كثیلد ( لم ی) لم  ،( كن له كفوا أحدیولد ولم یلد ولم ی

ف یوال شئ لط ،نیتخرج من المخلوق یفة التیاء الكثیكالولد وسائر االش

تشعب منه البدوات كالسنة والنوم و الخطرة والهم والحزن یوال  ،كالنفس

والبهجة والضحك والبكاء والخوف والرجاء والرغبة والسأمة والجوع 

ف . یف أو لطیتولد منه شئ كثیوأن  ،خرج منه شئیتعالى أن  ،والشبع

اء یخرج االشیخرج من شئ كما یتولد من شئ ولم یولد ( لم ی) ولم 

والدابة من الدابه والنبات من  ،كالشئ من الشئ ،فة من عناصرهایالكث

خرج یوال كما  ،و الثمار من االشجار ،عینابیوالماء من ال ،االرض

 ،والسمع من االذن ،نیلعفة من مراكزها كالبصر من ایاء اللطیاالش

والمعرفة  ،والكالم من اللسان ،والذوق من الفم ،والشم من االنف

المن  یهللا الصمد الذ ،بل هو :ال ،ز من القلب وكالنار من الحجریوالتم

اء یومنشئ االش ،اء وخالقهایمبدع االش ،شئ وال على شئ یشئ وال ف

فذلكم  ،خلق للبقاء بعلمه بقى مایو ،تهیتالشى ما خلق للفناء بمشی ،بقدرته
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 ،ر المتعالیب والشهادة الكبیعالم الغ ،ولدیلد ولم یلم  یهللا الصمد الذ

    229.«كن له كفوا أحدیولم 

آن  نامه نوشتند و از علیه السالمن یامام حس یامردم بصره بر 

دند حضرت در پاسخ یصمد پرس یمعنا حضرت در مورد 

  :نوشتآنان نامه 

تفکر( در قرآن فرو نروید، و در ) ،میالرح بسم هللا الرحمن»

در مورد آن مجادله مکنید، و بدون دانش در مورد آن سخن 

م رسول خدا صلی هللا علیه و اله شنیدم که ید، از جدّ یوگم

فرمود: کسی که در مورد قرآن از روی نادانی سخنی بگوید 

را « الصمد»پر از آتش خواهد شد، و خدای سبحان  جایگاهش

هللا الصمد( سپس آن را  * نموده، فرموده: )هللا احدتفسیر 

تفسیر نموده و فرموده است: )لم یلد و لم یولد ولم یکن له کفواً 

احد(، )لم یلد( یعنی: چیز ماّدی زائدی مانند فرزند و اشیاء  

ی دیگری که از مخلوقین خارج می شود از او خارج  زائده

عوارضی  ،ل نفسنشده است، و همچنین است اشیاء لطیفه مث

 ،گریه ،خنده ،سرور ،اندوه ،غم ،فکر ،خواب ،مانند چرت

گرسنگی و سیری از او سر نمی  ،کسالت ،اشتیاق ،امید ،ترس

زند، او واالتر از آن است که چیزی از او سر زند و یا چیزی 

یا لطیف متولد شود. )ولم یولد( یعنی: از چیزی زائیده کثیف 

مادی که برخی از برخی دیگر نشده و مانند چیزهائی زائد 

خارج می شوند، مانند درختان، و جنبندگان و گیاهان زمین و 

                                                 
 91ص  -التوحید  ،شیخ صدوق 229
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آب چشمه ها و میوه های درختان که از همدیگر خارج 

است. و مانند اشیاء لطیفه شوند، او از چیزی خارج نشده  می

نیز از چیزی خارج نمی شود مانند بینائی از چشم و شنوائی 

بینی و چشائی از دهان و سخن از زبان از گوش و بویائی از 

 و شناخت و تشخیص از قلب و آتش از سنگ.

بر از چیزی است و نه بلکه او خدای صمدی است که نه 

چیزی است، بلکه او ایجاد کننده و آفریننده و بوجود آورنده 

اشیاء است به قدرت خویش، آنچه به قدرت او برای فناء آفریده 

و به علم او آنچه که برای  تالشی می گردد،مشده است 

)هللا الصمد( که  ماندگاری آفریده شده است، می ماند. این است

بزرگ و نه زائیده و نه زاده شده است، دانای نهان و آشکار، 

 «واال است و احدی همتای او نیست

     

ا یعلى الناس وقالوا  ة شق  یلما نزلت هذه اال :عن ابن مسعود قال -2

 ،تعنون یس الذیه السالم( إنه لیظلم نفسه فقال )علیلم نا یرسول هللا وأ

ال تشرك باهلل إن الشرك  یا بنی) :ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح

 240«(؟میلظلم عظ

لبسوا و لم ی منوان ایالذ) :هشریف هید: چون آیابن مسعود گو

بر مردم  نازل شد( و هم مهتدون االمنمانهم بظلم اولئك لهم یا

                                                 
 181ص    ،66ج  :عالمه مجلسی، بحار االنوار 231
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شود  یدا میاز ما پ یكس آیارسول خدا  یا :گفتند د ومسخت آ

نكرده باشد؟ حضرت فرمود: آنچه مقصود ظلم به خویش كه 

د به آنچه آن عبد یا توجه نكرده ایآ ،ستینمقصود آیه  شماست

چرا كه  ؛فرزندم به خدا شرك نورز یا»که صالح فرمود: 

  .«ظلم بزرگ است ،شرك

جعفر  یقلنا الب :ما قاالعن زرارة ومحمد بن مسلم أنه يرو -2

 ؟ یوكم ه ؟یف هیك ؟السفر یالصالة ف یما تقول ف :ه السالمیعل

كم یس علیاالرض فل یوإذا ضربتم ف) :قولیإن هللا عزوجل »فقال: 

السفر واجبا كوجوب  یر فیفصار التقص (جناح أن تقصروا من الصالة

كم یس علیفل) :إنما قال هللا عزوجل :قلنا :قاال ،«الحضر یالتمام ف

 ؟الحضر یف أوجب ذلك كما أوجب التمام فیفك ،افعلوا :قلیولم  (جناح

 :الصفا والمروة یس قد قال هللا عزوجل فیأو ل» :ه السالمیفقال عل

أال ترون أن   (طوف بهمایه أن یت أو اعتمر فال جناج علیفمن حج الب)

كتابه وصنعه  یالن هللا عزوجل ذكره ف ،الطواف بهما واجب مفروض

صلى هللا  یشئ صنعه النب ،السفر یر فیوكذلك التقص ،ه السالمیه علینب

 231.كتابه یه وآله وذكره هللا تعالى ذكره فیعل

در پاسخ پرسش زراره و محمد بن مسلم  علیه السالمامام باقر

ا) خداوند فرموده است:» د:یفرمایاز حكم نماز در سفر م إِذ   و 

ْبت ْم فِ  ر  وا ِمْن یل  س  ع  یاأْل ْرِض ف ل   یض  ر  ن اح  أ ْن ت ْقص  ْم ج  ك 

                                                 
نتیجه این حدیث این است که جواز تقصیر را از قرآن کریم و وجوب تقصیر نماز در سفر را از  231

هللا علیه و آله استفاده می کنیم و آیاتی هم که بر وجوب تأسی بر پیامبر )ص( داللت فعل پیامبر اکرم صلی 
 323ص    ،1ج  :الشیخ الصدوق دارند این مطلب را تأیید می کنند،
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ةِ  ال  ست یبر شما ن ید، گناهیكنیكه سفر م یهنگام» 545(؛الصَّ

  «د.یكه نماز را كوتاه كن

ن اساس، قصر در سفر مثل تمام خواندن در حضر یبر ا

  واجب است.

م: خداوند یند: ما عرض كردیگویزراره و محمد بن مسلم م

پس  "افعلوا"و نفرموده:  (كم جناحیس علیل)فرموده است: 

واجب  ر سفریچگونه قصر در سفر مثل تمام خواندن در غ

ة   إِنَّ ) ا خداوند نفرموده:یآ»امام فرمود:  ؟است ْرو  اْلم  ف ا و  الصَّ

جَّ اْلب   ْن ح  ِ ف م  ائِِر هللاَّ ع  ل  یِمْن ش  ن اح  ع  ر  ف ال  ج  ِه أ ْن یت  أ ْو اْعت م 

ای ف  بِِهم  خداست پس  یهامروه از نشانه صفا و» 541(؛طَّوَّ

ست كه ینگناهی بر او دهند، یا عمره انجام میكه حج  یكسان

  «بر آن دو طواف كنند.

ن صفا و مروه را واجب كرده یب ید كه سعینیبیمگر نم

امبرش عمل یفرموده و پ اد یاست و خداوند از آن در كتابش 

كه نیز همین گونه است قصر در سفر  ؟است كرده

( بدان عمل كرده و خداوند حكم آن صلی هللا علیه و آله)امبریپ

 «را در قرآن مطرح كرده است.

 یة نزلت فیهذه اآل :قال علیه السالمعبد هللا  یز عن أبیعن حر -3

 (،ناُهُم اْلِكتابَ یَن آتَ یالَّذِ ) :قول هللا تبارك و تعالىیهود و النصارى یال

صلی هللا علیه و رسول هللا  :یعنی (،ْعِرفُوَنهُ ی)ل یالتوراة و اإلنج :یعنی

                                                 
 111النساء/ 232
 188بقرة/ 232
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التوراة  یهم فیألن هللا عز و جل قد أنزل عل (؛ْعِرفُوَن أَْبناَءُهمْ یَكما ) آله

و صفة أصحابه و  صلی هللا علیه و آلهل صفة محمد یو الزبور و اإلنج

ِ َو الَّذِ )مبعثه و هجرته و هو قوله  ٌد َرُسوُل هللاَّ اُء یُمَحمَّ َعلَى َن َمَعُه أَِشدَّ

دا  یاْلُكفَّاِر ُرَحماُء بَ  عا  ُسجَّ ِ َو ِرْضوانا  یَنُهْم َتراُهْم ُركَّ ْبَتُغوَن َفْضال  ِمَن هللاَّ

ُجوِد ذلَِك َمَثلُُهْم فِ  یماُهْم فِ یسِ   یالتَّْوراِة َو َمَثلُُهْم فِ  یُوُجوِهِهْم ِمْن أََثِر السُّ

 یو أصحابه ف آله صلی هللا علیه وهذه صفة رسول هللا  (لِ یاإْلِْنجِ 

 :عرفه أهل الكتاب كما قال جل جالله ،ا بعثه هللافلم   ،لیالتوراة و اإلنج

ا جاَءُهْم ما َعَرفُوا َكَفُروا ِبه)  244(َفلَمَّ

ن یكند كه فرمود: اه السالم نقل مىیز از امام صادق علیحر

عرفون یعرفونه كما یناهم الكتاب ین اتیالذ)د: یفرماكه مى هآی

هاى ژگىیل و زبور ویرا خداوند در تورات و انجیز (ابنائهم

اران و محل یژگى یه وآله و ویحضرت محمد صلى هللا عل

كه در آیه ی شریفه هجرتش را بر آنان نازل فرموده بود و 

اشداء علی الکفار  545ن معهیمحمد رسول هللا والذفرماید: ) می

رضواناً  رحماء بینهم تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضال من هللا و

ث ل ه ْم ف یماهم فیس وِد ذلِك  م  ج  التَّوراة و  یوجوههم من أ ثر السُّ

ث ل ه ْم ف ْنج یم  اران اوست در یصفت رسول خدا و اینها  (لیاْْلِ

اهل خت یل، پس هنگامى كه خداوند او را برانگیتورات و انج

پس »گونه كه خداوند فرموده است: كتاب او را شناختند همان

  546«شناختند بدو كافر شدند.كه او را مىمد آنانزمانى كه آ
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عرفونه كما یناهم الكتاب ین آتیالذ) هفیشر هیت، آین روایدر ا

به  كتاب نسبتاهل كه درباره شناخت  545(عرفون ابنائهمی

ن و ییگر تبید هآیه وآله است، با دو یامبر اسالم صلى هللا علیپ

آنان را بازگو اى است كه راه شناخت هینخست آ ،ر شدهیتفس

ل و زبور است یهاى آسمانى تورات و انجكند و آن كتابمى

ها ان اهل كتاب متداول و در دسترس بوده و در آنیكه در م

ه وآله به روشنى وجود داشته یامبر صلى هللا علیهاى پژگىیو

كتاب اهل ح دارد یاى است كه تصرهیگرى آیو د ،است

ه یت محمد صلى هللا علشخص حضر در را ادشدهی هاىژگىیو

مان به او ین همه از ایافتند و او را شناختند، ولى با ایوآله 

 گردان شدند. روى

  دات قرانىیبه مقارجاع مطلقات  -3

بدون شک یکی از راههای تفسیر قرآن به قرآن ارجاع 

مطلقات قرآنی به مقیدهای موجود در قرآن است . به کارگیری این 

در احادیث ذیل می توان  ار یهم السالماهل بیت علشیوه توسط 

 مالحظه نمود:  

قول هللا عز وجل: یه السالم( ی: قال رجل للصادق )علیالقم -1

إنكم ال تفون » :فقال ؟!ستجاب لنایاستجب لكم( وانا ندعو فال  ی)ادعون
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 تمیوهللا لو وف (،اوف بعهدكم یأوفوا بعهد) :قولیفانه تعالى  ،هلل بعهده

 238.«وفى لكمهللا سبحانه ل

د: یفرمایخداوند م" گفت: علیه السالمبه امام صادق یمرد 

)دعای( شما را د تا یمرا بخوان 541(؛استجب لكم یادعون)

م به اجابت مقرون یدعا یخوانم، ولیمن خدا را م اجابت كنم.

 ،دیكنیمان خدا وفا نمیچون شما به پ»امام فرمود:  !؟گرددینم

ْهدِ أ وْ    ) خداوند فرموده است: ْهِدك مْ  یف وا بِع  به خدا  557(أ وِف بِع 

 برایز ید خداوند نیكرد یشما نسبت به خدا وفا م اگرسوگند 

 .«كرد یشما وفا م

لقى عباد  :قال (ه السالمیعل)عبد هللا  یعن أب ،عن سماعة -2

 :ق مكة فقال لهیطر یف (همایصلوات هللا عل)ن یبن الحس یعل یالبصر

 ؟!نتهیالجهاد وصعوبته وأقبلت على الحج ول تركت !نیبن الحس یا علی

ن أنفسهم وأموالهم بأن یإن هللا اشترى من المؤمن) :قولیإن هللا عز وجل 

 یه حقا فیقتلون وعدا علیقتلون ویل هللا فیسب یقاتلون فیلهم الجنة 

عكم یبعهده من هللا فاستبشروا بب یل والقرآن ومن أوفیة واإلنجیالتور

هما یعل)ن یبن الحس یفقال له عل (میك هو الفوز العظعتم به وذلیبا یالذ

الحامدون السائحون  التائبون العابدون) :فقال ،ةیأتم اآل (:السالم

الراكعون الساجدون اآلمرون بالمعروف والناهون عن المنكر 

هما یعل)ن یبن الحس یفقال عل (نیوالحافظون لحدود هللا وبشر المؤمن
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فالجهاد معهم أفضل من  ،ن هذه صفتهمیذنا هؤالء الیإذا رأ (:السالم

 .281«الحج

شود و یكه با امام سجاد رو به رو م یریدر مس یزهر

حج كه  بهد ویاآن را وانهاده یهایشما جهاد و دشوار د:یگویم

ن كه خداوند ید، با ایاآورده یدر خور انجام است رو یبه آسان

ه بهای خدا از مؤمنین جانها و مالهایشان را ب» د:یفرمایم

بهشت خریده است )آنان( در راه خدا می جنگد و می کشند و 

کشته می شوند، این حقی است در تورات و انجیل و قرآن و 

باد بشارت  از خدا با وفاتر به عهد خویش کیست؟ پس بر شما

معامله ای که به وسیله آن معامله کرده اید و آن رستگاری  نآ

 [آنان]»ا بخوان: ر یبعد هآیامام فرمود:  555«بزرگ است

داران، ركوع كنندگان خداپرستان، سپاسگزاران، روزهتوبه

كنندگان و امر كنندگان به معروف و بازدارندگان از منكر و 

سپس  551 «ن را بشارت ده.یهستند و مؤمن ینگهبانان حدود اله

ن اوصاف را دارند، جهاد یرا كه ا یم كسانیافتیفرمود: هرگاه 

 .است از حج تر تلیهمراه با آنها بافض

 ات ناسخ و منسوخیجداسازى آ -4

ق ناسخ و منسوخ را از ی( شناخت دقعلیهم السالم) تیاهل ب 

با در قرآن را  یاتیآو اند خود شمرده  یریمكتب تفسویژه گیهای 
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از آن جمله می توان به موارد  اند.ر كردهینسخ تفسقاعده استفاده از 

 زیر اشاره نمود:

اِسِخ َو اْلَمْنُسوِخ َقالَ یبَ  یفِ  ه السالمعلی یَعْن َعلِ  -1 َو ِمْن َذلَِك  :اِن النَّ

َة َكاَنْت فِ  َو َكاَن إَِذا َماَت  ،ِة َعلَى اْلَمْرأَِة َسَنة  َكاِملَة  یاْلَجاِهلِ  یأَنَّ اْلِعدَّ

ُجُل أَْلَقِت اْلَمْرأَةُ َخْلَف َظْهِرَها شَ  َو  ،اَهاَمْجرَ  یْجرِ یأَْو َما  ،ئا  َبْعَرة  یالرَّ

ُب َو یَو اَل أَْكَتِحُل َو اَل أَْمَتِشُط َو اَل أََتطَ  ،ِمْن َهِذهِ  یاْلَبْعُل أَْهَوُن َعلَ  :َقالَتِ 

ُج َسَنة   َها ِمْن یْجُروَن َعلَ یَبْل  ،ِتَهایْخِرُجوَنَها ِمْن بَ یَفَكاُنوا اَل  ،اَل أََتَزوَّ

ُ فِ  ،َتِرَكِة َزْوِجَها َسَنة   ِل اإْلِْساَلمِ  یَفأَْنَزَل هللاَّ َتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َو یَن یَو الَّذِ ) :أَوَّ

ا  (،َر إِْخراجٍ یة  أِلَْزواِجِهْم َمتاعا  إِلَى اْلَحْوِل غَ یَذُروَن أَْزواجا  َوصِ ی َفلَمَّ

ُ َتَعالَى یَقوِ   َذُروَن أَْزواجا  یَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َو یَن یَو الَّذِ ) :اإْلِْساَلُم أَْنَزَل هللاَّ

ُكْم یَتَربَّْصَن ِبأَْنفُِسِهنَّ أَْرَبَعَة أَْشُهٍر َو َعْشرا  َفإِذا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ َفال ُجناَح َعلَ ی

  254(ةِ یإِلَى آِخِر اآْل 

... عده زنان در » د:یفرمایم علیه السالمی، علیتیدر روا 

و اگر مردی می مرد، زن مقداری  بودکامل ك سال یت یجاهل

نان یا چیزی شبیه آن را بر پشت خود آویزان از فضله ی حیوا

 می کرد و می گفت شوهر برای من از این هم پست تر است

دن، شانه زدن بر مو، یك سال از سرمه كشیكه به مدت 

ن صورت ید. در امی کرزیخوش و ازدواج پره یاستعمال بو

ن یكردند و در ایرون نمیاش بك سال از خانهیاو را به مدت 

به جامانده از شوهرش  ییزن را از دارا یزندگنه یمدت، هز

                                                 
ْعَماِنيِّ ِبإِْسَناِدِه  َعلِيُّ ْبُن اْلُحَسْیِن اْلُمْرَتَضى ِفي ِرَسالَِة اْلُمْحَكِم َو اْلُمَتشَ  283 اِبِه َنْقال  ِمْن َتْفِسیِر النُّ
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ه را ین آین اساس در صدر اسالم، خداوند ایپرداختند. بر ایم

الَّذِ ) فرو فرستاد: فَّْون  ی ن  یو  مْ  ت و  ون  یو   ِمْنك  ر  اًجا ذ  صِ  أ ْزو   ةً یو 

اِجِهمْ  ت اًعا أِل ْزو  ْولِ  إِل ى م  اج   ر  یغ   اْلح  كه از  یو كسان 555(؛إِْخر 

به جا  یرند و همسرانیگیآستانه مرگ قرار م شما در

ك سال یت كنند كه تا یهمسران خود وص ید برایگذارند، بایم

 [از خانه شوهر]كه آنان  یمند سازند، در صورتآنان را بهره

  رون نروند.یب

 ه را نازل فرمود:ین آید، خداوند ایرومند گردیچون اسالم ن

الَّذِ ) مْ ی ن  یو  فَّْون  ِمْنك  اًجا یو   ت و  ون  أ ْزو  ر  ة  یذ  بَّْصن  بِأ نف ِسِهنَّ أ ْرب ع  ت ر 

ْشًرا ع   یرند و همسرانیمیكه از شما م یكسان 556(؛أ ْشه ر  و 

و عده ]می گذارند، باید چهار ماه و ده روز انتظار کشند  یباق

و اگر به پایان مدت خود رسیدند هیچ گناهی برای  [نگهدارند

 555«شما نیست...

 
 لیهما السالمه عیاث عن جعفر بن محمد عن أبیبن غ عن حفص -2

ف یاف، فسیبخمسة أس صلی هللا علیه و آلهإن هللا بعث محمدا » :قال

أهل الذمة ثم  ينزلت ف (،َو قُولُوا لِلنَّاِس ُحْسنا  )على أهل الذمة، قال هللا  

ِ َو ال بِ یَن ال یقاِتلُوا الَّذِ )نسختها أخرى قوله   إلى   (ْوِم اآْلِخرِ یالْ ْؤِمُنوَن بِاهللَّ

قبل منهم إال أداء یدار اإلسالم فلن  یفمن كان منهم ف (َو ُهْم صاِغُرونَ )

                                                 
 231بقرة/ 288
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ة حل یهم، فإذا قبلوا الجزیؤخذ مالهم، و تسبى ذراریة أو القتل و یالجز

  258«ة أو القتلیقبل منهم إال أداء الجزیلنا نكاحهم و ذبائحهم و ال 

صلی مود: خداوند محمد)ه السالم فریحضرت امام باقر عل

در  یریشمش .ختیر برانگی( را با پنج شمشهللا علیه و آله

ن یا ،«دییك بگویو به مردم ن»خداوند فرمود:  ،هذمبرابر اهل 

نازل شد که  یگرید هآید عه نازل شده است بذمه درباره اهل یآ

مان یامت ایكه به خدا و روز ق ید با كسانیبجنگ»می فرماید: 

ن هر كه از یبنابر ا ،اول را نسخ كرد هآی ،هیآین ا «ندارند...

ا یدهد و جزیه نكه یه در دارا االسالم باشد از او جز اذمّ هل 

رفته یر شود پذیه اش اسیرند و ذریكشته شود و مالش را بگ

و ذبیحه های ه دادند ازدواج با آنان یآنان كه اگر جز ،ستین

ا یه و یجز از آنان جز پرداختمی شود. ما حالل ای برشان 

 ست.یرفته نیكشته شدن پذ

ة ما یكتاب هللا آل یإن ف» :علیه السالم یقال عل :عن مجاهد قال -3

كان  ،ة النجوىیآ یو ه یعمل بها أحد بعدیو ال  یعمل بها أحد قبل

كل نجوى  یدین ینار فبعته بعشرة دراهم، فجعلت أقدم بید یعند

أَ أَْشَفْقُتْم ) :فنسخها قوله :قالدرهما،  صلی هللا علیه و آله یها النبیأناج

ُموا بَ  ُ َخبِ ) :إلى قوله (َنْجواُكْم َصَدقاتٍ  یدَ یَن یأَْن ُتَقدِّ ٌر ِبما یَو هللاَّ

 259(«َتْعَملُونَ 
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است كه  یا هیفرمود: در كتاب خدا آ علیه السالم یامام عل

كند و  یپس از من بدان عمل نم یز كسیش از من و نیپ یكس

هم دررا به ده  آن ،داشتم ارنیك دیمن  .است ینحو هیآن آ

ك درهم را یامبر داشتم یكه با پ ییوانجش هر یشاپیفروختم و پ

ا یآ» آیه که می فرماید:این آنگاه  :صدقه دادم امام فرمود

 یخوددار ،د كه ازدادن صدقات قبل از نجوایر شوید فقیدیترس

  .نسخ كردرا قبل  هآی «دیكرد

 ه استفاده از داللت اشار -1

یكى از مالحظه معنای چند آیه با هم یک مطلبی با استنتاج 

تفسیر قرآن به در  اهل بیت علیهم السالماست که توسط ی یراهها

می توان به مورد زیر در این زمینه  ،به کار گرفته شده استقرآن 

 اشاره نمود:

بامرأة قد ولدت لستة  یأن عمر أت :عن الحسن ،ونسیعن  يرو

إن خاصمتك » :علیه السالمن یر المؤمنیفقال له أم ،هابرجم فهم   ،أشهر

َو َحْملُُه َو ِفصالُُه َثالُثوَن ) :قولیإن هللا عز اسمه  ،بكتاب هللا خصمتك

ِن لَِمْن یِن كاِملَ یْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َحْولَ یَو اْلوالِداُت ) :قول تعالىیو  (َشْهرا  

ضاَعةَ یأَراَد أَْن  ن و كان حمله و یالمرأة الرضاعة سنت فإذا تمت (،تِمَّ الرَّ

ل یفخلى عمر سب ،كان الحمل منها ستة أشهر ،ن شهرایفصاله ثالث

عمل به الصحابة و التابعون و من أخذ عنه ی ،المرأة و ثبت الحكم بذلك

  260«ومنا هذایإلى 
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زنی را نزد عمر  در روایت یونس از حسن آمده است: 

آورده بود. عمر تصمیم آوردند كه در شش ماهگی بچه به دنیا 

 سنگسار كند. امیر مؤمنان علی [به اتهام زنا]گرفت كه زن را 

( به عمر فرمود: اگر این زن با استدالل به كتاب خدا علیه السالم)

سازد، زیرا خداوند به مخاصمه با تو برخیزد، تو را مغلوب می

ْهًرا)فرماید: می ث ون  ش  ال ه  ث ال  فِص  ْمل ه  و  ح  وران حمل و از د» 561(؛و 

ات  )و فرموده است:  «شیر بازگرفتن كودك سی ماه است. الِد  اْلو   و 

ة   اع  ض  اد  أ ْن یتِمَّ الرَّ ْن أ ر  اِمل یِن لِم  ْول یِن ك  ه نَّ ح  د   565(؛یْرِضْعن  أ ْوال 

برای  [این]دهند مادران، فرزندان خود را دو سال تمام شیر می»

پس  «رگی را تكمیل كند.خواهد دوران شیرخواكسی است كه می

بارداری و  هدورو هرگاه دوران شیردهی كامل دو سال و مدت 

آنچه  [ماه از سی ماه 55پس از كسر كردن ]شیردهی سی ماه باشد 

در این جا عمر دست از  ،ماند از این مدت، شش ماه استباقی می

سر آن زن برداشت و بدین وسیله چنین حكمی ثابت گردید و 

                                                                                                                   

 

 

 282ص  ،21ج  :الشیعةوسائل و  88،ص1: ج الدین، الدر المنثورسیوطي، جالل
 18األحقاف/ 261
 222بقرة/ 262
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اند، تا كه این جریان را مأخذ شناخته انین و دیگرصحابه و تابع

 "اند.امروز به این نظر عمل كرده

مالحظه ودقت در  بار قرآن به قرآن بود. یاز تفس ینها نمونه هایا

وه ین شییبا تب اهل بیت علیهم السالمشود که  ین موارد روشن میا

ان یبن یگر در حیات دیاستناد به آیعنی د یر قرآن مجیخود در تفس

به اصحاب د یح قرآن مجیر صحیم تفسیدر صدد تعل ،هیک آی یمعنا

با در نظر داشتن همه ر قرآن را یتفس ینکه برخیپس ا ،بودندخود 

چوب ردر چها یحتآنچه که از ایشان به طریق معتبر رسیده است، 

 ییوه هایش وکه عقال در تفهیم و تفهم بر آن متکی هستند  ییروشها

ر مجاز یز غینبه کار گرفته شده  لیهم السالماهل بیت عکه توسط 

 اساس است.  یب یدانند کالم یم

ر یک شبهه در رابطه با جواز تفسینجا مناسب است به پاسخ یدر ا

 م.  ید به قرآن بپردازیقرآن مج

  ؟ضرب القرآن بالقرآنبررسی روایات نهی از 

 ینهبه شدت ث از ضرب القرآن بعضه ببعض یاحاداز  یبرخدر 

ما ضرب القرآن بعضه ببعض اال  :آمده است که یاست حت شده

از محمد بن الحسن  نقل شده است که:صدوق و از مرحوم  561كفر

در مورد معنی این حدیث سئوال نمودم، در پاسخ گفت: معنی آن این 

تفسیر به است که از کسی در مورد تفسیر آیه ای سئوال کنند و او 

 به آن پاسخ دهد.آیه ی دیگری 

ر قرآن یتفساین شبهه پیش بیاید که است ممکن برخی رای بپس 

پس این شیوه شرعا است بعضه ببعض به قرآن داخل ضرب القرآن 

  .محذور دارد

 پاسخ:

                                                 
عن  ،ین بن سعیدعن حس ،عن أحمد بن محمد ،محمد بن یحیى  :622ص    ،2ج  :کلینی، کافی 262

ما » :قال أبي ) علیه السالم ( :عن أبي عبد هللا ) علیه السالم ( قال ،عن القاسم بن سلیمان ،النضر بن سوید
 .  «ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إال كفر
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در قرآن  تدبّرکه به  یات فراوانیات و روایبا توجه به آ

ن ییتع یرجوع به آن در همه مسائل ومالک بودن قرآن برا ،دیمج

ر قرآن به یوه تفسین ورود شیو همچنشده وارد ات یصحت وسقم روا

بر  یکه به طور ضمنــ (  علیهم السالمره ائمه اطهار )یقرآن در س

معنی ــ دارد داللت ر یتفس یت اصول ومبادیت آن با رعایمشروع

در پرتو آیات آیات معانی  بررسیندارد كه مراد از این حدیث 

 . مربوطه دیگر باشد

ات یر آیتفس یات برایبه آروشن است که استناد چرا که 

 ،ناسخ ومنسوخچون قرآن  ؛ر استیواجتناب ناپذ یگر ضرورید

ارائه  یقطعا بران دارد ویمجمل مب ،دیمطلق ومق ،عام وخاص

وعام در کنار خاص د منسوخ در كنار ناسخ یبا ،حیر صحیتفس

در واال استناد به منسوخ بدون  ،ردیگد قرار یومطلق در کنار مق

ن در نظر گرفتن خاص وو به عام ومطلق بدخ نظر گرفتن ناس

  .ح خواهد بودیناصح یریتفس ،دیومق

تنها معنای در خور پذیرش برای این دسته از روایات، این 

کسی بخواهد بدون پیروی از هیچ مالك و معیار علمی اگر است كه 

اهل و به صورت دلخواه و ظنی، وبدون در نظر گرفتن احادیث 

آن را  ،قرآن مراجعه نماید و با خلط بین آیات به بیت علیهم السالم

محكم  یبه جامثل این که  ،خطا پیموده استرا به  اهر تفسیر نماید
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و به جای ناسخ  ،یا به جای خاص عام را ،به متشابه اخذ نماید

 منسوخ را مورد عمل قرار دهد. 

در بیان ضرب القرآن  علیه السالمامام صادقهمین معنی از و 

 ل شده است:نقبالقرآن 
... ذلك انهم ضربوا بعض القرآن ببعض و احتجوا بالمنسوخ و »

و  ،رون انه المحكمیو احتجوا بالمتشابه و هم  ،ظنون انه الناسخیهم 

ة و تركوا یو احتجوا باول اآل ،قدرون انه العامیاحتجوا بالخاص و هم 

مه ختیما  یفتح الكالم و الیما  ینظروا الیها و لم تأویل یالسبب ف

 263؛و...

ات قرآن را به ین جهت است كه آنان بعض آین، بدی... و ا

ختند و استدالل كردند به منسوخ به گمان یگر درآمیبعض د

ن باور كه یاستدالل كردند به متشابه، با ا ،نكه ناسخ استیا

ن كه عام یاستدالل كردند به خاص به گمان ا ،محكم است

 تأویلده گرفتن سبب یه با نادیاستدالل كردند به اول آ ،است

و نشناختند  ،نداختند به نقطه آغاز و انجام كالمیو نگاه ن ،آن

اد نگرفتند و یرا آن را از اهلش یموارد و مصادر كالم را، ز

 565.«كشاندند یجه گمراه شدند و به گمراهیدر نت

در  کهتایید همین معنی است  یمال صالح مازندرانشاید نظر 

 : تگفته اسشرح حدیث یاد شده 
المجمل والمؤول والمطلق والعام والمجاز  یف یستعمل الرأیان 

ة یالینها بإعتبارات خیجمع بیرها من المعضالت ویوالمتشابه وغ

                                                 
 .92/2مجلسي، محمدباقر، بحاراالنوار،  -263
 2،ص92 : جمجلسي، محمدباقر، بحاراالنوار -268
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ر أن یبها من غ يفتیعمل بها ویستنبط منها أحكاما یة ویوإختراعات وهم

 266 . ،هم السالمیح عن أهل الذكر علیح ونقل صریكون له مستند صحی

ود را در مورد قرآن( این است که نظر خ )ضرب قرآن به

و معضالت   همالت و مؤوالت و مطلقات و عام و مجاز و متشابجم

دیگر بکار گیرد و با اعتبارات خیالی و اختراعات وهمی و 

ساختگی میان آنها جمع نماید و احکامی را از آنها استنباط کند بدون 

از اهل و یا حدیث صریحی  حیحیاینکه برای نظر خود سند ص

 الذکر )یعنی اهل بیت( علیهم السالم ارائه نماید.

 

ح .با یبر اصول صح یر قرآن به قرآن اگر مبتنیتفسخالصه آنکه 

قرار  یباشد نه تنها مورد نه اهل بیت علیهم السالممراجعه به 

به آن علیهم السالم است كه ائمه اطهار  ییوه هاینگرفته بلكه از ش

 ند.ه اژه داشتیت ویعنا

 ( صلی هللا علیه و آلهافبر )یث پیتسفك احادبا ر یتفس  د 

به احادیث پیامبر خود گاهی در تفسیر  اهل بیت علیهم السالم

د دادنمی تمسک می جستند و بدین طریق نشان  صلی هللا علیه و آله

یکی از راههای تفسیر قرآن جستجوی معنای آیه در کلمات  که

چرا که  ؛است بیت علیهم السالماهل و  صلی هللا علیه و آلهپیامبر 

وسته ین ناپیم از قرایقرآن كر ،گریات دیآچون  نیات معصومیروا

                                                 
همین معنی را به اضافه احتمال دیگر که الح مازندرانی در شرح این حدیث مال صنص کامل کالم  266

) ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إال كفر ( یحتمل  :قوله»نموده اند چنین است در معنای حدیث بیان 
األول أن یراد بالضرب المعنى المعروف فإن كان من باب اإلستخفاف فهو كفر جحود وإال فهو كفر  :وجهین

مة وترك األدب . الثاني أن یستعمل الرأي في المجمل والمؤول والمطلق والعام والمجاز والمتشابه النع
وغیرها من المعضالت ویجمع بینها بإعتبارات خیالیة وإختراعات وهمیة ویستنبط منها أحكاما یعمل بها 

وقد نقل عن الصدوق  ،مویفتي بها من غیر أن یكون له مستند صحیح ونقل صریح عن أهل الذكر علیهم السال
هو أن یجیب الرجل في  :أنه قال في كتاب معاني األخبار " سألت محمد بن الحسن عن معنى هذا الحدیث فقال

ص    ،11ج  :مولي محمد صالح المازندراني ،تفسیر آیة بتفسیر آیة أخرى " . ر.ک. شرح أصول الكافي
متشابهاته إلى "ضرب" مراد بضرب بعضه ببعض در این باره می گوید: لعل ال (ره)فیض كاشانی و  :82

 :فیض كاشاني، بعض بمقتضى الهوى من دون سماع من أهله أو نور وهدى من هللا. ر.ک. التفسیر الصافي
 28ص   ،1ج 
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و مراد ه یك آیمعنای فهم باید برای  و  ،ی باشدمفهم مدالیل وحی 

هم ی)عل نیات معصومیروا وگر قرآن یات دیاز آخداوند سبحان  

دلیل این  ؛گرفته شودبهره  ات قرآن استیل آیشرح وتفصکه  اسالم(

خداوند بر  یو شرح قرآن از سو میلعلیت توکه مسئمطلب این است 

گذارده  اهل بیت علیهم السالمو  صلی هللا علیه و آلهپیامبر  یعهده

 . شده است

 فرماید: قرآن كریم مى 

 267(؛...و انزلنا الیك الذكر لتبین للناس ما نزل الیهم) 

 م تا آنچه را كهیدن( را بر تو نازل كرآن ذكر) قریو ما ا»

 «یآنها روشن ساز یمردم نازل شده است برا یسو هب

اشاره به وظیفه ازپس از سوره جمعه دوم  هآیو همچنین در   

صلی هللا رساندن اصل پیام الهی تعلیم آن را نیز از وظائف پیامبر 

  :فرمایدمىشمرده  و علیه و آله

 هم آیاته ویزکیهم وهو الذی بعث فی االمیین رسوال منهم یتلوا علی)

 268(؛وان کانوا من قبل لفی ضالل مبین یعلمهم الكتاب و الحكمة

از  یت درس نخوانده رسولیان جمعیاست كه درم یاو كس»

خواند و آنها را  یاتش را بر آنها میخت كه آیخودشان برانگ

آموزد و  یكند و به آنان كتاب )قرآن ( و حكمت م یه میتزك

 .«بودند یآشكار یراهش از آن در گمیمسلماً پ

                                                 
 .33 :نحل هسور 267
 . 2جمعه    هسور 268
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به موجب حدیث ثقلین  صلی هللا علیه و آلهاین سمت پیامبر اکرم 

به جانشینان ایشان منتقل شده است. ما ادله این مطلب را در بخشهای 

 قبلی کتاب مخصوصا بحث حجیت سنت در تفسیر قرآن ذکر نمودیم. 

در نقش حدیث را  ،ناتماموجوه و مستندات که با استناد به کسانی 

کم اهمیت جلوه داده و بر خود کفایی قرآن در تفسیر  ،تفسیر قران

خود اصرار می ورزند باید توجه بفرمایند که نتیجه سخنان ایشان 

و بریدن مردم از  «حسبنا کتاب هللا»تقویت شعار شوم  درمی تواند 

چرا که عده زیادی تحت موثر واقع شود.  اهل بیت علیهم السالم

بدون مراجعه به حدیث به تفسیر قرآن خواهند  ،تاثیر این برداشت

پرداخت و دیدگاه قرآن را بر اساس برداشت خود از قرآن اعالم 

 دروشن است که چنین برداشتی از قرآن در موار ،خواهند نمود

 زیادی با مبانی مذهب در تضاد قرار خواهد گرفت. 

تر در احادیث متوا اهل بیت علیهم السالمبر همین اساس است که 

منع نمودند و علیهم السالم قرآن بدون مراجعه به اهل بیت از تفسیر 

 وبا مدعیان تفسیر معارضه نمودند.آن را موجب گمراهى دانستند. 

 :ه اندامام باقر علیه السالم فرمود

ء أبعد من یس شیل»قال  علیه السالمجعفر  یعن زرارة عن أب

ء و یش یأولها ف نزلیة یر القرآن، إن اآلیعقول الرجال من تفس

ُ لِ یرِ یإِنَّما ) :ء، ثم قالیش یء و آخرها فیش یأوسطها ف ْذِهَب َعْنُكُم یُد هللاَّ

ْجَس أَْهَل اْلبَ    269ةیالد الجاهلیمن م (را  یَطهَِّرُكْم َتْطهِ یِت َو یالرِّ

اول یك  ،چیزی از تفسیر قرآن دورتر از عقل مردم نیست"

رباره چیز دیگر و پایان آیه ان آیه دیم ،آیه درباره چیزی است

 "مربوط به چیز دیگر.
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تطهیر است که صدر و ذیل  هکریم همثال روشن این فرمایش، آی

آن در مورد زنان پیامبر صلی هللا علیه و آله نازل شده، ولی وسط 

همچنین آیات این آیه در باره اهل بیت علیهم السالم نازل شده است، 

و اطاعت از از اهل ذکر  ؤالس ،خمس، مودت، تبلیغ، اکمال دین

فهم این گونه که روشن است  ،اولی االمر از موارد دیگر آن است

و   «بیتالاهل »مصداق و آیات بدون یاری سنت و تعیین معنی 

صلی هللا علیه و توسط پیامبر و همچنین بیان سبب نزول  «القربی»

  557ممکن نمی باشد. علیهم السالمو اهل بیت  آله

صلی هللا علیه و سخنان پیامبر  ای از تفسیر قرآن بیاینک نمونه ها

 خوانیم:می  علیهم السالمرا در احادیث اهل بیت  آله
ِ  :ٍر َقالَ یَبصِ  یَعْن أَبِ   -1 ِ  علیه السالمَسأَْلُت أََبا َعْبِد هللاَّ َعْن َقْوِل هللاَّ

َ َو أَطِ یأَطِ ) :َعزَّ َو َجلَّ  ُسوَل َو أُولِ یُعوا هللاَّ  :َفَقالَ  (اأْلَْمِر ِمْنُكمْ  یُعوا الرَّ

  «علیهم السالمِن یَطالٍِب َو اْلَحَسِن َو اْلُحسَ  یْبِن أَبِ  یَعلِ  یَنَزلَْت فِ »

 علیهم السالمِتِه یا  َو أَْهَل بَ یَسمِّ َعلِ یقُولُوَن َفَما لَُه لَْم یَفقُْلُت لَُه إِنَّ النَّاَس 

ِ َعزَّ َو َجلَّ  یفِ    :؟ِكَتاِب هللاَّ

ِ  :قُولُوا لَُهمْ  :َفَقالَ  :َقالَ  ِه یَنَزلَْت َعلَ  صلی هللا علیه و آلهإِنَّ َرُسوَل هللاَّ

اَلةُ َو لَْم  ِ یالصَّ ُ لَُهْم َثاَلثا  َو اَل أَْرَبعا  َحتَّى َكاَن َرُسوُل هللاَّ صلی هللا َسمِّ هللاَّ

َر َذلَِك لَُهمْ  یُهَو الَّذِ  علیه و آله َكاةُ َو لَْم یَو َنَزلَْت َعلَ  ،َفسَّ َسمِّ لَُهْم ِمْن یِه الزَّ

ِ یُكلِّ أَْرَبعِ  ُهَو  صلی هللا علیه و آلهَن ِدْرَهما  ِدْرَهٌم َحتَّى َكاَن َرُسوُل هللاَّ

                                                 
المیزان که بر شیوه تفسیر قرآن به قرآن نوشته شده است روا نمی باشد نقض این سخن به تفسیر  271

اهل بیت علیهم چون صاحب تفسیر یاد شده مرحوم عالمه طباطبایی عمری را در ممارست کامل با احادیث 
اهل بیت گذرانده بود و لذا دیدگاه وی در تفسیر به هیچ وجه نمی توانست در عمل جدای از احادیث  السالم
 باشد.  م السالمعلیه
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َر َذلَِك لَُهمْ  یالَّذِ  ُطوفُوا أُْسُبوعا  َحتَّى َكاَن  :قُْل لَُهمْ یَو َنَزَل اْلَحجُّ َفلَْم  ،َفسَّ

 ِ َر َذلَِك لَُهْم  یُهَو الَّذِ   علیه و آلهصلی هللاَرُسوُل هللاَّ  َفسَّ

َ َو أَطِ یأَطِ )َو َنَزلَْت  ُسوَل َو أُولِ یُعوا هللاَّ َو َنَزلَْت  (اأْلَْمِر ِمْنُكمْ  یُعوا الرَّ

ِ یَو اْلَحَسِن َو اْلُحسَ  :یَعلِ  یفِ   یفِ  صلی هللا علیه و آلهِن َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ

ُكْم یأُوصِ  :صلی هللا علیه و آلهَو َقاَل  ؛َمْواَلهُ یاَلهُ َفَعلِ َمْن ُكْنُت َموْ  :یَعلِ 

ِ َو أَْهِل بَ  َ َعزَّ َو َجلَّ أَْن اَل  یَفإِنِّ  ،یتِ یِبِكَتاِب هللاَّ َق بَ یَسأَْلُت هللاَّ َنُهَما یَفرِّ

َفُهْم أَْعلَُم  اَل ُتَعلُِّموُهمْ  :َو َقالَ  ؛َذلِكَ  یاْلَحْوَض َفأَْعَطانِ  یوِرَدُهَما َعلَ یَحتَّى 

ُهْم لَْن  :َو َقالَ  ؛ِمْنُكمْ  ى َو لَْن یإِنَّ َباِب  یْدِخلُوُكْم فِ یْخِرُجوُكْم ِمْن َباِب ُهد 

 َضاَللٍَة 

 ِ ِتِه یْن َمْن أَْهُل بَ یبَ یَفلَْم  صلی هللا علیه و آلهَفلَْو َسَكَت َرُسوُل هللاَّ

َعاَها آُل فاَُلٍن َو آُل فاَُلٍن َو لَكِ  َ َعزَّ َو َجلَّ أَْنَزلَُه فِ اَلدَّ قا  یِكَتاِبِه َتْصدِ  ینَّ هللاَّ

ُ لِ یرِ یإِنَّما ) :صلی هللا علیه و آلهِه یلَِنبِ  ْجَس أَْهَل اْلبَ یُد هللاَّ ِت یْذِهَب َعْنُكُم الرِّ

علیهم ُن َو َفاِطَمُة یَو اْلَحَسُن َو اْلُحسَ  یَفَكاَن َعلِ  (،را  یَطهَِّرُكْم َتْطهِ یَو 

ِ  مالسال ِت أُمِّ یبَ  یَتْحَت اْلِكَساِء فِ  صلی هللا علیه و آلهَفأَْدَخلَُهْم َرُسوُل هللاَّ

 ؛یَو َثَقلِ  یتِ یأَْهال  َو َثَقال  َو َهُؤاَلِء أَْهُل بَ  یاللَُّهمَّ إِنَّ لُِكلِّ َنبِ  :ُثمَّ َقالَ  ،َسلََمةَ 

 یٍر َو لَِكنَّ َهُؤاَلِء أَْهلِ یإِنَِّك إِلَى خَ  :لَ َفَقا ؟أَ لَْسُت ِمْن أَْهلِكَ  :َفَقالَْت أُمُّ َسلََمةَ 

  271 ...یَو ِثْقلِ 

اطیعوا ) :هآیتفسیر عیاشی ذیل اصول کافی و همچنین در 

ابوبصیر از  آمده: 555(هللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منكم

                                                 
ِد ْبِن ِعیَسى ،َعلِی ْبُن إِْبَراِهیمَ سند حدیث:  271 دٍ  ،َعْن ُمَحمَّ َعْن َسْهِل ْبِن ِزیاٍد  ،َعْن یوُنَس َو َعلِی ْبُن ُمَحمَّ

ِد ْبِن ِعیَسى ،أَِبی َسِعیدٍ   288 – 286ص   ،1ج  :کلینی، کافی... َعْن یوُنَس َعِن اْبِن ُمْسَكانَ  ،َعْن ُمَحمَّ
 .299،ص 1 جقمي، علي بن ابراهیم، تفسیرالقمي،. ور.ک

 89: نساء 272
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گویند: چرا نام علی علیه د: مردم مییپرس علیه السالمامام باقر

ت او در قرآن یاد نشده، چه چیزی مانع از این بیالسالم و اهل

 كار بوده است؟

فرمود: به آنان بگو! خداوند در قرآن نماز  علیه السالمامام باقر

( واجب ساخت، ولی نگفت: صلی هللا علیه و آلهرا بر پیامبر)

صلی هللا سه ركعت بخوانند، یا چهار ركعت، تا این كه پیامبر)

ر كرد و نیز حج را دستور داد، ( برای مردم تفسیعلیه و آله

صلی هللا علیه بار طواف كنید تا این كه پیامبر)اما نگفت هفت

: هشریف هآی نیز نازل كردو ( برای آنان تفسیر كرد. و آله

این  را و (اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منكم...)

نازل شده است و  السالم معلیهآیه درباره علی، حسن و حسین

( فرمود: هركه من موالی اویم، پس صلی هللا علیه و آلهیامبر)پ

و نیز فرمود: شما را به كتاب خدا و اهل  ،علی موالی اوست

ام كه میان آن دو من از خدا خواسته ،كنمبیت خود سفارش می

جدایی نیفكند، تا هنگامی كه در كنار حوض بر من وارد شوند 

رد و فرمود: به آنان و خداوند این خواسته را به من عطا ك

 ،چیزی آموزش ندهید؛ زیرا كه ایشان داناتر از شما هستند

اهل بیت هرگز شما را از مسیر هدایت دور نكرده و به 

 كند. گمراهی وارد نمی
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( سكوت كرده بود و اهل صلی هللا علیه و آلهاگر پیامبر)

فالن و عقیل و آلعباس، آلبیت خود را معرفی نكرده بود، آل

( صلی هللا علیه و آلهكردند كه اهل بیت پیامبر)ن ادعا میفال

انما یرید هللا لیذهب )هستند، لكن خداوند در كتاب خود فرمود: 

پس علی،  (551عنكم الرجس اهل البیت و یطهركم تطهیرا

 اند و رسولاین آیه تأویل( علیها السالمحسن، حسین و فاطمه)

را گرفت  لسالملیهم اعخدا دست علی، فاطمه، حسن و حسین 

! اسلمه گردآورد و فرمود: پروردگارو آنان را در خانه ام

بیت ای ثقل و اهل بیتی است و ایشان ثقل و اهلبرای هر خانه

ام سلمه گفت: آیا من از اهل تو نیستم؟ فرمود: تو به  من هستند

 خیر هستی ولی آنان اهل و ثقل من هستند.

قول هللا عز و  یف علیه السالمطالب  یبن أب یعن عل -5

ْحسان  ) :جل ْحساِن إاِلَّ اْْلِ زاء  اْْلِ سمعت رسول هللا  :قال (،ه ْل ج 

ما جزاء من  :إن هللا عز و جل قال» :قولی صلی هللا علیه و آله

  554.«د إال الجنةیه بالتوحیأنعمت عل

ا یآ»درباره گفته خداوند عزوجل كه:  علیه السالم یامام عل

دم یامبر خدا شنیفرمود: از پ «استپاداش احسان جز احسان 

                                                 
 22: احزاب 272
قال حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان بن المغیرة  ،حدثنا الحسن بن عبد هللا بن سعیدسند حدیث:  273
قال حدثنا موسى بن إسماعیل بن موسى بن جعفر  ،قال حدثنا أبو الحریش أحمد بن عیسى الكالبی ،القشیری
عن  ،حدثنی أبی :قال ،سنة خمسین و مائتین علیه السالمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب بن محم

 287ص  :األمالي...شیخ صدوق،  عن آبائه ،عن أبیه ،عن جده جعفر بن محمد ،أبیه
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د را یده به توحیكه من بر او عق یپاداش كس»: فرمود یكه م

 .«ستیانعام كرده ام جز بهشت ن

قال سأل المأمون  یالصلت عبد السالم بن صالح الهرو یعن أب  -2

ا ابن رسول هللا ما ی :فقال له علیه السالمبن موسى الرضا  یوما علی

اأْلَْرِض ُكلُُّهْم  یَو لَْو شاَء َربَُّك آَلَمَن َمْن فِ ) :جل معنى قول هللا عز و

اَس َحتَّى یَجمِ  َن َو ما كاَن لَِنْفٍس أَْن ُتْؤِمَن یُكوُنوا ُمْؤِمنِ یعا  أَ َفأَْنَت ُتْكِرهُ النَّ

 ،موسى بن جعفر یأب یحدثن» :علیه السالمفقال الرضا  (إاِلَّ ِبإِْذِن هللاَِّ 

بن  یه علیعن أب ،یه محمد بن علیعن أب ،حمده جعفر بن میعن أب

علیه طالب  یبن أب یه علیعن أب ،ین بن علیه الحسیعن أب ،نیالحس

ا یلو أكرهت  صلی هللا علیه و آلهن قالوا لرسول هللا یأن المسلم :السالم

نا یه من الناس على اإلسالم لكثر عددنا و قویرسول هللا من قدرت عل

ما كنت أللقى هللا عز  صلی هللا علیه و آله فقال رسول هللا ؟على عدونا

ن فأنزل هللا یو ما أنا من المتكلف ،ئایها شیف یحدث إلیو جل ببدعة لم 

اأْلَْرِض ُكلُُّهْم  یَو لَْو شاَء َربَُّك آَلَمَن َمْن فِ ) :ا محمدیتبارك و تعالى 

ؤمنون عند یا كما یالدن یل اإللجاء و االضطرار فیعلى سب (عا  یَجمِ 

 یستحقوا منیاآلخرة و لو فعلت ذلك بهم لم  یة البأس فینة و رؤیالمعا

ن یر مضطرین غیؤمنوا مختارید منهم أن یأر یلكن ،ثوابا و ال مدحا

أََفأَْنَت ) ،:جنة الخلد یالزلفى و الكرامة و دوام الخلود ف یستحقوا منیل

َو ما كاَن ) :ز و جلو أما قوله ع (نَ یُكوُنوا ُمْؤِمنِ یُتْكِرهُ النَّاَس َحتَّى 

ها یمان علیم اإلیل تحریس ذلك على سبیفل (،لَِنْفٍس أَْن ُتْؤِمَن إاِلَّ ِبإِْذِن هللاَِّ 

و إذنه أمره لها  ،و لكن على معنى أنها ما كانت لتؤمن إال بإذن هللا

مان عند زوال یاها إلى اإلیمان ما كانت مكلفة متعبدة و إلجاؤه إیباإل

  «نهاف و التعبد عیالتكل
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  275فرج هللا عنك ،ا أبا الحسنی یفرجت عن :فقال المأمون

ه السالم یالرضا عل یبن موس یمأمون از امام عل یروز

می فرماید: جل كه وخداوند عز هگفتاین ن رسول هللا بای :دیپرس

ن یزم یكه رو یخواست تمام كسان یاگر پرودگار تو م»

 یخواه یو ما تیآ ،آوردند یمان میبه اجبار ا  یهستند همگ

تواند  یچكس نمیه ،اورندیمان بیكه ا یمردم را مجبور ساز

  ؟ستیچش یمعنا «اورد جز به فرمان خدایمان بیا

بن جعفر از پدرش جعفر بن  یپدرم موس :ودندمامام فر

بن  یو او از پدرش عل یعل محمد بن شمحمد و او از پدر

ن ب یو او از پدرش عل ین بن علین و او از پدرش حسیالحس

ل خدا وت كرد كه مسلمانان به رسیروا علیه السالمطالب  یاب

اد یتعداد ما ز ،یمجبور كنبر اسالم مردم را  یاگر بتوان :گفتند

حضرت رسول فرمود:  یم.شو یه مریشود و بردشمن چ یم

به من نگفته است  یزیمن كار بدعت كه خداوند درباره اش چ

در  ،میگو یمنش خود یرا از پ یزیو من چ ،دهم یانجام نم

ت یاگر خدا محمد یا» :ه را فرو فرستاد كهین آینجا خداوند ایا

ــ ا یبه اجبار و اضطرار در دنــ ن یبخواهد همه مردم زم

نه مرگ و یهمان گونه كه همه به  هنگام معا «آورند یمان میا

 یمن كنیاگر با آنان چن ،شوند یم مؤمندن عذاب در آخرت ید

خواهم یمن م ،ا ندارندجزش یو ستا گر مردم استحقاق عذابید

                                                 
 :حدثنا تمیم بن عبد هللا بن تمیم القرشي ره قال حدثنا أبي عن أحمد بن علي األنصاري التوحید ص 278
232 
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 یستگیاشاورند تا یمان بیون اضطرار ادار و بیآنان با اخت

)آنگاه امام به  ،ابندیلد را بخدر بهشت  ندنب و كرامت ماقر

مردم را به  یخواه یومتا یآ»و كردند كه(  دهاشته اسین آیا

  «؟دناوریمان بیتا ا یكن جبر و اكراه وادار

تواند جز به  یچ كس نمیه»: که وجلزع و اما گفته خداوند

مان یست كه ایه نین پاین گفته بر ایا «اوردیمان بیخدا افرمان 

 یاله ذناست كه بدون ا ین معنیبه ا یبر او حرام سازد ولرا 

كه  یاست ما دام به ایمان ن خداوند امرذو ا ،آورد یمان نمیا

  ...«باشد بد عمت لف وکم

د آن گونه یادبزاندوهت اوند ابوالحسن خد یا :گفت مونما

 .یزدودرا كه غمم 

لما نزلت  :قال علیه السالمجعفر  یعن محمد بن مسلم عن أب -3  

قال بعض أصحاب رسول هللا  (ْجَز بِهِ یْعَمْل ُسوءا  یَمْن )ة  یهذه اآل

صلی هللا ة، فقال لهم رسول هللا یما أشدها من آ :صلی هللا علیه و آله

 ،بلى :قالوا «؟كمیأموالكم و أنفسكم و ذرار یتلون فأ ما تب :علیه و آله

 276«ئاتیمحو به السیكتب هللا لكم به الحسنات و یهذا مما » :قال

چون  كند یت میه السالم روایمحمد بن مسلم از امام باقر عل

انجام دهد بدان  یهر كس هر بد» :ه نازل شد كهین آیا

چه  :ل خدا گفتندواران رسیاز  یبعض «شود یمجازات م

ا شما در ارتباط یل خدا به آنان گفت: آورس !است یسخت ی هیآ

                                                 
 .277ص  1تفسیر العیاشی ج   276
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 .یگفتند: آر ؟دینیب ینم فرزندانتان بالبا اموال، خودتان و 

ن از همان هاست كه خداوند به خاطر آن یا :حضرت فرمود

ها را بدان محو  یسد و بدینو یتان میبرارا حسنه ها 

 سازد. یم

  آیاتی ناا فعبرابطه ارائه توضیح در   ه

مربوط به  اهل بیت علیهم السالمبیشترین روایات تفسیری  

گاهی به که است معانی آیات و توضیح مراد خدای سبحان بیان 

نی آیه و گاهی به صورت امعمیان از احتمال صورت تعیین یک 

از آیه می باشد و گاهی به  یتوضیح معنای یک لفظ و یا فراز

در قرآن به صورت مجمل  احکامی است که تصورت بیان تفصیال

نظیر بیان احکام نماز یا روزه یا حج  ،به آنها دستور داده شده است

 و امثال آن. 

  غیر مربوط به احکام توضیح آیات -5

مفسران به وجود دارد که برخی از موارد زیادی در قرآن 

اهل وعدم استمداد از  ،علت اکتفا به ظواهر الفاظ قرآن در تفسیر

دچار  ــکه مفسران حقیقی قرآن هستندــ  المبیت علیهم الس

گمی های عجیب شده و در معنای یک آیه به ذکر احتماالت رسرد

برخی از مفسران عالی مقام در گفته حتی بنا به  ند.ه امتعدد پرداخت

شصت هزار و دویست و سوره بقره یک میلیون  175 هآیتفسیر 

ن تحیر و ای  ؛احتمال از کلمات مفسران قابل استخراج است
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ت سردرگمی حتی در باره آیاتی که در احکام وارد شده و احتماال

خمس   هآی ؛ مثلنیز وجود دارداست آن دارای اثر عملی  مربوط به

احتمال در باره آن ذکر شده است. واین همه ناشی از عدم که دهها 

که برای تفسیر قرآن از  است ییها پایبندی صحیح به حفظ مالک

که در راس این مالکها  ،ال وضع گردیده استطرف خداوند متع

به عالوه . می باشددر تفسیر قرآن  اهل بیت علیهم السالممراجعه به 

لذا در فهم  ؛استغیب مربوط به به عالم  غالباً آن که معانی قرآن 

نی و از طریق علم لدّ که  استصحیح آن نیاز به بیان کسانی 

 باشد.  برای ایشان معلوم هبی عوالم فوق مادووهم

در  اهل بیت علیهم السالمدر زیر به مواردی از تفسیر 

 :توضیح معانی آیات اشاره  می کنیم ابرابطه 

ِ  :ْعفُوٍر َقالَ ی یَعِن اْبِن أَبِ   -1 َعْن َقْوِل  علیه السالمَسأَْلُت أََبا َعْبِد هللاَّ

ِ َعزَّ َو َجلَّ  ُل َو اآْلِخرُ ) :هللاَّ ا  :َو قُْلتُ  (ُهَو اأْلَوَّ ُل َفَقْد َعَرْفَناهُ َو أَمَّ ا اأْلَوَّ أَمَّ

 َرهُ یْن لََنا َتْفسِ یاآْلِخُر َفبَ 

ُه لَ » :َفَقالَ  َوالُ یْدُخلُُه التَّغَ یأَْو  ،رُ یَتغَ یُد أَْو یبِ یٌء إاِلَّ یَس شَ یإِنَّ  ،ُر َو الزَّ

َو  ،ِمْن ِصَفٍة إِلَى ِصَفةٍ  وَ  ،َئةٍ یَئٍة إِلَى هَ یْنَتقُِل ِمْن لَْوٍن إِلَى لَْوٍن َو ِمْن هَ یأَْو 

ُه لَْم  ،نَ یاَدٍة إاِلَّ َربَّ اْلَعالَمِ یَو ِمْن ُنْقَصاٍن إِلَى زِ  ،اَدٍة إِلَى ُنْقَصانٍ یِمْن زِ  َفإِنَّ

ُل َقْبَل ُكلِّ شَ  ،َزاُل ِبَحالٍَة َواِحَدةٍ یَزْل َو اَل ی ٍء َو ُهَو اآْلِخُر َعلَى یُهَو اأْلَوَّ

َفاُت َو اأْلَْسَماُء َكَما َتْخَتلُِف َعلَى غَ یاَل َتْخَتلُِف َعلَ  وَ  ،َزلْ یَما لَْم   ،ِرهِ یِه الصِّ

ة  ی یِمْثُل اإْلِْنَساِن الَّذِ  ة   ،ُكوُن ُتَرابا  َمرَّ ة  ُرَفاتا  َو  ،لَْحما  َو َدما   َو َمرَّ َو َمرَّ

ة  َبلَحا  ی یَو َكاْلُبْسِر الَّذِ  ،ما  یَرمِ  ة   ،ُكوُن َمرَّ ة  ُرَطبا   ،ُبْسرا  َو َمرَّ َو  ،َو َمرَّ
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ة  َتْمرا   ُل َعلَ  ،َمرَّ َفاتُ یَفَتَتَبدَّ ُ َجلَّ َو َعزَّ ِبِخاَلِف  ،ِه اأْلَْسَماُء َو الصِّ َو هللاَّ

 277«کَذلِ 

درباره گفته  علیه السالماز امام صادق  :دیعفور گوی یابن اب

دم و یپرس «اوست اول و آخر»: که می فرماید خداوند عزوجل

ما  یو اما آخر بودن آن را برادانیم  یاول بودن خدا را م :مگفت

  !دیر كنیتفس

رود  یم نیكه از بنیست مگر ایز نیچ چیحضرت فرمود: ه

و  ،شود یبر او وارد م یر و نابودییا تغیو  ،كند یر مییا تغی

گر و از یئت دیبه ه یئتیا از هیگر و یبه رنگ د ینگرا از ی

ان به قصان و از نقصبه ن یادیگر و از زیفت دصبه  یصفت

چرا كه او  ؛انیعالمجز پروردگار  ،كند یدا میانتقال پ یادیز

او اول است قبل از  ،ك حالت استیبه  هشینده همآیدر گذشته و

صفت ها  ،است خر است به همان گونه كه بودهآو  یزیهر چ

ن آ ،شود یشود جا به جا نم یاو اطالق م ركه ب ییو اسم ها

 ،تغییر می پذیردــ ان سان ــ مثلگران یت به دگونه كه نسب

و در  ،ك بار خونیك بار گوشت  و یك بار خاك است ویانسان 

در ك مرحله كال و یدر ا چون خرما كه یو  ؛دهیپوس یه الحرم

 یخرما ،یو مرحله ا ،تازه و تر یخرمادیگر  یمرحله ا

شود  یكه بر او اطالق م ییاسم ها و صفت ها ،خشك است

 .هاستن یخداوند عزوجل بر خالف ا یگردد ول یم دلبمت

                                                 
ارِ  ،أَْحَمُد ْبُن إِْدِریسَ سند حدیث:  277 ِد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّ َعْن ُفَضیِل ْبِن  ،َعْن َصْفَواَن ْبِن یْحیى ،َعْن ُمَحمَّ
 .118ص  ،1ج  :کافی ،کلینی... ُعْثَمانَ 
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َقْلِبِه  یَما ِمْن َعْبٍد إاِلَّ َو فِ  :َقالَ  :َقالَ  علیه السالمَجْعَفٍر  یَعْن أَبِ  -2

ْكَتِة ُنْكَتٌة َسْوَداءُ  یَفإَِذا أَْذَنَب َذْنبا  َخَرَج فِ  ،َضاءُ یُنْكَتٌة بَ  َفإِْن َتاَب َذَهَب  ،النُّ

َوادُ  َواُد َحتَّى  یَو إِْن َتَماَدى فِ  َذلَِك السَّ ُنوِب َزاَد َذلَِك السَّ  ،اضَ یاْلبَ  یَغطِّ یالذُّ

ى اْلبَ  ِ َعزَّ َو  ،ٍر أََبدا  یْرِجْع َصاِحُبُه إِلَى خَ یاَض لَْم یَفإَِذا َغطَّ َو ُهَو َقْوُل هللاَّ

  278(ْكِسُبونَ یَكالَّ َبْل راَن َعلى قُلُوبِِهْم ما كاُنوا ) :َجلَّ 

ست جز آن كه در ین یه السالم فرمود: بنده ایباقر علامام 

انجام  یپس آن گاه كه گناهوجود دارد د یسف یقلب او نقطه ا

پس از آن  ،دیآ ید میاه  پدیس ید نقطه ایدهد در ان نقطه سپ

اگر گناه را  یول ،رود ین میاز ب یاهیاگر توبه كرد آن س

 یرا م یدیفابد تا آن كه سی یم یفزون یهایادامه داد آن س

 خیرگر صاحب آن به یده شد دیپوش یدیاگر آن سف پس ،اندشوپ

ن یچن» :ن گفته خداوند عزوجل است كهیگردد و ا یباز نم

بر  یپندارند( بلكه اعمالشان چون زنگار یست )كه آنها مین

 .«شان نشسته استیدلها

َضا  -2 ُه َقالَ  علیه السالمَعِن الرِّ ْنیا » :أَنَّ  «َنِعیٌم َحقِیِقیلَیَس ِفی الدُّ

ِ َتَعالَى ِعیمُ ) :َفِقیَل لَُه َفَقْوُل هللاَّ ِعیِم َما َهَذا النَّ ِفی  (لَُتْسَئلُنَّ یْوَمِئٍذ َعِن النَّ

ْنیا   ؟َو ُهَو اْلَماُء اْلَباِردُ  ؟الدُّ

َضا  ْرُتُموهُ أَْنُتْم َو » :علیه السالمَفَقاَل الرِّ َو َعاَل َصْوُتُه َو َكَذا َفسَّ

َو َقاَل َغیُرُهْم ُهَو  ،َفَقالَْت َطاِئَفٌة ُهَو اْلَماُء اْلَباِردُ  ،ُتُموهُ َعلَى ُضُروبٍ َجَعلْ 

                                                 
 ،َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُعْرَوةَ  ،ارَ یْبِن َمْهزِ  یْن َعلِ عَ  ،وبَ یَسى ْبِن أَ یَعْن عِ  ،یاأْلَْشَعرِ  یأَُبو َعلِ سند حدیث:   278

 272ص  ،2ج  :کلینی، کافی ...َعْن ُزَراَرةَ  ،رٍ یَعِن اْبِن ُبكَ 
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یبُ  َعاُم الطَّ یبُ  ،الطَّ ْوُم الطَّ َثنِی أَِبی َعْن  ،َو َقاَل آَخُروَن ُهَو النَّ َو لََقْد َحدَّ

اِدِق  ِ َعزَّ َو َجلَّ أَنَّ أَْقَوالَُكْم ُذِكَرْت ِعْندَ  علیه السالمأَِبیِه الصَّ  :هُ ِفی َقْوِل هللاَّ

َ َعزَّ َو َجلَّ اَل  :َفَغِضَب َو َقالَ  (،مِ یالنَّعِ  ُثمَّ لَُتْسَئلُنَّ یْوَمِئٍذ َعنِ ) ْسأَُل یإِنَّ هللاَّ

َل بِِه َعلَ  ا َتَفضَّ َو ااِلْمتَِناُن ِباإْلِْنَعاِم  ،ِهمْ یُمنُّ ِبَذلَِك َعلَ یَو اَل  ،ِهمْ یِعَباَدهُ َعمَّ

ْرَضى اْلَمْخلُوقُوَن یَضاُف إِلَى اْلَخالِِق َما اَل یَف یَن َفكَ یُمْسَتْقَبٌح ِمَن اْلَمْخلُوقِ 

َنا أَْهَل اْلبَ یَو لَِكنَّ النَّعِ  ،ِبهِ  ُ َعْنُه ِعَباَدهُ َبْعَد یِت َو ُمَوااَلُتَنا یَم ُحبُّ ْسأَُل هللاَّ

ْوحِ  ةِ یالتَّ بذلک اداه الی نعیم الجنة الذی ال  الن العبد اذا وافاه ؛ِد َو النُُّبوَّ

  279الحدیث. ..«یزول.

امام رضا علیه السالم فرمود: نعمت حقیقی در دنیا نیست 

به امام اعتراض شد كه )نعمتهای دنیا حقیقی و پایدار نیستند(. 

در آن روز از نعمتی كه »این گفته خداوند چه می شود كه: 

تی است كه در دنیا این چه نعم «.داشته اید باز پرسی می شوید

  .این آب سرد استو گفتند که  ؟است

در حالیكه صدایش را بلند كرده بود  علیه السالمحضرت رضا

چه جور این  ؟ین نعمت را اینگونه تفسیر می كنیدافرمود: شما 

 .دسته ای می گویند آب سرد است ؟نعمت را معرفی می كنید

می گویند  دیگران می گویند غذای پاك است و دسته ای دیگر

نقل  علیه السالمپدرم از پدرش امام صادق است، خواب خوب

این نظریه های شما درباره تفسیر همین آیه نزد آن  :كرد كه

 :خشمگین شده فرمود علیه السالمامام صادق ،حضرت مطرح شد

                                                 
ُد ْبُن َعلِی ْبِن اْلُحَسیِن ِفی ُعیوِن اأْلَْخَبارِ  279 ِد  ،َعِن اْلُحَسیِن ْبِن أَْحَمَد اْلَبیَهِقی ،سند حدیث: ُمَحمَّ َعْن ُمَحمَّ

ْولِی ْبنِ  ْوِلی ،َعِن اْلَقاِسِم ْبِن إِْسَماِعیلَ  ،یْحیى الصَّ  ص ،23ج  ه:الشیعوسائل ...َعْن إِْبَراِهیَم ْبِن اْلَعبَّاِس الصَّ
   129ص   ،2ج   :عیون اخبار الرضا و299 – 298
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لی كه به آنان كرده خداوند عزوجل از بندگانش درباره تفضّ 

 ،ت نمی گذاردنبر آنان مو در این رابطه  ،نخواهد كرد سؤال

ها  قاز مخلو )مادی(، به دلیل نعمت بخشیمنت نهادن و 

این كار زشت كه مخلوق ها بدان تن گونه پس چ ،زشت است

محبت و  ،بلكه نعمت ؟نمی دهند به خدا نسبت داده می شود

خداوند پس از توحید و نبوت از  ،بیت استما اهل مواالت 

اگر بنده، به این نعمت وفا کند برای اینکه  ،والیت ما می پرسد

 ....او را به نعمت زوال ناپذیر بهشت می رساند

 

ٍث یَحدِ  یفِ  علیهم السالمَعْن آَبائِِه  ،یاْلَعْسَكرِ  یَعِن اْلَحَسِن ْبِن َعلِ  -3

ِن ِبباِبَل هاُروَت َو یَو ما أُْنِزَل َعلَى اْلَملَكَ ) :َقْولِِه َعزَّ َو َجلَّ  یَقاَل فِ 

ُهونَ  علیه السالمَكاَن َبْعَد ُنوٍح » :َقالَ  (ماُروتَ  َحَرةُ اْلُمَموِّ  ،َقْد َكُثَرِت السَّ

ُ َعزَّ َو َجلَّ َملَكَ  َماِن ِبِذْكِر َما  یِن إِلَى َنبِ یَفَبَعَث هللاَّ ْسَحُر ِبِه یَذلَِك الزَّ

َحَرةُ  بِ  ،َدُهمْ یُردُّ ِبِه كَ یْبِطُل بِِه ِسْحَرُهْم َو یَو ِذْكِر َما  ،السَّ َعِن  یَفَتلَقَّاهُ النَّ

ِ َعزَّ َو َجلَّ َو أََمَرُهْم أَْن  ،نِ یاْلَملَكَ  ِ بِأَْمِر هللاَّ اهُ إِلَى ِعَباِد هللاَّ قِفُوا ِبِه یَو أَدَّ

ْحرِ  َدلُّ یَو َهَذا َكَما  ،ْسَحُروا ِبِه النَّاسَ یْبِطلُوهُ َو َنَهاُهْم أَْن یَو أَْن  ،َعلَى السِّ

مِّ  مِّ یَما ُهَو َو َعلَى َما َعلَى السَّ َو َما ) :إِلَى أَْن َقالَ  ...ْدَفُع ِبِه َغاِئلَُة السَّ

ْحَر َو إِْبَطالَُه  (َعلَِّماِن ِمْن أََحدٍ ی َما َنْحُن ) :لِْلُمَتَعلِّمِ  (قُواَل یَحتَّى )َذلَِك السِّ إِنَّ

َ فِ یطِ یَو اْمِتَحاٌن لِْلِعَباِد لِ  (ِفْتَنةٌ  َد یْبِطلُوا ِبِه كَ یَعلَُّموَن ِمْن َهَذا َو تَ یَما یُعوا هللاَّ

َحَرِة َو اَل  ْحِر َو َطلَِب  ،ْسَحُروُهمْ یالسَّ َفاَل َتْكفُْر بِاْسِتْعَماِل َهَذا السِّ

اِس إِلَى أَْن  ُت َو َتْفَعُل یَو ُتمِ  ییْعَتِقُدوا أَنََّك بِِه ُتحْ یاإْلِْضَراِر ِبِه َو ُدَعاِء النَّ

ُ َعزَّ َو َجلَّ یلَ ْقِدُر عَ یَما اَل  َو ) :إِلَى أَْن َقالَ  ...َفإِنَّ َذلَِك ُكْفرٌ  ،ِه إاِلَّ هللاَّ

ُهْم َو اَل یَتَعلَُّموَن َما ی ْحَر لِ  (ْنَفُعُهمْ یُضرُّ ُهْم إَِذا َتَعلَُّموا َذلَِك السِّ ْسَحُروا یأِلَنَّ
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وا ِبِه َفَقْد َتَعلَُّموا َما یِبِه َو  ُهْم فِ یُضرُّ  ...«هِ یْنَفُعُهْم فِ یِنِهْم َو اَل یدِ  یُضرُّ

 280ثَ یاْلَحدِ 

 

درباره گفته خداوند  یثیدر حد علیه السالم یامام حسن عسكر

وآنچه كه بر دوفرشته هاروت و »: که می فرماید عزوجل

ان اهل حرفرمود: پس از نوح سا «ماروت در بابل نازل گشت

ــ ان زمآن امر یخداوند دو فرشته را نزد پ ،اد شدندیر زیتزو

 چه كه سحر آننكنند و آ یآنچه سحره م یاد دهیهمراه با 

 ،فرستادــ كند  ید آنان را رد میسازد و ك یسحره را باطل م

نها را از آن دو فرشته آموخت و به دستور خدا آنها یامبر ایآن پ

ن ها یاد داد و به مردم دستور داد تا با ایز یرا به بندگان ن

و آنان را  ،ساحران راباطل سازندبا سحر شوند و سحر  یآشنا

 ، مانند کسی کهنها مردم را سحر كنندینكه با ایكرد از ا ینه

دهد .... تا آنجا  یآنرا نشان م یكند و دارو یم یزهر را معرف

 :دیگو یه میكه آ

اموختند یچ كس نین دو فرشته به هآآن را  لن سحر و ابطایا

بندگان  یو امتحان برا له فتنهیكه ما وس :متعلم گفتندبه تا آنكه 

 خداآموزند از  یماز سحر تا آنان در ارتباط با آنچه  ،میهست

باطل سازند و مردم را بدان د ساحران را یاطاعت كنند و ك

به  یسحر و ضرر رسان یرین با به كارگیبنابرا ،سحر نكنند

                                                 
ِر َعْن سند حدیث:  281 ِد ْبِن اْلَقاِسِم اْلُمَفسِّ ِد ْبنِ یَعْن ُمَحمَّ ِد ْبِن سَ  یاٍد َو َعلِ یزِ  وُسَف ْبِن ُمَحمَّ اٍر َعْن یْبِن ُمَحمَّ

 .137ص    17ج  هوسائل الشیع  266ص   1الرضا  ج  عیون اخبارِهَما یأََبوَ 
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به واسطه  تونكه باور کنند یم به ادو دعوت مر ،واسطه آن

جز ــ گران یكه د یو كار ،یرانیم یمو  یكن یسحر زنده م

چرا كه  !، كافر مشویدهیبر آن قدرت ندارند انجام مــ خدا 

 یمردم آنچه را به ضررشان بود ونفع ین كفر است ... ولیا

سحر را مردم وقتی چرا كه  ؛شان نداشت آموختندیبر ا

در  ،رسانندب رار به مردماضبدان سحر كنند وکه فراگرفته 

نداشت  یعفننشان ضرر داشت و ید یبرا كه یزیجه چینت

 آموختند....

 احکام آیات مربوط به بیان  -2

صلی هللا علیه و بیان احکام وارده در قرآن از وظائف پیامبر 

به لحاظ این که این نوع بیانها و اوصیای گرامی وی می باشد. و آله

آیات مراد حق تعالی از و تنها متکفل توضیح ندارد  یسیسأجنبه ت

ورود پس از چون  ؛می باشدقرآن است داخل در تفسیر آنی قر

در  ،نظیر امر به نماز یا روزه یا حج وامثال آنکلی  هایدستور

یان منزله ببه  علیهم السالمسخنان پیامبر اکرم و ائمه اطهار  ،قرآن

سیس چیز جدیدی در کنار یا در چهارچوب أآن دستورها است، نه ت

که برخی این نوع بیانها را تفسیر  ، ایناین بنابر ؛آن دستورها

ب در نسبت قوانین مصوّ  ،ندانسته و نسبت این بیانها را به قرآن

 511مجلس شورا به قانون اساسی دانسته اند کالمی ناصواب است.

                                                 
 ص   ،1ج  :ر. ک. تفسیر تسنیم 281
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جدیدی در کنار یا مقررات و اعتبارات سیس أچون قوانین عادی ت

لذا ممکن است که  ،محسوب می شودچهارچوب قانون اساسی 

 سیر قانون اساسی تلقی نشود. تف

در رابطه با که  علیهم السالمحال آنکه سخنان معصومین 

 ،استرا متعال توضیح مراد خدای  رده در قرآن، به مثابهاواحکام 

و تفسیر به  ،کامال ملحوظ و موجود است هاجنبه کشف ابهام در آنو 

 282هر صورتی که تعریف شود شامل این نوع بیانها می گردد.

در زمینه احکام وارد شده که احادیثی اغلب یا همه بر این بنا 

این  ؛یری است بر آیاتی که در قرآن مجید در زمینه آن حکمتفس

  :احادیث را می توان در چهار بخش بررسی نمود

اخباری که در باره توضیح اهمیت و فلسفه احکام وارده  -1

 در قرآن نقل شده است.

فاهیم موضوعات و احکام اخباری که عهده دار بیان م -5

 وارده در قرآن می باشند. 

مصادیق کلی یا جزئی احکام اخباری که عهدار دار بیان  -1

 باشند. یوارده در قرآن م

اخباری که عهدار بیان شرایط و قیود احکام یاد شده می  -4

 باشند. 

                                                 
گذشته از آن که در روایات صحیح بر این نوع بیانهای نقل شده از پیامبر صلی هللا علیه و آله  282

  ر.ک. به بخش معنای تفسیر در اول بخش اهل بیت )ع( و تفسیر قرآن. ت. تفسیر اطالق شده اس
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را که مستقیما آیات احکام  ی رااتروایرخی از باینجا ما در 

 نقل می نماییم: دنموده انتفسیر 

1-  ِ ا أُْنِزلَْت آ» :علیه السالمَقاَل أَُبو َعْبِد هللاَّ َكاةِ یلَمَّ ُخْذ ِمْن ) :ُة الزَّ

 ،َشْهِر َرَمَضانَ  یَو أُْنِزلَْت فِ  (،ِهْم بِهایأَْموالِِهْم َصَدَقة  ُتَطهُِّرُهْم َو ُتَزكِّ 

 ِ َ  :النَّاسِ  یَفَناَدى فِ  هُ یُمَنادِ  صلی هللا علیه و آلهَفأََمَر َرُسوُل هللاَّ أَنَّ هللاَّ

َكاَة َكَما َفَرَض َعلَ یَفَرَض َعلَ  اَلةَ یُكُم الزَّ ُ َعزَّ َو َجلَّ  ،ُكُم الصَّ َفَفَرَض هللاَّ

ةِ یَعلَ  َهِب َو اْلِفضَّ َدَقَة ِمَن اإْلِِبِل َو اْلَبَقِر َو اْلَغَنِم َو  ،ِهْم ِمَن الذَّ َو َفَرَض الصَّ

بِ یَو الشَّعِ  ِمَن اْلِحْنَطةِ  ْمِر َو الزَّ َشْهِر  یِهْم ِبَذلَِك فِ یَفَناَدى فِ  ،بِ یِر َو التَّ

ا ِسَوى َذلِكَ  ٍء ِمْن أَْمَوالِِهْم یْفِرْض لِشَ یُثمَّ لَْم  :َقالَ  .َرَمَضاَن َو َعَفا لَُهْم َعمَّ

 ،هُ یَمَر ُمَنادِ َفأَ  ،َفَصاُموا َو أَْفَطُروا ،ِهُم اْلَحْوُل ِمْن َقاِبلٍ یَحتَّى َحاَل َعلَ 

وا أَْمَوالَُكمْ  !َها اْلُمْسلُِمونَ یأَ  :نَ یاْلُمْسلِمِ  یَفَناَدى فِ   ُتْقَبْل َصاَلُتُكْم  ،َزكُّ

ُسوقِ  :َقالَ  اَل الطَّ َدَقِة َو ُعمَّ اَل الصَّ َه ُعمَّ   283«ُثمَّ َوجَّ

زكات كه  هآیه السالم فرمود: چون یامام صادق عل

ن زكات آنها یر تو با ایزكات بگاز اموال مسلمانان »د: یگو یم

درماه رمضان نزولش نازل شد و  «یساز یزه میرا پاك و پاك

ش را دستور داد تا در مردم ندا دهد كه یادمنر خدا بمپیا ،بود

بر  خداوند زكات را بر شما واجب ساخت آن گونه كه نماز را

و از شتر و  ،طال و نقره درآنگاه خداوند  شما واجب ساخت،

زكات را واجب  ،و از گندم و جو و خرما و كشمش ،گوسفند

                                                 
ةٌ ِمْن أَْصَحاِبَناسند حدیث:  282 ٍد َجمِ یَعْن َسْهِل ْبِن زِ  ،ِعدَّ َعْن َعْبِد  ،َعِن اْبِن َمْحُبوبٍ  ،عا  یاٍد َو أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

ِ ْبِن ِسَناٍن َقالَ   .397ص    ،2ج    :کافیکلینی،   ...هللاَّ
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ن مطلب یان مردم ایر در ماه رمضان در مبامپی یو مناد ،نمود

 .زها زكات نگرفتیگر چیامبر خدا از دیاد كرد و پیرا فر

از اموال آنان را برابر زكات  یزیامبر خدا چیامام افزود: پ 

گرفتند و ك سال بر آنان گذشت و روزه ین كه ین نكرد تا ایمع

 یامبر به منادیسپس پ ،د فطر افطار كردندیآن گاه در ع

 یا :ان مسلمانان ندا دهد كهیش فرمان داد تا در میخو

د تا نمازتان مقبول یزكات اموالتان را پرداخت كن !مسلمانان

امبر خدا عامالن زكات و عامالن یامام فرمود: آن گاه پ .باشد

 ل داشت.یات را گسیمال

ِ اْلَحَسنِ یَعْبُد اْلَعظِ َو َرَوى  -2 ِد ْبِن  یَعْن أَبِ  یِم ْبُن َعْبِد هللاَّ َجْعَفٍر ُمَحمَّ

َضا  یَعلِ  ُه َقالَ  علیه السالمالرِّ ا أُِهلَّ لِغَ  :أَنَّ ِ بِهِ یَسأَْلُتُه َعمَّ َفَقاَل َما  ،ِر هللاَّ

ُ َذلَِك َكَما حَ  َم هللاَّ َم اْلمَ ُذِبَح لَِصَنٍم أَْو َوَثٍن أَْو َشَجٍر َحرَّ َم َو لَْحَم یرَّ َتَة َو الدَّ

 ،َتةَ یأُْكَل اْلمَ یِه أَْن یَر َباٍغ َو اَل َعاٍد َفاَل إِْثَم َعلَ یَفَمِن اْضُطرَّ غَ  ،رِ یاْلِخْنزِ 

ِ َمَتى َتِحلُّ لِْلُمْضَطرِّ اْلمَ ی :َفقُْلُت لَهُ  :َقالَ    :َقالَ  ؟َتةُ یا اْبَن َرُسوِل هللاَّ

َثنِ  ِ  علیه السالمَعْن آَباِئِه  ،هِ یأَبِ  َعنْ  ،یأَبِ  یَحدَّ صلی هللا علیه أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

ا َنُكوُن بِأَْرٍض َفُتصِ  !ا َرُسوَل هللاَِّ یَل لَُه یَفقِ  ،ُسِئلَ  و آله  ،ُبَنا اْلَمْخَمَصةُ یإِنَّ

َتْحَتفُِئوا َبْقال   َما لَْم َتْصَطبُِحوا أَْو َتْغَتِبقُوا أَوْ  :َقالَ  ؟َتةُ یَفَمَتى َتِحلُّ لََنا اْلمَ 

  .َفَشأَْنُكْم بَِها من

ِ َما َمْعَنى َقْولِهِ ی :َفقُْلُت لَهُ  :مِ یَقاَل َعْبُد اْلَعظِ  َعزَّ َو ) :ا اْبَن َرُسوِل هللاَّ

  (؟هِ یَر باٍغ َو ال عاٍد َفال إِْثَم َعلَ یَجلَّ َفَمِن اْضُطرَّ غَ 

اِرُق َو اْلَباغِ  یَقاَل اْلَعادِ  اَل  ،َد َبَطرا  أَْو لَْهوا  یالصَّ  یْبغِ ی یالَّذِ  یالسَّ

ا هِ یأُْكاَل اْلمَ یَس لَُهَما أَْن یالِِه لَ یُعوَد ِبِه َعلَى عِ یلِ  َحَراٌم  یَتَة إَِذا اْضُطرَّ
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َو  ،ارِ یَحاِل ااِلْختِ  یِهَما فِ یَحَراٌم َعلَ  یَحاِل ااِلْضِطَراِر َكَما هِ  یِهَما فِ یَعلَ 

  .َسَفرٍ  یَصْوٍم َو اَل َصاَلٍة فِ  یَرا فِ َقصِّ یَس لَُهَما أَْن یلَ 

ُة َو یَو اْلُمْنَخنَِقُة َو اْلَمْوقُوَذةُ َو اْلُمَتَردِّ ) :َفَقْولُُه َعزَّ َو َجلَّ  :َفقُْلتُ  :َقالَ 

ُبُع إاِلَّ ما َذكَّ یالنَّطِ    (؟ُتمْ یَحُة َو ما أََكَل السَّ

 یَو اْلَمْوقُوَذةُ الَّتِ  ،ْخَناِقَها َحتَّى َتُموتَ اْنَخَنَقْت ِبأَ  یالَّتِ  :اْلُمْنَخِنَقةُ  :َقالَ 

 یُة الَّتِ یَو اْلُمَتَردِّ  ،ُكْن ِبَها َحَرَكةٌ یَمِرَضْت َو َقَذَفَها اْلَمَرُض َحتَّى لَْم 

ى ِمْن َجَبٍل أَْو فِ  ى ِمْن َمَكاٍن ُمْرَتفٍِع إِلَى أَْسَفَل أَْو َتَتَردَّ  ،ِبْئٍر َفَتُموتُ  یَتَتَردَّ

ُبُع ِمْنُه َفَماتَ  ،َمٌة أُْخَرى َفَتُموتُ یَتْنَطُحَها َبهِ  یَحُة الَّتِ ینَّطِ َو ال  ،َو َما أََكَل السَّ

َو َما ُذبَِح َعلَى النُُّصِب َعلَى َحَجٍر أَْو َصَنٍم إاِلَّ َما أُْدِرَك َذَكاُتُه 

ىیفَ     284.«َذكَّ

 از امام جواد علیه السالم از آنچه كه :عبدالعظیم حسنی گوید

است پرسیدم حضرت فرمود: مقصود  دهش  بحبرای غیر خدا ذ

 ،ذبیحه هایی است كه از برای بت و یا درختی ذبح می شد

مردار، خون که حرام نموده همانگونه ا خداوند این ذبیحه ها ر

زیاده بدون پس كسی كه  .و گوشت خوك را حرام كرده است

تواند  مضطر گردد و چاره نداشته باشد میتجاوزگری و روی 

  .از گوشت مردار بخورد

چه وقت برای انسان  !رسول خداای فرزند  :پرسیدم

حضرت فرمود: پدرم از  ؟حالل می گرددمردار مضطر 

پدرش روایت می كرد كه این موضوع را از حضرت رسول 

م و یقرار می گیر یزمینسرما در  !ای رسول هللا :رسیدند كهپ
                                                 

 .238 – 232 :ص 2 :الفقیه جالیحضرهشیخ صدوق، من  283
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در پس قع می شویم در آن جا در شدت و فشار و گرسنگی وا

 چه زمانی مردار بر ما حالل می شود؟ 

انی گذروش خو ی گردش اكه بر یحضرت فرمود: مادام

یله سنرفته باشید و یا سبزی و گیاهی در آن جا نباشد كه به و

ه تكل میأجوع كنید در این صورت مضطر می شوید و  دآن س

 حالل است.  برای شما

رسول خدا معنای گفتار  پرسیدم ای فرزند :عبدالعظیم گوید

د و گردهر كس كه مضطر »خداوند عزوجل كه می گوید: 

  ؟چیست «نیست وعادی نباشد گناهی براوباغی 

باغی كسی عادی دزد است حضرت فرمود: مقصود از 

و بیهوده کاری به دنبال شکار وش گذرانی خاست كه برای 

گر در عیالش بیاورد. این دو ا ینه اینكه غذایی برارفته باشد 

در حال اضطرار هم بر آنان حرام  رم بیفتند مرداهاضطرار

است آن گونه كه در حال اختیار حرام بود و این دو حق ندارند 

 قصر كنند.در سفر روزه و نماز خود را 

و ) :هفیرش هعظیم گوید: عرض كردم مقصود از آیعبدال

 سبع االلكل اأو ما  ةو النطیح ةیردالمتو ةقوذمولوا ةنخفقلما

 چیست؟ (ماذكیتم

نی است كه او را خفه كرده حیواقه نحضرت فرمود: منخ

او را  ضیده و مریش ضقوذه حیوانی است كه مریوم ،باشند

وانی حی  ردیهو مت ،انداخته به گونه ای كه دیگر حركتی ندارد

است كه از مكان بلندی  یا از كوه سقوط كرده و یا در چاه 

 یگریوان دیحاست كه  انیحیوو نطیحه  ،افتاده و مرده است
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است  یوانیسبع حلل اکأو ما  ،ده و او مرده استزاخ شبه او 

ح علی بو ما ذ ،رده باشدمرا از هم دریده و كه درندگان او

ی تا بی یبرابر سنگدر ی است كه درجاهلیت یالنصب ذبیحه ها

ذبح  گركه قبل از م آنانجام می دادند )این حرام است( مگر 

 كه پاك است.شود 

 :فقال ،ممیعن الت علیه السالمسألت أبا جعفر  :عن زرارة قال -2

س یأجنبت و ل :فقال صلی هللا علیه و آله یاسر أتى النبیإن عمار بن »

  !ماء یمع

ثم تمعكت على  یابینزعت ث :قال ؟ا عماریف صنعت یك :فقال

فامسحوا وجوهكم و )إنما قال هللا  ،صنع الحماریهكذا  :فقال .دیالصع

د ثم مسحهما ثم مسح من یعا على الصعیه جمیدیثم وضع  (كم منهیدیأ

ه باألخرى على ظهر یدیه ثم دلك إحدى یه إلى أسفل حاجبینین عیب

  285.«منىیالكف بدأ بال

دم یم پرسمیدرباره ت علیه السالمد از امام باقر یزراره گو

جنب  :امبر آمد و گفتیاسر نزد پیعمار » :ودمحضرت فر

 ؟!عمار یا یكرد حضرت فرمود: چه ،اشتمام و آب ند شده

 ،دمین مالیزم ینگاه خودم را روآلباسم را درآوردم  :گفت

كند خداوند فرموده است صورتها  ین میامبر فرمود: االغ چنیپ

امبر دو دستش را یآنگاه پ ،دیكنمسح ن یتان را به زمیو دستها

                                                 
ص   ،2ج  الشیعة: وسائل در و     883 :صالسرائرمستطرفات    212  ،ص1 ج :تفسیرالعیاشي 288
َراِئِر َنْقال  ِمْن ِكَتاِب َنَواِدِر أَْحمَ چنین گفته: مستطرفات به نقل از  261 ُد ْبُن إِْدِریَس ِفي آِخِر السَّ ِد ُمَحمَّ َد ْبِن ُمَحمَّ

ِ ْبِن ُبَكْیرٍ  ،ْبِن أَِبي َنْصرٍ   علیه السالمَعْن أَِبي َجْعَفٍر  ،َعْن ُزَراَرةَ  ،َعْن َعْبِد هللاَّ
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 یشانیآنگاه پ ،دیسپس آنها را به هم مال ،ن گذاشتیزم یرو

از دو دست را  یكیسپس  ،دیر دو ابر دست كشیخود را تا ز

 «و از دست راست شروع كرد.. ،دیگر كشیپشت دست د

ٍد  -3  یقُْل هِ )  :َقْولِِه َعزَّ َو َجلَّ  یفِ  علیه السالمَعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

  286«ِهمْ لَِصْوِمِهْم َو ِفْطِرِهْم َو َحجِّ » :َقالَ  (ُت لِلنَّاِس َو اْلَحجِّ یَمواقِ 

که می  خداوند عزوجل هدرباره گفت علیه السالمامام باقر 

 «ان اوقات مردم و حج استیببرای بگو هالل ها » فرماید:

 روزه آنان و افطار آنان و حج آنان. یبرا یعنی :فرمود

ْن أ بِ   -5 ْعف ر   یع  لَّ  یفِ  علیه السالمج  زَّ و  ج  ِ ع  و  ) :ق ْوِل هللاَّ

ل ى الَّذِ  ام  ِمْسكِ یق ون ه  فِدْ یطِ ین  یع  بِ یالشَّ » :ق ال   (ن  یة  ط ع  ر  و  یخ  اْلك 

ه  اْلع ط اش  ی یالَّذِ  ذ  لَّ  «أْخ  زَّ و  ج  ْن ق ْولِِه ع  ْن ل ْم ) :و  ع  ْست ِطْع یف م 

ض  أ ْو ع ط اش  » :ق ال   (ناً ین  ِمْسكِ یف إِْطعام  ِستِّ  ر    287«ِمْن م 

که  هشریف هآیدرباره  یه السالمعلامام باقر  :دیمحمد بن مسلم گو 

 ،آنان طاقت فرساست یبرا هكه روز یو كسان»می فرماید: 

رمرد یپ ورمنظ فرمود: «ند.دهاطعام  ینیمسك به الزم است كه

 هدر مورد آیرد و اد ینگتشرض ماست كه  یكهنسال و كس

رد( یتواند )روزه بگ یهر كس نم»که می فرماید:  هشریف

                                                 
ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن َداُوَد َقالَ سند حدیث:  286 ِد ْبِن َسِعیدٍ  :أَُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ َحَسِن َعْن أَِبی الْ  ،أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
َثِنی أَْحَمُد ْبُن ِعیَسى ْبِن َعْبِد هللاَِّ  :َعْن َعلِی ْبِن إِْبَراِهیَم َقالَ  ،ْبِن اْلَقاِسمِ  ِ ْبِن َعلِی ْبِن اْلَحَسنِ  :َحدَّ َعْن  ،َعْن َعْبِد هللاَّ

 166 ،ص3 :جاألحكامتهذیب ...أَِبیهِ 
ِد ْبِن ُمْسلِمٍ  ،َعِن اْلَعاَلءِ  الحسین بن سعید، عن فضالة،سند حدیث:  287 ... شیخ طوسی، تهذیب َعْن ُمَحمَّ

  227،ص 3األحکام:ج 
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ن است یمنظور ا :حضرت فرمود «ن را غذا دهدیشصت مسك

 .)روزه بگیرد( تواند ینم یا درد تشنگیل مرض و یكه به دل

َو اْلَقواِعُد ِمَن ) :َقْولِِه َعزَّ َو َجلَّ  یفِ  علیه السالمَجْعَفٍر  یَعْن أَبِ  -6

تِ  َضْعَن ِمْن یْصلُُح لَُهنَّ أَْن ی یَما الَّذِ  (ْرُجوَن نِكاحا  یال  یالنِّساِء الالَّ

  288«اْلِجْلَبابُ » :َقالَ  ؟اِبِهنَّ یثِ 

زنان که می فرماید: ) هشریف هآیدرباره  علیه السالمامام باقر 

 تسیبر آنان ن ید به ازدواج ندارند گناهیكه ام یاز كار افتاده ا

( پرسیدم منظور چه ن بگذارندیخود را بر زم یكه لباسها

ر لباس وفرمود منظ لباسی است که می توانند بر زمین نهند؟

 ن( است.ییفراخ )رو

ِ  یَعْن أَبِ  -7 َن یَو الَّذِ ) :َقْولِِه َعزَّ َو َجلَّ  یفِ  :َقالَ  علیه السالمَعْبِد هللاَّ

ورَ یال    289َقاَل اْلِغَناءُ  (ْشَهُدوَن الزُّ

 فرماید: که می هشریف هآی هدربار علیه السالم امام صادق

)از منظور  :فرمود «ستندین "زورمشاهده کننده "كه  یناكس»

  غنا است.زور( 

 آنهاطنی ابیان فعانی بو آیات  تأویلق یر از طریتفس و  

قرآن مجید  :کهمسلم است این مطلب بر اساس احادیث متعدد 

که فهم آن با  استدارای معانی باطنی  ،فراتر از معانی ظاهری

                                                 
ةٌ ِمْن أَْصَحاِبَناسند حدیث:  288 دٍ  ،ِعدَّ ِد  ،َعِن اْلَعاَلِء ْبِن َرِزینٍ  ،َعِن اْبِن َمْحُبوبٍ  ،َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َعْن ُمَحمَّ
 822ص  ،8ج  :کلینی، کافی ...ْبِن ُمْسلِمٍ 
ِد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّارِ  ،أَُبو َعلِی اأْلَْشَعِریسند حدیث:  289 ازِ  ،َعْن َصْفَوانَ  ،َعْن ُمَحمَّ َعْن  ،َعْن أَِبی أَیوَب اْلَخزَّ

ِد ْبِن ُمْسلِمٍ  بَّاحِ  ،ُمَحمَّ  321ص  ،6ج  :کلینی، کافی ...َعْن أَِبی الصَّ
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کار برده  روشهای معمولی که برای فهم محاورات معمولی به

بلکه شرط اصلی آن رسیدن به یک مقام  ،باشد شود میسر نمی می

که عادی فهم حقایق فراتر از حقایقی  تاطهارت معنوی خاصی است 

آنچه مسلم  ،شودی قابل دسترسی است ممکن مولعمبرای انسانهای 

صلی هللا مخصوص پیامبر اکرم  ،است این مقام به صورت کامل آن

علیها ت فاطمه زهرا و حضر  علیهم السالمو ائمه اطهار  علیه و آله

انسانهای عادی  517و به نظر برخی از محققان ،می باشد السالم

گرچه به این مقام به صورت کامل آن نمی توانند برسند اما به کلی 

آنها نیز با تبعیت کامل از اهل بیت  ،نیز از آن محروم نمی باشند

علیهم السالم می توانند به برخی از درجات طهارت معنوی برسند 

حضرت سلمان  ،برخی از معانی باطنی قرآن واقف بشوند هبو 

ار و جابر جعفی نمونه هایی از این فارسی، اویس قرنی، میثم تمّ 

 گونه شخصیتها می باشند. 

                                                 
باشد و از رسول خدا صلي ره در این باره فرموده اند: كسي كه منحصرا مطیع خدا کاشانی فیض  291

 بگیرد، ]كه سرچشمه دانشهایند[ كند، دانش خود را از آنانپیروی هللا علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم  
اي كه در علم راسخ به گونهــ اي از اسرارشان آگاهي یابد آثار آن بزرگواران راتتبع نماید و بر خالصه

هاي دلش بازشود، آگاهي به حقایق اشیاء بر او هجوم كند و دیده در شناخت خویش اطمینان نفس پیدا ــشود
دانند، بگذرد و با قابل عبور نمي هاي سختي كه تن پروران آنها راد وبا روح یقین همراه گردد، از راهآور

اال در حالیكه روحش به عالم ب ،باشدآنچه نادانان  از  آن وحشت دارند انس  گیرد، جسم او با دنیا مرتبط مي
 ،اط نمایدبو از برخي عجایبش استن ،توانداز بعضي غرائب قرآن بهره گیردپیوسته است. چنین كسي مي

 باشد. البته این  لطف از بزرگواري خداي متعال دور نیست و از سخاوت او عجیب نمي
اند، اي از اصحاب خود را كه داراي صفاي فوق هستند از خودشان شمردهو امامان  بزرگوار ما عده

اند: )سلمان منا اهل البیت( سلمان از ما اهل بیت است. پس كسي كه داري این ویژگیها چنانكه فرموده
 زمره راسخان در علم وارد شود.  ر.ک به مقدمه تفسیر صافی  درنیست كه  بعیدباشد مي
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از جمله آنها خود دارای اقسام و انواعی است که  تأویل 

 عبارتست از: 

  ؛بیان معنای جدید برای آیه در عرض معنای ظاهری

  ؛نازله در باره قوم خاص به مصادیق جدیدتوسعه آیات 

 ذکر تطبیقاتی که مستلزم تصرف در معنای آیه می گردد

به  اهل بیت علیهم السالمی را که ینمونه هااز اینک برخی 

بیان معانی باطنی آیات در چهارچوب یکی از موارد فوق 

 اند ذکر می نماییم: پرداخته

ِن الطَّْبرِ  -1 س  ِع اْلب   یفِ  یسِ اْلف ْضل  ْبن  اْلح  ْجم  وِ  :ق ال   ،انِ یم   یر 

لِ  د  ْبن  ع  مَّ ح  ْعف ر  م  أ ل  أ ب ا ج  ْعت ِصم  س  ا  یأ نَّ اْلم  ض  علیه ْبِن م وس ى الرِّ

ْن ق ْولِهِ  السالم داً ) :ع  ِ أ ح  ع  هللاَّ ِ ف ال ت ْدع وا م  ساِجد  هلِلَّ  یهِ » :ف ق ال   (و  أ نَّ اْلم 

ة   ْبع  اء  السَّ ل  ی   یالَّتِ  اأْل ْعض  د  ع    291«ه ایْسج 

 :مرحوم طبرسی در مجمع البیان گفته است: روایت شده كه

درباره این گفته خدا كه:  علیه السالم جوادمعتصم از امام 

 ،پرسید «مساجد از آن خداست پس هیچكس را با خدا نخوانید»

اعضای هفتگانه ای است كه  )از مساجد(منظور :امام فرمود

 515شود.بر آن سجده می 

                                                 
 238ص  ،6ج  :الشیعةوسائل 291

( در حدیثی فرموده اند: علیه السالم) امام صادق ،به همین مضمون حدیثی در کافی نقل شده است 292
اِد ْبِن ِعیَسى َقالَ  ،َعْن أَِبیهِ  ،َعلِی ْبُن إِْبَراِهیمَ  َسْبَعٌة » :َو َقالَ  :فی حدیث علیه السالمعن ابی عبد هللا  ،َعْن َحمَّ

ُ ِفی ِكَتاِبِه َفَقالَ  ِ أََحدا   وَ ) :ِمْنَها َفْرٌض یْسَجُد َعلَیَها َو ِهی الَِّتی َذَكَرَها هللاَّ ِ َفال َتْدُعوا َمَع هللاَّ  :َو ِهی (أَنَّ اْلَمساِجَد هلِلَّ
ةٌ  ْكَبَتاِن َو اإْلِْبَهاَماِن َو َوْضُع اأْلَْنِف َعلَى اأْلَْرِض ُسنَّ  الحدیث  ...«اْلَجْبَهُة َو اْلَكفَّاِن َو الرُّ
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آن  معنای ظاهریغیر از  «مساجدال»در حدیث فوق برای 

دیگری ذکر شده وآن معنی مبنای استنباط حکم شرعی در ی یمعنا

 . باب حدود در فقه قرار گرفته است

 علیه السالمسألت أبا عبد هللا  :عن المفضل بن محمد قال -2
هذه » :فقال (ِمَننَّ ِبِه َقْبَل َمْوِتهِ ؤْ یَو إِْن ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب إاِلَّ لَ ) :عن قول هللا

خرج من یموت و ال یس رجل من ولد فاطمة ینا خاصة، إنه لینزلت ف
 :ن قالوایوسف حیعقوب لیكما أقر ولد  ،قر لإلمام بإمامتهیا حتى یالدن
ُ َعلَ ) ِ لََقْد آَثَرَك هللاَّ   292294(نایَتاهللَّ

رباره گفته د علیه السالممفضل بن محمد گوید: از امام صادق

ْوتِهِ یو  إِْن ِمْن أ ْهِل اْلِكتاِب إاِلَّ ل  )خدا:  پرسیدم  (ْؤِمن نَّ بِِه ق ْبل  م 

هیچ  ،درباه ما نازل شده استفقط حضرت فرمود: این آیه 

فردی از فرزندان فاطمه نمی میرد و از دنیا نمی رود مگر 

که همان گونه  ،اقرار می كندمعصوم آنكه به امامت امام 

آن  ،دان یعقوب نسبت به یوسف اقرار و اعتراف كردندفرزن

به خدا سوگند كه خداوند تو را بر ما بر تری »زمان كه گفتند: 

 «.بخشیده است

                                                                                                                   

 

 

كه خداوند در كتابش ذكر ... هفت عضو واجب است كه سجده بر آن قرار گیرد این ها همانهایی است 
و این اعضا:  «و اینكه مساجد از آن خداست پس هیچ كس را با خدا نخوانید»كرده اند و فرموده است: 

 پیشانی، دو كف دست، دو زانو، دو انگلشت ابهام پا است و گذاشتن بینی بر زمین سنت است...
 . 91یوسف:  292
 282  ص ،1  :جتفسیرعیاشي 293
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به مصادیق جدید  ،نازله در باره قوم خاص هدر این حدیث آی

 توسعه داده شده است.

 علیه السالمعبد هللا  یعن أب ،ادیز یل بن أبیعن إسماع -1

له » :قال 515(ْهت د ون  یو  ع المات  و  بِالنَّْجِم ه ْم ) :تعالىقوله  یف

 یهتدیو به  ،ه تبنى القبلةیو عل ،یفالظاهر الجد ،ظاهر و باطن

 296«زولیألنه ال  ؛أهل البر و البحر

و »درباه گفته خداوند متعال که:  علیه السالمامام صادق  

 .«دعالماتی قرار داد و به وسیله ستارگان هدایت می شون

این آیه ظاهر و باطن دارد ظاهر آن ستاره جدی است  :فرمود

و به وسیله آن اهل خشكی و  ،آن استوار است هایو قبله بر پ

 چرا كه این ستاره از بین نمی رود. ؛دریا راه می یابند

 و در حدیث دیگر آمده است:

َو َعالماٍت َو ِبالنَّْجِم ) :قوله تعالى یجعفر ف یعن أب ،أبو الورد
  .«نحن النجم» :قال (،ْهَتُدونَ یُهْم 
 

)و عالمات  و  هشریف هآی( در مورد علیه السالمامام باقر)

 فرمود: منظور از نجم ما هستیم بالنجم هم یهتدون(

مستلزم  علیهم السالمیاد شده بر ائمه  هآیتطبیق نجم در 

 توسعه در مفهوم نجم  در آیه می باشد.

                                                 
 16 :نحل 298
 82ص  ،23ج  :نواربحاراأل 296
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 :قال علیه السالموسى ه میعن أخ ،بن جعفر یعن عل -5

أ  ) :قول هللا تأویلما  :قلت له ْوراً یق ْل أ  ر  ْم غ  ك  ت ْم إِْن أ ْصب ح  ماؤ 

ْن  عِ یأْتِ یف م  ْم بِماء  م  إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فما ذا » :فقال (؟ن  یك 

  515«؟!تصنعون

پرسیدم  علیه السالمجعفربن علی بن جعفر گوید از امام موسی 

بگو: به من خبر دهید اگرآبهای شما » که: خداگفته این  تأویل

در زمین فرو رود چه كسی می تواند آب جاری و گوارا در 

ن زمان كه آ :چیست؟ حضرت فرمود «دسترس شما قرار دهد.

 امامتان را نیابید و او را نبینید چه می كنید؟

حیات  هآیحیات مادی انسانها و امام معصوم م هآیآب م

کریمه با یک دید گسترده  هاین بابت آب در آیاز  ،معنوی آنها است

شامل امام معصوم نیز می شود. و بر این اساس فرو رفتن آب در 

 قلمداد شده است.  لیه السالمعمهدی زمین اشاره به دوران غیبت امام 

علیهم همچنین در حدیثی که در زیر نقل می نماییم ائمه 

، «سیر»، «نام»، «قریه»با توسعه در مفاهیمی چون  السالم

وامثال آن تطبیقات و مصادیق دیگری  «سفینه»و  «قمر»، «شمس»

 برای آیات در کنار معانی ظاهری انها ذکر نموده اند.  

 

عن ابي حمزة الثمالي قال: أتی الحسن البصری أبا جعفر   -8
: و ساق الحدیث الی أن قال: علیه السالم... فقال ابوجعفر علیه السالم

                                                 
سعد بن عبدهللا،عن احمد بن محمد بن عیسی، عن موسی بن قاسم الجبلی و ابن قتادة علي بن  297

  161حفص،...الغیبة،شیخ طوسی: ص 
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ها قُرى  یباَرْكنا فِ  یَن اْلقَُرى الَّتِ یَنُهْم َو بَ یَو َجَعْلنا بَ :)أرایت حیث یقول»
ْرنا فِ  ا حسن ی 298(نَ یاما  آِمنِ یَو أَ  یالِ یها لَ یُروا فِ یَر سِ یَها السَّ یظاِهَرة  َو َقدَّ

 علیه السالمأبو جعفر  :فقال !مكة یه :فقلت ،ت الناسیأنك أفت یبلغن
و هل تذهب  ؟ف أهل مكةخایو هل  ؟قطع على من حج مكةیفهل 

 ،القرآن ینا ضرب هللا األمثال فیف ،بل ؟نیكونون آمنیفمتى  ؟أموالهم
فمن أقر  :و ذلك قول هللا عز و جل ،هایبارك هللا ف یفنحن القرى الت

َن اْلقَُرى یَنُهْم َو بَ یَو َجَعْلنا بَ ) :فقال ،أتونایث أمرهم هللا أن یبفضلنا ح
  (هایباَرْكنا فِ  یالَّتِ 

قُرى  ) ،هایباركنا ف یعتهم القرى التین شینهم و بیجعلنا ب :یأ
و فقهاء  ،عتنایو القرى الظاهرة الرسل و النقلة عنا إلى ش (ظاِهَرة  

 عتنا یعتنا إلى شیش
ْرنا فِ ) :و قوله   .روا بهیر مثل للعلم سیفالس (رَ یَها السَّ یَو َقدَّ

ام عنا یو األ یالیللا یر من العلم فیسیمثل لما  (اما  یَو أَ  یالِ یلَ 
 و الفرائض و األحكام  ،الحالل و الحرام یهم فیإل

أخذوا منه یأمروا أن  یها إذا أخذوا من معدنها الذیف (نَ یآِمنِ )
ألنهم  ؛من الشك و الضالل و النقلة من الحرام إلى الحالل (نَ یآِمنِ )

اث ریألنهم أهل م ؛اه عنهم المغفرةیأخذوا العلم ممن وجب لهم بأخذهم إ
نته یفلم  ،ة مصطفاة بعضها من بعضیث انتهوا ذریالعلم من آدم إلى ح

ال أنت و ال  ،ةیو نحن تلك الذر ،نا انتهىیكم بل إلیاالصطفاء إل
 299 «...أشباهك

ابو حمزه ثمالی می گوید: حسن بصری خدمت امام 

)در بحثی که با وی داشتند( حضرت آمد ( علیه السالمباقر)

و میان آنان و »آیه چه نظر داری؟  در باره این: ندفرمود

و  ،شهرهایی كه بركت داده بودیم آبادیهای آشکاری قرار دادیم

)و به آنان  ،سفر در میان آنها رابه طور متناسب مقرر داشتیم

( شبها و روزها دراین آبادی ها با ایمنی )كامل ( سفر :گفتیم

ای و  ای حسن به من خبر رسیده كه تو نظر داده «كنید

                                                 
 18سبا:   298
 222ص  ،23ج  :بحاراألنوار 299
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 علیه السالم. آنگاه امام باقر ؟ای كه منظور مكه است هگفت

فرمودند: آیا ازكسی كه قصد خانه خدا را دارد می دزدند؟ و 

و امواالشان از بین  ؟آیا چنین نیست كه اهل مكه می ترسند

رود؟ پس چه زمانی اینان در امن هستند؟ بلكه خداوند این  می

آبادی هایی هستیم  زده است: مادرباره ی ما مثال را در قرآن 

كه خداوند در آنها بركت نهاده است. و این منظور گفته 

همواره دستور داده است كه به سوی ما  خداوند که ،خداست

و میان آنان و »و فرموده است:  بیایند به فضیلت ما اقرار كنند

یعنی بین آنان و بین شیعه آنان  «شهرهایی كه بركت داده بودیم

د كه در آن بركت نهاده ایم آبادی هایی ی هستنیکه آبادی ها

آشكار است و آبادی های آشكار همان پیام آوران و كسانی 

و  ،مان روایت می كنند هستند كه از سوی ما برای شیعیان

فقیهان از شیعیان مایند كه برای شیعیان ما روایت را نقل 

 كنند. می

كه سفر در میان آنها را به طور مناسب » :واین گفته خدا

سیركیند ، به وسیله آن علم استبرای  یلاسیر مث «مقرر داشتم

است برای علمی كه در شبها و روزها مثلی « شبها و روزها»

درباه حال ل و حرام و فرائض و احكام از سوی ما به آنان 

اگر این ها را  «در امن هستند»در آنجا و آنان  .منتقل می شود

از شك و  ،بگیرنداز معدنش كه ماموربه اخذ از آن هستند 

چون آنان علم را از كسانی گرفته  ؛«در امن هستند»گمراهی 

 ؛اند كه با گرفتن از آنان مغفرت الهی برایشان ثابت می شود

ذراری از و  ندوارثان علماز حضرت آدم تا پایان چرا که آنان 
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و این  ،هستند همهستند. ذریه ای پاك كه همه چون  برگزیده او

و ما از بلکه به ما رسیده، به شما نرسیده برگزیدگی و پاكی 

 نه تو و امثال تو.... ،آن نسل هستیم

فضرب هللا مثل محمد صلى »ه السالم قال: یعن أبى جعفر عل -1

القمر، وهو قول هللا عزوجل:  یومثل الوص ،ه واله الشمسیهللا عل

  300 ...«اءا والقمر نورا(ی)جعل الشمس ض

او خدایى است كه »این آیه که: ـاره در ب علیه السالمامـام بـاقـر

   «روشنایى و ماه را نوربخـش قرار داد هآیخـورشید را م

صلی هللا علیه و ن را به نور محمد)یخداوند زم مـى فـرمـاید:

د آن را یهمان گونه كه با نور خورش ،( روشـن ساختآله

( را صلی هللا علیه و آلهن جهت محمد)یبه هم ،روشـن گرداند

ه كرده یرا به مـاه تشب علیه السالمد و وصـى اش علـىیبه خورش

 است.

: علیه السالمأبو عبد هللا  یعن عبد هللا بن زرارة، قال، قال ل -7

 یبك دفاعا منیإنما أع یإن :على والدك السالم، و قل له یاقرأ من»
دنا مكانه بناه و حم  سارعون إلى كل من قر  یعنك، فإن الناس و العدو 

رمونه لمحبتنا له و قربه و دنوه یبه، و ه و نقر  من نحب   یى فإلدخال األذ
حمدون كل من عبناه نحن و یه و قتله، و یرون إدخال األذى علیمنا، و 

نا، و أنت یلك إلیبك ألنك رجل اشتهرت بنا و لمیأن نحمد أمره، فإنما أع
نا، یلك إلیر محمود األثر لمودتك لنا و بمیغ ،ذلك مذموم عند الناس یف
كون یبك و نقصك، و ین بعیالد یحمدوا أمرك فیبك لیأحببت أن أعف

نة فكانت یأما السف) :قول هللا جل و عزیبذلك منا دافع شرهم عنك، 
أخذ یبها و كان وراءهم ملك یالبحر فأردت أن أع یعملون فین یلمساك

                                                 
اٍد َعنْ  211 ٍد َعْن َعلِيِّ ْبِن اْلَعبَّاِس َعْن َعلِيِّ ْبِن َحمَّ َعْمِرو ْبِن ِشْمٍر َعْن َجاِبٍر َعْن أَِبي َجْعَفٍر  َعلِيُّ ْبُن ُمَحمَّ

الشيخ  -تفسير نور الثقلين و ر.ک.   279     8     کلینی، کافی علیه السالم

   384ص    4الحويزي ج 
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ل من عند هللا صالحة، ال و هللا ی، هذا التنز(نة )صالحة( غصبایكل سف
و لقد كانت  ،هیدیو ال تعطب على  ،تسلم من الملك یإال لكما عابها 
 ، ــ ب منها مساغ و الحمد هللیس للعیصالحة ل

و أحب  ،ی  رحمك هللا فإنك و هللا أحب الناس إلیفافهم المثل 
تا، فإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام یا و میح علیه السالم یأصحاب أب

نة یرقب عبور كل سفیبا الزاخر، و أن من ورائك ملكا ظلوما غصو
غصبها و أهلها، و یأخذها غصبا ثم یل ،صالحة ترد من بحر الهدى

 301،«تایك میا و رحمته و رضوانه علیك حیرحمة هللا عل

به من فرمود:  علیه السالمامام صادق  :زراره گویدبن عبدهللا 

سالم مرا به پدرت برسان و به او بگو من عیب تورا می 

چرا كه مردم و  ؛تو دفاع كرده باشم اینكه از  یگویم برا

او را به خود دشمنان برای آزار رسانی به هر كس كه ما 

و او را  ،نزدیک سازیم و موقعیتش را بستاییم شتاب می كنند

به دلیل محبت ما نسبت به او و نزدیكی وی به ما متهم می 

و هر كس  ،و می خواهند كه او را آزار دهند و بكشند ،سازند

بنابر این تنها به این دلیل  ؛او را بد بدانیم می ستایند را كه ما

چون به انتساب و گرایش به ما شهرت ناسزا گفتم که تو از 

و تو در این ارتباط نزد مردم مذموم هستی نه مورد  ،ای یافته

چون ما را دوست داری و به ما گرایش داری.  ؛ستایش

را به دلیل  بنابراین من دوست داشتم تو را معیوب كنم تا تو

شر آنان را از ما و به این شكل  ،ش كنندیمعیوب كردن ستا
                                                 

حدثنی یونس بن  :حدثنا محمد بن عیسى بن عبید، قال :سند حدیث: حدثنی حمدویه بن نصیر، قال 211
حدثنا سعد بن عبد هللا،  : بن زرارة و محمد بن قولویه و الحسین بن الحسن، قاالعبد الرحمن، عن عبد هللا

،  ...حدثنی هارون بن الحسن بن محبوب، عن محمد بن عبد هللا بن زرارة و ابنیه الحسن و الحسین :قال
 .122ص  :رجال الکشی
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و اما كشتی برای »تو دفع كرده باشیم. خداوند می فرماید: 

را  فقیرانی بود كه در دریا كار می كردند من خواستم آن

چرا كه پشت سرشان پادشاهی بود كه هر كشتی  ،معیوب كنم

تنزیل از سوی  این است «گرفت. می غاصبانهسالمی را 

كشتی سالم بود، به خدا سوگند آن كشتی را معیوب نكرد  ،خدا

مگر برای آن كه از دست پادشاه سالم بماند و به دست آن به 

نداشت، ستایش خدا  یو آن كشتی سالم بود و عیب ،رنج نیفتد

تو  ،خداوند تو را رحمت كنددرک کن، مثل را این را. پس 

م نزد من و محبوبترین یاران به خدا سوگند محبوبترین مرد

چرا كه بهترین  !پدرم در زمان حیات  و ممات او هستی

و در پشت سرت  ،كشتی آن دریای بزرگ پر آب هستی

كه مراقب عبور همه كشتی است پادشاهی ستمگر و غاصب 

تا آنها را  ،های سالمی است كه از دریای هدایت می آیند

دا در حال و رحمت خ ،همراه با اهلش به غصب بگیرد

 و رحمت و رضوان او در ممات برتو باد. ،حیات

 

 خ یر قرآن به كفك تاریتفسز  

ع تاریخی ایبه یک سلسله وقناظر قرآن ات یآبرخی از 

 یبخشهاقرآن کریم بر اساس هدف هدایتی که دارد تنها  ی، ولهستند

بررسی بیشتر آن وقایع را به عهده  و نقل می نمایدرا وقایع آن مهم 
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آن  شرحدر مواردی که  اهل بیت علیهم السالم ،می گذارد بینمخاط

استنتاج مطالب نو از آیه کمک می به به فهم دقیقتر قرآن یا ع یوقا

همت و تفسیر آیات ان یببه  با شرح وقایع مربوطه نموده است

 ما به برخی از آن موارد اشاره می کنیم: اند.گماشته

ا ُسمَّ  :َعْن َبْعِض أَْصَحاِبِه َذَكَرهُ َقالَ  ،هِ یأَبِ َعْن  ،مَ یْبُن إِْبَراهِ  یَعلِ  -1 لَمَّ

ُل َنَذَر إِْن ُعوفِ  َق ِبَماٍل َكثِ یأَْن  یاْلُمَتَوكِّ ا ُعوفِ  ،رٍ یَتَصدَّ َسأََل اْلفَُقَهاَء  یَفلَمَّ

َو َقاَل  ،ِماَئُة أَْلفٍ  :َفَقاَل َبْعُضُهمْ  ،هِ یَفاْخَتلَفُوا َعلَ  ،رِ یَعْن َحدِّ اْلَماِل اْلَكثِ 

ِه اأْلَْمُر َفَقاَل یَل ُمْخَتلَِفة  َفاْشَتَبَه َعلَ یِه أََقاوِ یَفَقالُوا فِ  ،َعَشَرةُ آاَلفٍ  :َبْعُضُهمْ 

أَ اَل َتْبَعُث إِلَى َهَذا اأْلَْسَوِد َفَتْسأََل ــ: َقاُل لَُه َصْفَعاُن یــ َرُجٌل ِمْن ُنَدَمائِِه 

لُ  :َفَقاَل لَهُ  ؟َعْنهُ  َضا :َفَقاَل لَهُ  ؟َحكَ یوَ  یَمْن َتْعنِ  :اْلُمَتَوكِّ  :َفَقاَل لَهُ  .اْبَن الرِّ

َك َكَذا َو یَعلَ  یإِْن أَْخَرَجَك ِمْن َهَذا َفلِ  :َفَقالَ  ،ئا  یْحِسُن ِمْن َهَذا شَ یَو ُهَو 

َر ْبَن ا َجْعفَ یُت یَقْد َرضِ  :َفَقاَل اْلُمَتَوكِّلُ  ،ِماَئَة ِمْقَرَعةٍ  یَكَذا َو إاِلَّ َفاْضِرْبنِ 

َفَصاَر َجْعَفُر ْبُن َمْحُموٍد  ،رِ یِه َو َسْلُه َعْن َحدِّ اْلَماِل اْلَكثِ یَمْحُموٍد ِصْر إِلَ 

ٍد  یاْلَحَسِن َعلِ  یإِلَى أَبِ   ِر یَفَسأَلَُه َعْن َحدِّ اْلَماِل اْلَكثِ  علیه السالمْبِن ُمَحمَّ

ُه  !یدِ یا سَ ی :رٌ َفَقاَل لَُه َجْعفَ  «ُر َثَماُنونَ یاْلَكثِ » :َفَقالَ  َعِن اْلِعلَِّة  یْسأَلُنِ یإِنَّ

 ِه یفِ 

َ َعزَّ َو َجلَّ » :علیه السالمَفَقاَل لَُه أَُبو اْلَحَسِن  لََقْد ) :قُولُ یإِنَّ هللاَّ

ُ فِ   302«نیَفَعَدْدَنا ِتْلَك اْلَمَواِطَن َفَكاَنْت َثَمانِ  (َرةٍ یَمواِطَن َكثِ  یَنَصَرُكُم هللاَّ

ابد مال یت یذر كرد كه اگر عافنم شد چون متوكل مسمو

هان درباره اندازه یافت از فقیهد چون سالمت داد صدقه بیز
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صد هزار  :گفتند یبرخ ،آنان اختالف كردند .دیاد پرسیمال ز

ه یضق .گفتند یسخنان گوناگون  .ده هزار :گر گفتندید یو برخ

 ندانست كه چه كند( وه شد )تببر متوكل مش

شنهاد یعان به او پقل به نام صکمان متواز همد یآنگاه فرد

 یو از او نم یفرست یاه نمیس مردن یچرا سراغ ا :کهداد 

را منظور  یچه كس !توبر  یوا :به او گفت لمتوك ؟یپرس

 را. الرضا  ناو گفت اب ؟یدار

 ؟داند یم یزین رابطه چیاو در ا :عان گفتقمتوكل به ص

ن مبلغ یت داد ان مشكل نجایاگر او تو را از ا :عان گفتقص

 :ل گفتکمتو ،انه ام بزنین را به من بده و گرنه صد تا زیمع

  .قبول كردم

نزد ابن الرضا برو و از او  :آنگاه به جعفر بن محمود گفت

 یجعفر بن محمود نزد امام هاد ،اد بپرسیمال ز هدرباره انداز

  .دیاد پرسیمال ز هانداز هرآمد و از او دربا علیه السالم

 گفت:جعفر  ،ستتا اد هشتادیز منظور از مود:حضرت فر

اد است را یمال ز ،تا نكه چرا هشتادیمتوكل علت ا !سرورم

فرمود: خداوند  علیه السالم یشود امام هاد یا میازمن جو

 یاریمکانهای زیادی خداوند شما را در »د: یگو یعزوجل م

 د بود.ورهشتاد م ،میرا بر شمرد نهااکن میما ا 171«كرد

 علیه السالمیه از علیخ و ابن مردویر، ابوالشیجرابن  -5

كه  ی( در شبصلی هللا علیه و آلهامبر)یپ :که اندت كردهیروا

                                                 
 28/توبة 212



 266   قرآن کریم از منظر اهل بیت )ع(                                                      

خواند و ینماز م یاپید، پیآن جنگ بدر آغاز گرد یفردا

ن گروه )مسلمانان( هالك شوند، یگفت: پروردگارا! اگر ایم

ن شایبر ا یدین شب باران شدیدر ا .شد یده نخواهیپرست

ل  یو  ...) قول خداوند: ین است معنایا .دیبار ل  ع  ْم ِمْن ین زِّ ك 

اًء لِ  اِء م  ْم بِِه و  یالسَّم  ك  ْم ِرْجز  الشَّ یط هِّر  نك  لِ یْذِهب  ع  ْربِط  یط اِن و 

ْم و   ل ى ق ل وبِك  ام  یع  تان یاز آسمان برا یو آب» (؛ث بِّت  بِِه اأْل ْقد 

طان را از شما یش یدیو پلفرستاد، تا شما را با آن پاك كند 

تان را با آن استوار یتان را محكم و گامهایدور سازد و دلها

 174«دارد.

 علیه السالمسمعت الرضا  :الوشاء قال یعن الحسن بن عل -2

ئا استرق به، و یل إذا سرق أحد شیإسرائ یبن يكانت الحكومة ف» :قولی

إلسحاق به، و كانت ر و كانت تح  یته و هو صغوسف عند عم  یكان 

وسف أن یعقوب طلب یو إن  ،عقوب، و كانت عند أختهیمنطقة ألبسها 

ك، فأرسلته یته، فاغتمت لذلك و قالت له دعه حتى أرسله إلأخذه من عم  ی

وسف أباه یاب، فلما أتى یوسطه تحت الث یتها فو أخذت المنطقة فشد  

وسطه، فلذلك قال  یسرقت المنطقة ففتشته فوجدتها ف :فقالت ،جاءت

ما ) :وسفیه، فقال لهم یوعاء أخ یث جعل الصاع فیحــ وسف یخوة إ

 ،همیف یتجر یجزاؤه بإجراء السنة الت :قالوا (رحله یف جزاء من وجدنا

ه، فلذلك قال یثم استخرجها من وعاء أخ ،هیتهم قبل وعاء أخیفبدأ بأوع
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المنطقة  عنونی (ْسِرْق َفَقْد َسَرَق أٌَخ لَُه ِمْن َقْبلُ یإِْن ) :وسفیإخوة 

 218«بدها لهمینفسه و لم  یوسف فیها فأسر  

دم كه یشن علیه السالماز امام رضا :دیحسن بن وشاء گو

كه بود ن یل چنیاسرائ یو قضا در بن یقانون داور فرمود: یم

گی در بندبه ن آد به واسطه یدزد یرا م یزیچ یاگر كس

ه اش او بود و عمّ نزد عمه اش  یوسف در كوچكیو  آمد، می

داشت كه به  یامبر كمربندیاسحاق پو ،ست می داشتودرا 

 ،عقوب بودیاهر وده بود و آن كمربند نزد خیعقوب پوشانی

ن جهت یبد هعم ،ردیش بگااز عمه را  یوسفعقوب خواست ی

ت یتا آن را برا ،گفت دست نگاه دارعقوب یت شد و به احنار

اد و تفرسکه کودکی بیش نبود( یوسف را )آنگاه  ،بفرستم

ف كه نزد سوی ،وسف بستیبه كمر در زیر لباس ربند را كم

ه اه عمّ گآن  ،هده شدیكمربند دز :ه هم آمد و گفتعمّ  .پدر آمد

ن یهم یرو ،افتیوسف یربند را در كمر موسف را گشت و كی

و ش قرار داد رمانه را در ظرف برادیوسف پیكه  یجهت وقت

نم یه اش ببیثمانه را در اثایكه پ یكس یجزا» :به آنان گفتبعد 

كه در  ین است كه همان سنتیاو به ا یزاجگفتند:  ؟ستیچ

وسف از ظرف برادرها یلذا  ،سازد یانشان است جاریم

 ،دا كردیز داخل اثاث برادرش پامانه را یشروع كرد و سپس پ

این برادر چیزی وسف گفتند: اگر یدران ارب اساسن یهمبرو 

منظورشان  و ی کرده استز قبال دزدیش نربراد ،دهیدزد
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ش نهان  داشت و دل قت را درین حقیوسف ای بود. كمربند نیمه

 «خت.ار نسکاشآآنان  یبرا

 یم بن أحمد بن هشام المؤدب الرازین بن إبراهیحدثنا الحس -3

 یعن محمد بن أب ،هیعن أب ،میبن إبراه یحدثنا عل :هللا عنه قال یرض

عن قول هللا  علیه السالمسألت أبا عبد هللا  :عن أبان األحمر قال ،ریعم

  ؟ذا األوتاد یء سمیش یأل (اأْلَْوتادِ  یَو ِفْرَعْوَن ذِ ) :عز و جل

و  ة،على األرض على وجه ه،بسط ،ألنه كان إذا عذب رجال :قال

و ربما بسطه على  ،األرض یفأوتدها بأربعة أوتاد ف ،هیه و رجلیدیمد 

تركه على حاله حتى  ثم ،ه بأربعة أوتادیدیه و یفوتد رجل ،خشب منبسط

 306«فسماه هللا عز و جل فرعون ذا األوتاد لذلك ،موتی

درباره گفته  علیه السالماز امام صادق  :دیابان احمر گو

دم یپرس «ها بودمیخ كه صاحب  یو فرعون»خداوند عزوجل: 

ه شد دیخ ها( نامیكه چرا فرعون به ذواالوتاد )صاحب م

را  یواست كسخ یكه م یچون فرعون وقت :حضرت فرمود

و  ،كرد ین پهن میزم یرو ،شكنجه كند او را به صورت

 ،دیكوب ین میزم رخ دیو با م ،دیكش یش را میدست ها و پاها

كرد و پاها و دستهاش را  یاو را پهن م یتخته پهن یو گاه رو

گذاشت  یبه حال خود ما ر وآن گاه ا ،دیكوب یخ میبا چهار م

 خ هایمصاحب او را فرعون ل ین دلیخداوند به هم ،ردیتا بم

 نامیده است.
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إن » :قال علیه السالمجعفر  یعن أب ،یل الجعفیعن إسماع -8

و المحرر للمسجد إذا  :بطنها محررا قال یامرأة عمران لما نذرت ما ف

م یخرج ]من المسجد[ أبدا فلما ولدت مریفلم  ،وضعته ]أو[ دخل المسجد

ُ أَْعلَُم ِبما َوَضَعْت َو لَ َوَضْعُتها أُْنث یقالَْت َربِّ إِنِّ ) َكُر یى َو هللاَّ َس الذَّ

طاِن یَتها ِمَن الشَّ یُذها ِبَك َو ُذرِّ یأُعِ  یَم َو إِنِّ یُتها َمرْ یَسمَّ  یَكاأْلُْنثى َو إِنِّ 

جِ  ا، و هو زوج أختها یون فأصاب القرعة زكریها النبیفساهم عل (مِ یالرَّ

تبلغ النساء من الطمث و كانت و كفلها و أدخلها المسجد، فلما بلغت ما 

ها یء المحراب لنورها، فدخل عليضیو  يأجمل النساء، فكانت تصل  

الشتاء  یف فیو فاكهة الص ،فیالص یا فإذا عندها فاكهة الشتاء فیزكر

 (ا ربهیفهنالك دعا زكر) (...أنى لك هذا قالت هو من عند هللا) :فقال

ا و یذكره هللا من قصة زكرإلى ما  (یمن ورائ یخفت الموال یإن) :قال

  307ىیحی

ن ینجر كرد كه نذهمسر عمران  فرمود: علیه السالمامام باقر 

بنده ای بود که به  ،بنده آزاد ،آزاد قرار دهدبنده در شكمش را 

برده می شد و داخل مسجد پس از تولد تعلق داشت و مسجد 

 ،دیئازم را یمروی چون  .خارج نمی شداز مسجد هرگز 

خداوند  -ده ام یین بچه را دختر زایمن اپروردگار  یاگفت: »

و پسر به مانند دختر   -.ده استییزا هكه او چنست دا یبهتر م

ش را از شر اه یو ذر ،م گذاشتمیو من نام او را مرنمی باشد 

عهده دار  یامبران برایپ «دهم یپناه م به تو طان رانده شدهیش

 ،ا در آمدینام زكرقرعه به  ،ده اندیم قرعه كشیمرشده تکفل 
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كرد و او او را سرپرستی ا یزكر ،بود شا همسر خواهریزكر

كه زنان به سن حیض م به یچون مر ،را در مسجد قرار داد

و نماز  ،باتر بودید از همه زن ها زیرسند رس یآنان م

وارد ا یزكر ،شد یم یو محراب از نور او نوران ،خواند یم

زمستان و در  هویتابستان م م دریمرنزد دید که  مریم شد، هخان

از كجا این میوه ها » :دیپرس ،تابستان است هویزمستان م

ا یجا بود كه زكراین  ستخدا یاز سوآنها  :م گفتیمراست؟ 

ش یمن از بستگانم پس از خو» :و گفت «از خدا خواست

 «....ترسم یم

 ز  تفسیر از راه تفثیل

از جمله نها آسطح آگاهی توجه به و ان مخاطبشناخت بی گمان 

در تفسیر آیات بدان عنایت  علیهم السالماموری است که معصومان 

علیهم ائمه که دیده می شود گاهی در میان روایات تفسیری  ،داشتند

 ،به منظور آسان سازی وقابل فهم ساختن مفاد برخی از آیات السالم

 ،در صدد تمثیل برآمده و با ارائه مثالهای ساده و عینی وملموس

م دشوار نمای مورد نظر را به مخاطب منتقل ساختند. موارد یهامف

 زیر از این قبیل است:

عن عبدهللا بن عباس قال: قدم یهودیان أخوان رؤساء الیهود  -1

 علیه السالمطالب  یبن أب یكون وجه ربك فقال علین یقال فأبالمدینة...

ثم  ،مهاته بنار و حطب فأضریفأت ،بنار و حطب یا ابن عباس ائتنی :یل

 ال أقف لها على وجه  :قال «؟كون وجه هذه النارین یأ یهودیا ی» :قال
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عز و جل عن هذا المثل و له المشرق و المغرب  یفإن رب» :قال

 308«نما تولوا فثم وجه هللایفأ

 علیه السالم یاز حضرت عل یهودییک نفر  :دیابن عباس گو

 السالم علیهن یمؤمنر الیكجاست؟ حضرت ام تیداخ یرو :دیپرس

من آتش و  !اوریب یزمیابن عباس آتش و ه یا :به من فرمود

 یا»سپس فرمود:  ،زم ها را آتش زدیحضرت ه ،زم آوردمیه

 یبرا ییرو :گفت یهودی «ن آتش كجاست؟یا یرو یهودی

 .دانمیآتش نم

ن مثل یزتر و برتر از ایمن عز یخدا :حضرت فرمود 

 جا همان یكنهر كجا رو .ستاومشرق و مغرب از آن  ،است

 . «خداست یرو

ْلناُهْم ُجلُودا  غَ )[ یر القمی]تفس -2 َرها یُكلَّما َنِضَجْت ُجلُوُدُهْم َبدَّ

َ كاَن َعزِ یلِ  علیه عبد هللا  یل ألبیفق (ما  یزا  َحكِ یُذوقُوا اْلَعذاَب إِنَّ هللاَّ

ت لو أخذت لبنة یأ رأ» :فقال ؟رهایف تبدل جلودهم غیك :السالم

إنما  ؟كانت یالت یأ ه ،القالب یثم ضربتها ف ،رتها ترابایفكسرتها و ص

  309«ر آخر و األصل واحدیذلك و حدث تغ یه

 یپوست ها ،ان گرددیتنشان بر یهر گاه پوست ها»

 خدا ،شندچرا ب یفر الهیم تا كیده یآن قرار م یبه جا یگرید

                                                 
حدثنا  :حدثنا أحمد بن یحیى بن زكریا القطان قال :حدثنا علي بن أحمد بن موسى رضي هللا عنه قال 218

حیم بن علي بن سعید الجبلي الصیدناني و عبد هللا بن الصلت و حدثنا عبد الر :بكر بن عبد هللا بن حبیب قال
عن  ،حدثني عمرو بن طلحة بن أسباط بن نصر :حدثنا الحسن ]محمد[ بن نصر الخزاز قال :اللفظ له قاال

 897 ــ898ص ،2ج  :عن عبد هللا بن عباس فی حدیث الخصال ،عكرمة
 828 :ص 8 :بحاراألنوار ج 131 :ص 1 :تفسیرالقمي ج 219
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از  شریفه هدر مورد تفسیر این آی« م استیو حك شکست ناپذیر

وست ها عوض پچگونه که: دند یپرس علیه السالم امام صادق

و  یو آن را بشكن یریا بگر یخشتاگر   :امام فرمود ؟شود یم

 ؟)یا نه( ن همان استیا ایآ یزیلب برادوباره در ق یخاكش كن

آمده د یدر آن پدتغییری  ،تنها و بدون تردید این همان است

 .است یكیاصل  لیو

ةٌ ِمْن أَْصَحابَِنا -2 َعِن اْلَقاِسِم  ،هِ یَعْن أَبِ  ،َعْبِد هللاَِّ  یَعْن أَْحَمَد ْبِن أَبِ  ،ِعدَّ

ٍد اْلَجْوَهرِ  َعْن َعْبِد اْلَملِِك ْبِن َعْمٍرو  ،ِل ْبِن َصالِحٍ یَعْن َجمِ  ،یْبِن ُمَحمَّ

ِ  :اأْلَْحَوِل َقالَ  ْنَفقُوا لَْم َن إِذا أَ یَو الَّذِ ) :ةَ یَهِذِه اآْل  علیه السالمَتاَل أَُبو َعْبِد هللاَّ

ى َو  (َن ذلَِك َقواما  یْقُتُروا َو كاَن بَ یْسِرفُوا َو لَْم ی َقاَل َفأََخَذ َقْبَضة  ِمْن َحص 

ُ فِ  یَهَذا اإْلِْقَتاُر الَّذِ » :ِدِه َفَقالَ یَقَبَضَها بِ  ُثمَّ َقَبَض  ،«ِكَتاِبهِ  یَذَكَرهُ هللاَّ

ُثمَّ أََخَذ َقْبَضة   ،«َهَذا اإْلِْسَرافُ » :ُثمَّ َقالَ  ،َقْبَضة  أُْخَرى َفأَْرَخى َكفَُّه ُكلََّها

  310«.َهَذا اْلَقَوامُ » :أُْخَرى َفأَْرَخى َبْعَضَها َو أَْمَسَك َبْعَضَها َو َقالَ 

ه را ین آیا علیه السالمد امام صادقیعبدالملك بن عمر گو

اده یززمانی که انفاق می کنند كه  یكسان»تالوت كرد كه: 

ن دو حالت معتدل یو انفاق آنان در ب ،ندارند یو كم ده یرو

زه یسنگ ر یتمش علیه السالمد: امام یعبدالملك گو .«است

است  یده ین همان كمیبرداشت دستش را بست و فرمود: ا

 یگریسپس مشت د. اد آور شده استیابش تكه خداوند در ك

ن اسراف یا :سپس فرمودو ف دستش را باز كرد کبرداشت و 

                                                 
 88ص  ،3ج  :کلینی، کافی 211
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 یت و مقدارشبردا یگریك مشت دیسپس  .است یاده رویو ز

ن قوام و اعتدال یا :را گرفت و فرمود یرا رها كرد و مقدار

 است.

  ح  تفسیر از طریق بیان شان نزول 

وقوف و آگاهی از اسباب نزول دارای نقش عمده در فهم مدلول و 

ر از فضاهای چرا که اطالع مفسّ  ؛مفهوم آیات قرآن مجید است

می نمایاند و از بر او راههای تحلیل و تبیین را  ،آیاتنزول تاریخی 

دور شدن از مراد الهی و غوطه ور شدنش در گرداب احتماالت 

، سبب :عبارت ازنزول كه  یاصوال فضا ،نماید جلوگیری می

، ندسته یر لفظیغ یوستهین پیاز قرامی باشد، زمان و مكان نزول 

سری مربوط به اطالع اعتبار و ارزش تفسیر هر مفبنابر این 

 اهل بیت علیهم السالماست. این امور گسترده و عمیق وی در باره 

اشاره نموده اند و اهمیت دانش اسباب نزول بر موارد زیادی در 

 وقوف به این دانش را یکی از ویژه گیهای خود شمرده اند. 
ما یة إال و قد علمت فیو هللا ما نزلت آ» :قال علیه السالم یعن عل

قلبا  یتعالى وهب ل یإن رب ،و على من نزلت ،ن نزلتیو أ ،لتنز

  311؛عقوال و لسانا طلقا

نكه ینازل نشد مگر ا یه ایبه خدا سوگند آعلی علیه السالم فرمود: 

نازل شده  یچه كسدر مورد و كجا در و چه چیزی  هدانم در بار یم

 .«تت كرده اسیا عنایگو یانبم و زیفه یمتعال به من دل یخدا ،است

بمكة  علیه السالمالحسن  یكنت مع أب :عقوب بن جعفر قالیحدثنا 

 إنك لتفسر من كتاب هللا ما لم تسمع به  :فقال له رجل

                                                 
أخبرنا أبو بكر الحارثی قال أخبرنا أبو محمد الوراق قال أخبرنا إسماعیل بن جمیل قال سند حدیث:  211

حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحمد بن یونس قال حدثنا أبو بكر بن عیاش، عن نصیر بن أبی األشعث، عن 
 36 :ص 1 :شواهدالتنزیل ج  سلیمان األحمسی عن أبیه
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و لنا فسر قبل أن  ،نا نزل قبل الناسیعل :علیه السالمفقال أبو الحسن 

فنحن نعرف حالله و حرامه و ناسخه و منسوخه و  ،الناس یفسر فی

و  ،من نزلتیو ف ،ةیكم من آ ،لة نزلتیل یأ یو ف ،هیه و حضریسفر

و هو قول  ،أرضه و شهداؤه على خلقه یفنحن حكماء هللا ف ،ما نزلتیف

و المسألة  ،فالشهادة لنا (ْسَئلُونَ یَسُتْكَتُب َشهاَدُتُهْم َو ) :هللا تبارك و تعالى

ن فإ ،یك ما لزمنیته إلیو أد ،كیته إلیفهذا علم ما قد أنه ،هیللمشهود عل

  312«دیء شهیو إن تركت فإن هللا على كل ش ،قبلت فاشكر

بودم  لیه السالمبا امام هادی ع :یعقوب بن جعفر گوید

شخصی به حضرت گفت: تو از كتاب خدا چیزی را تفسیر 

 كنی كه نشنیده ای.  می

حضرت فرمود: قرآن پیش از مردم بر ما نازل شده و پیش 

ما  ای ما تفسیر شده،بر از آن كه در میان مردم تفسیر شود

یات در سفر و آ یات نازلهحالل و حرام، ناسخ و منسوخ، آ

آیه  ندچو كدام شب در در حضر را می دانیم و اینكه  نازله

چه چیزی نازل شده درباره  نازل شده و درباره چه كسی و

 . ، می دانیماست

ما حكیمان الهی در زمین وی و گواهان او بر خلقش هستیم 

گواهی آنان نوشته »: فرمود گفته خداست كهو این همان 

شهادت و گواهی برای  .«می شوند سؤالشود و اینان  می

ی بود ماین عل برای مردمی كه ما گواه آنانیم سؤالماست و 

                                                 
عن عبد هللا بن إبراهیم بن عبد  ،عن أبیه عن بكیر بن صالح ،حدثنا أحمد بن الحسینسند حدیث:  212

 199ص  ...بصائرالدرجات ...العزیز بن محمد بن علی بن عبد الرحمن بن جعفر الجعفری قال
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که به تو رساندم و آنچه بر من الزم بود برای تو ادا کردم، 

و اگر رها کردی که خدا بر  به خدا شکر کناگر قبول کردی 

 زی گواه است.هر چی

اسباب نزول شناخت که دانشمندان علوم قرآن نیز اذعان نموده اند 

برخی از آن فواید به این که ثار مهمی است آفواید و دارای آیات 

 :شرح است

در باره آنها نازل شده  ای که آیهی یشناخت رجال و شخصیتها -5

 است:

مشخص نمودن الگوهای مثبت و منفی در میان شخصیتهای 

اسالم، شناسایی کسانی که باید رفتار وگفتار آنها سرمشق  صدر

برای مسلمانان در دوره های بعدی قرار بگیرد و تحلیل صحیح 

وقائع تاریخ اسالم و مشخص نمودن جریانات انحرافی از جریانات 

 صحیح به شناخت شخصیتهای صدر اسالم بستگی دارد. 

ر باره اهل به عنوان مثال بخش قابل توجهی از آیات قرآن د

بیت علیهم السالم و سیره ایشان وهمچنین موضع گیریهای 

     با بررسی این آیات  ،دشمنانشان در برابر آنها نازل شده است

می توانیم به شناخت جنبه های مختلف شخصیت ایشان پی ببریم و 

 صلی هللا علیه و آلهبا این شناخت،  ارزیابی جریانات پس از پیامبر 

  های صحیح قرآنی استوار خواهد شد.نیز بر پایه 

، «والیت» هآی، «تطهیر» هآینزول تحقیق در باره اسباب و 

حقوق  ،و آیات فراوان دیگر «آت ذا القربی حقه» هآی، «انذار» هآی



 276   قرآن کریم از منظر اهل بیت )ع(                                                      

و جریاناتی که در برابر این حقوق  ،اهل بیت علیهم السالم بر امت

به امروز نقش موضع مثبت یا منفی گرفته اند و در تاریخ اسالم تا 

 روشن می سازد.را آفرینی نموده اند 

در مورد جریانهای مخالف اعم از کفار یا منافقین نیز آیات 

     فراوانی وجود دارد که آگاهی از سبب نزول آنها در شناخت 

کمک موثری ، پایه های جریانهای مخالف و امتداد آنها تا کنون

استناد بر مورد موارد  به برخی ازدر این قسمت از بحث نماید.  می

 ن نزول در تفسیر اشاره می نماییم: شأ

ِ  یَعْن أَبِ عن معاویة بن عمار،  -1 َسِمْعُتُه  :َقالَ  علیه السالمَعْبِد هللاَّ

بِ یا أَ ی) :ةِ یَهِذِه اآْل  یقُوُل فِ ی ْعلَِم یُكْم ِمَن اأْلَْسرى إِْن یدِ یأَ  یقُْل لَِمْن فِ  یَها النَّ

ُ فِ  ا أُِخَذ ِمْنُكْم َو یْؤتُِكْم خَ یرا  یُكْم خَ قُلُوبِ  یهللاَّ َنَزلَْت  :َقالَ  (ْغفِْر لَُكمْ یرا  ِممَّ

اِس َو َعقِ  یفِ  ِ  :َو َقالَ  ،ٍل َو َنْوَفلٍ یاْلَعبَّ  صلی هللا علیه و آلهإِنَّ َرُسوَل هللاَّ

َفأُِسُروا  ،«یرِ َهاِشٍم َو أَُبو اْلَبْختَ  یْقَتَل أََحٌد ِمْن َبنِ یْوَم َبْدٍر أَْن یَنَهى 

  «َهاِشمٍ  یاْنُظْر َمْن َهاُهَنا ِمْن َبنِ » :َفَقالَ  علیه السالما  یَفأَْرَسَل َعلِ 

ُ َوْجَهُه  یِل ْبِن أَبِ یَعلَى َعقِ  علیه السالم یَقاَل َفَمرَّ َعلِ  َم هللاَّ َطالٍِب َكرَّ

ِ لََقْد َرأَ أََما  یا اْبَن أُمِّ َعلَ ی :لٌ یَفَقاَل لَُه َعقِ  ،َفَحاَد َعْنهُ    .یَت َمَكانِ یَو هللاَّ

ِ  :َقالَ  َهَذا أَُبو  :َو َقالَ  صلی هللا علیه و آلهَفَرَجَع إِلَى َرُسوِل هللاَّ

 یِد فاَُلٍن َو َهَذا َنْوَفُل ْبُن اْلَحاِرِث فِ ی یٌل فِ یِد فاَُلٍن َو َهَذا َعقِ ی یاْلَفْضِل فِ 

ِ  .ِد فاَُلنٍ ی ٍل َفَقاَل یَحتَّى اْنَتَهى إِلَى َعقِ   علیه و آلهصلی هللاَفَقاَم َرُسوُل هللاَّ

  .«َد قُتَِل أَُبو َجْهلٍ یزِ یا أََبا ی» :لَهُ 

إِْن ُكْنُتْم أَْثَخْنُتُم اْلَقْوَم َو إاِلَّ  :َفَقالَ  ،تَِهاَمةَ  یإِذا  اَل ُتَناَزُعوَن فِ  :َفَقالَ 

 َفاْرَكُبوا أَْكَتاَفُهْم 
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  .كَ یَو اْفِد اْبَن أَخِ  ،اْفِد َنْفَسكَ  :َل لَهُ یَفقِ  ،اسِ َء ِباْلَعبَّ یَفَقاَل َفجِ 

ُد َتْتُرُكنِ ی :َفَقالَ    یَكفِّ  یشا  فِ یأَْسأَُل قُرَ  یا ُمَحمَّ

ا َخلَّْفَت ِعْنَد أُمِّ اْلَفْضِل َو قُْلَت لََها» :َفَقالَ   یفِ  یإِْن أََصاَبنِ  :أَْعِط ِممَّ

  «.ى ُوْلِدِك َو َنْفِسكِ ِه َعلَ یٌء َفأَْنِفقِ یَهَذا شَ  یَوْجهِ 

  ؟َمْن أَْخَبَرَك ِبَهَذا یا اْبَن أَخِ ی :َفَقاَل لَهُ 

ِ َعزَّ َو َجلَّ  علیه السالمُل یِبِه َجْبَرئِ  یأََتانِ » :َفَقالَ    ،ِمْن ِعْنِد هللاَّ

ِ أَْشَهُد أَنََّك رَ  ي،َو َمْحلُوِفِه َما َعلَِم ِبَهَذا أََحٌد إاِلَّ أََنا َو هِ  :َفَقالَ   ُسوُل هللاَّ

اُس َو َعقِ یَفَرَجَع اأْلَْسَرى ُكلُُّهْم ُمْشِركِ  :َقالَ  َم یَن إاِلَّ اْلَعبَّ ٌل َو َنْوَفٌل َكرَّ

ُ ُوُجوَهُهمْ  ُكْم ِمَن اأْلَْسرى إِْن یدِ یأَ  یقُْل لَِمْن فِ ) :ةُ یِهْم َنَزلَْت َهِذِه اآْل یَو فِ  ،هللاَّ

ُ فِ ی   313ةِ یإِلَى آِخِر اآْل  (...ا  ریقُلُوبُِكْم خَ  یْعلَِم هللاَّ

( شنیدم علیه السالممعاویه بن عمار گوید از امام صادق )

ای پیامبر به اسیرانی كه در دستتان »كه درباره این آیه كه 

هایتان ببیند، بهتر از آنچه است، بگو: اگر خداوند خیری در دل

فرمود: « بخشددهد و شما را میاز شما گرفته شده به شما می

ن آیه درباره عباس، عقیل و نوفل نازل شده است. حضرت ای

( در روز بدر نهی صلی هللا علیه و آلهفرمود: رسول خدا )

هاشم  و ابوالبختری كشته شود. لذا همه كرد كه فردی از بنی

( حضرت علی صلی هللا علیه و آلهاینها اسیر شدند. پیامبر )

ه كسانی از ( را فرستاد و فرمود: بنگر كه چعلیه السالم)

( عبورش به عقیل علیه السالمهاشم اینجایند. امیرالمؤمنین )بنی

                                                 
ارٍ َعْن  ،َعِن اْبِن أَِبی ُعَمیرٍ  ،َعْن أَِبیهِ  ،َعِلی ْبُن إِْبَراِهیمَ سند حدیث:  212  ج  :کلینی، کافی  ...ُمَعاِویَة ْبِن َعمَّ
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ابن ابی طالب افتاد راهش را كج كرد. عقیل به حضرت گفت: 

، علی! به خدا سوگند تو من و موقعیت فرزند مادرمای 

 )سخت( مرا دیدی. 

( نزد پیامبر برگشت. و گفت که: علیه السالمامیرالمؤمنین )

عقیل در دست ، و باس( در دست فالنی استابوالفضل )ع

 نوفل بن حارث در دست فالنی است.   فالنی، و

برخاست تا نزد عقیل آمد و صلی هللا علیه و آله رسول خدا 

 ای ابایزید! ابوجهل کشته شد.  رمود:ف

عقیل گفت: بنابراین دیگر در تهامه درگیری نخواهید 

واردکرده اید که ، و گفت: اگر جراحات سنگینی بر آنان داشت

 هیچ وااّل برکرده ی آنان سوار شوید و بر آنان سخت بگیرید.

صلی هللا علیه حضرت فرمود عباس را نیز آوردند پیامبر 

 برای فرزند برادرت فدیه بده.  دتبه او فرمود: برای خو و آله

خواهی كه من از قریش گدایی عباس گفت: ای محمد می

 كنم. 

كه نزد ام الفضل گذاشتی و به  حضرت فرمود: از آن مالی

او گفتی اگر در این راه پیش آمدی برایم پیش شد آن را برای 

 خویش و فرزندانت خرج كن، بده. 

شما را از این امر با چه كسی  !ای پسر برادر :عباس گفت

 ؟ خبر کرده است

این خبر را برایم  حضرت فرمود: جبرئیل از سوی خداوند

 . آورده است
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خدا سوگند كه جز من و ام فضل کسی از  عباس گفت: به

دهم كه تو رسول گواهی می ،این قضیه با خبر نبوده است

 خدایی. 

بدین شكل همه اسیران مشرک برگشتند، جز عباس، عقیل 

 و نوفل و این آیه درباره آنان نازل گشته است.

 : َعزَّ َو َجلَّ َقْوِل هللاَِّ  یفِ  لیهما السالمٍر َعْن أََحِدِهَما عیَبصِ  یَعْن أَبِ  -2

ِ َو الْ یأََجَعْلُتْم ِسقا) ْوِم یَة اْلحاجِّ َو ِعماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحراِم َكَمْن آَمَن ِباهللَّ

اِس َو شَ  یَحْمَزَة َو َعلِ  یَنَزلَْت فِ  (:اآْلِخرِ  ُهْم َفَخُروا  ،َبةَ یَو َجْعَفٍر َو اْلَعبَّ إِنَّ

َقا ُ َجلَّ َو َعزَّ َفأَنْ  ،ِة َو اْلِحَجاَبةِ یِبالسِّ َة اْلحاجِّ َو یأَ َجَعْلُتْم ِسقا) :َزَل هللاَّ

ِ َو الْ  َو َحْمَزةُ  یَو َكاَن َعلِ  (ْوِم اآْلِخرِ یِعماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحراِم َكَمْن آَمَن ِباهللَّ

ِ َعلَ  ِ َو الْ یِهُم الَّذِ یَو َجْعَفٌر َصلََواُت هللاَّ  یَو َجاَهُدوا فِ ْوِم اآْلِخِر یَن آَمُنوا ِباهللَّ

ِ اَل یَسبِ  ِ یِل هللاَّ  213ْسَتُووَن ِعْنَد هللاَّ

( درباره این آیه كه علیه السالم"امام باقر و یا امام صادق )

ها و عمارت مسجد الحرام را چون آیا مقام سقایت حاجی»

 «اید كه ایمان به خدا و روز آخرت دارد...كسی قرار داده

لی، جعفر، عباس و شیبه نازل فرمود: این آیه درباره حمزه، ع

شده است. ایشان )عباس و شیبه( به سقایت و پرده داری 

علی، حمزه و  ،افتخار كردند. خداوند این آیه را نازل فرمود

جعفر صلوات هللا علیهم همان دسته ای هستند که به خدا و 
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روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد نموده اند. این دو 

 یستند.دسته مساوی ن

َقْولِِه  یِرِه ِبإِْسَناِدِه َعِن اْبِن َعبَّاٍس فِ یَتْفسِ  یَم فِ یفَُراُت ْبُن إِْبَراهِ  -2

ا َو َعالنِ یْنِفقُوَن أَْموالَُهْم ِباللَّ یَن یالَّذِ ) :َتَعالَى  :َقالَ  (ة  یِل َو النَّهاِر ِسر  

ة   علیه السالمَطالٍِب  یْبِن أَبِ  یَعلِ  یَنَزلَْت فِ »  ،َر َكاَنْت لَهُ یَدَنانِ  یفِ  ،َخاصَّ

َق بَِبْعِضَها لَ  ا  َو ِبَبْعِضَها یَفَتَصدَّ ال  َو بَِبْعِضَها َنَهارا  َو بَِبْعِضَها ِسر 

 315«ة  یَعاَلنِ 

كسانی كه اموال خود را در » که: ابن عباس درباره این آیه

این آیه تنها  :فرمود «كنند.نهان و آشكار انفاق می ،شب و روز

 علیه السالمعلی  ،لی بن ابی طالب نازل گشته استدرباره ع

مقداری از آن را در شب و مقداری را در  ،چند دینار داشت

 روز و مقداری را در نهان و مقداری را آشكارا صدقه داد.

سألناه  :عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم قالوا ،یعن الحلب  -3

ؤْ ) :عن قوله إن رسول هللا أرى أن » :قال (ناكَ یأَرَ  یا الَّتِ یَو ما َجَعْلَنا الرُّ

  «ق و زفریردون الناس ضالال رزیرجاال على المنابر 

َجَرَة اْلَمْلُعوَنَة فِ )  :و قوله   316.«ةیهم بنو أم» :قال (اْلقُْرآنِ  یَو الشَّ

از امام صادق  :زراره، حمران و محمد بن مسلم گویند

ابی را كه به تو ما خو»( درباره گفته خداوند كه: علیه السالم)

حضرت فرمود: پیامبر خدا در خواب  ،پرسیدیم «نشان دادیم...
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روند كه مردم را به گمراهی دید كه مردانی بر منبر او باال می

 گردانند... برمی

درخت ملعون در »مراد از  این گفته خدا كه  در موردو 

منظور بنی امیه »حضرت فرمود:  ،پرسیدیم چیست،« قرآن

 .«هستند

 

رأى رسول » :ه قالیعن أب ،عن سهل بن سعد ،یعن البهل يرو -6

فساءه  ،نزون على منبره نزو القردةیة یأم یبن صلی هللا علیه و آلههللا 

َو ) :ذلك یو أنزل هللا عز و جل ف ،فما استجمع ضاحكا حتى مات ،ذلك

ؤْ   یالشََّجَرَة اْلَمْلُعوَنَة فِ ناَك إاِلَّ ِفْتَنة  لِلنَّاِس َو یأَرَ  یا الَّتِ یما َجَعْلَنا الرُّ

  317(«اْلقُْرآنِ 

پیامبر خدا در خواب دید كه بنی امیه بر منبر اوچون 

جهند این خواب او را ناراحت ساخت و تا مرگ بوزینه ها می

خداوند عزوجل در این باره این آیه را  ،خنده بر لب نداشت

قط و ما آن رویائی كه به تو نشان دادیم ف»نازل فرموده كه: 

برای آزمایش مردم بود و همچنین شجره ملعونه را كه در 

 «ایم.قرآن ذكر كرده

ِ  :َقالَ  لیهما السالمٍر َعْن أََحِدِهَما عیَبصِ  یَعْن أَبِ  -7 َسأَْلُتُه َعْن َقْوِل هللاَّ

ِ َكِذبا  أَْو قاَل أُوحِ ) :َعزَّ َو َجلَّ  ِن اْفَترى َعلَى هللاَّ َو لَْم  یلَ إِ  یَو َمْن أَْظلَُم ِممَّ

َكاَن ُعْثَماُن اْسَتْعَملَُه  یَسْرٍح الَّذِ  یاْبِن أَبِ  یَنَزلَْت فِ » :َقالَ  (ءٌ یِه شَ یوَح إِلَ ی

ِ  ،َعلَى ِمْصرَ  ْن َكاَن َرُسوُل هللاَّ ْوَم َفْتِح ی صلی هللا علیه و آلهَو ُهَو ِممَّ
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َة َهَدَر َدَمهُ  ِ یَو َكاَن  ،َمكَّ َفإَِذا أَْنَزَل  ی هللا علیه و آلهصلْكُتُب لَِرُسوِل هللاَّ

ُ َعزَّ َو َجلَّ  َ َعزِ  (هللاَّ َ َعلِ  :َكَتبَ  (مٌ یٌز َحكِ یأَنَّ هللاَّ  ٌم یٌم َحكِ یإِنَّ هللاَّ

ِ یفَ  َ َعلِ » :صلی هللا علیه و آلهقُوُل لَُه َرُسوُل هللاَّ  «مٌ یٌم َحكِ یَدْعَها َفإِنَّ هللاَّ

ُء یجِ یِمْثَل َما  یأَلَقُوُل ِمْن َنْفسِ  یإِنِّ  :نَ یلِْلُمَناِفقِ  قُولُ یَسْرٍح  یَو َكاَن اْبُن أَبِ 

،ُر َعلَ یغَ یِبِه َفَما  ُ َتَباَرَك َو َتَعالَى فِ  ي    318أَْنَزلَ  یِه الَّذِ یَفأَْنَزَل هللاَّ

( علیه السالمابوبصیر گوید از امام باقر و یا امام صادق )

ارتر است از چه كسی ستمك»: که درباره گفته خداوند عزوجل

بر من وحی فرستاده  :یا بگوید ،دروغی به خدا ببندد ،كسی كه

 پرسیدم.  «به او وحی نشده است.چیزی شده در حالی كه 

همان كسی  ،سرحبی حضرت فرمود: این آیه درباره ابن ا  

او از كسانی  ،ه استدكه عثمان او را والی مصر كرد، نازل ش

( در روز فتح مكه خونش لهصلی هللا علیه و آبود كه پیامبر )

نوشت )از کاتبان را هدر دانسته بود و او برای پیامبر خدا می

(  آنگاه كه بود صلی هللا علیه و آلهوحی در زمان پیامبر 

او  ( را نازل می کردان هللا عزیز حكیم)خداوند عزوجل 

فرمود: رسول خدا به او می «ان هللا علیم حكیم»نوشت: می

علیم و حكیم  )در واقع( خداوند را کهچ رها ساز آن را

 .  (است )ولی آنچه نازل شده عزیز حکیماست
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گفت: من از پیش خود همانند آن سرح به منافقان میابن ابی

كند. در اینجا بود كه این هیچ انكار نمیمرا آورم و او را می

 آیه درباره وی نازل گشت.

بن  هللاشخصیت عبدفوق می توانیم  هبه كمك سبب نزول آی

را بهتر بشناسیم. ودر باره نقش آفرینی وی در زمان ابی سرح 

 عثمان قضاوت کنیم.

ه یجعفر عل يعن أب یرو (الیثمنا قل یاتیوال تشتروا بآ) :وقوله -8

 ،وكعب بن األشرف ،بن أخطب ییكان ح» :ة قالیهذه اآل یف ،السالم

رهوا بطالنها فك ،كل سنة یهود فیلهم مأكلة على ال ،هودیوآخرون من ال

 ،ات من التوراةیفحرفوا لذلك آ ،ه وآله وسلمیصلى هللا عل یبأمر النب

 319«ةیاآل ید فیأر یفذلك الثمن الذ ،ها صفته وذكرهیف

ات یو آ» هشریف هآیدر مـورد شان نزول  علیه السالمامام باقر 

ـى بن یـد: بـراى حیمـى فرما «ـدیزى نفـروشیمرا به بهاى ناچ

 ،هودیگر از عالمان یاشرف و گروهى د اخطب و كعب بـن

ان یهودیار مجللى از طرف یهمانى بسیمهر ساله مجلـس 

ق و یبا تصد ،بـودندنـن افراد راضـى یب داده مى شد. ایترت

در ـن جهت یبه هم ،د قرآن آن منافع را از دست بـدهندییتا

صلی هللا آیاتی را که در مورد اوصاف پیامبر اسالم )تـورات 

است که در بهای ند این همان ف كـردیرا تحـر( بود آلهعلیه و 

  آیه بیان شده است.
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 شناخت اعجاز قرآن كریم -2

موارد متكی برخی از شناخت اعجاز بالغی قرآن كریم در 

بالغت یعنی تشخیص بر شناخت سبب نزول آیات است چه این كه 

با مقتضای حال متوقف بر شناخت شرایط و  سخنمطابقت 

 .گردیده استسبب نزول آیه که است  ییهازمینه

از نظر خبرهای غیبی نیز به طور  ،همچنین اعجاز قرآن

 ،آیه استنزول آن های تاریخی طبیعی متوقف بر شناخت زمینه

 157چون خبر قرآن از غلبه رومیان بر فارس.

وقوف بر مدلول صحیح آیات و رفع ابهام از چهره مفاهیم  -3

 ظاهری آنها

از عواملی است که به مفسر در رسیدن  شناخت اسباب نزول

بدون در نظر چون  ؛به مدلول صحیح و مقاصد آیات کمک می نماید

در مورد هر آیه احتماالت گوناگون قابل طرح اسباب نزول گرفتن 

می توان بر معنی و مقصود  ،شناخت سبب نزول هآیاما در س ،است

 ،اقل آن که د یا حد و زدو آیاتاز چهره  را آیات دست یافت و ابهام

را ــ در مورد معنای یک آیه ــ دائره احتماالت مختلف و نا همگون 

 محدود نمود. 
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در گاهی تشخیص اینكه مراد از بیان استفهام به عنوان مثال 

یا مجازی بستگی به چگونگی بیان و نیز آن است معنای حقیقی آیه 

ب گاهی در طل کهه امرغصی ، مانندن و امارات دیگر داردئقرا

گاهی برای آشکار تهدید و  در یهو گا در اباحه گاهی وحقیقی 

استفاده هر یك از  بکار برده می شود،عجز مأمور و ناتوانی  ساختن

معانی فوق از موارد كاربرد استفهام و امر در آیات مبتنی بر 

ی است كه می تواند ما را در این جهت یهانشانه ،شناخت

شناخت اسباب نزول قراین،  ن آنرساند. و از جمله مهمترییاری 

 است.

اهل بیت علیهم السالم در موارد زیر در پرتو بیان سبب 

 ، معنای آیه را تبیین نموده اند: نزول

 (راِعنا)و كانت هذه اللفظة  :علیه السالمقال موسى بن جعفر  -1

 صلی هللا علیه و آلهمن ألفاظ المسلمین الذین یخاطبون بها رسول هللا 

  .ارع أحوالنا، و اسمع منا كما نسمع منك :، أی«راعنا» :یقولون

هود، یاسمع، ال سمعت. فلما سمع ال :هود معناهایلغة ال یكان ف و

راعنا  :قولونی ،صلی هللا علیه و آلهخاطبون بها رسول هللا ین یالمسلم

خاطبون بها، قالوا إنا كنا نشتم محمدا إلى اآلن سرا، فتعالوا اآلن یو 

و  صلی هللا علیه و آلهخاطبون رسول هللا یو كانوا  ،نشتمه جهرا

 دون شتمه. یریقولون راعنا، و ی

كم لعنة یا أعداء هللا علی :، فقالیففطن لهم سعد بن معاذ األنصار

و توهمونا أنكم  صلی هللا علیه و آلهرسول هللا  دون سب  یهللا، أراكم تر

د منكم إال ضربت مخاطبته مجرانا، و هللا ال سمعتها من أح یتجرون ف
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ه یكم قبل التقدم و االستئذان له و ألخیأكره أن أقدم عل یعنقه، و لو ال أن

م بأمور األمة نائبا عنه یالق علیه السالمطالب  یبن أب یه علیو وص

 قول هذا. یها، لضربت عنق من قد سمعته منكم یف

فُوَن اْلَكلِ یَن هاُدوا یِمَن الَّذِ ) !ا محمدیفأنزل هللا  َم َعْن َمواِضِعِه َو َحرِّ

ا بِأَْلِسَنِتِهْم َو َطْعنا  یَر ُمْسَمٍع َو راِعنا لَ ینا َو اْسَمْع غَ یقُولُوَن َسِمْعنا َو َعصَ ی

. و أنزلیْؤِمُنوَن إاِلَّ َقلِ یَفال  :إلى قوله ...نِ یالدِّ  یفِ  َن آَمُنوا یَها الَّذِ یا أَ ی) :ال 

هود إلى یتوصل بها أعداؤكم من الیفإنها لفظة  :یعنی (ال َتقُولُوا راِعنا

 ی، أ(َو قُولُوا اْنُظْرنا)و شتمكم.  صلی هللا علیه و آلهشتم رسول هللا 

قولكم راعنا، و  یها ما فیس فیقولوا بهذه اللفظة، ال بلفظة راعنا، فإنه ل

َو )مكنهم بقولهم راعنا یتوصلوا بها إلى الشتم كما یمكنهم أن یال 

َو )عوا. یقوال و أط صلی هللا علیه و آلهرسول هللا  إذا قال لكم (اْسَمُعوا

 (َعذابٌ ) صلی هللا علیه و آلهن لرسول هللا یهود الشاتمیال یعنی (نَ یلِْلكاِفرِ 

 221النار یاآلخرة بالخلود ف یا إن عادوا بشتمهم، و فیالدن یع فیٌم وجیأَلِ 

( فرمود: واژه "را عنا" از علیه السالمموسی بن جعفر )

گفتند. یعنی حال ما د كه مسلمانان به رسول خدا میالفاظی بو

  .شنویم، بشنورا رعایت كن و از ما آن گونه كه ما از تو می

بشنو كه که و این واژه در زبان یهود معنایش این بود 

شنوی. یهودیان وقتی كه شنیدند مسلمانان این واژه را نمی

هانی رسول گویند، گفتند: ما تا االن پنخطاب به رسول خدا می

دادیم، بیایید از هم اكنون آشكارا دشنام دهیم. خدا را دشنام می
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و منظورشان دشنام  «راعنا»گفتند: خطاب به رسول خدا می

 به پیامبر بود.

ای دشمنان خدا!  :متوجه این قضیه شد و گفت ذسعد بن معا

دهید بینیم كه به رسول خدا دشنام میمی ،لعنت خدا بر شما باد

اهید كه ما خیال كنیم شما مثل ما با پیامبر سخن خوو می

به خدا سوگند از هر كس از شما این سخن را بشنوم  ،گوییدمی

و اگر این نبود كه خوش ندارم پیش دستی  ،زنمگردنش را می

اش علی گیری از پیامبر و برادر و وصیكنم و قبل از اجازه

نیابت از  دار امور امت است وهم او كه عهده ،بن ابی طالب

گردن كسانی را كه تاكنون از  آنان این پیامبر دارد، هر آینه

 زدم.جمله را شنیده بودم می

: ای که در اینجا بود كه خداوند این آیه را فرو فرستاد

بعضی از یهود، سخنان را از جای خود، تحریف » !محمد

كنند و به جای اینكه بگویند شنیدیم و اطاعت كردیم، می

گویند: بشنو كه و نیز میــ شنیدیم و مخالفت كردیم گویند می

: راعنا تا با زبان ــ هرگز نشنوی و از روی تمسخر می گویند

آنجا  تا ــ طعنه زنند (خدا)گردانند و در آیین ر خود حقائق را ب

: که و نیز نازل كرد «جز اندکی ایمان نمی آورند که فرمود:

دشمنان شما که ای است این واژه  «ان نگویید راعنامؤمنای »

از یهود برای دشنام دهی به رسول خدا و شما بدان متوسل 

یعنی این واژه را بگویید نه  («انظرنا) :و بگویید»شوند می

آنچه كه در واژه  «انظرنا»چون در واژه  ؛را «راعنا»واژه 

ن به دشنام آتوانند به واسطه راعنا است نیست و اینان نمی
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و »توانند. می «راعنا»آن گونه كه با گفته دهی شما دست یابند 

و اطاعت » ،گویدای را میزمانی كه رسول خدا گفته «بشنوید

به  ندگانیهودیان دشنام ده :یعنی «برای كافران»  «كنید

 «عذاب دردناكی»اگر دوباره دشنام دهند در دنیا رسول خدا 

 و در آخرت این عذاب به صورت خلود در آتش است. ،است

ِ َتَعالَى یفِ  لیهما السالمَعْن أََحِدِهَما ع ،رٍ یَبصِ  یْن أَبِ عَ  -2  :َقْوِل هللاَّ

َفُث إِلى نِسائُِكمْ یلََة الصِّ یأُِحلَّ لَُكْم لَ ) اِت  یَنَزلَْت فِ  :َة َفَقالَ یاآْل  ...(اِم الرَّ َخوَّ

بِ  ،یٍر اأْلَْنَصارِ یْبِن ُجبَ  اْلَخْنَدِق َو  یفِ  صلی هللا علیه و آله یَو َكاَن َمَع النَّ

ُة یَو َكاُنوا َقْبَل أَْن َتْنِزَل َهِذِه اآْل  ،َفأَْمَسى َو ُهَو َعلَى ِتْلَك اْلَحالِ  ،ُهَو َصاِئمٌ 

َم َعلَ  َعاُم َو الشََّرابُ یإَِذا َناَم أََحُدُهْم ُحرِّ اٌت إِلَى أَْهلِِه حِ  ،ِه الطَّ َن یَفَجاَء َخوَّ

 ،اَل َتَنْم َحتَّى ُنْصلَِح لََك َطَعاما   ،اَل  :اٌم َفَقالُواَهْل ِعْنَدُكْم َطعَ  :أَْمَسى َفَقالَ 

َكأَ َفَناَم َفَقالُوا َفأَْصَبَح ُثمَّ  ،َفَباَت َعلَى ِتْلَك اْلَحالِ  ،َنَعمْ  :لَُه َقْد َفَعْلَت َقالَ  :َفاتَّ

ِ  ،هِ یْغَشى َعلَ یَفَجَعَل  ،َغَدا إِلَى اْلَخْنَدقِ  ی هللا علیه و صلَفَمرَّ ِبِه َرُسوُل هللاَّ

ا َرأَى الَّذِ » ،آله ُ َعزَّ َو َجلَّ فِ  ،َف َكاَن أَْمُرهُیأَْخَبَرهُ كَ  ،ِبهِ  یَفلَمَّ ِه یَفأَْنَزَل هللاَّ

ِط یُض ِمَن اْلخَ یُط اأْلَبْ یَن لَُكُم اْلخَ یَتبَ یَو ُكلُوا َو اْشَرُبوا َحتَّى » :ةَ یاآْل 

 222«.اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ 

م باقر علیه السالم یا امام صادق علیه السالم ابوبصیر از اما

آمیزش با زنان  ،در شب روزه»: که درباره گفته خداوند متعال

حضرت فرمود: این  آیه  ،پرسیدم .«بر شما حالل شده است

او با پیامبر  ،در باره خوات بن جبیر انصاری نازل شده

                                                 
ِد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر سند حدیث:  222 ُد ْبُن إِْسَماِعیَل َعِن اْلَفْضِل ْبِن َشاَذاَن َو أَْحَمُد ْبُن إِْدِریَس َعْن ُمَحمَّ ُمَحمَّ

 99 :ص 3 :ج کلینی، کافی  َن ْبِن یْحیى َعِن اْبِن ُمْسَكانَ َجِمیعا  َعْن َصْفَوا
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 و روزه بود و با همان ( در خندق بودصلی هللا علیه و آله)

پیش از نزول این آیه، اگر كسی  ، وشب كرد حال روزه،

 ،شب هنگام ،شدخوابید خوردن و آشامیدن بروی حرام میمی

اش آمد و گفت: آیا غذایی دارید؟ گفتند: نه، بیدار نزد خانواده

اش خانواده ،او تكیه كرد و خوابید ،بمان، تا غذایی آماده سازیم

لذا او تا صبح بر حالت به او گفتند: خوابیدی؟ گفت: آری. 

فردای آن روز به خندق آمد و در بین كار غش  ،گرسنگی بود

رسول خدا به او عبور كرد و چون حالت او را دید،  ،كرد

خوات گزارش حال خود را داد. آنگاه خداوند این آیه را نازل 

بیاشامید تا رسته سفید صبح از سیاه فجر و بخورید »: که كرد

 .«آشكار شود

ِ  یَعْن أَبِ معاویة بن عماره عن  -2  فی حدیث َقالَ  علیه السالمَعْبِد هللاَّ

عْ یَن َكاُنوا یَو إِنَّ اْلُمْسلِمِ  َفا َو اْلَمْرَوِة شَ یبَ  یُظنُّوَن أَنَّ السَّ ٌء َصَنَعُه یَن الصَّ

ُ َعزَّ َو َجلَّ اْلُمْشِرُكوَن َفأَْنَزَل  فا َو اْلَمْرَوَة ِمْن ) :هللاَّ ِ َفَمْن إِنَّ الصَّ َشعاِئِر هللاَّ

َف ِبِهمایأَْن  هِ یَت أَِو اْعَتَمَر َفال ُجناَح َعلَ یَحجَّ اْلبَ  وَّ  222(طَّ

كند كه ( نقل میعلیه السالممعاویه بن عمار از امام صادق )

فرمود: مسلمانان گمان می كردند كه سعی بین صفا و مروه 

نازل  لذا خداوند ،اندچیزی است كه مشرکان آنرا درست كرده

پس هر كس كه  ،صفا و مروه از شعائر الهی است»كرد كه: 

                                                 
ُد ْبُن إِْسَماِعیلَ  ،َعلِی ْبُن إِْبَراِهیمَ سند حدیث:  222 َعِن اْبِن  ،َعِن اْلَفْضِل ْبِن َشاَذاَن َجِمیعا   ،َعْن أَِبیِه َو ُمَحمَّ

ارٍ  ،أَِبی ُعَمیرٍ   236ص  ،3ج  :کلینی، کافی ...َعْن ُمَعاِویَة ْبِن َعمَّ
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حج خانه كند و یا عمره نماید با كی بر او نیست كه به كوه 

 .«صفا و مروه طواف كند

 

طه نقل بدر این را علیه السالمروایت دیگری نیز از امام صادق 

 : عبارتست ازشده است که 

ُسِئَل أَُبو  :َعْن َبْعِض أَْصَحاِبَنا َقالَ  ،یَرفِ یالصَّ  یَعِن اْلَحَسِن ْبِن َعلِ 

ِ ع عْ  لیه السالم،َعْبِد هللاَّ َفا َو اْلَمْرَوِة َفرِ یبَ  یَعِن السَّ  ؟َضٌة أَْم ُسنَّةٌ یَن الصَّ

 َضٌة یَفرِ  :َفَقالَ 

ُ َعزَّ َو َجلَّ یأَ َو لَ  :قُْلتُ  َف ِبِهمایِه أَْن یَفال ُجناَح َعلَ ) :َس َقاَل هللاَّ وَّ   (؟طَّ

ِ  یَكاَن َذلَِك فِ » :َقالَ   صلی هللا علیه و آلهُعْمَرِة اْلَقَضاِء إِنَّ َرُسوَل هللاَّ

َفا َو اْلَمْرَوةِ یِهْم أَْن یَشَرَط َعلَ  َفَتَشاَغَل َرُجٌل َو  ،ْرَفُعوا اأْلَْصَناَم ِمَن الصَّ

عْ   :ِه َفَقالُوایَجاُءوا إِلَ فَ  ،َدِت اأْلَْصَنامُ یاُم َو أُعِ یَحتَّى اْنَقَضِت اأْلَ  یَتَرَك السَّ

َفا َو اْلَمْرَوِة َو َقْد أُعِ یْسَع بَ یإِنَّ فاَُلنا  لَْم  !ا َرُسوَل هللاَِّ ی  ،َدِت اأْلَْصَنامُ یَن الصَّ

ُ َعزَّ َو َجلَّ َفال ُجناَح َعلَ  َف ِبِهمایِه أَْن یَفأَْنَزَل هللاَّ وَّ ِهَما یَو َعلَ  :یأَ  ،طَّ

   324«اأْلَْصَنامُ 

آیا سعی بین صفا و  :شد سؤالصادق علیه السالم  از امام

مروه فریضه است یا سنت؟ حضرت فرمود: فریضه است. 

راوی گوید: پرسیدم آیا مگر چنین نیست كه خداوند عزوجل 

                                                 
ٌة ِمْن أَْصَحاِبَناسند حدیث:  223 دٍ  ،ِعدَّ ِد ْبِن أَِبی ُعَمیرٍ  ،َعْن ُمَعاِویَة ْبِن ُحَكیمٍ  ،َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ  ...َعْن ُمَحمَّ
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 رنیست كه بگناهی  بر حاجی و عمره كننده »فرموده است: 

  «این دو كوه طواف كنند.

 ،تفاق افتادحضرت فرمود: این قضیه در عمرة القضاء ا

( با مشركان مكه شرط كرده صلی هللا علیه و آلهرسول خدا )

 ،بود كه )به هنگام حج( بتها را از كوه صفا و مروه بردارند

فردی از مسلمانان به كاری مشغول شده بود و از سعی باز 

مانده بود تا آن كه آن چند روز گذشت و بتها را به كوه صفا و 

د پیامبر آمدند و گفتند: ای رسول مردم نز ،مروه برگرداندند

خدا! فالن مسلمان، سعی بین صفا و مروه را انجام نداده است 

اند. خدوند این آیه را نازل و هم اكنون بتها باز گردانده شده

 «ی نیست كه طواف صفا و مروه كندگناهبر او »فرمود كه: 

 )حتی( در حالی كه بتها روی كوه صفا قرار گرفته اند. :یعنی

جَّ اْلب  ) هکریم هیآ ْن ح  ِ ف م  عائِِر هللاَّ ة  ِمْن ش  ْرو  فا و  اْلم  ت  یإِنَّ الصَّ

ل   ناح  ع  ر  ف ال ج  ع  خ  یِه أ ْن یأ ِو اْعت م  ْن ت ط وَّ ف  بِِهما و  م  راً ف إِنَّ هللاَّ  یطَّوَّ

لِ  از مواردی است که در صورت ناشناخته ماندن سبب  325(م  یشاِكر  ع 

چون  ؛و اشتباه یا ابهامی در تفسیرش پیش می آیدلغزش  ،نزول آن

بین صفا و نچه از ظاهر آیه استفاده می شود این است که سعی آ

در صورت توجه به سبب اما  ،نیستواجب جایز است و مروه 

 می آید. نپدید  ابهاماین نزول 
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یْعِصیَنَك فِی  َو ال) :َعلِی ْبُن إِْبَراِهیَم فِی َتْفِسیِرِه، ِفی َقْولِِه َتَعالَى -3

ِ  (،َمْعُروفٍ  َة َو َذلَِك أَنَّ َرُسوَل هللاَّ َها َنَزلَْت فِی یْوِم َفْتِح َمكَّ صلی هللا إِنَّ

ْهِر َو اْلَعْصرِ  علیه و آله َجاَل إِلَى َصاَلِة الظُّ ُثمَّ  ،َقَعَد ِفی اْلَمْسِجِد یَبایُع الرِّ

ُ ِمْن ُشُروِط ثُ  :َقَعَد لَِبیَعِة النَِّساِء إِلَى أَْن َقالَ  مَّ َقَرأَ َعلَیِهنَّ َما أَْنَزَل هللاَّ

  .اآْلیةَ  ...(َعلى أَْن ال یْشِرْكنَ ) :َفَقالَ  ،اْلَبیَعةِ 

لِِب َفَقالَتْ  ِ َما  :َفَقاَمْت أُمُّ ُحَكیٍم ِبْنُت اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَّ یا َرُسوَل هللاَّ

 ُ   ِبِه أَْن اَل َنْعِصیَك ِفیِه َهَذا اْلَمْعُروُف الَِّذی أََمَرَنا هللاَّ

ا   ،أاَلَّ َتْخِمْشَن َوْجها  » :َفَقالَ  َو اَل  ،َو اَل َتْنِتْفَن َشْعرا   ،َو اَل َتْلِطْمَن َخد 

ْدَن َثْوبا   ،َتْمِزْقَن َجیبا   ُبورِ  ،َو اَل ُتَسوِّ َو اَل ُتِقْمَن  ،َو اَل َتْدُعوَن ِباْلَویِل َو الثُّ

 226اْلَخَبرَ  «...ِعْنَد َقْبرٍ 

زنان در كار » :ه كهین آیم درباره ایبن ابراه یر علیدر تفس

ه در روز ین آیاست كه ا آمده «ت تو را نكنندیمعروف معص

 زرسول خدا در مسجد نشسته بود و او فتح مكه نازل شده 

پس از آن برای  ،گرفتماز ظهر و عصر بیعت میمردان تا ن

ر آنچه را كه خداوند از بیعت با زنان نشست... آنگاه پیامب

باید كه »شرایط بیعت نازل كرده بود بر زنان خواند و فرمود: 

  «شرك نورزند...

این معروفی  !آنگاه ام حكیم برخاست و گفت: یا رسول هللا

كه خداوند ما را بدان امر كرده است كه ما باید در ارتباط با 

 آن معصیت شما را نكنیم چیست؟ 
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ن است كه زنان صورتشان را حضرت فرمود: منظور ای

شان سیلی نزنند، موی خویش نكنند، یقه چنگ نزنند،  بر گونه

پاره نكنند،  لباسشان را سیاه نکنند و فریاد واویال سرندهند و 

 بر سر قبر نمانند...

نیز بر شناخت اسباب نزول متربت که برخی فوائد دیگری 

 ،مورد نزولتشخیص موارد اختصاص حکم به  از آنها عبارتند از

عدم اعتبار به عموم لفظ، بازیافتن راز حکمت در تشریعات، عدم 

خروج سبب نزول از حکم آیه، دفع توهم حصر در جایی که حصر 

 و تسهیل حفظ و درک آیات.  ،اضافی مراد است نه حصر حقیقی

 فالک عفوم لفظ، نه خصوص سبب

د توانقطعاً نمیو جهانی و همیشگی است  ،معارف قرآن كریم

بنابر این  ،محدود به زمان و مكان و یا حادثه و گروه خاص باشد

خاص بودن سبب موجب تخصیص  ،اگر تعبیر قرآن کریم عام بود

بلکه حکم مندرج  ،نمی شودخاص حکم مستفاد از آیه به آن مورد 

مورد مربوط به سبب نزول و همه موارد را که مشابه با  ،در آیه

در احادیث  ،خود قرار می دهد شرایط سبب نزول است زیر پوشش

از امام  اهل بیت علیهم السالم این معنی به روشنی بیان شده است.

 نقل شده است که:  علیه السالمصادق 

ِ  یقُْلُت أِلَبِ  :َد َقالَ یزِ یَعْن ُعَمَر ْبِن  َن یالَّذِ ) :علیه السالمَعْبِد هللاَّ

ُ ِبِه أَْن ی ٍد َعلَ  یَنَزلَْت فِ » :لَ َقا (وَصلَ یِصلُوَن ما أََمَر هللاَّ ِه َو یَرِحِم آِل ُمَحمَّ



 293   قرآن کریم از منظر اهل بیت )ع(                                                      

اَلُم َو َقْد َتُكوُن فِ  ْن  :ُثمَّ َقالَ  ،َقَراَبِتكَ  یآلِِه السَّ ِء یقُوُل لِلشَّ یَفاَل َتُكوَننَّ ِممَّ

ُه فِ   327«ٍء َواِحدٍ یشَ  یإِنَّ

علیه عمربن یزید گوید: این آیه را برای امام صادق )

كه پیوندهایی را كه خداوند دستور  كسانی»( خواندم: السالم

حضرت فرمود: این آیه « كنندوصل آن را داده است وصل می

و  ،سالم نازل شدهلدرباره خویشاوندان آل محمد علیه و آله ا

آنگاه امام افزود: تو  ،باشدخودت نیز میخویشاوندان درباره 

 یك چیز است. هگوید این درباراز كسانی مباش كه می

 دیگر چنین آمده است:  و در روایت

جعفر  یام عند أبیوما من األیكنت  :ر قالیم القصیعن عبد الرح 

 !كیلب :قلت !میا عبد الرحی :فقال علیه السالم

إذ قال رسول هللا  (إِنَّما أَْنَت ُمْنِذٌر َو لُِكلِّ َقْوٍم هادٍ ) :قول هللا :قال 

 :قال ؟ومین الهاد الو م «الهاد یأنا المنذر و عل» لی هللا علیه و آله:ص

كم توارثونها یف یجعلت فداك ه :فقلت یثم رفعت رأس ،الیفسكت طو

 ك، فأنت جعلت فداك الهاد، یرجل فرجل حتى انتهت إل

ة یة حیموت، و اآلیال  یم، إن القرآن حیا عبد الرحیصدقت » :قال

فمات القرآن، و  ،األقوام ماتوا یة إذا نزلت فیال تموت، فلو كانت اآل

 :میو قال عبد الرح «نیالماض ین كما جرت فیالباق یة فیجار یه لكن

كما  یجریمت، و أنه یلم  یإن القرآن ح» :علیه السالمقال أبو عبد هللا 

                                                 
اِد ْبِن ُعْثَماَن َو ِهَشاِم ْبِن اْلَحَكِم َو  ،َعِن اْبِن أَِبی ُعَمیرٍ  ،ِبیهِ َعْن أَ  ،َعلِی ْبُن إِْبَراِهیمَ سند حدیث:  227 َعْن َحمَّ
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على  یجریالشمس و القمر، و  یل و النهار، و كما تجریالل یجری

 228.«على أولنا یجریآخرنا كما 

محمد عبدالرحیم قصیر گوید: روزی از روزها نزد امام 

گفتم: بله، آقا  !فرمود: ای عبدالرحیمبودم باقر علیه السالم 

 جان. 

تو تنها بیم دهنده هستی »حضرت فرمود: گفته خداوند که: 

وقتی بود كه پیامبر خدا  «دارد. یو هر قومی هادی و هدایتگر

اما امروز چه كسی  «من منذر هستم و علی هادی»فرمود: 

 ی كرد. سپس امام سكوت طوالن ؟هادی است

این آیه  !عبدالرحیم گوید: سر برداشتم و پرسیدم: فدایت شوم

برید تا اینكه درباره شماست و یكی یكی این آیه را به ارث می

هادی همان شما  -فدایت شوم- .شودآیه به شما منتهی می

  .هستی

 !گویی ای عبدالرحیمآری راست می»حضرت فرمود: 

 ،میردآیه زنده است و نمیو این  ،میردقرآن زنده است و نمی

ای كه درباره اقوامی نازل شده )تنها برای آنان اگر بنا باشد آیه

ولی آیه دربار  ،میردباشد( اگر آنان بمیرند قرآن هم می

آن گونه كه درباره پیشینیان جاری جاری است ماندگان باز

( فرمود: علیه السالم. عبدالرحیم گوید: امام صادق )«بود

است و نمرده است و چون خورشید و ماه جاری قرآن زنده »
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 ما نكند بر اولیبر آخرین ما تطبیق میهمانگونه که است و 

 .«نیز تطبیق می کند

در آن  ،البته در مواردی که هم سبب و هم لفظ خاص باشد

با استناد به یکی تنها صورت طبعا استفاده معنای عام و تعمیم حکم 

 از این طرق انجام پذیر است: 

در  مورد خاص آیهاز نظر قوانین محاوره، خصوصیات  -1

آیاتی که  دخیل نباشد، مثالً حکممفهوم عامی که قابل برداشت است 

 را می توان اندمورد خطاب قرار داده را مردها  مثلصنف خاصی 

به صنف دیگر  مرد یا زن د ر مالک آن حکم دخیل نبودنبه جهت 

 . تعمیم داد

واردی که تخصیص خطاب به و از این قبیل است مـ 5

 شخص یا گروه خاص جنبه تعلیمی و تربیتی نسبت به دیگران داشته

روشن  ،د نه خود مخاطبنیعنی مقصود اصلی دیگران باش باشد،

است که در چنین مواردی علی رغم خاص بودن خطاب معنای عام 

 از آن اراده می شود: 

 ود: فرم کهنقل شده است   علیه السالمصادق از امام   

ُد ْبُن  ٍد َعْن َعلِ یحْ یُمَحمَّ ِ ْبِن ُمَحمَّ ِ  یى َعْن َعْبِد هللاَّ ْبِن اْلَحَكِم َعْن َعْبِد هللاَّ

ِ  یٍر َعْن أَبِ یْبِن ُبكَ  َو  یاِك أَْعنِ یَنَزَل اْلقُْرآُن ِبإِ »َقاَل  علیه السالمَعْبِد هللاَّ

 329؛ا َجاَرةُ ی یاْسَمعِ 
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تو را قصد  :گوینددر مثل می قرآن به این شكل نازل شده است كه

 .«تو بشنو)به در می گویم دیوار بشنود( هآیهمسای كنم ولی می

 از اهل بیت علیهم السالم یتفسیر خاص ،ی کهدر موارد -1

برخی  .موارد وارد شده استنسبت به دیگر مفاد آیه تعمیم در باره 

کر از مثالهای آن قبال در بخش تفسیر از راه بیان معانی باطنی ذ

 شد. 

البته گاهی نیز ممکن است لفظ عام باشد ولی مراد تنها 

صلی این موارد نیز با بیان خود پیامبر گرامی  ،مصداق خاص باشد

و اهل بیت علیهم السالم و در پرتو قرائنی که در خود  هللا علیه و آله

که برخی از نمونه های آن را  ه استآیات وجود دارد مشخص شد

 یری اهل بیت علیهم السالم ذکر نمودیم. در بخش روشهای تفس

  

 جعل و تحریف در روایات اسباب نزول

ن نزول أش تحریف در اسباب نزول عبارت است از جعل  

ساختگی و یا تبدیل و دگرگونی در واقعه یا شخصی كه منشأ نزول 

                                                                                                                   

 

 

حکم، عن عبدهللا بن بکیر،عن أبي عبدهللا سند حدیث:محمد بن یحیی، عبدهللا بن محمد،عن علی بن ال
 علیه السالم. 
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آیه یا آیاتی از قرآن كریم بودند یا با نسبت دادن آیه به شخص یا 

 .نده ار نزول آیه نداشتجریانی كه نقش د

در قلمرو روایات اسباب نزول موارد متعددی جعل و 

با توجه به اصول و قراینی که در   ،تحریف روی داده است

ارزیابی احادیث به کار گرفته می شود نظیر بررسی سندی، عرضه 

بر قرآن، واقعیتهای تاریخی، هماهنگی شان نزول با سیاست تبلیغی 

روایات در این قبیل توان به جعل و تحریف  می ،جریان های حاکم

 پی برد.  

ه ن نزول برای آیات قرآن افسانأنمونه بارز از جعل ش

ْلنا ِمْن ق ْبلِك  ِمْن  ) :هکریم هغرانیق است که در ارتباط با آی و  ما أ ْرس 

س ول  و  ال ن بِ  نَّى أ ْلق ى الشَّ  یر  خ  هللاَّ  ما نْ یتِِه ف  یأ ْمنِ  یطان  فِ یإاِلَّ إِذا ت م  س 

لِ یْحِكم  هللاَّ  آیطان  ث مَّ یالشَّ  یْلقِ ی كِ یاتِِه و  هللاَّ  ع    117(م  یم  ح 

در کتب عامه نقل شده و اخیرا دست آویز برخی این مطلب 

 گردیده است. نیز از دشمنان اسالم 

ین روایت که از نظر مضمون و محتوی با تعدادی از البته ا

 (ینطق عن الهوی ان هو اال وحی یوحیوما ) :هآیآیات قرآن نظیر 

در تعارض است و همچنین با معیارهای عقلی که عصمت پیامبران 

در مجامع روایی اهل  ،را ضروری می داند نا سازگار می باشد
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بیت علیهم السالم به هیچ وجه نقل نشده است و فاقد هر گونه سند 

 صحیحی می باشد. 

 المفیراث فكتب تفسیرى اهل بیت علیهم الس

اند كه آنچه از میراث مكتب تفسیرى اهل بیت چنین پنداشتهبرخی 

دستیابى است منحصر در روایاتى است قابل علیهم السالم براى ما 

الصافی، چون تفسیر عیاشى، تفسیر قمى، تفسیر  یكه در تفاسیر

آمده و بر جاى مانده است  دنورالثقلین و... گرتفسیر البرهان، تفسیر 

آنچه را كه از تفسیر اهل بیت علیهم  ،ن برداشتو بر اساس همی

آن اندازه از آیات قرآن كه  ابرالسالم به دست ما رسیده در بر

 اند. بایست تفسیر شود كم شمردهمى

به قرآن و جایگاه اهل بیت نسبت تر حال آنكه با یك دید و سیع 

 ره یا نوشته از آنیى كه در قالب سخن یا سرفكل معا ،علیهم السالم

بزرگان به دست ما رسیده است همه را باید تفسیر قرآن كریم دانست 

با توجه به مجموع علوم و معارفى كه در را و هر آیه از قرآن كریم 

موضوعات مرتبط با آن آیه به دست ما رسیده باید تفسیر و تبیین 

تنها اختصاص به تبیین معانی ، الزم به ذکر است که تفسیر ،نمود

هام از آن ندارد بلکه هر گونه بیانی که برای فهم الفاظ و رفع اب

   مقاصد خدای سبحان در قرآن کمک می نماید داخل تفسیر است.

البته این نكته قابل انكار نیست كه شرایط سیاسى و اجتماعى 

تالش حاكمان براى چون  ،عصر زندگى اهل بیت علیهم السالم
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و تعصبهاى مطرح نشدن نام و جایگاه اهل بیت علیهم السالم 

عوامل مهم در عدم نشر از  ،جوامع گذشتهو ركود فرهنگى  قومى

به این معنی که  ،استبوده علوم مختلف از اهل بیت علیهم السالم 

توانست از بیشتر مى ،اگر شایستگى بیشتر در جامعه بشرى بود

زمینه های گوناگون ( در علیهم السالمى ائمه اطهار )میوضات علف

امام  ،عارف عمیق قرآن استفاده نمایدفهم مخصوصا در 

با اشاره به آماده نبودن شرائط زمان  علیه السالمین مؤمنامیرال

  خودرا برای نشر علوم و معارف چنین فرموده اند:

لو كسرت لی وسادة فقعدت علیها لقضیت بین أهل التوراة »

و أهل  ،و أهل الزبور بزبورهم ،و أهل اْلنجیل بإنجیلهم ،بتوراتهم

  ؛لفرقان بفرقانهم بقضاء یصعد إلى هللا یزهرا

اگر متکایی ای برایم گذاشته شود و بر آن تکیه كنم هر آینه در 

میان اهل تورات طبق توراتشان و میان اهل انجیل با انجیلشان و در 

بین اهل زبور با زبورشان و برای اهل فرقان با فرقانشان، داوری و 

 111«.تابناك سوی خدا باال رود قضاوتی خواهیم كرد که درخشنده و

اما با تمام این مسایل و مشکالت آنچه که از اهل بیت علیهم 

بلکه نیست، کم و محدود  تنهاالسالم به دست ما رسیده است نه 

                                                 
سند حدیث: حدثنا محمد بن الحسین، عن عبدهللا بن حماد، عن أبی الجارود، عن األصبغ بن نباته   221

 122ص  :بصائرالدرجاتقال: قال امیر المؤمنین علیه السالم 
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اقیانوس بی کرانی از معارف است که از قرآن سرچشمه گرفته و 

 بهترین وسیله برای فهم و تفسیر قرآن می باشد.





 

 فصل چهارم

 جفع قرآن كریم نزول و و  لیهم السالمبیت ع اهل



 كیفیت نزول قرآن كریم

به این معنی بوده است بدون شك نزول قرآن كریم تدریجی 

به تدریج نازل یات قرآن آكه از آغاز بعثت تا رحلت پیامبرص 

و  ،بدون سبب نزولقسمتی از آیات قرآن کریم نزول  ،گردیده است

بوده  یحوادث گوناگونا جریانات و ط بارتبدر اقسمتی دیگر نزول 

دعوت اسالمی در مكه و جامعه اسالمی مدینه با آن نهضت و كه 

پاسخ به سؤاالت یا شبهاتی  هجنببرخی از آیات نیز  ،شداجه میوم

 . شد داردمطرح میکه 

بدون زمینه سازی همچنین ابالغ برخی آیات به مردم 

اکمال دین  هن آیبرخی آیات چوابالغ صورت پذیرفته ولی خاصی 

 برائت همراه با زمینه سازی خاص انجام گرفته است.  هو آی

اما آنچه كه مورد بحث واقع شده است این است كه آیا قرآن 

نزول دفعی نیز داشته است یا نه؟ از  ،كریم عالوه به نزول تدریجی

 لی هللا علیه و آلهص پیامبرسخنان ظاهر آیات قرآن كریم و همچنین 

شود كه قرآن كریم علیهم السالم این معنی استفاده می و اهل بیت

نزول دفعی نیز  ،سال 57یا  51نزول تدریجی در مدت بر عالوه 

 داشته است.

 قرآن کریم می فرماید: 

شهر رمضان  الذی انزل فیه القران هدی للناس و بینات من ) 

  (؛الهدی و الفرقان
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ا هدایت برای ماه رمضان كه قرآن در آن نازل گردیده است، ت

هایی از راهنمایی و تشخیص  میان حق و باطل مردم ونشانه

  222«.باشد

 و می فرماید: 

  (؛القدر ةانا انزلناه فی لیل)

 222 «.ما قرآن را در شب قدر فرو فرستادیم»

  :با مالحظه این دو آیه با هم به این نتیجه می رسیم که

ه مبارک اوال شب قدری که قرآن در آن نازل شده است در ما

  .رمضان قرار دارد

قرآن در این شب مبارک نازل شده است. چرا که  هثانیا هم

پس از  ،قرآن است هفوق مربوط به هم هاوصاف ذکر شده در آی

فوق فهمیده می شود که همه قرآن که دارای این اوصاف  هآیظاهر 

 است در ماه رمضان نازل گردیده است. 

بتدای نزول قرآن در ماه ااز آیات مذکور اما اینکه مقصود 

عالوه بر اینکه مستلزم حمل لفظ بر خالف  ،مبارک رمضان باشد

نیز موافق اهتمام فوق العاده قرآن به این موضوع  ،ظاهر است

ب خدای سبحان اهتمام به حقایق است نه أچرا که د ؛باشد نمی

اهتمام به عناوینی از قبیل یوم  ندنماتشریفات معمول در میان مردم، 

 شروع و امثال آن.  ال

                                                 
 188بقره / 222
  1القدر/  222
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احادیث نقل شده از اهل بیت علیهم السالم نیز بر نزول دفعی 

 نموده است: تأکیدقرآن 

ِ  یَعْن أَبِ  ،اثٍ یَعْن َحْفِص ْبِن غِ  َسأَْلُتُه َعْن  :َقالَ  علیه السالمَعْبِد هللاَّ

ِ َعزَّ َو َجلَّ  َما أُْنِزَل  (قُْرآنُ ِه الْ یأُْنِزَل فِ  یَشْهُر َرَمضاَن الَّذِ ) :َقْوِل هللاَّ َو إِنَّ

لِِه َو آِخِرهِ یَن َسَنة  بَ یِعْشرِ  یفِ    ؟!َن أَوَّ

 ِ َشْهِر  یَنَزَل اْلقُْرآُن ُجْملَة  َواِحَدة  فِ » :علیه السالمَفَقاَل أَُبو َعْبِد هللاَّ

َقاَل  :َقالَ  ُثمَّ  ،َن َسَنة  یُطوِل ِعْشرِ  یُثمَّ َنَزَل فِ  ،ِت اْلَمْعُمورِ یَرَمَضاَن إِلَى اْلبَ 

بِ  ِل لَ  یَم فِ یَنَزلَْت ُصُحُف إِْبَراهِ  صلی هللا علیه و آله :یالنَّ لٍَة ِمْن َشْهِر یأَوَّ

ْوَراةُ لِِستٍّ َمضَ  َو أُْنِزَل  ،َن ِمْن َشْهِر َرَمَضانَ یَرَمَضاَن َو أُْنِزلَِت التَّ

ُبوُر لَِثَماَن  ،َمَضانَ لَة  َخلَْت ِمْن َشْهِر رَ یُل لَِثاَلَث َعْشَرَة لَ یاإْلِْنجِ  َو أُْنِزَل الزَّ

َن ِمْن یَثاَلٍث َو ِعْشرِ  یَو أُْنِزَل اْلقُْرآُن فِ  ،َعَشَر َخلَْوَن ِمْن َشْهِر َرَمَضانَ 

 223.«َشْهِر َرَمَضانَ 

در كتاب شریف كافی از  (ره)مرحوم ثقةاسالم كلینی 

حفص بن غیاث روایت می كند كه حفص گفت: ازامام صادق 

ماه »فرماید: مباركه می هآیسئوال کردم که لسالم علیه ا

در حالی كه قرآن در طول  «رمضان كه قرآن در آن نازل شده

چگونه این مطلب با آیه سازگار  پسبیست سال نازل شده، 

 است؟ 

امام علیه السالم فرمود: قرآن كریم یك باردر ماه رمضان 

پیامبر به بیت معمورنازل شده و سپس در مدت بیست سال بر 

                                                 
ِد ْبِن اْلَقاِسمِ  ،لِی ْبُن إِْبَراِهیمَ عَ سند حدیث:  223 ِد ْبِن ُسلَیَمانَ  ،َعْن أَِبیِه َو ُمَحمَّ کلینی،  ...َعْن َداُودَ  ،َعْن ُمَحمَّ
 629ص  ،2ج  :کافی
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آنگاه امام صادق  ،اكرم صلی هللا علیه و اله نازل شده است

 پیامبر خدا صلی هللا علیه و آله فرمود: علیه السالم فرمود:

صحف ابراهیم علیه السالم در شب اول ماه رمضان 

و انجیل در سیزدهم و زبور ما وتورات در ششم آن 

درهیجدهم و قرآن در بیست و سوم ماه رمضان نازل 

 است.شده

ُه َسأََل أََبا َجْعَفٍر  ِ َعزَّ َو َجلَّ  علیه السالمَعْن ُحْمَراَن أَنَّ  :َعْن َقْوِل هللاَّ

ا أَْنَزْلناهُ فِ )  یُكلِّ َسَنٍة فِ  یفِ  یلَُة اْلَقْدِر َو هِ یَنَعْم لَ » :َقالَ  (لٍَة ُمباَرَكةٍ یلَ  یإِنَّ

 ،لَِة اْلَقْدرِ یلَ  یْنَزِل اْلقُْرآُن إاِلَّ فِ ی َفلَمْ  ،اْلَعْشِر اأْلََواِخرِ  یَشْهِر َرَمَضاَن فِ 

ُ َعزَّ َو َجلَّ  ُر فِ ی :َقالَ  (مٍ یْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحكِ یها یفِ ) :َقاَل هللاَّ لَِة اْلَقْدِر یلَ  یَقدَّ

َنِة إِلَى ِمْثلَِها ِمْن َقاِبٍل خَ  یُكوُن فِ یٍء یُكلُّ شَ  ٍر َو َشرٍّ َو َطاَعٍة َو یِتْلَك السَّ

َر فِ  ،ٍة َو َمْولُوٍد َو أََجٍل أَْو ِرْزقٍ یْعصِ مَ  َنِة َو قُضِ  یَفَما قُدِّ َفُهَو  یِتْلَك السَّ

ِ َعزَّ َو َجلَّ فِ  ،اْلَمْحُتومُ    «َئةُ یِه اْلَمشِ یَو هلِلَّ

 :َفَقالَ  ؟ِبَذلِكَ  یٍء ُعنِ یشَ  یأَ  (ٌر ِمْن أَْلِف َشْهرٍ یلَُة اْلَقْدِر خَ یلَ ) :قُْلتُ  :َقالَ 

الُِح فِ الْ » َكاِة َو أَْنَواِع اْلخَ یَعَمُل الصَّ اَلِة َو الزَّ ٌر ِمَن اْلَعَمِل یِر خَ یَها ِمَن الصَّ

ُ َتَباَرَك َو یَو لَْو اَل َما  ،لَُة اْلَقْدرِ یَها لَ یَس فِ یأَْلِف َشْهٍر لَ  یفِ  َضاِعُف هللاَّ

َ  ،نَ یَتَعالَى لِْلُمْؤِمنِ  َناَضایَما َبلَُغوا َو لَِكنَّ هللاَّ   228«ِعُف لَُهُم اْلَحَسَناِت بُِحبِّ

در كافی و من الیحضره الفقیه به صورت مسند، نقل 

كند كه حمران ازامام باقر علیه السالم ازاین آیه پرسید كه  می

 ک )و خجسته(رمباشبی ما قرآن را در »خدا می فرماید: 

                                                 
ِل َو ُزَراَرَة َعِن اْلفَُضی ،َعْن ُعَمَر ْبِن أَُذیَنةَ  ،َعِن اْبِن أَِبی ُعَمیرٍ  ،َعْن أَِبیهِ  ،َعلِی ْبُن إِْبَراِهیمَ سند حدیث:  228

ِد ْبِن ُمْسلِمٍ   188ص  ،3ج  :کلینی، کافی ...َو ُمَحمَّ
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شب قدر است كه هر سال در دهه  ،.  فرمود: آن«نازل كردیم

 ،قرآن نازل نشد مگر در شب قدر ،مضان قرار داردآخر ماه ر

در شب قدر هر امر محكمی جدا و »و خداوند می فرماید: 

در هر »سپس امام علیه السالم فرمودند:  «گرددمشخص می

شب قدر همه امورآن سال، تا شب قدر سال آینده اندازه گیری 

طاعت و او اینها اعم از خیر و شر،  ،«و مشخص می گردد

 116، والدت، اجل و روزی هستند...معصیت

آید این است كه آنچه از مجموع اخبار و احادیث به دست می

قرآن به طور كامل در ماه رمضان به بیت المعمور نازل شده و 

ع طالااز آنچه که در بیت المعمور بوده  صلی هللا علیه و آلهپیامبر 

یامبر و سپس در مدت بیست سال تدریجا از باطن قلب پ ندداشته ا

این در مواقعی بوده كه   ،صلی هللا علیه و اله بر زبانش جاری شده

آورده و الفاظ قرآن را بر او جبرئیل امین علیه السالم وحی می

 كرده است.تالوت می

                                                 
 در شب اول ماه رمضان ذکر شده است  ،البته در برخی از احادیث نزول قرآن کریم 226

ِ ْبِن اْلُمِغیَرةِ  ،َعْن أَِبیهِ  ،َعلِيُّ ْبُن إِْبَراِهیمَ  ِ َعْن  ،َعْن َعْمٍرو الشَّاِميِّ  ،َعْن َعْبِد هللاَّ  :َقالَ  علیه السالمأَِبي َعْبِد هللاَّ
ماواِت َو اأْلَْرضَ » ِ َیْوَم َخلََق السَّ ِ اْثنا َعَشَر َشْهرا  ِفي ِكتاِب هللاَّ َة الشُُّهوِر ِعْنَد هللاَّ ِ  ،إِنَّ ِعدَّ ةُ الشُُّهوِر َشْهُر هللاَّ َفُغرَّ

ِل لَْیلٍَة ِمْن َشْهِر َرَمَضانَ  ،َمَضاَن لَْیَلُة اْلَقْدرِ َو َقْلُب َشْهِر رَ  ،َعزَّ ِذْكُرهُ َو ُهَو َشْهُر َرَمَضانَ  َل اْلقُْرآُن ِفي أَوَّ  ،َو ُنزِّ
ْهَر ِباْلقُْرآِن.   66، ص 3کلینی، کافی: ج َفاْسَتْقِبِل الشَّ
  ،در همه سالهابه شب مخصوص عدم تعین قطعی شب قدر روایت نظر داشته باشد به ممکن است این 

داللت  22و  21، 19قرار گرفتن شب قدر در دهه آخر ماه مبارک و در یکی از سه شب  و روایاتی که بر
مراد از نزول در شب  ،وممکن است چنانکه صدوق ره فرموده است ،به صورت غالب نظر دارد ،دارد
 منافاتی با نزول مرتبه ای آن در شب اول ماه رمضان ندارد. و نزول کامل آن در شب یاد شده باشد  ،قدر
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و از برخی از احادیث فهمیده می شود که تفسیر و تطبیقات 

باطنی آیات قرآن کریم نیز به طور یک جا در شب قدر نازل 

ود. وسپس در طول یک سال همین تفسیر و تطبیقات به ش می

و اهل بیت  صلی هللا علیه و آلهصورت تدریجی دوباره به پیامبر 

علیهم السالم نازل می گردد. بنا بر این، همان نزول دفعی و 

تدریجی که در مورد اصل قرآن کریم وجود داشته در مورد بیان و 

از حدیث می توان ین معنی را ا ،تفسیر قرآن کریم نیز اتفاق می افتد

 زیر برداشت نمود: 

سأل أبا یسمعت رجال  :قال ،عقوبی یحدثنعن داود بن فرقد قال:

لة القدر یعن ل یأخبرن :فقال ،لة القدریه السالم ( عن لیعبد هللا ) عل

لو » :ه السالم (یكل عام ؟ فقال أبو عبد هللا ) عل یكانت أو تكون ف

 337«قرآنلة القدر لرفع الیرفعت ل

شنیدم مردی  :كند كه یعقوب نقل میداود بن فرقد می گوید:

شب قدر پرسید  در مورددر حضور امام صادق علیه السالم 

در زمان گذشته بوده و یا هر سال این شب وجود فقط كه آیا 

اگر شب قدر »دارد؟ امام صادق علیه السالم فرمودند: 

 .«برداشته شود؛ قرآن نیز برداشته می شود

 كه در حدیث آمده است که اگر شب قدر برداشته شود؛این

قرآن نیز برداشته میشود. به خاطرآنست كه همه ساله در شبهای 

                                                 
عن داود بن  ،عن بعض أصحابنا ،عن السیاري ،عن محمد بن أحمد ،محمد بن یحیىسند حدیث:  227
   188ص    ،3ج :كافيکلینی،  :فرقد قال
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، بر ولی زمان استقدر، در تفسیر قرآن، آنچه كه مربوط به یكسال 

به این معنی که در آن شب، تفصیل مجمالت قرآن و  ،نازل می شود

مصادیق آنچه در قرآن آمده  متشابهات آن و بیان تطبیقات و تأویل

ز جنبه دفعی نیاین نزول  وگردد، است بر امام هر زمان نازل می

 فرماید:دارد. چنانچه كه خداوند سبحان می

  (فیها یفرق کل امر حکیم)

پس اگر شب قدر نباشد؛ چنین احكامی از قرآن كه درباره 

و  قضایای جدید است نازل نخواهد شد واین یکی از ثمرات همگامی

همراهی اهل بیت علیهم السالم با قرآن کریم است که در احادیث 

قرآن و  ،این موضوع وارد شده است. بنابر این فریقین،مورد اتفاق 

ائمه اهل بیت علیهم السالم همگام و همراهند و از هم جدا نمی شوند 

 م صلی هللا علیه و اله وارد شوند وتا در حوض كوثر بر پیامبر اكر

 های گذشته نیز معنای همراهی آن دو را بیان كردیم . ما در بخش

شهر رمضان الذی انزل فیه ) :هشریف هآیخالصه آنکه 

بر نزول كل  (فی لیله القدر هانا انزلنا) :هشریف هآیقرینه  هب (القرآن

اراده شروع  و داردداللت قرآن كریم در شب قدر ماه رمضان 

 است. شده  یادنزول قرآن در شب قدر خالف ظاهر آیات 

لی هللا علیه آگاهی پیامبرص دانستن حصرمنعالوه بر این که 

 تیاز قرآن كریم در شب قدر به چند آیه ابتدای بعثت با توصیفاو آله 

شده همخوانی و بیان كه در قرآن كریم و روایات از شب قدر 
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بیان شده که مطابقت ندارند. چون در احادیث اهل بیت علیهم السالم 

ه امام و امت به آن نیاز دارند در شب قدر بر قلب مبارك همه آنچه ك

  .گردیده است نازلایشان 

 صدوق ره در این باره فرموده است: 

لة القدر جملة یل یشهر رمضان ف یذلك أن القرآن نزل ف یاعتقادنا ف

ن یمدة عشر یت المعمور فیت المعمور ثم نزل من البیواحدة إلى الب

 :ثم قال له ،ه العلم جملة واحدةیتعالى أعطى نبو أن هللا تبارك و  ،سنة

ال ) :و قال عز و جل (هُ یَك َوحْ یإِلَ  ْقضىیَو ال َتْعَجْل ِباْلقُْرآِن ِمْن َقْبِل أَْن )

ْك ِبِه لِساَنَك لَِتْعَجَل ِبِه   228.(اَنهُ یبَ ــ إلى قوله ــ ُتَحرِّ

 

 قرآن كریم و تدوین   كیفیت جمع

که باعث گردید  ابالغ گفتاری آنو نزول تدریجی قرآن كریم 

، نآچرا که قر ؛عموم مردم به حفظ این پیام الهی همت بگمارند

                                                 
اما آنچه که شیخ مفید ره در اشکال به این دیدگاه بیان فرموده اند   281ص  ،18ج  :بحاراألنوار 228

آیات به حوادث مختلف که آیات در باره آنها نازل شده است اوال این دیدگاه با ناظر بودن  :مبنی بر این که
 سازگاری ندارد 

 هستند می باشد  ره قدیم بودن قرآن و کالم مفسبو ثانیا این دیدگاه نظیر دیدگاه کسانی است که قائل 
 قابل نقد و جواب است. این از دو دیدگاه 

در به طور  خالصه  که پاسخ فرموده اند عالمه مجلسی در بحار االنوار هر دو اشکال را با بیان رسا
 شیخ مفید ره می توان گفت: پاسخ 

آیات و اخبار مستفیضه داللت بر ثبوت کتب الهی در لوح محفوظ قبل از نزول به پیامبران دارد. بنابر 
این ناظر بودن به حوادث با ثبوت آیات ناظر به آن حوادث در مراتب باال چون لوح محفوظ یا بیت 

هیچ  ،ندارد. ودر جواب اشکال دوم باید گفت که ثبوت حقیقت قرآن در مراتب باال قبل از نزول المعمور
تالزمی با قدیم بودن کالم الهی ندارد و این دو مطلب کامال از هم قابل تفکیک است چه اینکه بطالن قول 

 بودن کالم الهی با ادله دیگر ثابت است.  مبه قدی
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و انجام برخی از فرائض مهم  ،تعالیم دین بود همحور هم یگانه

 نظیر نماز به حفظ مقداری از قرآن وابسته بود.

آیات حفظ  ،از قرآن تفظاحبنا بر این یکی از راههای م

از قرآن  یه طوری كه هر مسلمانی حفظ مقدارقرآن در دلها بود ب

. و برخی نیز به ودنملقی میتزیاد وظیفه خود  و چهكم چه كریم را 

 . نددیگردحفظ كل قرآن كریم موفق می

بر تعلیم و تعلم  صلی هللا علیه و آلهات خاص پیامبر تأکید

قرآن واجرای برنامه های منظم جهت گسترش آن در میان مردم از 

زام معلمین قرآن به شهرها و قبیله هایی که تازه به اسالم طریق اع

 انو همچنین تعیین استاد و معلم برای تازه مسلمان 111ه بودندگروید

باعث تواتر نقل قرآن در میان مردم در زمان پیامبر  ،در مدینه

و در نتیجه دور ماندن آن از معرض تحریف و  صلی هللا علیه و آله

 گردید. تغییر در دوره های بعدی

       ات پیامبر گرامی را تأکیدنمونه هایی از برنامه ها و 

 می توان در روایات زیر مشاهده نمود:

  :است فرموده وآله هیصلی هللا عل امبر اكرمیپ

                                                 
مصعب بن عمیر و ابن مكتوم و عمار و بالل و رافع  ،جرت به مدینه: قبل از هپیامبر اکرم )ص( 229

و  ،و بعد از فتح مكه معاذبن جبل را به مكه اعزام نمود ،بن مالك انصارى را به تناوب به مدینه فرستاد
و  ،بن جراح و در یك سفر دیگر معاذ را به یمن فرستادابوموسى و عمروبن حزم انصارى و ابوعبیدة

 :ر.ک سیره ابن هشام .تمیم و گروهى از معلمان را به عضل و قارة اعزام كردرا به قبیله بنىعبادبن بشر 
 .287ص  ،1ج  :انساب االشرافو  1213ص  ،1ج :تاریخ طبریو  32ص  ،2ج 
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إنه النور  ،موا من مأدبة هللا ما استطعتمفتعل   ،القرآن مأدبة هللا»

 ؛شرفكم بتعلمهیتعلموه فإن هللا  ،و الشفاء النافع ،نیالمب

فرا  لهیا افتید از ضیتوانیم تا . پس خداست افتیض هسفر ،قرآن

آن نور مبین و شفاء سودمند است، آن را فرا گیرید که خدا با  ،دیریگ

   340.«فراگیری آن به شما شرافت خواهد داد

( صلی هللا علیه و آله) اکرم امبریپاز  علیه السالمحضرت علی 

 فرمو ده اند:   نقل نموده اند كه

  ؛اركم من تعلم القرآن و علمهیخ»

گران یرند و به دیند كه قرآن را فرا گی ان شما كسانیبهتر

 341 .«م دهندیتعل

ت آموزش قرآن را ی( اهمصلی هللا علیه و آله)اکرم امبر یپ

   ان فرموده اند:ین بیچنردم ممثالی قابل فهم برای ذكر با نیز 

عقیق أو إلى بطحاء مكة فیؤتى بناقتین أیكم یحب أن یغدو إلى ال» 

أهله من غیر مأثم وال قطیعة رحم ی بهما إلی كوماوین  حسنتین، فیدع

؟ قالوا: كلنا نحب ذلك یا رسول هللا . قال: ألن یأتی أحدكم المسجد 

فیتعلم آیة خیر له من ناقة، وآیتین خیر له من ناقتین، وثالث خیر له من 

  ؛ثالث

ا یق ین عقیوست دارد كه صبحگاهان به سرزمك از شما دین یكدام

دو ناقه بزرگ كوهان به او بدهند و او آن دو ناقه  ،بطحا در مكه برود
                                                 

. با تفاوتی كمی این 19 -18ص   ،92ج  :ور.ك بحاراألنوار  268ص  ،92ج  :بحاراألنوار  - 231
 نیز نقل شده است. بخش فضیلت قرائت قرآن این کتاب ادیث در مضمون آمده است. این اح

 ،3ج  :وسایل الشیعهو  267ص  ،1 :جامالی طوسی ...،ان النبی ص قال ،علیه السالمعن علی  231   
 828ص 



 213   قرآن کریم از منظر اهل بیت )ع(                                                      

ا قطع رحمی یاورد بدون آن كه شخص گناه و یان اهلش بیرا به م

ن یمردم پاسخ گفتند: ای رسول خدا همه ما چن ؟مرتكب شده باشد

كی از شما به مسجد یحضرت فرمود: اگر  .میداریزی را دوست میچ

ه فرا یو اگر دو آ ،ك ناقهیش بهتر از یرد برایه ای را فرا گید و آیایب

رد بهتر از سه ناقه یه فرا گیو اگر سه آ ،رد بهتر از دو ناقهیگ

 232.«است

 همچنین فرمود:

 ،و إن أكرم العباد إلى هللا بعد األنبیاء العلماء ثم حملة القرآن»

و یحشرون من قبورهم مع  ،األنبیاء یخرجون من الدنیا كما یخرج

 ،و یأخذون ثواب األنبیاء ،و یمرون على الصراط مع األنبیاء ،األنبیاء

فطوبى لطالب العلم و حامل القرآن مما لهم عند هللا من الكرامة و 

 .الشرف

امبران دانشمندانند و سپس ین مردم نزد خدا پس از پیبزرگوارتر

امبران یروند كه پ رون میینگونه با هماینان از دنیا ،حامالن قرآن

ا محشور یند با انبیامت از گورها در آیرون رفتند، و چون در روز قیب

ا را یكنند، و پاداش انب امبران عبور مییشوند، و از پل صراط با پ می

نده علم، و حامالن قرآن، با یدهند. پس خوشا به حال جو به آنها می

 232 .«دند دارن همه كرامت و شرفی كه نزد خداونیا

                                                 
حدثنا  :قال ،حدثنا أبو قالبة الرقاشی :قال ،حدثنا عثمان بن أحمد :قال ،سند حدیث: أخبرنا الحفار 232 

أن رسول  :سمعت أبی یحدث عن عقبة بن عامر :قال ،حدثنا موسى بن علی بن رباح :قال ،وهب بن جریر
 187ص  ،92ج  :بحاراألنوارو  287ص  :شیخ طوسی امالی ...،:هللا ) صلى هللا علیه وآله ( قال

 .19-18ص  ،92ج  :بحاراألنوار -232 
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 فرموده لت حامالن قرآنیدر فض امبر اكرمیپگری یث دیدر حد

  :است

امت  ؛ شریفترین افرادأشراف امتی حملة القرآن، وأصحاب اللیل» 

 233 .«من، حامالن قرآن و شب زنده دارانند

المسجد  یفسمع ضجتهم ف ،علیه السالمیب قال: كنت مع علیوروى كل

  لهؤالء... قراون القرآن،فقال: طوبىی

و کلیب می گوید: با علی علیه السالم بودم صدای جمعی را 

 شنید که در مسجد قرآن می خوانند، فرمود: خوشا به حال آنان...

وعن عبادة بن الصامت قال: )كان الرجل اذا هاجر دفعه »

سمع یالقرآن، وكان  علمهی( الى رجل منا صلی هللا علیه و آله)یالنب

( ى ة بتالوة القرآن، حت( ضج  لی هللا علیه و آلهصبمسجد رسول هللا 

 تغالطوا.یخفضوا اصواتهم، لئال ی ان هللا امرهم رسول

صلی هللا و عبادة بن صامت گوید: اگر کسی به سوی پیامبر )

( مهاجرت می کرده، حضرت او را به یکی از ماها علیه و آله

اد مردم فریسپرد تا به او قرآن آموزش دهیم، و در مسجد النبی  می

پیامبر  ،تالوت می کردندقرآن بلند به گوش می رسید که با صدای 

به آنان دستور می داد که صوتتان را به پایین آورید تا اشتباه 

 « نکنید.

                                                 
بی عیالن  الثقفی وعیسى بن حدثنا عمر بن أ :قال ،سند حدیث: حدثنا محمد بن أحمد البردعی  233 

 :قال ،حدثنا سعد بن سعید الجرجانی :قال ،حدثنا أبو إبراهیم الترجمانی :قاال ،سلیمان بن عبد الملك القرشی
شیخ  ...،قال رسول هللا ) صلى هللا علیه وآله ( :قال ،عن ابن عباس ،عن الضحاك ،حدثنی نهشل بن سعید

 213ص   :صدوق ره، امالی
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بینش و آگاهی از معنی با منظم و همراه  هتعلیم قرآن با برنام

 هحفظ و آگاهی در بار ،واین خود موجب استحکام ،و پیام آیات بود

 ت می شد. آیا

حدثنا من كان یقرئنا من  :قال ،عن أبی عبد الرحمن السلمی»

عشر  صلی هللا علیه و آلهأنهم كانوا یأخذون من رسول هللا  ،أصحابه

حتى یعلموا ما فی هذه من العلم و  ،فال یأخذون فی العشر اآلخر ،آیات

 238 .العمل

ت كرده اند كه گفت: برخی یاز ابوعبدالرحمن سلمی روا 

كه به ما قرآن  صلی هللا علیه و آلهغمبر یصحاب پاز ا

از  ،هیه ده آیگفتند: اصحاب، قرآن را ده آ آموختند می می

گرفتند، و تا زمانی كه  م میی( تعلصلی هللا علیه و آلهامبر )یپ

ه را درست نمی آموختند و به آنها عمل نمی كردند به یعلم ده آ

 «گر نمی پرداختند.یه دیده آ

یکی از پایه های مهم برای جمع و تدوین قرآن  به این طریق

کریم و جلوگیری از هر گونه دخل و تصرف ناخواسته در دوره 

های بعدی در امر تدوین قرآن، فراگیر شدن تعلیم و تعلم آن در میان 

مردم و جای گرفتن آن در ذهن و دل مسلمانان در زمان پیامبر 

 بود.  صلی هللا علیه و آله
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اههای محافظت از قرآن كریم تدوین و یكی دیگر از ر 

از ابتدای نزول  صلی هللا علیه و آلهاکرم پیامبر ،كتابت آن بوده است

موظف به كتابت را ای را از مسلمانان عده ،آیات قرآن

خان نام این کاتبان را برده اند و تعدادشان را به مورّ  ،نمودندوحی 

تن را به  51ز آنکه نام نفر رسانده اند. ابو عبدهللا زنجانی پس ا 51

از همه  عنوان کاتبان وحی ذکر می کند می گوید: آنان که بیش

زید بن ثابت و علی بن ابی  ،داشتندرا  پیامبرکتابت و مالزمت 

 بودند.  علیه السالمطالب 

قرآن و عرضه  هدر این میان برخی از صحابه به جمع هم

اهرا مقصود از ظ ،شدندموفق  صلی هللا علیه و آلهآن بر پیامبر 

 .همان آگاهی مستند بر نوشتن استهم جمع 

صلی هللا علیه و عده ی زیادی از همراهان پیامبر  ،بنابر این

د و نبه محافظت از قرآن به صورت نوشته اهتمام می نمود آله

 به جمع همه قرآن موفق شده بودند.   نیز برخی 

 : می نویسدمحقق زنجانی 

جمع را در زمان حیات پیامبر بعضی از صحابه تمام قرآن 

و بعضی دیگر قسمتی از قرآن را جمع آوری آوری کردند 

تکمیل نمودند. آن حضرت پس از رحلت تمام آن را نمودند و 

جامعان قرآن در عهد می گوید: محمد بن اسحاق در الفهرست 

علیه علی بن ابی طالب عبادتند از:  صلی هللا علیه و آلهپیامبر 

عبیدبن نعمان بن عمرو بن زید، ابو الدرداء  ، سعد بنالسالم
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)عویمر بن زید( معاذ بن جبل، ابو زیدبن ثابت بن زید بن 

 بن کعب بن قیس، عبید بن معاویه و زید بن ثابت.  نعمان، ابیّ 

ویژگی و امتیاز از  علیه السالمعلی در این میان، جمع امام 

کنار پیامبر چرا که وی  در تمام شرائط در  ؛خاصی برخوردار بود

به نسبت  صلی هللا علیه و آلهبودند و پیامبر  صلی هللا علیه و آله

 146قرآن به وی اهتمام خاصی داشتند. تأویلتعلیم تنزیل و 

عن علی  لیهم السالمعن أبیه عن آبائه ع ،عن جعفر بن محمد

سلونی عن كتاب هللا فو هللا ما نزلت آیة فی » :صلوات هللا علیه قال

و ال مسیر و ال مقام إال و قد أقرأنی إیاها  ،فی لیل و ال نهار ،كتاب هللا

فقام ابن الكواء  «هاتأویل( و علمنی صلی هللا علیه و آلهرسول هللا )

  ؟یا أمیر المؤمنین فما كان ینزل علیه من القرآن و أنت غائب عنه :فقال

( ما كان ینزل علیه من صلی هللا علیه و آلهكان رسول هللا )» :قال

 !یا علی :لقرآن و أنا غائب عنه حتى أقدم علیه فیقرئنیه و یقول لیا

ه و تأویلمنی ه كذا و كذا فیعل  تأویلو كذا و  ،بعدك كذا يأنزل هللا عل

 237.«هتنزیل

                                                 
236  
حدثنا الفضل بن محمد بن المسیب أبو محمد  :سند حدیث: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، قال  237 

 :حدثنا هارون بن عمرو بن عبد العزیز بن محمد أبو موسى المجاشعي، قال :البیهقي الشعراني بجرجان، قال

المجاشعي و  :حدثنا أبي أبو عبد هللا )علیه السالم(. قال :بن محمد )علیهما السالم(، قالحدثنا محمد بن جعفر 

حدثناه الرضا علي بن موسى )علیه السالم(، عن أبیه موسى، عن أبیه أبي عبد هللا جعفر بن محمد، عن 

 156ص  ،17ج  :بحاراألنوار و 551ص  ...امالی شیخ طوسی:آبائه



 219                                                  جمع قرآن كریمنزول و و ( ع)اهل بیت 

 

من  ازدرباره قرآن » :( فرمودعلیه السالم) یامام عل

در  ،ا روزیاز قرآن در شب  یاهیهر آ ،به خدا سوگند .دیپرسب

صلی هللا امبر اكرم یه هنگام اقامت نازل شده است پا بیراه و 

آن را به  تأویلو  ،آن را بر من تالوت فرموده استعلیه و آله 

از ن آن بخش یرالمؤمنیام یا :ن كواء گفتیا .من آموخته است

شد؟ نبودید چه می امبریشد و شما در كنار پیقرآن كه نازل م

و من نبودم، می شد ای كه نازل آیههر » حضرت فرمود: 

خواند و آن را بر من می ،آمدمنزد حضرت میوقتی 

خداوند پس از رفتن تو این آیه و آن آیه  !فرمود: ای علی می

به این صورت تنزیل و  ،آن اینچنین است تأویلرا نازل كرد و 

 .«آموختقرآن را به من می تأویل

علیه امام علی سلیم بن قیس در یک حدیث طوالنی از همچنین 

در باره ویژه گیهای جمع خود روایت می کند که آن حضرت  لسالما

 خطاب به طلحه فرمود:

 صلی هللا علیه و آلهة أنزلها هللا على محمد یا طلحة إن كل آی»

 تأویلو  ،یدیب یو خط ،صلی هللا علیه و آلهبإمالء رسول هللا  یعند

 ،ل و حرامو كل حال صلی هللا علیه و آلهة أنزلها هللا على محمد یكل آ

مكتوب بإمالء  یامة عندیوم القیه األمة إلى یأو حكم تحتاج إل ،أو حد

  ؛حتى أرش الخدش یدیب یو خط صلی هللا علیه و آلهرسول هللا 

صلی هللا علیه و ای كه خداوند آن را بر محمد )ای طلحه هر آیه

( نازل فرموده است، نزد من با امالی رسول خدا وخط خودم آله

صلی هللا علیه و ای كه خدا بر محمد )هر آیه تأویل، و موجود است

( نازل كرده، و هر حالل و حرام، یا حد، و حكمی که این امت تا آله
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قیامت بدان نیاز دارند، نزد من با امالی رسول خدا و خط خودم، حتی 

 348ْْ  «.ارش خدش)دیه ی خراشیدگی( مكتوب است

 یا در جمعآ :ی که در اینجا مطرح است این است کهسؤال

 ،انجام یافته صلی هللا علیه و آلهکه در زمان پیامبر گرامی  قرآن

قرآن  ی بین سوره هاا ترتیب و تنظیم بین آیه های یک سوره و ی

ترتیب بین  عبارت دیگر، آیابه  یا نه؟ مالحظه و مشخص می شد

پیامبر بوده و توقیفی است خود مستند به دستور  ی سوره ها وآیات 

د ورتنها محافظت از خود آیات و تعلق آیات به یک سوره میا اینکه 

ترتیب کنونی بین می توان گفت در این صورت که  ؟نظر بوده است

صلی هللا علیه آیات یک سوره و بین سوره های قرآن پس از پیامبر 

 با اجتهاد خود صحابه انجام گرفته است.   و آله

تیب موجود تر :قرائن فراوانی حکایت از این می نماید که

صلی هللا علیه و بین آیات یک سوره اغلب مستند به دستور پیامبر 

در  صلی هللا علیه و آلهچراکه عرضه قرآن بر پیامبر  ؛بوده است آله

نه ــ اختالف در باره جابجایی آیات در سوره ها  عدمزمان ایشان و 

پس از رسول هللا در مساله نه در زمان پیامبر بین حامالن قرآن و

آن دارد که حکایت از ــ مع قرآن به صورت مصحف )کتاب( ج

مستند به دستور شخص در اغلب موارد  ،بین آیاتترتیب موجود 

                                                 
 .66ص  ،26ج  :نواربحار اال :عالمه مجلسی 238



 221                                                  جمع قرآن كریمنزول و و ( ع)اهل بیت 

 

در احادیث هم بر ( بوده است و صلی هللا علیه و آله) پیامبر اکرم

  شده است. تأکید ترتیبقرائت سوره ها به همین 

ت كه این مشهور بر آن اساما در مورد ترتیب بین سوره ها، 

اصوال در این مورد  ؛گرفته استنكار در زمان پیامبرص انجام 

چون اگر  ؛این امر توقیفی نبوده است ودستور خاصی وجود نداشته 

و هرکدام از شد چنین مطلبی بود حتماً به عنوان یك كار مهم نقل می

 صلی هللا علیه و آلهصحابه در اثبات استناد ترتیب خود به پیامبر 

 . دندمی کوشی

 به هر حال شواهد مختلفی داللت بر اجتهادی بودن ترتیب

صلی هللا علیه وعدم وجود دستور  توقیفی از سوی پیامبر  بین سور

 در این امر می نماید.  و آله

بین مصاحف که نقل اختالف فراوانی  علی رغم :اوال :چون

آنها یکدیگر را به  صحابه در زمینه ترتیب سوره ها دیده می شود

متهم  صلی هللا علیه و آلهخطی از ترتیبی مورد دستور پیامبر ت

 د.  شابواین نشانه عدم توقیفی بودن این مساله می  ،نده انمودن

صحابه در قرار دادن برخی که در نقلها آمده است  :ثانیا

خود به مالحظه و اعمال نظر در  ،سوره های در جای فعلی آن

 نمودند. پیداکردن تناسب بین آنها اقدام می 

 علیه السالمیکی از ویژه گیهایی که برای مصحف علی  :ثالثا

شمرده شده است این است که ایشان قرآن را بر حسب ترتیب نزول 
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واین نیز نشان دهنده عدم استناد ترتیب فعلی بین  ،جمع نموده بودند

می باشد و گر نه علی  صلی هللا علیه و آلهسوره ها به دستور پیامبر 

 از ترتیب مورد دستور تخطی نمی نمودند.  المعلیه الس



 

 فصل پنجم

 فصونیت قرآن از تحریف



  (؛انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون: )هشریف هآیبر اساس 

  1«م.یكنم و بطور قطع از آن پاسدارى مىیما قرآن را نازل كرد)

خداوند حفظ  ی در صحت و مصونیت قرآن از تحریف نیست وکش

ن ین كرده است و با وجود ایان جهان تضمیرا تا پا قرآنتمام 

  .ر ممكن استیغامری آن قرف یر و تحریین الهى، تغیتضم

عه و اهل یاعم از ش - همه محققان و علماى بزرگ اسالم

ف به سوى قرآن دراز یچ گونه دست تحریهبر این باورند که  -سنت

ف را یه تحرتنها افراد اندكى از هر دو گروه قول بولی نشده است، 

 آگاهانکه خوشبختانه اند، ات دنبال كردهیاى از روابه خاطر پاره

ات مزبور ی، و رواهدركن نظر را بطور قاطع رد یدو گروه، ا هر

ر یعنى تفسی) "ف معنوىیتحر"ا ناظر به یدانسته و  "مجعول"را 

 "متن قرآن"به  "ر قرآنیتفس"ا اشتباه یات قرآن( یبراى آ نادرست

 دانند. مى

ــ ف قرآن را یكوته فكرانى كه اصرار دارند، اعتقاد به تحر

سنی در عه و یعلماى معروف و بزرگ ش علی رغم صراحت بیان

عه نسبت دهند، ناآگاهانه یر شیا غیعه یبه گروهى از شعدم تحریف 

و به خاطر اعمال تعصبهاى ناروا، اعتبار  ،زنندبه قرآن ضربه مى

اب یبرند و آب به آسر سؤال مىیرا ز ن كتاب بزرگ آسمانىیا

 زند. یرمى ان اسالمدشمن
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امبر یخى جمع آورى قرآن از عصر پیر تاریمطالعه س

ن به كتابت و حفظ ی( و اهتمام فوق العاده مسلمصلی هللا علیه و آله)

مخصوصا وجود گروه كاتبان وحى از  ،و تالوت و نگهدارى آن

سازد كه باز شدن شن مىقت را براى همه روین حقیروز نخست، ا

 ر ممكن بوده استیف به قرآن غیدست تحر

به دستور ــ  صلی هللا علیه و آلهبا تمهیداتی که پیامبر اسالم 

حفظ هرچه  و خداوند سبحان در فراگیر نمودن تعلیم و تعلم قرآن

بیشتر آیات و سوره های آن و اهتمام به قرائت و کتابت آن انجام 

هر گونه تحریف لفظی در باره این کتاب الهی از زمینه ــ داده بودند 

چرا که  نتیجه این تمهیدات تواتر قرآن در میان امت  ؛بین رفت

ــ به صورت  بود که صلی هللا علیه و آلهاسالم در زمان پیامبر 

دخل وتصرف در قرآن را غیر ممکن می  طبیعی ــ هر گونه

 ساخت. 

 صلی هللا علیه و آلهنیز چه در زمان پیامبر  علیه السالمعلی 

 ، وتعلیم و تعلم قرآندادن و چه پس از ایشان از طریق گسترش 

و پی ریزی علوم قرآنی و علومی که جهت  ،تربیت قراء و مفسران

جهت صیانت از محافظت از قرآن الزم بود نقش فوق العاده مهمی 

 . یفا نمودندا صلی هللا علیه و آلهتکمیل تالشهای پیامبر قرآن و 
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قرآن بدون هیچ تحریف و زیادت یا نقصانی  ،این طریقبه 

به نسلهای بعدی رسید و با گذشت هر روز درخشندگی و فراگیری 

 آن بیشتر شد. 

با این همه برای نفی هر گونه تشکیک در این زمینه ما در 

به ادله سالمت قرآن از هر نوع تحریف بر اساس سخنان  این بحث

اشاره  علیهم السالم و اهل بیت و آلهصلی هللا علیه  و سیره پیامبر

 می نماییم:

سیره عملی خود بر سالمت و اهل بیت علیهم السالم با گفتار 

و مصونیت قرآن كریم از هر گونه تحریف لفظی )كاستی، افزایش( 

از اهل بیت علیهم  روایات دال بر عدم تحریف را که  و تاكید نمودند

توان در ده دسته زیر  به تواتر اجمالی می رسند میالسالم و 

 بررسی نمود: 

تعلیم و تعلم قرآن دعوت و   ،حفظ ،احادیثی که بر قرائت -1

قرآن موجود  ،موضوع این ترغیبکه ترغیب می کند. روشن است 

خصوصا احادیثی که به قرائت یک سوره  ،در میان مردم است

کامل از قرآن پس از سوره فاتحه در دو رکعت اول نماز دستور 

 . ندده می

نمونه های متعددی از این احادیث را در بخش اول و دوم 

 این کتاب ذکر نمودیم.
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علیه السالم از پدرش از جدش رسول خدا صلی هللا مام باقر ا

  علیه و آله روایت می کند که فرمود:

ن یومن قرأ خمس ،نیكتب من الغافلیلة لم یل یات فیمن قرأ عشر آ»

ومن قرأ  ،نیة كتب من القانتیمائة آومن قرأ  ،نیة كتب من الذاكریآ

 ،نیة كتب من الفائزیومن قرأ ثالثمائة آ ،نیة كتب من الخاشعیآ یمائت

ة كتب له یومن قرأ ألف آ ،نیة كتب من المجتهدیومن قرأ خمسمائة آ

 349؛قنطار . . .

ه از قرآن را بخواند از غافالن یده آدر یک شب هر كس 

بخواند از ذاكران به  هیو هر كس پنجاه آ ،محسوب نمی شود

و  ،ه بخواند از قانتان خواهد بودیو هر كس صد آ ،دیآ حساب می

و هر كس  ،شود ه بخواند از خاشعان نوشته مییست آیهر كس دو

ه یو هر كس پانصد آ ،ه بخواند از رستگاران خواهد بودیصد آیس

ه یهر كس كه هزار آ ، وشود بخواند از تالش گران محسوب می

 «...شود ش نوشته مییری از برابخواند قنطا

  :در حدیثی فرمود ه السالمیمام صادق علا

 ،وعلیكم بتالوة القرآن فإن درجات الجنة على عدد آیات القرآن»

فكلما قرأ آیة رقی  ،اقرأ وارق :فإذا كان یوم القیامة یقال لقارئ القرآن

 281؛الحدیث ...درجة

                                                 
 . 338 ،ص2 :جشیخ کلینی، کافی ،61 - 89 ص:األمالي ،شیخ صدوق 239
عن أحمد بن أبي عبد  ،عن عمه محمد بن أبي القاسم ،حدثنا محمد بن علي ماجیلویه ) رحمه هللا (  281

  :لياألما ،شیخ صدوق...، عن المفضل بن عمر ،عن محمد بن سنان ،عن أبیه محمد بن خالد ،هللا البرقي
 331ص 
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ات یبه عدد آ چرا كه درجات بهشت ؛بر شما باد به تالوت قرآن

بخوان و باال  :شود امت به قاری قرآن گفته مییروز ق ،قرآن است

 .«ردیك درجه رفعت گیه كه بخواند یو هر آ ،ر(یبرو)رفعت گ

  :فرمود ه السالمیباقر علامام و نیز 

 ،من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة وأقل من ذلك وأكثر»

والحسنات من أول جمعة  كتب هللا له من األجر ،وم الجمعةیوختمه 

 . 281 ؛ام فكذلكیسائر األ یوإن ختمه ف ،هایكانت إلى آخر جمعة تكون ف

كسی كه قرآن را در مكه از جمعه تا جمعه دیگر ختم كند،  

ولی ختم آن در روز جمعه باشد، خداوند  ،یا كمتر و یا بیشتر

ای که برای او از اجر و نیكی به مقدار آنچه که از اولین جمعه

آن اجر و ثواب بوده تا آخرین جمعه كه در آن باشد  در

 .«و اگر در دیگر روزها ختم كند باز همینطور ،نویسدمی

شیخ صدوق رحمة هللا تعالی احادیث وارده در مورد ثواب قرائت 

برای  ،سور قرآن را به ترتیب بیان فرموده و به همین قسم از احادیث

 352عدم تحریف قرآن استناد کرده است

این  ،احادیثی که بر تمسک به قرآن دعوت می نماید  -5

 دسته خود به چند قسم تقسیم می شود. 

احادیثی که به پناه بردن به قرآن در هنگام فتنه ها و  الف

 پیش می آید دستور داده اند.  ،بروز تاریکیها در یافتن حق

                                                 
 128 ص:ثواب األعمال 281
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ر بكم یوالس ،ها الناس إنكم فی دار هدنة وأنتم على ظهر سفریأ»

قربان ید ویان كل جدیبلیل والنهار والشمس والقمر یتم اللیوقد رأ ،عیسر

 .ان بكل موعود فأعدوا الجهاز لبعد المجازیأتیو ،دیكل بع

 وما دار الهدنة؟  !ا رسول هللای :فقام المقداد بن االسود فقال :قال 

ل یكم الفتن كقطع اللیفإذا التبست عل ،قال: دار بالغ و انقطاع

ومن جعله  ،فإنه شافع مشفع وماحل مصدق ،القرآنكم بیفعل ،المظلم

دل یل یوهو الدل ،ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ،أمامه قاده إلى الجنة

وهو الفصل  ،لیان وتحصیل وبیه تفصیوهو كتاب ف ،لیر سبیعلى خ

ق یظاهره أن ،وله ظهر وبطن فظاهره حكم وباطنه علم ،س بالهزلیل

مه نجوم ال تحصى عجائبه وال تبلى ق، له نجوم وعلى نجویوباطنه عم

ل على المعرفة لمن یودل ،ح الهدى ومنار الحكمةیه مصابیف ،غرائبه

 ،نج من عطبیبلغ الصفة نظره، یول ،جل جال بصرهیعرف الصفة فل

ر یمشی المستنیر، كما یاة قلب البصیفإن التفكر ح ،تخلص من نشبیو

 353؛تربصكم بحسن التخلص وقلة الیفعل ،فی الظلمات بالنور

د و شما در یای مردم! شما در زمان آرامش و صلح هست

د كه )گذر( شب یشاهد ،برند د، شما را به شتاب مییحال سفر

ك یكند و هر دوری را نزد و روز، هر نوی را كهنه می

پس برای  ،آورد و هر وعده ای را به سر می ،گرداند می

وشش د، آماده كیش داریدان مسابقه دور و درازی كه در پیم

 د. یگرد
                                                 

علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السكونی، عن أبی عبد هللا عن آبائه سند حدیث:   282 
بحار ر.ك. ، 898ص    ،2ج  :كلینی ره، كافی... )علیهم السالم( قال: قال رسول هللا ) صلى هللا علیه وآله (

 . 123ص    ،37ج  :األنوار
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آرامش  های رسول خدا! خان: پرسیدبرخاست و مقداد 

 چیست؟ 

بالغ و  ه( فرمود: منظور خانصلی هللا علیه و آلهپیامبر )

رساند و از ای كه تو را به جایگاه ابدی می)خانه ،انقطاع است

پس هر گاه فتنه ها همچون پاره  ،شوی(جدا می این سرای

كه آن  ،دیبه قرآن روی آور ،گرفتهای شب تار شما را فرا 

و شاكی و خصمی  ،رفته استیعی است كه شفاعتش پذیشف

خود  وایشیهر كه آن را پ ،شود تش قبول مییاست كه شكا

آن را و هر كه  ،كشاندمی قرار دهد، او را به سوی بهشت 

كشاند. قرآن  می پشت سر خود قرار دهد، او را به دوزخ

ل، روشنگری و یرآن تفصن راه است. دیراهنما به سوی بهتر

ان حق و باطل( است و ی)م جدا كننده است، ق(ی)حقا لیتحص

ظاهرش حكم و دستور  یظاهری دارد و باطن ،ستیشوخی ن

ژرف با و باطنش یظاهرش ز ،باطنش دانشی ژرف ،است

 د نگانی دارز ستاریگانش نگانی دارد و ستارستار ،ق استیوعم

ز یآن را ناست و عمق  قرآن دارای عمقی)بنا بر برخی نقلها 

ب و یو عجا ،ش بی شمار استیهایشگفت ،(عمقی استدارای 

ت و پرتو گاه یبش كهنه و تمام نمی شود. چراغهای هدایغرا

برای كسی كه بشناسد صفت )حق( را  ،حكمت در آن است

و صفت  ،د آدمی دقت نظر كندیپس با ،راهنمای معرفت است

و از  ،ابدیی یرها ش چشمش آرد، تا از هالكتی)حق( را پ

نا یات دل شخص بیح هآیدن میشیرا كه اندید؛ زیتنگنا به در آ

 هها رایكیچنان كه آدمی به نور چراغ در تار رت استیوبا بص
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د و كم ) در شبهات یكو برهینپس بر شما است كه د. یمایپ می

 .«ها( منتظر بماندیكیو تار

 آمده است: یجعفد یزیجابر بن به  علیه السالمامام باقر  تیوصدر 

ك أهل مصرك و یا حتى لو اجتمع علیو اعلم بأنك ال تكون لنا ول» 

إنك رجل صالح لم  :و لو قالوا ،حزنك ذلكیإنك رجل سوء لم  :قالوا

 ،لهیو لكن اعرض نفسك على كتاب هللا فإن كنت سالكا سب ،سرك ذلكی

 ،أبشرفاثبت و  ،خائفا من تخویفه ،ترغیبه یراغبا ف ،دهیتزه یزاهدا ف

  .فإنه ال یضرك ما قیل فیك

إن المؤمن  ؟و إن كنت مباینا للقرآن فما ذا الذی یغرك من نفسك

فمرة یقیم أودها و یخالف هواها  ،معنی بمجاهدة نفسه لیغلبها على هواها

  354؛و مرة تصرعه نفسه فیتبع هواها فینعشه هللا ،فی محبة هللا

مه مردم شهرت بدان كه تو ولی ما نیستی مگر این كه اگر ه

و  ،بگویند كه تو مرد بدی هستی این سخن تو را دل آزرده نسازد

و  ،ای هستی این سخن تو را شاد نسازداگر بگویند تو مرد شایسته

در هر صورت خودت را بر كتاب خدا عرضه كن، اگر راه قرآن 

كند، زهد نسبت به آنچه تو را دعوت به زهد میو روی را می

از بیم و كنی، ه میكند توجّ تو را ترغیب می ورزی و به آنچه می

پس ثابت و استوار باش و بشارت باد  ،دهی آن بیمناک می شوی

چرا كه هر چه درباره تو گفته شده است به تو آسیبی  ؛ترا

رساند. ولی اگر از قرآن جدا هستی پس این چیست كه تو را نمی

                                                 
 288ص  :العقولتحف 283
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یش دارد، اهتمام به مجاهدت با نفس خو مؤمنمغرور ساخته است. 

سازد و ای خود پیروز گردد و كجی هوای نفس را راست میبرهه

او را  ،و گاه نفس ،ورزدبا هوای خود در راه محبت خدا مخالفت می

كند ولی باز خداوند او را زنده زند و پیروی از نفس میبه زمین می

 «سازد...می

در رابطه با تمسک به  لیه السالمین علی عمؤمنواز امیر ال

ی رسیده است که به برخی از آن اشاره ئرآن مجید توصیه هاق

در آن كه ــ ( در خطبه خویش علیه السالمامیرالمؤمنین )نماییم.  می

 ید:فرمامیــ شود فضیلت پیامبر و قرآن یادآوری می

ن فترة من الرسل، وطول هجعة من األمم وانتقاض یأرسله على ح»

والنور المقتدى به، ذلك  ،هیدین یب یق الذیمن المبرم فجاءهم بتصد

ه علم ما یولكن أخبركم عنه، إال إن ف ،نطقیالقرآن. فاستنطقوه ولن 

 .  288؛نكمیونظم ما ب ،، ودواء دائكمیث عن الماضیوالحد ی،أتی

خداوند پیامبر اسالم را هنگامی مبعوث فرمود كه از زمان 

ها در خواب عمیقی فرو ها گذشته و ملتبعثت پیامبران مدت

پیامبر به  ،شكسته شده بوددرهم و امور محكم  ،فته بودندر

های پیامبران پیشین را میان خلق آمد در حالی كه كتاب

ها شد كه همه باید از گر انسانهدایت ،و با نوری ،تصدیق كرد

از قرآن بخواهید  ،آن اطاعت نمایند و آن نور قرآن كریم است

                                                 
 .188الخطبة  :نهج البالغة 288
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ا من شما را از امّ  ،گویدكه هرگز سخن نمی ،تا سخن گوید

بدانید كه در قرآن علم آینده و حدیث  ،دهممعارف آن خبر می

شفادهنده دردهای شما و سامان دهنده  ،روزگاران گذشته است

 .«امور فردی و اجتماعی شما است

 همچنین فرموده است:

ال  یالذ یوالهاد ،غشیال  یواعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذ»

وما جالس هذا القرآن أحد إال قام عنه  ،كذبی ال یوالمحدث الذ ،ضلی

س یواعلموا أنه ل ،عمى یهدى أو نقصان ف یادة فیز :ادة أو نقصانیبز

فاستشفوه  ،وال ألحد قبل القرآن من غنى ،على أحد بعد القرآن من فاقة

 ،ه شفاء من أكبر الداءیفإن ف ،وائكمنوا به على الیواستع ،من أدوائكم

  286؛والضالل یالغوهو الكفر والنفاق و

و  ،فریبدای است كه نمیآگاه باشید همانا این قرآن پند دهنده

و سخنگویی است كه  ،سازدگری است كه گمراه نمیهدایت

كسی با قرآن همنیشین نشد مگر آن كه قرآن  ،گویددروغ نمی

در هدایتش افزود و از كور دلی و  ،بر او افزود یا از او کاست

نیاز كسی بدون قرآن بی !ه باشیدآگا ،اش كاستگمراهی

پس درمان خود را از قرآن بخواهید و در  ،نخواهد بود

 نها از قرآن یاری بطلبید كه در قرآن درمان بزرگتریسختی

 .«ها یعنی كفر و نفاق و سركشی و گمراهی استبیماری
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محور قرار دادن قرآن كریم در بازشناسی روشن است که 

منوط به یانهای فكری و اجتماعی و جرفردی تمایالت و آراء 

 صحت و دور بودن قرآن از تحریف می باشد. 

حدیث ثقلین که به تمسک به قرآن و اهل بیت علیهم  -ب

حدیث این  ،دستور می دهد صلی هللا علیه و آلهالسالم پس از پیامبر 

 به صورت متواتر در منابع حدیث شیعه و اهل سنت نقل شده است .

 ماید:در این حدیث می فر

ما إن تمسكتم  ی،تیأهل ب ین كتاب هللا وعترتیكم الثقلیتارك ف یإن»

 287؛أبدا یبهما لن تضلوا بعد

م را و اهل بیت، قرآن دو گوهر گران سنگ من در میان شما 

مادامی كه می گذارم، هستند  که از عترت )خویشان نسبی( من

 «د شد.ید هرگز گمراه نخواهیآن دو چنگ زنبه 

تحریف شده باشد چنگ زدن به آن قرآن اگر در صورتی كه 

خود گمراه كننده  بودبلكه ممكن  ،نه تنها مانع گمراهی نمی شود

 باشد.

در بعضی از نقلهای معتبر این حدیث این جمله نیز آمده 

 .«این دو از هم جدا نمی شوند»است كه:

                                                 
ص  ،2ج  :مستدرک حاکم ،89 – 13ص  ،2ج  :مسند احمدو  293ص  ،1ج  :کلینی، کافی  287
با تحقیق و گردآوری مجمع ب حدیث الثقلین و دیگر منابع معتبر برای تحقیق بیشتر رجوع شود به کتا 119

 جهانی اهل بیت علیهم السالم
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به زمین قرآن حبلی است كه از آسمان » :یا آمده است كه

 .«استآویخته شده 

بقای قرآن كریم تا روز قیامت به  براین جمله ها به روشنی 

 د.نصورت صحیح و تحریف نشده داللت دار

 احادیثی که بر اعجاز قرآن داللت می نماید. -1

 ما برخی از این احادیث را در بخش اعجاز قرآن آوردیم.

احادیثی که به عرضه نمودن احادیث بر قرآن داللت  -5

 احادیث به این شرح است: کند. برخی از این می

امام صادق علیه السالم در حدیثی نقل می کند که رسول خدا 

َو َعلَى ُكلِّ  ،َقة  یإِنَّ َعلَى ُكلِّ َحقٍّ َحقِ » ( فرمود:صلی هللا علیه و آله)

ِ َفُخُذوهُ ،َصَواٍب ُنورا   ِ  ،َفَما َواَفَق ِكَتاَب هللاَّ َو َما َخالََف ِكَتاَب هللاَّ

  358؛َفَدُعوهُ

برای هر حقی حقیقتی است و برای هر درستی نوری 

بنابراین هر چه موافق كتاب خدا بود آن را بگیرید و هر  ،است

 .«چه مخالف كتاب خدا بود آن را رها سازید

ایوب بن حر می گوید: از امام صادق علیه السالم شنیدم که می  

ِة َو ُكلُّ َحدِ َو ال ،ٍء َمْرُدوٌد إِلَى اْلِكَتابِ یُكلُّ شَ »فرمود:  نَّ َوافُِق یٍث اَل یسُّ

ِ َفُهَو ُزْخُرفٌ    359؛ِكَتاَب هللاَّ

                                                 
ْوَفلِی ،َعْن أَِبیهِ  ،َعلِی ْبُن إِْبَراِهیمَ ث: یسند حد 288 ُكوِنی ،َعِن النَّ ِ  ،َعِن السَّ  علیه السالمَعْن أَِبی َعْبِد هللاَّ

 267 ص :األمالي ،شیخ صدوقو  69ص  ،1ج  :شیخ کلینی، کافی ...َقالَ 
ةٌ ِمْن أَْصَحاِبَناسند حدیث:  289 ِد ْبِن َخالِدٍ  ،ِعدَّ َعْن یْحیى  ،َعِن النَّْضِر ْبِن ُسَویدٍ  ،َعْن أَِبیهِ  ،َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
   69ص  ،1ج  :شیخ کلینی، کافی  ...،اْلَحلَِبی
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شود و هر حدیثی هر چیزی به كتاب و سنت ارجاع داده می

 .«كه موافق با كتاب خدا نبود باطل است

ِث یَوافِْق ِمَن اْلَحدِ یَما لَْم »( فرمود: علیه السالمو امام صادق )

  360؛اْلقُْرآَن َفُهَو ُزْخُرفٌ 

 .«هر حدیثی كه با قرآن موافقت نداشته باشد باطل است

( می فرماید: پیامبر اکرم صلی هللا علیه علیه السالمو امام صادق )

َوافُِق ی یَما َجاَءُكْم َعنِّ  !َها النَّاسُ یأَ »و آله در منی خطبه خواند و فرمود: 

ِ َفأََنا قُْلُتهُ  ِ َفلَْم أَقُْلهُ  َخالِفُ یَو َما َجاَءُكْم  ،ِكَتاَب هللاَّ   361؛ِكَتاَب هللاَّ

ای مردم! هر چه از سوی من برای شما آمد كه موافق با 

 ام و آنچه كه مخالف كتاب خدا بودكتاب خدا بود من آن را گفته

 .«اممن نگفتهآن را 

فإذا وردت حقائق »در ضمن حدیثی فرمود:  ه السالمیعل یمام هادا

 ،الیها دلیفوجد لها موافقا وعل ،لینزاألخبار والتمست  شواهدها من الت

 .  262 ؛تعداه إال أهل العناد . . .یال  ،كان االقتداء بها فرضا

پس آن زمان كه حقیقت روایات آمد و تو شاهدهای آنها را 

روایات است و بدان آن از قرآن جویا شدی و دیدی كه موافق 

                                                 
ُد ْبُن یْحیىسند حدیث:  261 ِد ْبِن ِعیَسى ،ُمَحمَّ الٍ  ،َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َعْن  ،َعْن َعلِی ْبِن ُعْقَبةَ  ،َعِن اْبِن َفضَّ

 همان  ...أَیوَب ْبِن َراِشدٍ 
ُد ْبُن إِْسَماِعیلَ سند حدیث:  261 َعْن ِهَشاِم ْبِن اْلَحَكِم َو  ،َعِن اْبِن أَِبی ُعَمیرٍ  ،َعِن اْلَفْضِل ْبِن َشاَذانَ  ،ُمَحمَّ
 همان  ...َغیِرهِ 

 232 ص :تحف العقولحرانی،  262
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كند در این صورت پیروی از این حقایق روایی راهنمایی می

 .«گذرنداجب است و جز اهل عناد از آن نمیو

َثاِن ُمْخَتلَِفاِن یُكْم َحدِ یإَِذا َوَرَد َعلَ »( فرمود:علیه السالمو امام صادق )

ِ َفُخُذوهُ ،َفاْعِرُضوُهَما َعلَى ِكَتاِب هللاَِّ  َو َما َخالََف  ،َفَما َواَفَق ِكَتاَب هللاَّ

وهُ ِ َفُردُّ  363؛ِكَتاَب هللاَّ

مختلف به دستتان رسید آنها را بر كتاب خدا  دو حدیثاگر 

پس آن حدیثی را كه موافق كتاب است اخذ كنید  ،عرضه كنید

 .«و آنچه برخالف كتاب خداست آن را رد كنید

داللت دارند که قرآن به صورت ضمنی این احادیث همه 

ی همان قرآن نازل شده از سوی انزیادت و نقصهیچ موجود بدون 

و گر نه  ،است لی هللا علیه و آلهصاکرم امبر خدای سبحان بر پی

اشد به بمورد اطمینان و سالم نکه خود چیزی است ممكن گونه چ

عنوان معیار برای تشخیص سالمت دیگر مقوله ها مورد استفاده 

 واقع شود. 

احادیثی که در آنها اهل بیت علیهم السالم به آیات قرآن  -4

 ند. داده ارآن ارجاع استناد نموده و یا اصحاب خودرا به ق

                                                 
اَوْنِدی ِفی ِرَسالَِتِه الَِّتی أَلََّفَها ِفی أَْحَواِل أََحاِدیِث أَْصَحاِبَنا َو إِْثَباند حدیث: س 262 ِ الرَّ ِت َسِعیُد ْبُن ِهَبِة هللاَّ
ِتَها َمدِ  ،ِصحَّ ٍد َو َعلِی اْبَنی َعلِی ْبِن َعْبِد الصَّ َعْن أَِبی  ،ْبِن اْلُحَسینِ َعْن أَِبی اْلَبَرَكاِت َعلِی  ،َعْن أَِبیِهَما ،َعْن ُمَحمَّ

ِد ْبِن أَِبی ُعَمیرٍ  ،َعْن أَیوَب ْبِن ُنوحٍ  ،َعْن َسْعِد ْبِن َعْبِد هللاَِّ  ،َعْن أَِبیهِ  ،َجْعَفِر ْبِن َباَبَویهِ  َعْن َعْبِد  ،َعْن ُمَحمَّ
ِ َقالَ  ْحَمِن ْبِن أَِبی َعْبِد هللاَّ  .118ص   ،27ج   :وسائل الشیعة ...الرَّ



 228   قرآن کریم از منظر اهل بیت )ع(                                                      

نمونه های فروانی از این گونه احادیث در بخشهای استنادات 

اهل بیت علیهم السالم به قرآن و شیوه های تفسیر اهل بیت علیهم 

 السالم نقل گردید. 

احادیثی که داللت بر انس اهل بیت علیهم السالم با قرآن  -1

 . داردو قرائت مستمر سور قرآن توسط ایشان 

احادیث مربوط  ،خش انس اهل بیت علیهم السالم با قرآندر ب

 متعرض شدیم.را به این موضوع 

در قرآن وعدم التزام احادیثی که بر وقوع تحریف معنوی  -5

 و در عین حال نفی تحریف لفظی داللت می کند.عملی آن 

راجع نامه ای به سعد الخیر ضمن در  علیه السالم رقباامام 

  164؛اقاموا حروفه و حرفوا حدوده»به قرآن می نویسد: 

قرآن(  )احکامولی حدود قرآن  ،حروف قرآن را به پاداشتند

 .«را تحریف كردند

القران فحفظ حروفه قرأ و رجل  »فرمود:در حدیث دیگر و 

   165؛و ضیع حدوده

وفردی است که قرآن می خواند و حروف آن را حفظ 

 «.کند ولی حدود آن را تضییع می نماید می

                                                 
 82ص  ،8ج  :لكافیروضة ا 263
 627ص  ،2ج  :اصول كافی 268
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قرآن بدون هیچ گونه شریفه، حدیث دو این  استناد بهپس با 

تنها معانی و  ، وآن حفظ شده است وصنصحروف و در تحریفی 

های باطل مورد تأویلبوسیله تفسیرها و که مقاصد قرآن كریم است 

و همچنین در مقام عمل احکام آن  تحریف معنوی قرار گرفته است

 .تتوسط ستمگران و منحرفان پایمال گردیده اس

 احادیثی که صفات مختلفی را برای قرآن ذکر کرده است. -1

     اوصاف و  اهل بیت علیهم السالمامبر و یث پیدر احاد

ی برای قرآن ذکر شده است که هم به لحاظ گواهی ایشان یویژگیها

و هم با یک بررسی تطبیقی و موجود به وجود این ویژگیها در قرآن 

می توان به مصونیت قرآن مجید  ،در قرآنویژگیها احراز وجود آن 

 از هر گونه تبدیل و تحریف اذعان نمود.

را ذکر نمودیم. در آن احادیث مربوط به  ،در بخش عظمت قرآن

 به ذکر دو نمونه اکتفا می نماییم.نیز این جا 

ه الكتاب نورا ال تطفأ یثم أنزل عل» فرمود:ه السالم یعلعلی 

ومنهاجا ال  ،درك قعرهیحرا ال وب ،خبو توقدهیوسراجا ال  ،حهیمصاب

وحقا ال  ،خمد برهانهیوفرقانا ال  ،هءظلم ضویوشعاعا ال  ،ضل نهجهی

 ،ع العلم وبحورهینابیو ،مان وبحبوحتهیفهو معدن اإل ،تخذل أعوانه

ة الحق یوأود ،انهیاإلسالم وبن یوأثاف ،اض العدل وغدرانهیور

 ،نضبها الماتحونیون ال یوع ،نزفه المستنزفونیوبحر ال  ،طانهیوغ

  ،مسافرونضل نهجها الیومنازل ال  ،ضها الواردونیغیومناهل ال 
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و أعالم ال یعمی عنها السائرون، و آکام ال یجوز عنها القاصدون 

عا لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق یورب ،ا لعطش العلماءیجعله هللا ر

قا یس معه ظلمة وحبال وثیونورا ل ،س بعده داءیودواء ل ،الصلحاء

وهدى  ،وسلما لمن دخله ،وعزا لمن تواله ،عا ذروتهیومعقال من ،روتهع

وشاهدا لمن خاصم  ،نتحله وبرهانا لمن تكلم بهاوعذرا لمن  ،ئتم بهالمن 

ة لمن یوآ ،ة لمن أعملهیومط ،وحامال لمن حمله ،وفلجا لمن حاج به ،به

وحكما  ،ثا لمن روىیوحد ،وعلما لمن وعى ،موجنة لمن إستال ،توسم

   266؛من قضىل

 که را بر او نازل فرمودــ یعنى قرآن ــ سپس كتاب آسمانى 

ی كه افروختگاست  يچراغو ندارد، ی كه خاموشاست ی نور

كه اعماقش را درك نتوان است ی دریائو  آن زوال نپذیرد،

شعاعى  و در آن وجود ندارد، كه گمراهىاست راهى و  نمود،

ان وجدا كننده حق از فرقو  كه روشنى آن تیرگى نگیرداست 

كه است ى حقكه درخشش دلیلش به خاموشى نگراید،  باطل

مددكارانش خذالن  كهاست و حقى  اركان آن منهدم نگردد،

 نبینند. 

هاى دانش است و چشمه است،و مرکز آن قرآن معدن ایمان 

هاى پایه عدالت است،سرچشمه و برکه های  دریاهاى آن،

وسرزمینهاى  حق است هاى زاللنهر است،و اصل آن اسالم 

گیران تشنه كام، آبش را تمام ست كه بهرها ىیدریا مطمئن آن،

و ى است كه از آن كم نتوانند كرد، یهانتوانند كشید، و چشمه
                                                 

 21ص    ،98ج  :عالمه مجلسی، بحار االنوار و199الخطبة  :نهج البالغة 266
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محل برداشت آبى است كه هر چه از آن بر گیرند كم 

، كنندراه آن را گم نمى شود، منازلى است كه مسافران،نمى

ماند و ست كه از چشم سیر كنندگان پنهان نمىى ایهانشانه

 رهگذران را به خود متوجه ساخته( كوهسارى است كه )دیده

 گذرند. ی از آن نم

باران و  خداوند این قرآن را فرو نشاننده عطش دانشمندان،

و جاده وسیع براى صالحان قرار  ،فقهاءب وبهارى براى قل

 داده است.

 وماند،بیمارى باقى نمى قرآن داروئى است كه پس ازآن

و  شود،نورى است كه بعد از آن ظلمتى یافت نمى

 هپناهگاهى است كه قل آن مطمئن، هاست كه دستگیرریسمانى

براى كسى كه به آن  استنیرو و قدرتى بلند آن مانع دشمنان،

براى هر كس كه به آن وارد  محل امنى استو  چنگ زند،

 عذری به آن اقتدا كند،براى آنكه شود، راهنمائى است

و خویش گرداند،برهانى  مذهبآن را براى آن كس كه ت اس

شاهد و و ، هایش استدالل كندبراى كسى كه به گفته استدلیلی 

و ی پیروزو آن سخن بگوید، بوسیله راى آنكه ت باس گواهى

نجات  نمایند، براى افرادى كه با آن استدالل غلبه است

، كه حامل آن باشد و به آن عمل كندی كس یبرا استی ادهنده

و كه آن را به كار گیرد، ی كسی برا استی راهوار مركبو 

ی سپر كند،ری گذاكه با آن عالمتی كسی برا استی انشانه

ی برا دانشى است براى آن كس كه لباس رزم بپوشد، است

آنكه روایت كند ی رات باسی گفتار پر ارزش حفظ كند،كهی كس
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به عهده را قضاوت  كهی كسی براو فرمانى است  و حكم

 . «گیرد

( پرسیدم: ای علیه السالمعلی بن سالم گوید: از امام صادق )

 پسر رسول خدا! نظرتان درباره قرآن چیست؟ حضرت فرمود:

و هو  ،لهیهللا و تنز یهو كالم هللا و قول هللا و كتاب هللا و وح»

ل یو ال من خلفه تنز ،هیدین یل من به الباطیأتیال  یز الذیالكتاب العز

  367؛دیم حمیمن حك

قرآن كالم خدا، گفته حق، كتاب خدا، وحی الهی و تنزیل 

آن كتاب محكم و نفوذ ناپذیری است كه باطل از جلو  و ،اوست

تنزیلی است از سوی خداوند  ،یابدو از پشت آن بدان راه نمی

 «.فرزانه و ستوده

وان یک حقیقت تازه که با احادیثی که قرآن را به عن -1

گذشت زمان کهنه نمی شود و همواره معارف آن راهنمای انسان به 

 سوی حق و سعادت است معرفی می نماید.

 در بخش عظمت قرآن نمونه های از این احادیث ذکر گردید. 

احادیثی که در آنها به خواندن قرآن به همانگونه که  -17

 . نظیر حدیث زیر:مردم می خوانند دستور داده شده است

                                                 
حدثنا محمد بن أبی عبد هللا الكوفی  :حدثنا الحسین بن إبراهیم بن أحمد المؤدب رض قالسند حدیث:  267

حدثنا الفضل بن إسماعیل  :ن أحمد بن داهر قالحدثنا محمد بن إسماعیل البرمكی قال حدثنا عبد هللا ب :قال
 838ص  :صدوقشیخ  ماليا ...حدثنا :الكوفی قال
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سالم بن سلمة گوید: مردی برای امام صادق علیه السالم 

قرآن می خواند و من شنیدم حروفی را ادا می کرد که مردم آنها را 

   ادا نمی کردند، امام صادق علیه السالم فرمود:

علیه ائُِم قُوَم اْلقَ یْقَرأُ النَّاُس َحتَّى یُكفَّ َعْن َهِذِه اْلِقَراَءِة اْقَرْأ َكَما »

ِه َو  علیه السالمَفإَِذا َقاَم اْلَقاِئُم  السالم ِ َعزَّ َو َجلَّ َعلَى َحدِّ َقَرأَ ِكَتاَب هللاَّ

   368؛الحدیث ...علیه السالم یَكَتَبُه َعلِ  یأَْخَرَج اْلُمْصَحَف الَّذِ 

از این قرائت دست بردار، همانگونه که مردم می خوانند آن 

قائم آل محمد قیام کند، هر گاه قائم )عج( قیام گونه بخوان، تا اینکه 

کند کتاب خدا را طبق حدود آن قرائت می کند و مصحفی که علی 

 «.علیه السالم آن را نگاشته است بیرون می آورد

در حدیث فوق در پاسخ به وجود اختالف در قرائت و وجود 

ل و می فرمایند که قرائتهای متداو علیه السالمامام  ،قرائتهای شاذ

مشهور باید مورد تبعیت قرار گیرد. واز قرائتهای شاذ باید پرهیز 

شود، گرچه ممکن است در قرائتهای معروف نیز خطا راه یافته 

رفع  علیه السالمباشد که این گونه اختالفها با ظهور حضرت مهدی 

خواهد گردید. البته این به معنای وجود خطا در متن قرآن نمی باشد 

 ائت از اصل متن قرآن جدا است. چرا که حساب قر

                                                 
ُد ْبُن َیْحَیى  268 ِد ْبِن اْلُحَسْینِ  ،ُمَحمَّ ْحَمِن ْبِن أَِبي َهاِشمٍ  ،َعْن ُمَحمَّ  ،2ج  :شیخ کلینی، کافی ...َعْن َعْبِد الرَّ

 622ص 
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بررسی هرکدام از دسته های حدیث که در باال به آنها اشاره 

گردید ما را به این حقیقت رهنمون می سازد که اهل بیت علیهم 

السالم قرآن موجود را عاری از تحریف و تبدیل می دانستند و در 

کوشش سوق دادن مردم به استفاده هر چه بیشتر از این امانت الهی 

بنا بر احادیث یاد شده ادله روشنی است بر عدم تحریف  ،تام داشتند

 قرآن کریم از دیدگاه اهل بیت علیهم السالم.

 دیدگاه علمای تشیع در باره مصونیت قرآن از تحریف

س آنها عالمان بزرگ این مکتب أپیروان مکتب تشیع و در ر

یل و بر مصونیت قرآن از هرگونه تبدهمواره در طول تاریخ 

دیدگاه اکثریت قاطع در همه مقاطع تاریخ  و نموده اند تأکیدتحریف 

 ،ابراز داشتهآن و اگر کسی هم نظری بر خالف ، شیعه همین بوده

و ناچیز تلقی شده و در میان علما و پیروان  نادرنظر وی نظری 

علمی  هاین مطلب را هر کسی که با سیر اعتباری ندارد،این مکتب 

 بزرگان شیعه آشنا باشد می داند. و عملی علما و 

ى از یبه نمونه هابرای روشن شدن هر چه بیشتر این مطلب 

ده آنان یعه و عقیى شأحات بزرگان ما ـكه نشان دهنده ریتصر

 د:ییدرباره قرآن است ـ توجه فرما

ق (  هـ.111)متوفاى  صدوقخ یـ محدث بزرگ ش1

 سد: ینو مى
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امبرش یقرآنى كه خـداونـد متعال بر پ ،ن استیاعتقاد ما ا»

نازل فرمود همان است كه در  (صلی هللا علیه و آلهحضرت محمد )

ش از آن یك مجلد و در دسترس هـمه مردم قراردارد و هرگز بی

و هركس به ما نسبت  ...سوره دارد 115ده است و طبق مشهور نبو

ن است مسلما دروغگو یش از ایم قرآن بییدهد كه ما مى گو

  161.«باشد مى

اصول  ،خودق( در كتاب  هـ .511وفاى )مت ـدیمـفــخ یـ شـ5

ه را یگر فرقه هاى عدلیـعه با دیمورد اخـتـالف شـ یمسائل اسالم

 سد: یاز جمله مى نو ،مطرح كرده

ه و حتى یآ ،عه گفته اند: سورهیجماعتى از بزرگان ش»

اما  ده ام.ین عقیز بر ایاست و من خود ناى از قرآن كم نشده  كلمه

 157.«قینا باطل استوقوع زیادتی در قرآن ی

)متوفاى  علم الهدى سید مرتضى على بن الحسین -3

 گوید:(در جوابیه اول ازمسایل رساله طرابلسیات مى511

شهرهاى  علم به صحت نقل قرآن مانند علم به وجود» 

هاى مشهور جهان و بزرگ و حوادث تاریخى معروف و كتاب

قرآن  د شدهزیرا پیوسته بیش از امور یا اشعارشعراى عرب است،

چرا که قرآن معجزه نبوت و منبع علوم ؛ استمورد عنایت بوده 

                                                 
 .  92و  92شیخ صدوق ره، االعتقادات ص  269
 .86-88شیخ مفید، اوائل المقاالت، ص  271
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. وعلمای مسلمین نهایت اهتمام را در استشرعی واحکام دینی 

حفظ و نگهداری آن نموده اند به حدی که موارد اختالف کوچک 

نظیر اعراب، قرائت، تعداد حروف وآیات نیز مورد توجه آنها بوده 

یت صادقانه و ضبط دقیق چگونه ممکن است است. با این همه عنا

بدون شک، قرآن در زمان  !تغییر یا نقصان به قرآن راه یافته باشد؟

به همان صورتی که االن هست جمع و  صلی هللا علیه و آلهپیامبر 

 .151..«تالیف شده بود

ر گرانبها یهـ.ق ( در مقدمه تفس517)متوفاى  طوسىخ یشـ 5

 د:یمى گوتبیان الدان خود یو جاو

زى به قرآن افزوده شده باشد نزد همه ین كه چیاحـتـمـال ا»

ه بودن آن اجماع و یصاحب نظران مردود است و همگان بر بى پا

ز نزد همه مسلمانان مردود و یال كاستى ناتفاق نظر دارند و احتم

ح ما ]و مستفاد از یبى اساس مى باشد و مناسب مذهب صح

ق یادى از طریات زیروا ،در مـقـابـل ن است .یز همی[ ناتیروا

ات فراوانى از قرآن كاسته ین مضمون نقل شده كه آیعه و سنى بدیش

ر آحادند كه اخبا ،نها همهیولى ا ،ات هم جابه جا شده استیو برخى آ

پس بهتر است از آنها  ،د علم مى گردند و نـه مـوجب عملینه مف

                                                 
 .18، ص 1ر.ک. مجمع البیان: ج  271

http://www.al-shia.com/html/far/books/quran&olum/masunyat_quran/footnt01.htm#link121
http://www.al-shia.com/html/far/books/quran&olum/masunyat_quran/footnt01.htm#link121
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چون ممكن است آنها را  ،میروى گردانده و خود را سرگرم آن نساز

 155.«نمود تأویلر و یگر تفسیبه گونه اى د

صاحب تفسیر ق (  هـ .451عالمه طبرسى )متوفاى  5

 سد: یز مى نوینمجمع البیان 

ـزى بر یتفاق نظر دارند كه هرگز چـاجماع و ا ،همگان»

اما برخى از اصحاب ما و گروهى از  ،قرآن افزوده نشده است

اتى نقل كرده اند كه قرآن دچار دگرگونى و یروا ،ه عامهیحشو

ات ین روایمخالف ا ،انیعیه درست شیولى نظر ،كاستى شده

 151.«است

از بزرگان علمای ق (  هـ .551عـالمـه حـلى )متوفاى  4

 سد:یمى نو  شیعه

مى در یر و تقدیچ گونه دگرگونى و تاخین است كه هیحق ا»

ا بر آن افزوده نشده یزى از آن كاسته ینداده و هـرگز چقرآن رخ 

ن گونه حـرفـهـا اعـتـقـاد یم كه كسى به ایه خدا پناه مى برب ،است

امبر یپ هبه معجزید ابى تردیموجب راه  ،ن افكاریچراكه ا ،ـداكـندیپـ

 154.«اپى نقل شده استیمعجزه اى كه بطور متواتر و پ ،گرددمى 

                                                 
 . 2، ص 1شیخ طوسی، التبیان: ج  272
 .221ص  1مجمع البیان ج  272
 .121عالمه حلی، اجوبة المسائل المهناویة ص  273
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)متوفاى  جعفر كاشف الغطاءـخ یالـفـقـهـاء شــخ یشـ 1

مـنـد خود كشف الغطاء در ق( در مجموعه فقهى ارزشـ هـ . 1551

 سد: یبخش قرآن مى نو

نه سـوره اى بـدان  ،ندادهشى در قرآن رخ یچ گونه افزایه»

نه كلمه اى و نه  ،ر آنینه بسمله و نه غ ،ه اىیافزوده شده و نه آ

ك مجلد قراردارد و تالوت یو همه آنچه امروزه در  ،حرفى

از نـظر مذهب ـن مـسـالـه یا كالم خداى متعال است. ،شود مى

هى و مسلم بوده و اجماع مسلمانان بر آن ین اسالم بدیبلكه د ،عهیش

ان یشوای( و پصلی هللا علیه و آلهامبر )یات پیاسـتـوار است و روا

هرچند برخى افراد  ،ن مساله گواهى مى دهندیمعصوم همگى بر ا

ن مساله مخالفت نموده یندـ در ایـكه نزد مسلمانان به حساب نمى آ

 ،دان

ز یم كه قرآن از هرگونه كاستى نیدى نداریترد ،ـن طـوریهـمـ

خـداونـد مـنان حفاظت از آن را  ،نیكه صاحب د چرا ،مانده محفوظ

ح قرآن و اجماع دانشمندان در همه یچنان كه صر ،به عهده دارد

ز اعتبارى ندارد یبر آن داللت دارد و مخالفت عده اى ناچ ،اعصار

د: یاتى كه مى گویى كند كه ظـاهـر رواو عقل به روشنى حكم م

 .«ست و نمى توان بدان عمل كردیرفتنى نیبخشى از قرآن كم شده پذ

http://www.al-shia.com/html/far/books/quran&olum/masunyat_quran/footnt01.htm#link125
http://www.al-shia.com/html/far/books/quran&olum/masunyat_quran/footnt01.htm#link125
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فاى )متو ن كاشف الغطاءیحس خ محمدیه محقق شیفق -5

عه به ید درخشان شیان عقایق( رساله اى جالب در ب هـ. 1151

 سد:یقرآن مى نو هر درآورده و در بخشى از آن درباریرشته تحر

امبر یقرآن حاضر همان قرآنى است كه خداوند به سوى پ»

و با آن  ،دانی( فرستاد تا معجزه اى باشد جاوصلی هللا علیه و آله)

حالل و حرام را از  ،گرفته الهى را فرا تـحـدى كـنـد و مـردم احـكام

ا یچ گونه كاستى ید دانـست كه[ هیو ]با ،ص دهندیگر تشخیكدی

ده ین عقیان بر ایعینداده و اجماع ششى در آن رخ یف و افزایتحر

ن فكركند یگر فرقه هاى مسلمیا دیان یعیهركس از ش ،استوار است

ح قرآن را یرات صیقت آیدرحق ،ا كاستى شدهیف یقرآن دچار تحر

انا نحن نزلنا الذكر وانا له )د: یآن جا كه مى فرما ،ده انگاشتهیناد

 .«میم و خود نگهبان آنیمـا قرآن را فروفرستاد (؛لحافظون

ا اهل سنت نقل شده و یعه یق شیامـا اخـبـار آحادى كه از طر

ـح یبـرخـالف اخـبـار صـحـ ،ف قرآن استیا تحریظاهرشان نقص 

فند كه نه علم آورند و نه موجب یار ضعیوده و بسگر بیفراوان د

و یا  ه گردندیو توج تأویلد به گونه اى یجه بایدرنت ؛عمل مى شوند

 .«به سینه دیوار كوبیده شوند

بهائى االسـالم، مـحمدبن حسین حارثى عاملى، شیخ شـیـخ  1

 هـ.ق ( مى گوید: 1711)مـتـوفـاى، 

http://www.al-shia.com/html/far/books/quran&olum/masunyat_quran/footnt01.htm#link127
http://www.al-shia.com/html/far/books/quran&olum/masunyat_quran/footnt01.htm#link127


 281   قرآن کریم از منظر اهل بیت )ع(                                                      

از هرگونه دستبرد  عقیده درست این است كه قرآن بزرگ»

حفظ در قرآن  هآیمانده، نه افزایش یافته و نه كاهش، به دلیل  محفوظ

و آنچه مشهور شده كه از برخى آیات قرآن كلماتى افتاده  .مجید

 155.«است، نزد دانشمندان اعتبارى ندارد

 ی راجع به تحریف و پاسخ آنهاشبهات

 شبهه ی اّول

 یساس ادله روشنیت قرآن كریم از تحریف لفظی بر انمصو

ولی در اثر  ، امری مسلم استــ كه به برخی از آنها اشاره شدــ 

موجب و پیش آمده و حشویه خباریان از ابرخی که برای  یاشتباه

شبهاتی در بعضی از مغرضان نیز قرار گرفته است سوء استفاده 

یکی از آن شبهات وجود زمینه تحریف قرآن كریم مطرح شده است. 

ادیثی است که داللت بر پیش آمدن تحریف در قرآن روایات و اح

 دارند.

 پاسخ:

که است حادی آروایات برخی از مربوط به  هشبهاساس این 

این روایات که ولی باید توجه داشت  ،داللت بر تحریف قرآن دارند

 :از اعتبار ساقط هستندبه چند دلیل  قابل استناد نبوده و

 :دلیل اّول: ضعف سند

                                                 
 .26ر.ک. تفسیر آالء الرحمن: ص  278
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یا و مرسل  ،ین روایات از نظر سند ضعیفاکثر اچرا که 

سند بیشتر این احادیث به اشخاص ضعیف و غیر  ،مقطوع می باشند

موثق چون احمد بن محمد السیاری، یونس بن ظبیان، منخل بن 

جمیل، محمد بن الحسن بن جمهور و علی بن احمد الکوفی می رسد 

ایشان را هزار سال قبل عدم توثیق  ،که محققین علم رجال در شیعه

به صورت واضح و صریح بیان نموده اند. به عنوان  ،در حدیث

روایت از روایات تحریف به احمد بن  147نمونه سند بیش از 

محمد السیاری می رسد که از نظر علمای رجال در نقل حدیث قابل 

احادیث صحیح السند در منابع شیعه بنابر این  156اعتماد نمی باشد.

خیلی  155ته باشد بر خالف منابع اهل سنتکه داللت بر تحریف داش

می باشد. آنها نیز چنانکه بیان خواهد شد نمی تواند مدرکی برای کم 

 اثبات تحریف باشد.

 مراد تحریف معنوی است نه تحریف لفظیدلیل دوم: 

مورد تمسک قرار  ،اکثر احادیثی که برای وقوع تحریف

این راکه چ ؛قصور دارند ،از نظر داللت بر تحریف ندگرفته ا

احادیث بر وقوع تحریف معنوی توسط دشمنان اهل بیت علیهم 

دلخواه خود و بر خالف  هبای آیات قرآن یعنی تبدیل معن ،السالم

                                                 
 رجال نجاشی. ،ر.ک. شیخ طوسی،الفهرست 276
و مسانید معتبر در نزد اهل سنت، احادیث فراوانی وجود دارد که داللت بر در کتب صحاح  277

تحریف قرآن می کنند، برخی از این احادیث خصوصا آن دسته از احادیثی که از خلیفه دوم عمر و همچنین 
 عایشه نقل شده، چنان صریح هستند که قابل توجیه و تاویل نمی باشند. 
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د و بر وقوع تحریف لفظی در نمقصود خدای سبحان داللت می نمای

  378د.نقرآن داللتی ندار

احادیث به وقوع تحریف گونه در این به تعبیر دیگر گرچه 

مراد از تحریف در این رآن اشاره شده ولی روشن است که در ق

                                                 
 ی توان اشاره نمود:در این زمینه به روایات زیر م 278

ففي رحمة هللا هم فیها خالدون ( فانه  -إلى قوله  -قال علي بن ابراهیم في قوله ) یوم تبیض وجوه وتسود وجوه   -1

عن ابی ذر رحمة هللا ، عن مالك بن ضمرة ،عن عمران بن هیثم ،عن ابي الجارود ،عن صفوان بن یحیى ،حدثني ابي

یرد علی امتی یوم » :قال رسول هللا صلى هللا علیه وآله (یوم تبیض وجوه وتسود وجوه)لما نزلت هذه اآلیة  :علیه قال

رفناه ونبذناه حاما االكبر ف :فیقولون ؟القیامة على خمس رایات، فرایة مع عجل هذه االمة فاسألهم ما فعلتم بالثقلین من بعدی

ا النار ظماء مظمئین مسودة وجوهكم، ثم یرد علی واما االصغر فعادیناه وابغضناه وظلمناه، فاقول ردو ،وراء ظهورنا

واما  ،اما االكبر فحرفناه ومزقناه وخالفناه :فیقولون ؟رایة مع فرعون هذه االمة، فاقول لهم ما فعلتم بالثقلین من بعدی

  119ص    ،1ج  :تفسیر القمي ،علي بن ابراهیم القمي .«االصغر فعادیناه وقاتلناه

محمد بن الحسن  ،عن شریك ،عن یحیى بن ادیم ،عن سلیمان بن داود ،عن القاسم بن محمد ،حدثنا على بن محمد -2

انى تارك فیكم  !یا ایها الناس» :قال ،دعا رسول هللا اصحابه بمنى :قال أبو جعفر علیه السالم :عن جابر قال ،الصفار

ایها  :ثم قال ،الحوض ما لن یفترقا حتى یردا على  فانه ،كتاب هللا وعترتی اهل بیتى ،اما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ،الثقلین

ثم قال أبو جعفر علیه السالم اما كتاب  هللا  «وعترتی والكعبة البیت الحرام ،كتاب هللا :انى تارك فیكم حرمات هللا :الناس

 322ص  :بصائر الدرجات وكل ودایع هللا فقد تبروا . ،واما العترة فقتلوا ،مواواما الكعبة فهد   ،فحرفوا

ٌة ِمْن أَْصَحابَِنا -2 ِد ْبِن َمْنُصوٍر اْلُخَزاِعيِّ  ،َعْن إِْسَماِعیَل ْبِن ِمْهَرانَ  ،َعْن َسْهِل ْبِن ِزَیادٍ  ،ِعدَّ َعْن َعلِيِّ ْبِن  ،َعْن ُمَحمَّ

ُد ْبُن َیْحَیى ِد ْبِن اْلُحَسْینِ  ،ُسَوْیٍد َو ُمَحمَّ ِد ْبِن إِْسَماِعی ،َعْن ُمَحمَّ ِه َحْمَزَة ْبِن َبِزیعٍ  ،َل ْبِن َبِزیعٍ َعْن ُمَحمَّ َعْن َعلِيِّ ْبِن  ،َعْن َعمِّ

دٍ  ْهِديِّ  ،ُسَوْیٍد َو اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ ِد ْبِن أَْحَمَد النَّ ِد ْبِن َمْنُصورٍ  ،َعْن إِْسَماِعیَل ْبِن ِمْهَرانَ  ،َعْن ُمَحمَّ َعْن َعلِيِّ ْبِن ُسَوْیٍد  ،َعْن ُمَحمَّ

َفاْحَتَبَس اْلَجَواُب  ،َو ُهَو فِي اْلَحْبِس ِكَتابا  أَْسأَلُُه َعْن َحالِِه َو َعْن َمَسائَِل َكثِیَرةٍ  علیه السالمُموَسى ُت إِلَى أَبِي اْلَحَسِن َكَتبْ  :َقالَ 

فانصرفوا  ،وا على والة االمر منهمه ودل  لوفوه وبد  ائتمنوا على كتاب هللا فحر  ...» َعلَيَّ أَْشهُرا  ُثمَّ أََجاَبنِي بَِجَواٍب َهِذِه ُنْسَخُتُها

 128ص    ،8ج  :كافيشیخ کلینی، «عنهم...

عن عبد هللا  ،عن جده ،عن أبیه ،في المناقب روى بإسناده عن عبد هللا بن محمد بن سلیمان بن عبد هللا بن الحسن -3

و  ،م مراتبهم و أقام الرایات في مواضعهابهو رت   علیه السالملما عبأ عمر بن سعد أصحابه لمحاربة الحسین بن علي  :قال

 اثبتوا و أحاطوا بالحسین من كل جانب حتى جعلوه في مثل الحلقة  :عبأ أصحاب المیمنة و المیسرة فقال ألصحاب القلب

تها تبا لكم أی  »فقام الحسین علیه السالم ثم قال:  فاستنصتهم فأبوا أن ینصتوا... ،حتى أتى الناس لیه السالمفخرج ع

الی ان ، ..لجماعة وترحا، أفحین استصرختمونا ولهین متحیرین فأصرختكم مؤدین مستعدین، سللتم علینا سیفا فی رقابناا

فانما أنتم من طواغیت االمة وشذاذ االحزاب، ونبذة الكتاب، ونفثة الشیطان، وعصبة اآلثام، ومحرفی  علیه السالم:قال 

ء، ومبیری عترة االوصیاء، وملحقی العهار بالنسب، ومؤذی المؤمنین، وصراخ الكتاب، ومطفئ السنن، وقتلة أوالد االنبیا

  8ص    ،38ج  :عالمه مجلسی، بحار االنوار «الحدیث ...أئمة المستهزئین، الذین جعلوا القرآن عضین
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چرا که بیشترین کاربرد کلمه  ،احادیث، تحریف معنوی است

تحریف درلسان قرآن و حدیث در تحریف معنوی است نه تحریف 

 لفظی. 

 راغب اصفهانی در بیان معنای تحریف می گوید: 

"مراد از تحریف این است که با حفظ ظاهر سخن آن را 

می نمایند که مقصود گوینده آن، از بین می رود  تأویلری طو

  151و معنای خالف مراد از آن برداشت می شود."

از اهل بیت  یاحادیث متعدد ،برداشتصحت این شاهد 

بر وقوع تحریف معنوی در قرآن  هااست که در آن علیهم السالم

چه به صورت نوشته و چه به  ،متن آنبودن ظ فوهمراه با مح

 شده است.  تأکیدفظ و روایت صورت ح

بر محفوظ بودن  خطبه ایرد علیه السالمین علی مؤمنامیر ال

نموده اند که  تأکیدمتن قرآن همراه با وقوع تحریف معنوی در آن 

 نقل می نماییم:  بخشهایی از آن

ِد ْبِن اْلُحسَ  هِ  ،هِ یَعْن أَبِ  ،نِ یَعْن ُمَحمَّ ُر یأَمِ  َخَطبَ  :ِه َقالَ یَعْن أَبِ  ،َعْن َجدِّ

ُه َخَطَب یُرهُ ِبغَ ی]َو َرَواَها غَ  علیه السالمَن یاْلُمْؤِمنِ  ِر َهَذا اإْلِْسَناِد َو َذَكَر أَنَّ

َ َو أَْثَنى َعلَ  یِبذِ    :ِه ُثمَّ َقالَ یَقاٍر[ َفَحِمَد هللاَّ

دا  » َ َتَباَرَك َو َتَعالَى َبَعَث ُمَحمَّ ا َبْعُد َفإِنَّ هللاَّ  ه و آلهصلی هللا علیأَمَّ

َو ِمْن ُعُهوِد ِعَباِدِه إِلَى  ،ْخِرَج ِعَباَدهُ ِمْن ِعَباَدِة ِعَباِدِه إِلَى ِعَباَدِتهِ یِباْلَحقِّ لِ 
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 ،ِتهِ یِة ِعَباِدِه إِلَى َواَل یَو ِمْن َواَل  ،َو ِمْن َطاَعِة ِعَباِدِه إِلَى َطاَعِتهِ  ،ُعُهوِدهِ 

ِ یرا  َو َداعِ یرا  َو َنذِ یَبشِ  َعْودا  َو َبْدءا  َو  ،را  ی ِبإِْذنِِه َو ِسَراجا  ُمنِ ا  إِلَى هللاَّ

لَُه َو َتْفصِ  ،ُعْذرا  َو ُنْذرا   َو فُْرَقاٍن َقْد َفَرَقُه َو  ،ٍل َقْد أَْحَكَمهُ یِبُحْكٍم َقْد َفصَّ

ُهْم إِْذ َجِهلُوهُیَنُه لِ یقُْرآٍن َقْد بَ  وا ِبِه إِْذ یَو لِ  ،ْعلََم اْلِعَباُد َربَّ َو  ،َجَحُدوهُِقرُّ

ُكوُنوا یِر أَْن یِكَتاِبِه ِمْن غَ  یَفَتَجلَّى لَُهْم ُسْبَحاَنُه فِ  ،ْثبُِتوهُ َبْعَد إِْذ أَْنَكُروهُیلِ 

َو أََراُهْم قُْدَرَتُه  ،َف َعَفایَو أََراُهْم َعْفَوهُ كَ  ،َف َحلُمَ یَفأََراُهْم ِحْلَمُه كَ  ،َرأَْوهُ

َفُهْم مِ  ،َف َقَدرَ یكَ  َو  ،اتِ یَف َخلََق َما َخلََق ِمَن اآْل یَو كَ  ،ْن َسْطَوِتهِ َو َخوَّ

َو اْحَتَصَد َمِن اْحَتَصَد  ،َف َمَحَق َمْن َمَحَق ِمَن اْلُعَصاِة ِباْلَمُثاَلتِ یكَ 

قَِماتِ  َو  ،َف َحَكمَ یَو أََراُهْم ُحْكَمُه كَ  ،َف َرَزَق َو َهَدى َو أَْعَطىیَو كَ  ،ِبالنَّ

دا   ،َرىیْسَمُع َو یَع َما ْسمَ یَصَبَر َحتَّى  ُ َعزَّ َو َجلَّ ُمَحمَّ صلی هللا َفَبَعَث هللاَّ

  .ِبَذلِكَ  علیه و آله

َماِن شَ  یَس فِ یَزَماٌن لَ  یُكْم ِمْن َبْعدِ یَعلَ  یأْتِ یُثمَّ إِنَُّه سَ  ٌء أَْخَفى یَذلَِك الزَّ

ِ َتَعالَى َو َو اَل أَْكثَ  ،َو اَل أَْظَهَر ِمَن اْلَباِطلِ  ،ِمَن اْلَحقِّ  َر ِمَن اْلَكِذِب َعلَى هللاَّ

َماِن ِسْلَعٌة أَْبَوَر ِمَن یَو لَ  ،صلی هللا علیه و آلهَرُسولِِه  َس ِعْنَد أَْهِل َذلَِك الزَّ

عا  َو اَل أَْغلَى َثَمنا  ِمَن یَو اَل ِسْلَعٌة أَْنَفَق بَ  ،َحقَّ تاَِلَوِتهِ  یاْلِكَتاِب إَِذا ُتلِ 

َف َعْن َمَواِضِعهِ اْلِكَتاِب إِذَ   .... ،ا ُحرِّ

ُه َو یَو لَْم  ،ْبَق ِعْنَدُهْم ِمَن اْلَحقِّ إاِلَّ اْسُمهُ یلَْم  ْعِرفُوا ِمَن اْلِكَتاِب إاِلَّ َخطَّ

 .... ،َزْبَرهُ

ُ َعزَّ َو َجلَّ إِلَ  ِه ما َعِنتُّْم یٌز َعلَ یُكْم َرُسوال  ِمْن أَْنفُِسُكْم َعزِ یَو َقْد َبَعَث هللاَّ

ِه یَو أَْنَزَل َعلَ  ،صلی هللا علیه و آلهٌم یَن َرُؤٌف َرحِ یُكْم ِباْلُمْؤِمنِ یٌص َعلَ یَحرِ 

ٍم یٌل ِمْن َحكِ یِه َو ال ِمْن َخْلِفِه َتْنزِ یدَ یِن یِه اْلباِطُل ِمْن بَ یأْتِ یزا  ال یِكَتابا  َعزِ 

ِحقَّ اْلَقْوُل َعلَى یا َو یحَ ْنِذَر َمْن كاَن یِعَوٍج لِ  یَر ذِ یا  غَ یٍد قُْرآنا  َعَربِ یَحمِ 

 .... ،نَ یاْلكاِفرِ 
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ْشَد َحتَّى َتْعِرفُوا الَّذِ  ُكْم لَْن َتْعِرفُوا الرُّ َو لَْم َتأُْخُذوا  ،َتَرَكهُ  یَو اْعلَُموا أَنَّ

ُكوا ِبِه َحتَّى َتْعِرفُوا  ،َنَقَضهُ  یَثاِق اْلِكَتاِب َحتَّى َتْعِرفُوا الَّذِ یِبمِ  َو لَْن َتَمسَّ

َفهُ  یَو لَْن َتْتلُوا اْلِكَتاَب َحقَّ تاَِلَوِتِه َحتَّى َتْعِرفُوا الَّذِ  ،َنَبَذهُ یلَّذِ ا  ... ،َحرَّ

 ،َفُعلَِّم ِباْلِعْلِم َجْهلَهُ  ،ْعلَُم َما ُهَو إاِلَّ َمْن َذاَق َطْعَمهُ یَس یإِنَّ ِعْلَم اْلقُْرآِن لَ 

َر ِبِه َعَماهُ َع ِبِه َصمَ  ،َو ُبصِّ بِِه  ییَو حَ  ،َو أَْدَرَك بِِه ِعْلَم َما َفاتَ  ،َمهُ َو ُسمِّ

ِ َعزَّ ِذْكُرهُ اْلَحَسَناتِ  ،َبْعَد إِْذ َماتَ  َو  ،َئاتِ یَو َمَحا ِبِه السَّ  ،َو أَْثَبَت ِعْنَد هللاَّ

ِ َتَباَرَك َو َتَعالَى  .أَْدَرَك ِبِه ِرْضَوانا  ِمَن هللاَّ

ة  ُنوٌر َفاْطلُُبوا َذلَِك ِمْن ِعْنِد أَهْ   ُهْم َخاصَّ ة  َفإِنَّ َو  ،ْسَتَضاُء بِهِ یلِِه َخاصَّ

ٌة  ْخِبُرُكْم یَن یُهُم الَّذِ  ،ُش اْلِعْلِم َو َمْوُت اْلَجْهلِ یَو ُهْم عَ  ،ْقَتَدى بِِهمْ یأَِئمَّ

 اَل  ،َو َظاِهُرُهْم َعْن َباِطنِِهمْ  ،َو َصْمُتُهْم َعْن َمْنِطقِِهمْ  ،ُحْكُمُهْم َعْن ِعْلِمِهمْ 

َو َصاِمٌت  ،َنُهْم َشاِهٌد َصاِدقٌ یَفُهَو بَ  ،هِ یْخَتلِفُوَن فِ یَن َو اَل یَخالِفُوَن الدِّ ی

َخالِفُوَن اْلَحقَّ یاَل  ،َو ُمْخِبٌر َصاِدقٌ  ،َفُهْم ِمْن َشأْنِِهْم ُشَهَداُء ِباْلَحقِّ  ،َناِطقٌ 

ِ ال ،هِ یْخَتلِفُوَن فِ یَو اَل  ابَِقةُ َقْد َخلَْت لَُهْم ِمَن هللاَّ ِ َعزَّ یَو َمَضى فِ  ،سَّ ِهْم ِمَن هللاَّ

اِكرِ  یَو فِ  ،َو َجلَّ ُحْكٌم َصاِدقٌ   َن یَذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ

َفإِنَّ  ،ةٍ یَو اَل َتْعِقلُوهُ َعْقَل ِرَوا ،ةٍ یَفاْعِقلُوا اْلَحقَّ إَِذا َسِمْعُتُموهُ َعْقَل ِرَعا

ُ اْلُمْسَتَعانُ  ،لٌ یٌر َو ُرَعاَتُه َقلِ یُرَواَة اْلِكَتاِب َكثِ    380؛َو هللاَّ

خداوند تبارک و تعالی حضرت محمد صلی هللا علیه و آله را 

به حق برانگیخت تا بندگانش را از پرستش بندگانش به پرستش 

خویش، و از اطاعت پیمانهای بندگانش به خویش، و از پیمانهای 

 بندگانش به اطاعت خویش، و از والیت بندگانش به والیت خویش
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اذن که او بشارت گر و هشدار دهنده است و با  در آورد، در حالی

الهی به سوی خدای تعالی فراخواند در حالی که در آغاز کارش و 

اش چراغی روشنگر است. تا )برای حق گویان(  )دعوتهای( دوباره

 حجت و عذر و )برای باطل گرایان موجب( هشدار و خوفی باشد.

همراه خود احکام مفصل و در حالی که  )او را فرستاد(

روشن و در عین حال گوناگون و محکم آورده و )کتاب( جدا کننده 

حق از باطل و قرآنی آورده که آن را تشریح نموده تا بندگان در 

صورت جهالت آن را بدانند، و اگر منکر آن هستند بدان اقرار 

نمایند، و در صورتی که آن را انکار نموده بودند بر آن پایدار 

اشند، پس خدا بدون آنکه او را دیده باشند برای آنان متجلی گشت، ب

او گذشت خود  !و بردباری خود را به آنان نشان داد، چه بردباری

را به آنان نمایاند چه گذشتی! و قدرت خود را به آنان نمایاند، چه 

 تها ولقدرتی! و آنان را از قهر خویش ترسانده و چگونگی نابودی م

ه وسیله عقوبتها و کیفرها و چگونگی روزی دادن و درو شدنشان ب

هدایت و اعطاء را به آنان ارائه فرموده است، و کیفیت حکم کردن 

خود را )نیز( به آنان ارائه فرمود، و بر شنیدن و دیدن )آنچه که 

خدا حضرت  پسمردم می گفتند و انجام می دادند( صبر کرد، 

 ( این امور بر انگیخت.هللا علیه و اله برای )اصالحمحمد صلی 
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پس بدانید که بعد از من زمانی بر شما فرا می رسد هیچ چیز 

پنهان تر از حق و آشکار تر از باطل و فراوان تر از دروغ بر خدا 

 و رسولش نیست.

نزد مردم آن زمان ــ هنگامی که قرآن به صورت شایسته و 

لی اگر واقعی تالوت شود ــ هیچ تاالیی کسادتر از قرآن نیست، و

حقایق آن قرآن از مواضع خود منحرف شود و تحریف گردد، هیچ 

 و گرانتر از قرآن نیست... با ارزشترکاالیی 

نزد آنان از حق جز اسم باقی نمانده بود و از کتاب جز خط 

 و نوشته اش را نمی شناختند...

خدا از میان خودتان رسولی فرستاد که مشکالت شما بر 

آوردن شما حرص می ورزد و نسبت به سخت است، و بر ایمان 

مؤمنین رئوف و مهرورز است، و کتابی بر او فرستاد که شکست 

ناپذیر است و در مقابل و پشت سر باطل بر آن نفوذ نمی کند، و 

فرو فرستاده ای )از جانب خدای( حکیم و ستوده است، قرآنی است 

ر علیه عربی و بدون هیچ کجی، تا زندگان را هشدار دهد و حق را ب

 کافران محقق سازد...

و بدانید که شما )راه( هدایت را نمی بینید مگر آنکه آن کسی 

که آن را ترک کرده او را بشناسید! و به  عهد و پیمان کتاب است 

نخواهید یافت مگر آنکه پیمان شکن آن را بشناسید، و به آن )قرآن( 
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افکنده تمّسک نخواهید جست، مگر آنکه او را که آن را پشت سر 

 .بشناسید

و علم قران را جز کسی که طعم آن را چشیده باشد، کسی  

شد و ناشنوائی وسیله آن به علم تبدیل دیگر نمی داند، با جهلش به 

اش شنوا شد، و بدینوسیله علم از دست رفته را باز یافت، و بعد از 

مردنش زنده گشت، و نزد خدای تعالی حسنات را پایدار ساخت، و 

 زدود، و رضوان و خوشنودی الهی را درک کرد. بدیها را

آن )علوم قرآن( را از اهلش بجوئید، چرا که آنها نور 

مخصوصی هستند که روشنی می بخشند، و رهبرانی هستند که به 

آنها اقتدا می شود، و آنان دانش و مرگ جهالت هستند، آنان کسانی 

بر هستند که حکم )و قضاوت( آنان شما را از علمشان با خ

سازد، و سکوتشان )در برابر لغو( از منطق )حق( آنان و  می

ظاهرشان از باطنشان، شما را مطلع می سازد. و با )گفتار و 

آن کردارشان با( دین مخالفت نمی کنند و )با یکدیگر( در مورد 

در میان آنان گواهی راستین و ساکتی اختالف ندارند. و آن 

اهان بر حق و خبر دهندگان گویاست، و شأن آنان این است که گو

راستین باشند، )با گفتار و کردار خود( با حق مخالفتی نمی کنند و 

)با یکدیگر( در مورد آن اختالفی ندارند، ) در تقدیر الهی( برای 

آنان نعمت سابقه )والیت و عصمت( گذشته است، و در مورد آنان 
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ذکر حکم راستین ثابت شده است، و در این )موضوع( برای اهل 

 )نوعی( یادآوری است.

پس حق را اگر شنیدید با )اعتقاد کامل( آن را حفظ کنید و 

ی زبانتان( نباشد. چرا که راویان کتاب  تنها با روایت )و لقلقه

   «.فراوانند و رعایت کنندگان آن اندکند، و خدا یاری رسان است

لیه السالم در نامه ای که به سعدالخیر امام محمد باقر ع

را همراه با حفظ نص و ظاهر آن  ،قرآنمعنوی تحریف  اند، نوشته

  و می فرماید:به مخالفان اهل بیت علیهم السالم نسبت داده 

ُ َعْنُهْم ِعْلَم اْلِكَتاِب حِ ...» ٍة َقْد َرَفَع هللاَّ ُهْم  ،َن َنَبُذوهُیَو ُكلُّ أُمَّ َو َوالَّ

ُهْم حِ  فُوا  ،ِذِهُم اْلِكَتاَب أَْن أََقاُموا ُحُروَفهُ َن َتَولَّْوهُ َو َكاَن ِمْن َنبْ یَعُدوَّ َو َحرَّ

َوایَو اْلُجهَّاُل  ،ْرَعْوَنهُ یْرُووَنُه َو اَل یَفُهْم  ،ُحُدوَدهُ َو  ،ةِ یْعِجُبُهْم ِحْفُظُهْم لِلرِّ

َعایاْلُعلََماُء  َن یْوهُ الَّذِ َو َكاَن ِمْن َنْبِذِهُم اْلِكَتاَب أَْن َولَّ  ،ةِ یْحُزُنُهْم َتْرُكُهْم لِلرِّ

َدى ،ْعلَُموَن َفأَْوَرُدوُهُم اْلَهَوىیاَل  ُروا ُعَرى یَو غَ  ،َو أَْصَدُروُهْم إِلَى الرَّ

ُثوهُ فِ  ،نِ یالدِّ  َبا یُثمَّ َورَّ َفِه َو الصِّ ُة  ،السَّ اِس َبْعَد یَفاأْلُمَّ ْصُدُروَن َعْن أَْمِر النَّ

ِ َتَباَرَك َو َتَعالَى ونَ یِه یلَ َو عَ  ،أَْمِر هللاَّ الِمِ  ،َردُّ اِس یَن َبَدال  َواَل یَفبِْئَس لِلظَّ ُة النَّ

اِس َبْعَد ِرَضا  ،َو َثَواُب النَّاِس َبْعَد َثَواِب هللاَِّ  ،ِة هللاَِّ یَبْعَد َواَل  َو ِرَضا النَّ

ُة َكَذلِكَ  ،هللاَِّ   381؛َفأَْصَبَحِت اأْلُمَّ

علم کتاب  ،خدا ؛هر امتی که کتاب خدا را پشت سر انداختند

را از آنان برداشت و دشمن خود را که دوستش داشتند ولّی آنان 

                                                 
ُد ْبُن َیْحَیى 281 ِد ْبِن اْلُحَسْینِ  ،ُمَحمَّ ِد ْبِن إِْسَماِعیَل ْبِن َبِزیعٍ  ،َعْن ُمَحمَّ ِه َحْمَزَة ْبِن َبِزیٍع َو  ،َعْن ُمَحمَّ َعْن َعمِّ

ٍد اأْلَْشَعِريِّ  ِد ْبِن َعْن أَ  ،اْلُحَسْیِن ْبِن ُمَحمَّ َثُه َقالَ  ،َعْن یِزیَد ْبِن َعْبِد هللاَِّ  َعْبِد هللاَِّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ْن َحدَّ َكَتَب أَُبو  :َعمَّ
 82 -82ص ،8ج  :شیخ کلینی، کافی ...إِلَى َسْعٍد اْلَخیرِ  لیه السالمَجْعَفٍر ع
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از جمله پشت سر انداختن کتاب این بود که: حروف و کلمات  کرد.

قرآن را محفوظ نگه داشتند ولی حدود حالل و حرام و احکام آن را 

تحریف کردند، آنان را روایت می کنند ولی )حق( آن را رعایت 

ولی  در شگفت می شوند،ان از روایت کردن آنها نادان .نمی کنند

علماء به خاطر اینکه آنان حدود آن را رعایت نمی کنند محزون می 

 شوند.

و از جمله پشت سر انداختن کتاب این است که: افراد نادان 

را والی و سرپرست خود گردانیدند و هوای نفس را بر آنان وارد 

ند و ارکان دین را تغییر ساختند، و آنان را به هالکت برگرداند

دادند، و آن )تغییرات( را در میان نادانان و کودکان به ارث 

به ( ( علیه السالمگذاشتند، امت بعد از امر الهی )به والیت علی )

 .امر مردم برگشتند..

به جای والیت الهی، و پاداش مردم به جای والیت مردم 

ه بد جایگزینی خشنودی الهی چبه جای پاداش الهی خشنودی مردم 

 «.است، ولی امت اینچنین شدند

بعد از فتح بصره خطبه ای  علیه السالمهمچنین امام علی 

 صلی هللا علیه و آلهایراد فرمودند و در آن خطبه از پیامبر اکرم 

 :داردف معنوی در قرآن اشاره یبه وقوع تحر ندنقل نموده امطالبی 

لی هللا علیه لی ان قال صا ...یا علی انك باق بعدی، ومبتلى بامتی»

وتجاهد من امتی كل من خالف القرآن وسنتی، ممن یعمل فی  و آله:

  .فی الدین انما هو أمر الرب ونهیه رأیالدین بالرأی، وال 
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  .فقلت: یارسول هللا فأرشدنی إلى الفلح عند الخصومة یوم القیامة

عطفوا فقال: نعم. إذا كان ذلك كذلك فاقتصر على الهدى، إذا قومك 

الهدى على الهوى، وعطفوا القرآن على الرأی، فتأولوه برأیهم بتتبع 

الحجج من القرآن لمشتهیات األشیاء الطاریة عند الطمأنینة إلى الدنیا، 

فوا الكلمة عند مواضعه فاعطف أنت الرأی على القرآن، وإذا قومك حر  

الفرقة عند االهوال الساهیة، واالمراء الطامحة، والقادة الناكثة، و

القاسطة، واألخرى المارقة اهل االفك المردی والهوى المطغى، 

  382؛والشبهة الخالفة، فال تنكلن عن فضل العاقبة، فان العاقبة للمتقین

من می مانی و به امت من مبتلی می شوی.....  تو پس از !ای علی

هر كس از امت من كه با قرآن و سنت من با آنگاه پیامبر فرمود: 

خویش عمل  رأیهمان ها كه در دین به  ،جنگیمی  زدمخالفت ور

تنها امر ونهی الهی مطرح  ،نیست رأیبا این كه در دین  ،كنند می

  .است

روز قیامت در مت خصوبه مرا به پیروزی  !گفتم: ای رسول خدا

 .راهنمایی فرما

آن  ،بر هدایت اكتفاء كنتو وقتی كه چنان شد  :حضرت فرمود 

قرآن را بر و  ،گرداندندبرت را بر هوای خویش قوم تو هدایکه ان زم

 ،كردند تأویلخویش  رأیو قرآن را با  رگردانندخویش ب رأیمحور 

در زمانی  خود هواهای نفسانیبر در آوردن حجت های قرآنی رای ب

و  ،معطوف نماخویش را بر قرآن  رأیتو  ،که به دنیا اعتماد نموده اند

غفلت در بحرانهای گاههایش م تو سخن را از جایقوآن زمان كه 
                                                 

 322ص    ،92ج  :رعالمه مجلسی، بحار االنواو  289ص    ،1ج  :الشیخ الطبرسي ،االحتجاج 282
   198ص    ،16ج  :متقي هندي، كنز العمال و
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( و گروه ناکثینپادشاهان آزمند و رهبران بیعت شكن ) نزد برانگیز و

و دیگر گروه خارج از دین )مارقین( كه اهل دروغ  ،ظالم )قاسطین(

تحریف كنند تو از عاقبت  می باشند مهلك و هوای طغیانگر و شبهه

 .«چرا كه عاقبت از آن متقیان است ،نمانارزشمند باز

جای هیچ شبهه ای نیست که در کنار محفوظ بودن متن قرآن 

قطعا صورت در قرآن انی( این نوع تحریف )تحریف معکریم 

     کسانی که دارای گرایشهای انحرافی  ونچ ؛گرفته است و می گیرد

د نسعی می نمایگذاشتن اهل بیت علیهم السالم بوده اند با کنار 

و قرآن را مطابق نظر لوه داده جقرآن با سازگار گرایشهای خود را 

 د. نخود معنی نمای

بنا بر این منظور از وقوع تحریف در برخی از نقلها، 

  111تحریف معانی ومقاصد قرآن است نه تحریف الفاظ آن.

                                                 
ْنِزیِل َو التَّْحِریِف،َعِن تحریف در حدیث مقصود از اما  111 اِريُّ ِفي التَّ یَّ ٍد السَّ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

اِل َعْن ُقَطَبَة ْبِن َمْیُموٍن َعْن َعْبِد اأْلَْعلَى َقاَل َقاَل أَُبو َعْبِد هللاَِّ  فُوَن اْلَكلَِم » علیه السالم اْلَحجَّ أَْصَحاُب اْلَعَرِبیِة یَحرِّ

یا به معنای ابداع احتماالت مختلف در مورد معنای یک  (279ص  ،3ج  :الوسائلمستدرك) «َعْن َمَواِضِعهِ 

آیه بر اساس قواعد زبان عربی و بدون توجه به قرائن مشخص کننده معنی است که در این صورت مراد 

ویا مراد قرائتهای  ،ریف معنوی و تفسیر به رای خواهد بود که در احادیث از آن نهی شده استهمان تح

ی است که با معیار قرار دادن قواعد نحوی و بدون اخذ از قراء پیشین به صورت احتمال ذکر شده نادر

ا که مناسبت چر ؛است. احتمال این که مراد از تحریف در این حدیث تحریف لفظی بوده باشد نادرست است

 خاصی بین تحریف لفظی و علم به قواعد زبان عربی وجود ندارد.
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 :شبهه ی دوم

در کنار نص قرآن ذکر شده  عباراتیبرخی از روایات  در 

رآن یاد شده به عنوان تنزیل ق عباراتودر برخی از روایات از آن 

 .است

 پاسخ 

ناظر به بیان تفسیر آیات و شان نزول  یا هاین عبارات افزود

 نهذکر تطبیقات و مصادیق آیات می باشد. ناظر به یا است و آنها 

 ارائه متن جدید از آیه و تخطئه قرائت موجود. 

كه ــ را از روایات یک نمونه برای روشن شدن این مطلب 

به شیعه را شبهه تحریف قرآن كریم مستمسكی برای كسانی كه 

 :نماییمنقل و بررسی می ــ دهند، قرار گرفته استنسبت می

 :عن محمد بن الفضیل، عن أبي الحسن الماضي، علیه السالم قال

 :قال (یریدون لیطفئوا نور هللا بأفواههم) :سألته عن قول هللا عزوجل

 «بأفواههم یریدون لیطفئوا والیة أمیر المؤمنین علیه السالم»

 :لقوله عزوجل ،وهللا متم االمامة» :قال  (وهللا متم نوره) :قلت 

 فالنور هو االمام . (الذین آمنوا باهلل ورسوله و النور الذي انزلنا)

هو الذي  :قال (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودین الحق) :قلت 

  .أمر رسوله بالوالیة لوصیه والوالیة هي دین الحق

یظهره على جمیع االدیان  :قال (على على الدین كله لیظهره) :قلت

ولو كره )والیة القائم  (وهللا متم نوره) :یقول هللا :قال ،عند قیام القائم

  .بوالیة علي (الكافرون
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أما هذا الحرف فتنزیل وأما غیره  ،نعم» :هذا تنزیل ؟ قال :قلت

  384.«فتأویل

در  سالمعلیه ال ل از امام موسى بن جعفریمـحـمـدبن فض

طفوا نورهللا بافواههم وهللا مـتـم نـوره یدون لیری) :هآیر یتفس

          فرمود: علیه السالمـت مى كند كه امام یروا (ولـوكـره الـكـافـرون

را  علیه السالمن یمؤمنرالیت امیشان والیمى خواهند با دهانها

  سازند. خاموش

خداوند  مود:فرست ؟ یچ (وهللا متم نوره)منظور از  :دمیپرس

 د:یگر كه مى فرماید هآیل یبه دل ،تمام می کندمساله امامت را 

  «د.یاوریمان بیم ایبه خدا و رسول او و نورى كه نازل كرد»

هـو ) :كردم سؤالاره تفسیر این آیه نیز د: دربیسپس مى گو

ن كله یظهره على الدین الحق لیالذى ارسل رسوله بالهدى ود

امبرش یخداوند پفرمودند:  علیه السالمام امـ( ولو كره المشركون

ن امر یروزگرداند و ایان پیرا فـرسـتـاد تا او را بر همه اد

چراكه خـداونـد مـى  ؛ابدیام قائم )عج ( تحقق مى یهنگام ق

خداوند نورش را به كمال مى رساند هرچند »د: ـ یفـرما

  .«دیایخوششان ن علیه السالمت على یمنكران وال

 فرمودنده است؟ امـام یل آیر طبق تنزین تفسیاا آی :دمیپرس

گر یرهاى دیولى تفس ،ل استیآرى آن چـه مـن گـفـتـم تـنـز

  «.تى است ]بى اعتبار[تأویال

                                                 
   ،1ج  ،الشیخ الكلیني ،الكافي ،...عن ابن محبوب ،عن بعض أصحابنا ،علي بن محمدسند حدیث:  283

    322ص 
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ر مى كند و براى یت تفسینـور خدا را به وال علیه السالمامـام 

چون  ،سوره تغابن اسـتـشـهـاد نـمـوده هشت هآیر به ین تفسیا

ت یوال هآیخدا نازل شده در س جانبتى كه از عیروى از شریپ

امبر ینان پیكه در رهبرى امامان معصوم و جانش استالهى 

  .ابدی( تجلى مى صلی هللا علیه و آله)

 ،ار جالب امام به شگفت آمدیر بسیـن تفسیراوى از ا

رى كه هنوز به گوشش نخورده و كسى زبـان بدان یتفس

ه یر مطابق شان نزول آیتفسن یا اید: آیلذا پرس، نگشوده بود

 ن معنا نازل شده است ؟ یبه همآیا مى باشد و 

ر یان كردم تفسیپاسخ مى دهد: آرى ! آنچه ب علیه السالمامام 

تى تأویاله ین آیگر درباره ایرهاى دیه است و تفسیح آیصح

ه یان مى كند جزء آیآنچه را ب علیه السالمامام  پس ل.یاست بى دل

ف پنداشته اندـ بلكه یگونه كه قائالن به تحرهمان  نمى شمارد ـ

رى عالى و از نوع برتر ـكه جز یتفس ،ر مى داندیآن را تفس

كسى  لی هللا علیه و آلهص امبریـت پیراسخان در علم از اهـل بـ

ن و یه را تخمیگر در مورد آیبدان دسترسى نداردـ و سخنان د

 ل معرفى مى كند.یبى دل تأویل

معتبر روایات را از نظر سند این برخی از بر فرض که 

با قرآن  تباز به لحاظ مخالفمردود نماید باشد و داللت بر تحریف 

 صحیحبر اساس احادیث چرا که  ؛از درجه اعتبار ساقط هستند

حدیث است و لذا و اعتبار قرآن معیار تشخیص صحت مطابقت با 
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رأساً  ومخالف قرآن بوده ر حدیثی كه بر تحریف قرآن داللت نماید ه

 از اعتبار ساقط است.

 (علیه السالم) مصحف علی

اهتمام اهل بیت علیهم السالم به حفظ قرآن تجلیات یكی از 

صلی هللا علیه آن  بالفاصله پس از رحلت پیامبر)قرآوری كریم جمع

دیگران  تمام تالشوقتی كه  ،باشدمی علیه السالمتوسط علی ( و آله

ت سیاسی بود و امور سیاسی معطوف بدست آوردن موقعیت و قدر

( در خالفت و علیهم السالم) در جهت نادیده گرفتن حق اهل بیت

با عمل به وصیت  علیه السالمامام علی ،شدامامت سوق داده می

 پردازد.( به جمع قرآن كریم میصلی هللا علیه و آلهپیامبر)

حفظ اساس دین و آنچه كه  ،امامان معصومدر نظر چرا که 

ین بر آن استوار است از تالش برای احراز مقام خالفت های دپایه

پس از  علیه السالمامام علی ، بر همین اساساستظاهری باالتر 

به  ،در شرایط فوق العاده حساسرحلت پیامبر صلی هللا علیه و آله 

پس از  ،عنوان اولین اقدام در ایفای نقش امامت و وصایت الهی خود

قرآن به جمع  صلی هللا علیه و آلهپیامبر اکرم  مطهر تجهیز بدن

و  صلی هللا علیه و آله دائمی پیامبر هو معجز تكه سند نبوــ كریم 

 امر می پردازد. اینــ چراغ همیشه فروزان برای انسانیت است 

آنها در طول  محور تالش پیامبران و اوصیاءنشان می دهد که 

آنها رساندن رسیدن به قدرت سیاسی نبوده بلكه محور تالش  ،تاریخ
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های مختلف پیامهای الهی به مردم و محافظت از آن پیامها در دوره

بوده است تا حجت بر مردم تمام بشود و آنكه راه سعادت را 

گیرد نیز راه هالكت را در پیش می هر کسگزیند با آگاهی و برمی

و تشكیل حكومت مستمر ایشان برای تالشهای  باشد، وبا آگاهی 

یی از این محور بودند. ا همگی فرع و شاخهجامعه اقامه عدل در 

شكلهای مختلف به  ،این تالشها ،ها و شرایط مختلفلذا در دوره

كه رساندن ــ گرفت، ولی هیچوقت در آن اصل و محور خود می

پیامهای الهی به مردم و تالش در محافظت از آن پیامها و اتمام 

 .آمدتغییری بوجود نمیــ حجت بر آنها بود 

 علیه السالم( در وصیت خود به علیصلی هللا علیه و آلهپیامبر)

 فرموده بود:

یا علی القرآن خلف فراشی فی الصحف و الحریر و القراطیس »

 385«....فخذوه و اجمعوه و ال تضیعوه كما ضیعت الیهود التوراة 

ها و حریرها و ای علی قرآن در پشت بستر من در صحیفه

آوری كنید و آن را ضایع یرید و جمعكاغذهایی است، آن را بگ

 «آن گونه كه یهود تورات را ضایع كردند... ،نسازید

هما السالم یر از امام كاظم از پدرش علیسى ضریع

 ه و آله فرمود: یخدا صلى هللا علاست كه فرمود: رسولآورده

                                                 
 ،عن أبي بكر الحضرمي ،عن سیف بن عمیرة ،عن علي بن الحكم ،عن أحمد بن أبي عبد هللا ،و عنه 288

 381ص  ،2ج  :تفسیرالقمي :...قال إن رسول هللا ص قال لعلي لیه السالمأبي عبد هللا ع عن



 268   قرآن کریم از منظر اهل بیت )ع(                                                      

بتنى فى قبرى یك به و غیع ما اوصیفاذا قبضت و فرغت من جم» 

له یفه و الفرائض و االحكام على تنزیع القرآن على تالتك و اجمیفالزم ب

. . .»386  

ى آنچه به تو وصیت كردم، هر گاه )جانم( برگرفته شد و از همه

ات بمان و قرآن را طبق بیاسودى و مرا در قبرم دفن كردى، در خانه

  «ر!وترتیبش و واجبات و احكام را وفق تنزیلش گردآ

 :فرمود نقل شده است که سالمعلیه العلیدر این راستا از و 

على  یلما قبض رسول هللا أقسمت أو حلفت أن ال أضع ردائ»

حتى جمعت  یفما وضعت ردائ ،نین اللوحیحتى أجمع ما ب یظهر

  287؛القرآن

من قسم خورده ام که تا از کار جمع وقتی پیامبر از دنیا رفت، 

دوش نگرفتم  پس عبایم را به ،قرآن فارغ نشوم عبایم را به دوشم نیفكنم

 .«تا آن كه قرآن را جمع كردم

از حجر ابن ،اهل سنت نیز بر این حقیقت اعتراف نموده اند

 : می کند کهنقل ابن ابی داود 

"قد ورد عن علی انه جمع القرآن على ترتیب النزول عقیب موت 

 288النبی صلى هللا علیه و آله اخرجه ابن ابی داود."

                                                 
حدثني أبو موسى الضریر  :حدثني أحمد بن محمد بن عمار قال :حدثني هارون بن موسى قال 286
  و 72ص  :(علیهم السالماألئمة)سألت أبي ... خصائص :قال علیه السالمعن أبي الحسن  ،البجلي
     382 ،ص22  :جنواربحاراأل
سند حدیث: اخرج ابو نعیم في الحلیة و الخطیب في االربعین من طریق السدي عن عبد خیر عن  287

 82ص    ،2ج  :األحمدی المیانجی ،مكاتیب الرسولعلی قال...
 .228ص  11، الصالحی الشامی، سبل الهدی و الرشاد ج 268ص  28بحار االنوار ج  288
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است كه او در پى وفات از على علیه السالم خبر رسیده

پیامبر صلى هللا علیه و آله قرآن را طبق ترتیب نزول گرد 

 آورد . 

 و محمد بن سیرین گوید:

  ؛لو اصبت ذلك الكتاب كان فیه العلم»

 289 «.یافتم، در آن دانش ]فراوانى[ بوداگر به آن كتاب دست مى

 جزى كلبى گوید: ابن 

فی الصحف وفی صدور  كان القرآن على عهد رسول هللا متفرقا»

الرجال، فلما توفی رسول هللا قعد علی بن ابی طالب رضی هللا عنه فی 

ولو وجد مصحفه لكان فیه علم كبیر،  ،بیته فجمعه على ترتیب نزوله

   291؛ولكنه لم یوجد

قرآن در زمان رسول خدا صلى هللا علیه و آله در میان 

رسول خدا  هاى اشخاص پراكنده بود . وقتىها و سینهصحیفه

طالب علیه السالم صلى هللا علیه و آله وفات كرد، على بن ابى

اش نشست و قرآن را طبق ترتیب نزولش گرد آورد . در خانه

اما  ؛شد، در آن دانش فراوانى بوداگر مصحف او یافت مى

 . «استهنوز یافت نشده

                                                 
 . 126محرقة ص ابن حجر، الصواعق ال 289
 .3ص  ،1ج  :التسهیل لعلوم التنزیل 291
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 علیه السالم خصوصیات مصحف علی

از ترین مردم پس كه آگاه علیه السالمامام علیمصحف 

دارای  ( به تنزیل و تفسیر قرآن كریم بودصلی هللا علیه و آلهپیامبر)

 ویژگیهای منحصر به فرد بود که اهم آنها به شرح زیر است:

این مصحف بر اساس تاریخ نزول آیات و تقدیم آیات  -1

 منسوخ بر ناسخ تدوین شده است.

 ،ب نزولیرته السالم بر تین علیرالمؤمنیف امیمراد از تال

در را ق عل هترتیب سوره ها بر حسب نزول بوده است مثال سور

 اول مصحف قرار دادند. 

در اما نسبت به آیات باید توجه داشت که چون ترتیب آیات 

آورى جمع ترتیبن یرالمؤمنیتوقیفی است و اماغلب موارد 

در  لیحفظ كرد ودر مورد آیات را ه و آله یخدا صلى هللا علرسول

ش یه فالن پیان كرده كه نزول آیهاى صفحه مثال بشى و كنارهحوا

 111ه بوده است و . . .یاز نزول آن آ

                                                 
البته این به معنای عدم راهیابی  122ص :قرآن هرگز تحریف نشده ،ر. ک. عالمه شعرانی 291

هیچگونه جابجایی درمیان آیات در همه قرآن نمی باشد، بلکه در سوره های طوالنی بر اثر جهل، ممکن 
گرفته باشد، واین به علت نزول تدریجی آیات و عدم استیعاب  است تقدیم و تاخیرهایی بین آیات صورت

کامل ترتیب بین آیات توسط صحابه بوده است، تنها کسی که به این امر استیعاب داشته علی علیه السالم 
بوده است و ایشان بودند که در مصحف خود این امر را مالحظه نموده بودند، ولی بر اثر رویگردانی 

ان، امت اسالم از دست رسی به آن مثل دیگر علوم و جهاتی که در مصحف یادشده صحابه از جمع ایش
 وجود داشته محروم ماندند. شاید حدیث امام محمد باقر علیه السالم ناظر به این مطلب است که فرمود:

محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر قال:  »
ه كما أنزل إال كذاب، وما جمعه ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كل   جعفر علیه السالم یقولسمعت أبا 

 :كافيکلینی، ) ؛وحفظه كما نزله هللا تعالى إال علي بن أبي طالب علیه السالم واالئمة من بعده علیهم السالم
 ( 228ص    ،1ج 
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 لیه السالماین مصحف به امالی پیامبر و خط علی ع -5

بوده  صلی هللا علیه و آلهنگاشته شده است و مطابق قرائت پیامبر 

 است.

 افرادیزمان و مکان نزول و  ،در مصحف مذکور سبب -1

لذا مصحف یاد  ؛بیان گردیده است، ایشان نازل شده هیه در بارکه آ

شده مشتمل بر فضایح عده ای از مهاجرین وانصار است که 

 عملکردشان منطبق با اسالم نبوده است.

آیات محکم و متشابه  علیه السالمدر مصحف علی  -5

 مشخص شده بود.

 تفسیری که از سوی خداوند متعال برای آیات بر پیامبر -4

 نازل شده در این مصحف ذکر شده است. صلی هللا علیه و آله

 ــ بیان مصادیق وتطبیقاتــ مثل: آیات  تأویلمشتمل بر  -1

 بوده است.

                                                                                                                   

 

 

كند مگر اینکه دروغگو ازل شده است نمیكسی از مردم ادعای جمع همه قرآن را همان گونه كه ن
باشد، و جز علی بن ابی طالب و امامان پس از او، قرآن را آنگونه که خداوند نازل نموده است، جمع و 

 «.حفظ نکردند
احتمال دیگر در باره معنای این حدیث این است که احاطه بر معانی ظاهری و باطنی قرآن مخصوص 

شاهد این احتمال حدیث دیگری است که به این مضمون در کافی در ذیل  اهل بیت علیهم السالم است. و
ما »عن جابر، عن أبي جعفر علیه السالم أنه قال: حدیث فوق از امام باقر علیه السالم نقل شده است: 

 «ظاهره وباطنه غیر االوصیاء ،یستطیع أحد أن یدعي أن عنده جمیع القرآن كله
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 سیرین گوید: محمد بن 

بابكر لقى علیا )رض( فقال: اكرهت امارتى؟ قال: ال و أن أنبئت »

اجمع اال الى الصالة حتى  يلكن آلیت على یمین ان ال ارتدى ردا

  292فكتبه على تنزیله فلو اصبت ذلك الكتاب كان فیه علم كثیر. ،القرآن

لو اجتمعت االنس و الجن على ان  حدیثی عکرمه مصحفه :ایضا   قال

، فتتبقه و کتبت فیه ألی المدینة فلم أقدر یؤلفوه هذا التالیف ما استطاعوا

  292.علیم

سید: پر و كرده مالقاتعلى )رض( با خبر یافتم كه ابوبكر 

 آیا امارت مرا خوش ندارى؟ 

از و ام كه ردا نپوشم )نه! ولى من سوگند خورده»د: فرمو

خانه بیرون نروم( مگر براى نماز تا آنكه قرآن را گرد 

من اگر  ، و. )افزود:( وى آن را طبق تنزیلش نوشت«آورم

 «.وجود داشتیافتم، در آن دانش فراوانى بدان كتاب دست مى

د که عکرمه در مورد مصحف آن حضرت و نیز نقل می کن

اگر انس و جن گرد آیند كه آن را اینچنین بنویسند، گفت: 

م و در مورد آن به شهر مدینه دپس من جویای آن شنتوانند. 

  نامه نوشتم ولی بدان دست نیافتم.

 شیخ مفید گوید: 

                                                 
 .28ص   ،1ج  :شواهد التنزیل ،الحسکانی 292
  5، ص 51تفسیر کنزالدقائق: ج  292



 272                                                          از تحریف کریم  مصونیت قرآن 

 

القرآن المنزل من اوله الى  علیه السالمقد جمع امیر المؤمنین »

و  ،فقدم المكی على المدنی ،لفه بحسب ما وجب من تالیفهو ا هآخر

  293؛ء منه فی حقهو وضع كل شی ،المنسوخ على الناسخ

را از آغاز تا شده زل اامیرمؤمنان علیه السالم قرآن ن

پایانش گرد آورد و آن را بر حسب آن ترتیبى كه الزم بود، 

فراهم آورد: مكى را بر مدنى و منسوخ را بر ناسخ مقدم 

 . «اش نهادداشت و هر چیزى از آن را در )جاى( حقیقى

 گوید: موسوی سید شرف الدین و مرحوم عالمه 

اول شئ دونه امیرالمؤمنین كتاب هللا عز و جل، فانه علیه السالم »

بعد فراغه من تجهیز النبی صلى هللا علیه و آله آلى على نفسه ان ال 

مرتبا على حسب  اال للصالة، ان یجمع القرآن، فجمعه يیرتد

   298؛...النزول

نخستین چیزى را كه امیرمؤمنان تدوین كرد، كتاب خداى 

صلی هللا علیه و عز و جل بود . او پس از خاك سپارى پیامبر 

سوگند یاد كرد كه جز براى نماز ردا بر دوش نیاندازد، تا  آله

 . «این كه قرآن را گرد آورد و آن را موافق نزول گردآورد

استفاده همه جانبه از و بمثابه كلید فهم  لیه السالمعمصحف علی

 رأیو اعمال نظر و  به دور از هرگونه شك و شبههــ قرآن كریم 

ه حاكمه از روشن شدن نقش اما احساس خطر قوّ  ،بودــ شخصی 

                                                 
 .79المسائل السرویه، شیخ مفید: ص  293
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بواسطه  ،ی مورد حمایت آنهاهامنفی برخی از صحابه و جریان

كه آنها از پذیرش باعث گردید  ،تفسیر و بیان شأن نزول آیات

و امت اسالم را در طول تاریخ  ،امتناع نمایند علیه السالممصحف علی

روایات زیر نیز گویای از وجود چنین منبع عظیم محروم نمایند. 

ی است که در آن ئو دانشها علیه السالمخصوصیات مصحف علی 

 وجود داشت. 

 ابوذر غفاری گوید:

 علیه السالم يجمع عل آله صلی هللا علیه ورسول هللا  يلما توف»

هم لما قد ین و األنصار و عرضه علیالقرآن و جاء به إلى المهاجر

فلما فتحه أبو بكر خرج  ،صلی هللا علیه و آلهأوصاه بذلك رسول هللا 

اردده فال  یا علی :فوثب عمر و قال ،أول صفحة فتحها فضائح القوم یف

د بن ثابت یأحضروا ز ثم ؛و انصرف علیه السالمفأخذه  ،هیحاجة لنا ف

ه فضائح یا جاء بالقرآن و فیإن عل ،فقال له عمر :ا للقرآنیو كان قار

نا أن نؤلف القرآن و نسقط منه ما كان ین و األنصار و قد رأیالمهاجر

 396؛د إلى ذلكین و األنصار فأجابه زیحة و هتكا للمهاجریفض

( رحلت كرد صلی هللا علیه و آلهچون پیامبر خدا )

آوری كرد و آن ( قرآن را جمععلیه السالمؤمنین علی )امیرالم

را نزد مهاجر و انصار آورد و طبق وصیت پیامبر آن را به 

ابوبكر چون این قرآن را گشود در اولین  ،مردم عرضه كرد

عمر پرید و گفت:  را مشاهده کردهای عدهبد نامی صفحه آن 
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یرالمؤمنین ام ،ای علی آن را بازگردان ما نیازی به آن نداریم

سپس زید بن  ؛( هم آن را گرفت  واز آنجا رفتعلیه السالم)

عمر به وی گفت:  ،آوردندــ كه قاری قرآن بود را ــ ثابت 

)به بدنامی های مهاجر و انصار که در آن  علی قرآن را آورد

ما تصمیم داریم آن  در آن ذکر شده باشد،صورت تفسیر آیات( 

ا از آن رك مهاجر و انصار و هتو بد نامی را گرد آوریم 

خواستند زید با آنان همراهی كرد و همان كه می ،حذف كنیم

 .«انجام داد

 وعده بن ابی نصر گوید:

َفَفَتْحُتُه  ،هِ یاَل َتْنُظْر فِ  :ُمْصَحفا  َو َقالَ  علیه السالمأَُبو اْلَحَسِن  ي  َدَفَع إِلَ 

َن َرُجال  ِمْن یَها اْسَم َسْبعِ یَفَوَجْدُت فِ  (اَن َكَفُرویُكِن الَّذِ یلَْم ) :هِ یَو َقَرْأُت فِ 

 ي  اْبَعْث إِلَ  ي:َفَبَعَث إِلَ  :َقالَ  ،ٍش ِبأَْسَمائِِهْم َو أَْسَماِء آَبائِِهمْ یقُرَ 

  397؛ِباْلُمْصَحفِ 

قرآنی به من دادند  لیه السالمعامام رضا حضرت ابوالحسن 

و در آن من آن را گشودم  .و دستور دادند كه در آن نگاه نكنم

در آن  ،)سوره بینه( را خواندم (لم یكن الذین كفروا)سوره 

 .سوره اسم هفتاد نفر از قریش همراه با اسم پدرانشان بود

محمد بن ابی نصر گوید: حضرت پیام فرستاد كه مصحف را 

 برایم بفرست.
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این مصحف نیز زمامداری خود  در دورهحتی  علیه السالمعلی

به لحاظ آماده نبودن مسلمانها برای ن امر که ایاظهار ننمودند  را

، استمصحف بوده استفاده و برخورداری از علوم موجود در آن 

 :( است در پاسخ طلحهعلیه السالمشاهد این مطلب سخن علی )

 

عما سألتك عنه من أمر  یا أبا الحسن أجبتنیال أراك  :قال طلحة

 ؟أال تظهره للناس ،القرآن

عما كتب عمر و  یفأخبرن ،فت عن جوابكا طلحة عمدا كفی» :قال 

 :بل قرآن كله :قال طلحة «؟س بقرآنیه ما لیأ قرآن كله أم ف !عثمان

ه یفإن ف ،ه نجوتم من النار و دخلتم الجنةیإن أخذتم بما ف» :قال 

أما إذا كان  ،یحسب ،قال طلحة «.ان حقنا و فرض طاعتنایحجتنا و ب

ه تأویلدك من القرآن و ی یما فع یفأخبرن :ثم قال طلحة ؛یقرآنا فحسب

  ؟و من صاحبه بعدك ؟إلى من تدفعه ،و علم الحالل و الحرام

ه یأن أدفعه إل صلی هللا علیه و آلهرسول هللا  یأمرن یإن الذ» :قال

الحسن  یدفعه ابنیثم  ،الحسن یابن ،بالناس یو أولى الناس بعد ییوص

حتى  ،نیولد الحسر إلى واحد بعد واحد من یصین ثم یالحس یإلى ابن

فارقونه و القرآن معهم ال یهم مع القرآن ال  ،رد آخرهم حوضهی

 298.«فارقهمی
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مرا درباره سئوال جواب  چرا !ای ابوالحسن :طلحه گفت

چرا آن قرآن را برای مردم ظاهر  نمی دهید؟!قرآن كریم 

 ؟ دكنینمی

به  ،من عمداً پاسخ تو را ندادم !ای طلحه»حضرت فرمود: 

اش قرآن یا آنچه را كه عمر و عثمان نوشتند همهمن بگو آ

اش قرآن طلحه گفت: همه «؟است یا درآن غیر قرآن نیز هست

 است. 

اگر به آنچه در آن است تمسك جویید »حضرت فرمود: 

ما و بیان  دالیلچرا كه  ؛یدرو یابید و به بهشت مینجات می

. طلحه گفت: این بس «طاعت ما در آن هستما و وجوب حق 

حال كه این مجموعه قرآن است پس مرا بس است.  ؛است مرا

 تأویلآنگاه طلحه پرسید: آنچه كه در دست شماست از قرآن و 

دهید و صاحب آن و علم حالل و حرام آن را به چه كسی می

 آن پس از شما كیست؟ 

( صلی هللا علیه و آلهكسی كه پیامبر )به »  حضرت فرمود:

و  خودموصی  ،را به او بدهمفرموده است كه من این همه 

و سپس  ،فرزندم حسن ،به مردم پس از منافراد سزاوارترین 

یکی  به و پس از آن ،دهدن آن را به پسرم حسین میحسپسرم 

شود تا آن كه آخرین آنها پس از دیگری از نسل حسین داده می

شود. ایشان با قرآن هستند و از آن جدا بر حوض وارد می

 .«شودبا آنان است و از آنها جدا نمی شوند و قرآننمی

که وقتی عمر به خالفت رسید  ودر روایت دیگر آمده است

و گفت: ای ... از علی علیه السالم خواست که قرآن را به آنان بدهد 
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ابوالحسن! آن قرآنی که برای ابوبکر آوردی آن را بیاور تا همه بر 

 محور آن جمع شویم علی علیه السالم فرمود:

بكر لتقوم الحجة  یإنما جئت به إلى أب ،لیس إلى ذلك سبیات لهیه»

ن أو تقولوا ما جئتنا یامة إنا كنا عن هذا غافلیوم القیكم و ال تقولوا یعل

اء من یمسه إال المطهرون و األوصیال  یعند یإن القرآن الذ ،به

  ؛یولد

برای ابوبكر آوردم  آن رامن  ،نداریددسترسی به آن  رگزه

ت را بر شما تمام كنم و روز قیامت نگوئید كه ما حجفقط تا 

قرآنی كه نزد من  ،نیاوردیآن را یا بگوئید كه تو  ،غافل بودیم

است جز پاکان و نیز اوصیاء از فرزندانم بدان دست 

  «زنندنمی

عمر گفت: آیا برای اظهار آن زمان مشخصی است؟ 

  فرمود:

 ،هیالناس علحمل یظهره و ی یإذا قام القائم من ولد ،نعم»

   111؛السنة به یفتجر

آن زمان كه قائم از نسل من قیام كنند آن را  آشكار  ،آری

سازد و مردم را )بر عمل( به آن وادار می کند و سنت به می

 .«گرددآن جاری می

و سالم بن سلمه از امام صادق علیه السالم نقل می کند که 

 فرمود:( مصحف را نوشت به آنان علیه السالموقتی علی )

                                                 
 187ص  ،1ج  :االحتجاج 299



 279                                                          از تحریف کریم  مصونیت قرآن 

 

ٍد » ُ َعلَى ُمَحمَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ َكَما أَْنَزلَُه هللاَّ صلی هللا علیه و َهَذا ِكَتاُب هللاَّ

ِ َما َتَرْوَنُه َبْعَد ؛ نِ یَو َقْد َجَمْعُتُه ِمَن اللَّْوحَ  آله َما  ،ْوِمُكْم َهَذا أََبدا  یأََما َو هللاَّ إِنَّ

 ؛َمْعُتُه لَِتْقَرُءوهَُن جَ یأَْن أُْخِبَرُكْم حِ  ی  َكاَن َعلَ 

( صلی هللا علیه و آلهاین کتاب خداست که خدا بر حضرت محمد )

 «.فرو فرستاده است و من آن را در میان دو لوح گرد آوری کرده ام

گفتند: نذد ما مصحفی استع که قرآن در آن گردآوری شده است و 

 ود:به آن مصحف )شما( احتیاجی نداریم. پس علی )علیه السالم( فرم

آن را نمی بینید، الزم بود که بعد از  وزاز امر بعد ،به خدا سوگند

 400«جمع آوری آن را به اطالع شما برسانم تا آن را بخوانید

از این احادیث و برخی احادیث دیگر فهمیده می شود که 

این مصحف تحقق آمادگی خاصی در امت است  آشکار کردنشرط 

واین منوط  ،را پذیرا باشند که بتوانند معارف موجود در آن مصحف

به شناخت مقام اهل بیت علیهم السالم و تسلیم شدن در برابر ایشان 

تحقق  علیه السالماین شرط تا زمان ظهور حضرت مهدی و است 

علی ــ  نیز علیه السالمحتی در زمان خالفت ظاهری علی  ،نمی یابد

پی ثر اکثریت مردم در ا ــرغم پذیرش امامت و حکمروایی ایشان 

به  ،صلی هللا علیه و آلهبنیانهای کج پس از رحلت پیامبر  ریزی

 نرسیده بودند.  علیه السالممعرفت مقام امام 

                                                 
ُد ْبُن َیْحَیى  311 ِد ْبِن اْلحُ  ،ُمَحمَّ ْحَمِن ْبِن أَِبي َهاِشمٍ  ،َسْینِ َعْن ُمَحمَّ ص  ،2ج  ،کلینی، کافی ...َعْن َعْبِد الرَّ
622 
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دم دسترسی عو  علیه السالمآشكار نشدن مصحف امامالبته 

به معنای  علیه السالمعموم مردم به آن تا زمان ظهور حضرت مهدی

بلكه این  ،محروم ماندند این نیست كه امت از این منبع به طور كلی

( قرار گرفت و مردم به علیهم السالم) منبع در اختیار ائمه اهل بیت

( در طول تاریخ همواره از علیهم السالم) واسطه بیانهای اهل بیت

 471نمایند.این مصحف شریف استفاده می

 و شبهه تحریف   علیه السالممصحف علی 

تحریف  هنشان معلیه السالبرخی پنداشتند كه وجود مصحف علی

در قرآن كریم است. چون اگر هیچ فرقی بین آن مصحف و مصحف 

 موجود نبود، عدم پذیرش آن از سوی صحابه معنی نداشت. 

 ست. نی درستاین شبهه ولی باید گفت که 

تفاوت در نص قرآن نبود  به خاطراین عدم پذیرش چون 

از ه است اشاره شد علیهم السالمچنانکه در روایات اهل بیت بلکه 

تفسیر و ذكر سبب نزول و بر  علیه السالممصحف علیجهت شمول 

                                                 
النبي)ص( فاقسم انه ال ( انه راى من الناس طیرة عند وفاةعلیه السالمعن علي) گوید:ابن ندیم می 311

صحف جمع ایام حتى جمع القرآن، فهو اول میضع عن ظهره رداءه حتى یجمع القرآن، فجلس في بیته ثالثة
عند اهل جعفر، ورایت انا في زماننا عند ابي یعلى حمزة فیه القرآن من قلبه، وكان المصحف

(مصحفا قد سقط منه اوراق بخط علي بن ابي طالب یتوارثه بنو حسن على مر الزمان،وهذا الحسني)رحمه هللا 
 . 42  - 41الفهرست ص  ترتیب السور من ذلك المصحف....

چرا که آن از  ؛ی که ابن ندیم آن را دیده است مصحف امیر المومنین نبوده استولی ظاهرا آن مصحف
قرار دارد نه نزد  لیه السالممی باشد و لذا نزد اوالد امام حسین ع علیهم السالم مواریث ائمه معصومین

 .علیه السالماوالد امام حسن 
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با برخی از صحابه وبیان فضایل پیروان حق  بد نامیبه اشاره 

 بوده است. متفاوت موجود مصحف 

از نظر متن قرآن ه السالم یرمؤمنان علیمصحف امبنابر این 

ى هللا امبر صلیقا همان مصحف زمان پیچ كم و كاستى دقیهبىکریم 

ارائه ز یو آنچه كه از سوى خلفا انجام گرفت ن  ،ه و آله استیعل

خواستند ونه آنها نه مى ،نسخه ای از همان مصحف بوده است

 تفاوت  و تنها اد كنندیا زیك كلمه از قرآن را كم یتوانستند كه مى

در بردارنده توضیحات این بود که  علیه السالممصحف علی 

از دیگری و تاریخ نزول و خصوصیات  زولن نأتفسیری و بیان ش

ن است كه حضرت پس از ین ادعا ایل این دلیترمهماین قبیل بود. 

ن تالشى در جهت یترشد، كوچك فه سوم كه زمامدار امتیخل

با تمام وجود در تعلیم منزوى ساختن مصحف رسمى انجام نداد . 

مود نسعی قرآن كریم و نشر معارف قرآن بر اساس همین مصحف 

و در دوران خالفت خود نیز بر همین رویه رفتار نمود، بلكه 

علیهم ) ائمه اهل بیت و كوشش خود را در این راه مضاعف نمود

 و این ؛اندپس از ایشان بر این اساس حركت نمودهنیز ( السالم

علیه مطابقت مصحف موجود با مصحف علی ازبه روشنی حقایق 

  دارد.حكایت  ،در متن قرآن كریم السالم
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 فاطمه علیها السالم یک منبع حدیثیمصحف 

بدون شک یکی از افتخارات مکتب تشیع برخورداری آن از 

منابع خاصی از علوم است که مخصوص اهل بیت علیهم السالم 

بوده و دیگران تنها به واسطه تعلم و تمسک به ایشان می توانند از 

برخی از این  ،نندآن بهره ببرند وگر نه از آن منابع بی بهره می ما

منابع چون صحیفه سجادیه و دیگر سخنان اهل بیت علیهم السالم در 

اختیار همه قرار گرفته و همه امکان بهره برداری مستقیم از آنها را 

چون مصحف  ،و برخی از این منابع ،نده ادر طول تاریخ داشت

که در بردارنده علوم غیبی و اخبار  علیها السالمفاطمه زهرا 

تنها در  استتا روز قیامت امتها ط به حوادث و جریانات مهم مربو

 اختیار امامان اهل بیت علیهم السالم قرار داشته است.

احادیث معتبر و مصحف فاطمه علیها السالم مشتمل بنا بر 

 و حضرت است که محتوای آن را احادیث قدسیآن از  یمستفیض

و دیگر ملل نان مسلما هعلوم و معارف غیبی مربوط به حوادث آیند

 د. نتشکیل می ده

نگهداشته می شود  علیهم السالماین کتاب نزد امامان معصوم 

 و یکی از منابع علوم خاص آنها بشمار می آید. 

نامیده شدن این کتاب به نام مصحف ممکن است برای برخی 

نظیر  لیها السالمموجب این توهم شود که محتوای مصحف فاطمه ع

آیات قرآن بوده است و بر این اساس خیال  ،مصحفهای دیگر صحابه



 282                                                          از تحریف کریم  مصونیت قرآن 

 

شود که قرآن جمع شده در آن با قرآن متواتر موجود فرق داشته 

حال آن که این توهم از اساس نادرست است چرا که کلمه  ،است

مصحف به معنای صحیفه هایی است که به صورت کتاب جمع 

رد در آوری شده است و بین دو جلد قرار گرفته باشد و از نظر کارب

اگر هم در مورد قرآن  و اصطالح شرعی اختصاصی به قرآن ندارد

به کار رفته و در مورد آن شهرت و ظهور پیدا کرده است به لحاظ 

شرعی  أبوده است و هیچگونه منش سلمینکثرت استعمال در زبان م

بنا بر این مصحف نه به معنای قرآن بلکه به معنای کتاب  ،ندارد

 معنای کتاب فاطمه می باشد.  است و مصحف فاطمه به

مصحف همچنانكه در مورد  هكاربرد كلمبه عبارت دیگر 

در صورتی كه بر روی صفحات نوشته شد و بین دو ــ قرآن كریم 

در مورد سائر كتابها نیز  ،صحیح است ــ جلد قرار گرفته باشد

  صحیح است.

پیشوایان لغت عرب نیز كاربرد كلمه مصحف را اعم از 

 د:نگویدر این باره می و ستندقرآن دان

جعل جامعا للصحف  یالمصحف مصحفا ألنه أصحف، أ یسم  

ح ف ین الدفتیالمكتوبة ب : الجامع للصُّ ف  ف  و الِمْصح  ن. و الم ْصح 

فَّت  یالمكتوبة ب المصحف مصحفاً  ی: و إنما سمیقال األ زهر...ِن ین الدَّ
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ن، قال ین الدفتیجعل جامعاً للصحف المكتوبة ب یأل نه أ صِحف أ  

ف،ی: أ صِحف جمعت فیالجوهر ح    402ه الصُّ

یند که شامل صحیفه های ومصحف را به این دلیل مصحف گ

ف و م صِحف یعنی:گردآوری  نوشته شده بین دو جلد است. م صح 

 های نوشته شده بین دو جلد. حیفهشده از ص

ازهری گوید: مصحف را مصحف نامیدند چرا که شامل 

 شده بین دو جلد شد. صحیفه های نوشته

و جوهری گوید: أصحفت به این معنی است که صحیفه هایی 

 در آن جمع شوند...

قرآن به مصحف به نامگذاری حتی براساس برخی از نقلها 

( صورت گرفته صلی هللا علیه و آلهصورت رسمی پس از پیامبر)

 است.

مصحف در مورد کتاب حضرت  ،پس به کارگیری کلم

م نباید موجب این توهم بشود که حضرت فاطمه فاطمه علیها السال

دارای نسخه دیگری از قرآن بودند که با قرآن موجود تفاوت داشته 

اساس این توهم به کارگیری کلمه که چرا که روشن گردید  ؛است

کلمه مصحف به  :مصحف در مورد کتاب ایشان برمی گردد که

 معنای کتاب است نه نسخه ای از قرآن کریم.

                                                 
 121ص    ،2ج  :العین، الخلیلكتابو  186ص  ،9ج  :لسان العرب 312
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ه این نکته را به خوبی روشن می کند احادیثی است دلیلی ک

 وارد شده است.   لیها السالمکه راجع به محتوای مصحف فاطمه ع

متن و محتوای  ،وارد شده آناحادیثی كه راجع به بر اساس 

 به هیچ وجه ربطی به قرآن ندارد  علیها السالممصحف فاطمه 

حتوای آن را بلکه م ،حتی در آن یک آیه از قرآن وجود نداردو

لیهم ع راجع به علوم و حقایق مخصوص اهل بیتاحادیث قدسی 

مسلمانان تشکیل مربوط به مربوط به حوادث آینده  و السالم

 احادیث زیر این حقیقت را به خوبی نشان می دهند: ،دهد می

از امام کاظم علیه السالم نقل می کند که حمزة  یبن أب یعل

 ؛ ء من القرآنیه شیفس یمصحف فاطمة ل یعند»فرمود: 

مصحف فاطمه نزد مناست و هیچ چیزی از قرآن در آن 

  403«وجود ندارد

و امام صادق علیه السالم در پاسخ به ادعاهای عبدهللا بن 

فإنما هو جلد ثور مذبوح الحسن راجع به جفر می گوید: 

امة یوم القیه إلى یحتاج الناس إلیه كتب و علم ما یف ،كالجراب

و خطه  صلی هللا علیه و آلهإمالء رسول هللا  ،اممن حالل و حر

ة من یه آیما ف ،ه مصحف فاطمةیو ف ،دهیب علیه السالم یعل

و  صلی هللا علیه و آلهخاتم رسول هللا  یعند و إنّ  ،القرآن

                                                 
 182ص  :بصائرالدرجات ...عن ،عن سعد بن سعد ،حدثنا عباد بن سلیمانسند حدیث:  312
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الجفر على رغم أنف من  یفه و لواءه و عندیدرعه و س

  404،زعم

ه در آن جفر تنها پوست گاو ذبح شده است مانند کیسه ای ک

کتابها و علم آن چیزهایی که تا روز قیامت از حالل و حرام 

که مردم بدان نیاز دارند وجود دارد، با امالء رسول خدا 

( است و در آن علیه السالم( و خط علی )صلی هللا علیه و آله)

مصحف فاطمه وجود دارد که هیچ آیه از قرآن در آن وجود 

( و زره و شمشیر علیه و آله صلی هللاندارد، و انگشتر پیامبر )

و پرچم آن حضرت نزد من وجود دارد، و بر خالف میل 

 «.برخی جفر نیز نزد من وجود دارد

حماد بن عثمان گوید: از امام صادق علیه السالم پرسیدم: 

ا ق ب ض  ن بِ  مصحف فاطمه چیست؟ فرمود: ال ى ل مَّ ه  یإِنَّ هللاَّ  ت ع 

ل  ع   صلی هللا علیه و آله ة  د خ  ف اتِِه ِمن   علیها السالمل ى ف اِطم  ِمْن و 

ا ال   ْزِن م  لَّ یاْلح  زَّ و  ج  ه  إاِلَّ هللاَّ  ع  ل كاً یف أ ْرس ل  هللاَّ  إِل   ،ْعل م  لِّ یه ا م   یس 

ه ا و   مَّ ث ه ایغ  دِّ لِك  إِل ى أ مِ  ،ح  ْت ذ  ك  ْؤِمنِ یف ش   علیه السالمن  یِر اْلم 

سْ  :ف ق ال   ا أ ْحس  ْوت  ق ولِ إِذ  ِمْعِت الصَّ لِِك و  س  ْته   ،یلِ  یِت بِذ  ف أ ْعل م 

ل  أ مِ  ع  لِك  ف ج  ْؤِمنِ یبِذ  تَّى ی علیه السالمن  یر  اْلم  ِمع  ح  ا س  لَّ م  ْكت ب  ك 

فاً  ْصح  لِك  م  ا إِنَّه  ل   :ق ال  ث مَّ ق ال   ،أ ْثب ت  ِمْن ذ  ء  ِمن  یِه ش  یس  فِ یأ م 

ر   ل  و  اْلح  ال  ا یاِم و  ل ِكْن فِ اْلح    405؛ك ون  یِه ِعْلم  م 

                                                 
عن علي بن  ،عن عمر بن أذینة ،عن محمد بن أبي عمیر ،حدثنا یعقوب بن یزید و محمد بن الحسین 313
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وقتی پیامبر صلی هللا علیه و اله رحلت فرمود، فاطمه سالم 

هللا علیها آنچنان محزون شد که جز خدا کسی نمی داند، خدا 

برای تسلیت آن حضرت فرشته ای را فرستاد که به او تسلیت 

را به اطالع علی  بگوید و با او سخن گوید، آن حضرت مطل

علیه السالم رساند، حضرت فرمود: هرگاه آن حالت را 

احساس کردی و صدایش را شنیدی به من خبر بده، آن 

( اطالع داد، بعد از آن هر آنچه علیه السالمحضرت به علی )

( آن را می نوشت، تا اینکه علیه السالمکه او می شنید علی )

 از آن نوشته ها مصحفی تشکیل شد.

ف چیزی از حالل و حرام وجود سپس فرمود: در آن مصح

 «.ندارد، بلکه در آن علم آنچه که باید واقع شود وجود دارد

و ابن عبیده در حدیثی از امام صادق در مورد مصحف 

فاطمه سئوال می کند، آن حضرت مدتی طوالنی سکوت می کند و 

 سپس می فرماید:

ا ت رِ » مَّ ث ون  ع  ْم ل ت ْبح  ا ال   ،د ون  یإِنَّك  مَّ ة  یت رِ  و  ع  د ون  إِنَّ ف اِطم 

 ِ س وِل هللاَّ ث ْت ب ْعد  ر  ك  ْبعِ  صلی هللا علیه و آلهم  ةً و  س  ْمس   ،ْوماً ین  یخ 

دِ  ْزن  ش  ل ه ا ح  خ  ان  د  ل ى أ بِ یو  ك  ئِ ید  ع  ْبر  ان  ج   علیه السالمل  یه ا و  ك 

ل ى أ بِ یه ا ف  یأْتِ ی ه ا ع  اء  ز  ه  یط  یو   ،ه ایْحِسن  ع  ْن یا و  ب  ن ْفس  ه ا ع  ْخبِر 

انِهِ یأ بِ  ك  ا یو   ،ه ا و  م  ه ا بِم  ه ا فِ یْخبِر  لِ  ،تِه ایذ رِّ  یك ون  ب ْعد  ان  ع   یو  ك 

ة  ی علیه السالم ف  ف اِطم  ا م ْصح  لِك  ف ه ذ   406؛علیها السالمْكت ب  ذ 

                                                 
ٍد َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعِن اْبِن ِرَئابٍ سند حدیث:  316 ُد ْبُن یْحیى َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ  1 :ج کلینی، کافی ُمَحمَّ
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از چیزی جستجو می کنید که می خواهید و نمی خواهید 

مفید نیست(، فاطمه  وفید است برایتان مچیزهای که )یعنی 

سالم هللا علیها بعد از رسول خدا صلی هللا علیه و آله هفتاد و 

پنج روز زنده بود، و به خاطر پدرش شدیداً محزون شد، 

جبرئیل نزد آن حضرت می آمد و به خاطر پدرش او را 

می ساخت و در مورد دلش را خوشنود تسلیت می گفت، 

حضرت خبر می داد، و از آنچه پدرش و جایگاه پدرش به آن 

که بعد از او برای ذریه اش اتفاق می افتد خبر می داد، و علی 

علیه السالم آنها را می نوشت، این همان مصحف فاطمه 

  «. است

در  ،خودمعروف  هدر خطبعلیها زهرا سالم هللا  تحضر

حضور مهاجرین و انصار بر مصونیت قرآن كریم از هرگونه 

به وجود آن در اختیار همه مسلمانها و و ه کردتحریف تصریح 

ی از این خطبه یما بخشها که اندحجت بودن آن بر مردم تأكید نموده

را راجع به قرآن کریم در بخش عظمت و فضیلت قران كریم از 

 ( نقل نمودیم.علیهم السالمدیدگاه اهل بیت)
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بنا بر این ادعای اینکه ایشان قرآن دیگری غیر از قرآن 

درمیان مردم داشتند با سخنان و شهادت خود حضرت زهرا متواتر 

 نیز سازگار نمی باشد و هیچ پایه و اساسی ندارد.  علیها السالم

در اینجا ممکن است این شبهه مطرح شود که چگونه شیعه 

علوم و معارفی را از  لیها السالممعتقد است که حضرت زهرا ع

علیه رت به علی حضرت جبرئیل گرفته است و آن را به همان صو

امال فرموده و آن نوشته ها به صورت کتابی در آمده است  السالم

محفوظ است؟ آیا سخن گفتن با مالئکه  علیهم السالمکه در نزد ائمه 

 مخصوص انبیاء نمی باشد؟ 

 این است که به شهادت قرآن کریم در مورد سؤالجواب این 

م و مادر حضرت موسی علیه السال همسر حضرت ابراهیم،

حضرت مریم علیها السالم که با مالئکه صحبت نموده اند سخن 

به اذن خدای  - گفتن با مالئکه و دریافت علوم و اخبار غیبی از آنها 

 برای غیر پیامبران نیز ممکن است.  -متعال 

آیاتی که داللت بر سخن گفتن همسر حضرت ابراهیم، مادر 

صورت واضح  حضرت موسی و  حضرت مریم با مالئکه دارد به

 این مطلب را بیان می کند.

 برخی از این آیات کریمه به این شرح است: 
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ٌء یخا  إِنَّ هذا لَشَ یشَ  یلَتى أَ أَلُِد َو أََنا َعُجوٌز َو هذا َبْعلِ یا وَ یقالَْت )

 َتْعَجبِ  *بٌ یَعجِ 
ِ َو َبَركاُتُه َعلَ یقالُوا أَ ِ َرْحَمُت هللاَّ ْهَل ُكْم أَ یَن ِمْن أَْمِر هللاَّ

ُه َحمِ یاْلبَ   317(دٌ یٌد َمجِ یِت إِنَّ

َ اْصَطفاِك َو َطهََّرِك َو اْصَطفاِك یا َمرْ یَو إِْذ قالَِت اْلَمالِئَكُة ) ُم إِنَّ هللاَّ

  318(نَ یَعلى ِنساِء اْلعالَمِ 

َ یا َمرْ یْذ قالَِت اْلَمالِئَكُة ا)  ُح یَبشُِّرِك ِبَكلَِمٍة ِمْنُه اْسُمُه اْلَمسِ یُم إِنَّ هللاَّ

نْ  یها  فِ یَم َوجِ یَسى اْبُن َمرْ یعِ  بِ یالدُّ  319(نَ یا َو اآْلِخَرِة َو ِمَن اْلُمَقرَّ

در احادیث نیز به کسانی که به این مقام  می رسند محدث 

مستلزم  لیها السالممحدثه بودن حضرت فاطمه ع و گفته می شود

نبوت نمی باشد بلکه تنها نشانگر این حقیقت است که ایشان از 

در منابع فریقین چنانکه احادیث صحیح  ؛یاء خاص خدا بوده استاول

برخی از این ما به که  بر این مقام ایشان به صراحت داللت دارد

 احادیث اشاره می نماییم:

 :ه فرمودفاطمخطاب به  لی هللا علیه و آلهص خدارسول 

 ان هللا یغضب لغضبک و یرضی لرضاک؛ » 

ضبناک و به خاطر خشنودی خدا به خاطر غضب تو غای فاطمه! 

  311«تو خشنود می گردد

                                                 
  72ـ72: آیه هود سوره 317
 32 : آیهآل عمران سوره  318
 38 : آیهآل عمران سوره 319
. حاکم 331ص  ،12ج  ،تهذیب التهذیب ،182ص  ،2ج  :حاکم نیشابوری، مستدرک الصحیحین 311 

  .72ص  ،2ج  :گفته است که سند این حدیث صحیح می باشد. و ر. ک. میزان االعتدال )ذهبی(
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نزل من می گوید: رسول خدا صلی هللا علیه و آله فرمود:  هفیحذ و

ان فاطمة  ینزل قبلها فبشرنیلم  یسلم علیالسماء ملك فاستاذن هللا ان 

 ؛ دة نساء اهل الجنةیس

رخصت طلبید تا به من سالم  از آسمان فرشته ای نازل شده از خدا

قبل از آنکه نازل شود، به من بشارت داد که فاطمه سرور زنان گوید، 

   411«.اهل بهشت است

ابن حجر در فتح الباری آورده است که سبکی از علمای 

بزرگ شافعی پس از اشاره به بحثهایی که در میان علما و محدثین 

 راجع به تعیین  افضل زنان وجود دارد چنین می گوید: 

 412...هللا به ان فاطمة أفضلن ینختاره وند یولكن الذ

که مقام  علیها السالمبنا بر این محدثه بودن حضرت زهرا 

علیها معنوی وی تنها با شخصیتهای نظیر حضرت مریم 

 هیچ گونه غرابتی ندارد.  ،قابل سنجش است السالم

                                                 
ثنا الحسن بن  ،ثنا الحسین بن الحكم الجیزى ،اخبرنا على بن عبد الرحمن بن عیسىسند حدیث:  311

الحاكم  ،المستدرك ...عن زربن حبیش ،عن المنهال بن عمرو ،ثنا أبو مرى االنصاری ،سین العرنىالح
 226ص    ،8سنن الترمذي ج  و219ص    ،3ج  :و ر.ک. صحیح البخارى 181ص   ،2ج  :النیسابوري

 با تفاوت کم در تعبیر. 291ص    ،8ج  :مسند احمد و
واستدل لفضل فاطمة بما ن حجر سپس افزوده است که:  اب 118ص    7ابن حجر ج  -فتح الباري  312

 .تقدم فی ترجمتها انها سیدة نساء المؤمنین



 

 

 

 فصل ششم

 اعجاز قرآن كریم  



 حكمت اعجاز

كه در  یرفتو در حد مع، صاحب اراده و اختیار یبشر موجود

خداوند انسان را مجهز به قوه اختیارش قرار گرفته مسئول است. 

عقل و تمییز خوب و بد نموده و در سرشت او گرایش به خوبی ها 

را به ودیعت نهاده توانائی پذیرش حق و انجام کارهای شایسته را به 

او عطا نموده است. همه این موارد را می توان در تحت عنوان 

 گنجانید.  "حجت درونی"

اما انسان برای رسیدن به سر منزل مقصود، نیازمند راهنمایان 

امینی است که درونمایه های مذکور را غبار زدایی و فعال نمایند، 

به همین جهت خداوند پیامبران و راهنمایان معصوم را با پیامهای 

هدایت بخش خود فرستاد تا به عنوان "حجت بیرونی" او را به 

فرا خوانند. با وجود این دو حجت دیگر جایی برای صراط مستقیم 

تعلل و چون و چرا کردن انسان باقی نمی ماند و او باید مسؤلیت 

 کامل اعمال خود را به عهده بگیرد.

 د:وامام صادق علیه السالم  فرم

لیس هلل على خلقه أن یعرفوا قبل أن یعرفهم، وللخلق على هللا أن 

  413؛عرفهم أن یقبلوهیعرفهم، وهلل على الخلق إذا 

                                                 
حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضی هللا عنه ، قال : حدثنا محمد بن یحیى سند حدیث:  -  312

بن معاویة عن برید  ،العطار ، عن محمد بن الحسین ، عن أبی شعیب المحاملی ، عن درست بن أبی منصور
  312ص التوحید: ، العجلی ، عن أبی عبد هللا علیه السالم قال : صدوق
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ش از آن كه خداوند به یكه پ کردهواجب نخویش خدا بر خلق 

است كه این  او را بشناسند وحق خلق بر خداوند آنان معرفت بدهد

است كه این  به آنان شناخت خودش را بدهد و حق خداوند بر خلقش

 .«رندیش آشنا كرد او را بپذیآنان را با خووقتی 

 لسالم فرمود:امام موسی كاظم علیه ا

إن هلل على الناس حجتین: حجة ظاهرة وحجة باطنة،  !یا هشام

، وأما الباطنة علیهم السالمفأما الظاهرة فالرسل واألنبیاء واألئمة  

  414فالعقول.

دو حجت است حّجتى دارای اى هشام خداوند بر مردم »

اء و امامان یحجت آشكار همان رسوالن و انب پنهان،آشكار و حّجتى 

 .«هستند هاهم السالم و حّجت درونى همان عقلیعل

اتمام همچنین پاك و  یبرای زدودن غبار شك و شبهه از دلها

كه چراغ معرفت دل خودرا بر اثر انواع ستمها ـ  ئیحجت بر انسانها

به عنصر خاصی نیز نیاز  ـ وکردارهای زشت خاموش نموده اند

معجزات یاد می هست که از آن در لسان دین به نشانه های الهی و

 شود. 

قدرت  ،طوری است که هر انسانی در مواجهه با آن این نشانه ها

 تشخیص راستی آن را دارد. 

                                                 

ِ اأْلَْشَعرِ سند حدیث:    313   یَقاَل لِ  :َقالَ  ،َعْن ِهَشاِم ْبِن اْلَحَكمِ  ،َعْن َبْعِض أَْصَحاِبَنا َرَفَعهُ  ،یأَُبو َعْبِد هللاَّ

 16،   ص 1..اصول کافی ج :.علیه السالمأَُبو اْلَحَسِن ُموَسى ْبُن َجْعَفٍر 
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 : فرموده است امام صادق علیه السالم

ما من أحد إال وقد یرد علیه الحق، حتى یصدع قلبه،  !یا أیوب

بل نقذف بالحق على )قبله، أم تركه، وذلك أن هللا یقول فی كتابه: 

  416 415(الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الویل مما تصفون

ن كه حق بر او وارد یست مگر ایكس نچیه !وبیاى ا»

و  ،رها كند یارد و یشكافد چه حق را بپذمىدلش را شود تا آن كه مى

بلكه ما حق را   :قت همان است كه خداوند در قرآنش فرمودهین حقیا

گونه باطل محو و نیالك سازد و ام تا آن را هیكوببر سر باطل مى

فى كه )درباره خدا و هدف یى بر شما از توصاشود اما ونابود مى

 .«دیكننش( مىیآفر

نشانه هایی که خداوند متعال برای رسیدن انسان به شناخت حق ـ 

همراه حجت ظاهری و باطنی ـ قرار داده است به دو قسمت تقسیم 

 می شوند. 

 نشانه های عام -1

 نه های خاصنشا -5

زمین، ماه، خورشید، شب،  روز، ابر، باد، بهار، خزان، مراحل 

زندگی بشر از مرحله جنین تا مرگ و هزاران پدیده دیگر که هر 

                                                 
 .18سوره نساء، آیه  318
سند حدیث: عنه ، عن یعقوب بن یزید ، عن رجل ، عن الحكم بن مسكین ، عن أیوب بن الحر   316

   1أحمد بن محمد بن خالد البرقى ج  -بیاع الهروی ، قال : قال لی أبو عبد هللا )علیه السالم (   المحاسن 
 . 276ص 
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کدام با نظم خاصی در این عالم، در جایگاه خود قرار گرفته اند همه 

از نشانه های عمومی حق تعالی است. هر انسانی، با اندیشه در باره 

می تواند به شناخت خداوند سبحان، قدرت مطلقه و علم بی آنها، 

عدم  ،صدق، پاكی وامانتداریپایان او نایل شود. و همچنین 

استقامت در رفتار و دیگر خصلتهای  ،پارسایی ،دلباختگی به دنیا

 ان برتر كه همواره چه قبل و چه بعد از رسالت لحظه ای راهنمای

سوی دیگر هماهنگ بودن پیام آنها و از   ،نده االهی از آن جدا نبود

با عقل و گرایش های عالی انسانی دلیل روشن صدق دعوت 

بنابر این ارسال پیامبران با  415پیامبران و راهنمایان معصوم است.

ویژگیها و نشانه هایی كه همواره با پیامبران همراه بوده است باعث 

 نوع مردم می باشد. ایاتمام حجت بر

 اید:قرآن كریم  می فرم 

رسال مبشرین ومنذرین لئال یکون للناس علی هللا حجة بعد )

 411(الرسل

                                                 
ا می توان برای هدایت به نشانه های فردی و غیر فردی نیز تقسیم نمود. چون نشانه های الهی ر 317 

به لحاظ تفاوت حاالت افراد، و حکمت و رحمت الهی در هدایت ایشان، گاهی برای هدایت و اتمام حجت 
 بر یک نفر، نیاز به بروز نشانه های خاص برای آن فرد می باشد. راهنمایان الهی، پیامبران و ائمه اطهار
علیهم السالم گاهی برای هدایت یک فرد، به تناسب حال وی نشانه هائی را ابراز می نمودند، واین امر 
باعث هدایت او می گردید یا حجت را بر او تمام می شد. این سنت الهی در روش هدایت راهنمایان الهی 

همین نوع از نشانه  فروان دیده می شود و یکی از برکات وجود امام معصوم در پس پرده غیبت، صدور
 ها برای هدایت افراد خاص در دوران غیبت است. 

 
 .168سوره نساء آیه  318
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پیامبران كه بشارت دهنده و بیم دهنده بودند، تا بعد از این »

  «.پیامبران، حجتى براى مردم بر خدا باقى نماند

ی عمومی، خدای ین نشانه هاهمگروهی از انسانها به وسیله 

می ز پیام های آنها بهره مند را شناخته و ا شپیامبران سبحان و 

همچنان در مرحله شک و تردید یا انکار می برخی  لیو شوند.

 . مانند

برای اثبات حق و اتمام حجت بر گروه دوم، به نشانه های خاص 

یا معجزه نیاز می شود. عصای حضرت موسی علیه السالم، نفس 

حضرت عیسی  علیه السالم و ناقه حضرت صالح که در قصص 

ان بنی اسرائیل، در قرآن به آن اشاره شده، از این قبیل پیامبر

 معجزات به شمار می روند. 

د ریگمی گاهی شخص یا جامعه ای در شرایطی قرار بنابر این 

كه برای نجات او از دام شبهات و وسوسه ها و حصول است 

عالوه بر نشانه های   ،اطمینان قلب به باورهای حق و اتمام حجت

كه از آن به معجزه یاد می شود ـ انه های خاصی ظهور نش ،عمومی

بر این اساس خدای سبحان نشانه های ویژه ای را به  .استـ الزم 

 . استبرخی از پیامبران خود داده 

 امام صادق علیه السالم می فرمایند:
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و المعجزة عالمة هلل ال یعطیها إال أنبیاءه و رسله و حججه »

  419؛اذبلیعرف به صدق الصادق من كذب الك

امبران و یمعجزه نشانى است براى خدا كه تنها آن را به پ

ان را از دروغ یدهد كه راستى راستگورسوالن و امامان خود مى

 .«ان بازشناخته شودیدروغگو

  ،ظهور نشانه های الهی كه از آنها به معجزات یاد می شود

 ولی به هیچ وجه ،گرچه برای اثبات صدق گفتار پیامبران بوده است

حاکم سنن الهی عد و واظهور این معجزات به صورتی نیست كه ق

که انسان در این چرا در این جهان تغییر دهد، را بر زندگی انسان 

و  ،جهان در مبارزه مستمر با شیطان و كششهای نفسانی قرار دارد

برای راهیابی به حق باید از امتحانات پی در پی بگذرد. بر این 

ی دكه زمینه های خداداز آن استفاده می کند ااساس تنها انسانهایی 

و گر نه  نبرده باشنددر وجود خودشان از بین ـ برای شناخت حق 

اورا به راه راست ـ به دست پیامبران ـ دیدن نشانه های مختلف الهی 

هدایت نمی كند. شاید به همین دلیل است كه در قرآن كریم  و 

نشانه تعبیر می  :یعنی «آیه»بیشتر به عنوان  ،احادیث از معجزات

معلوم است كه نشانه ها  تنها برای كسانی مفید واقع می شوند  .شود

                                                 
عن  ،عن موسى بن عمران ،حدثنا محمد بن أبی عبد هللا :قال ،حدثنا علی بن أحمدسند حدیث:   319

:...  قالعن االمام الصادق علیه السالم فی حدیث  ،عن أبی بصیر ،عن علی بن أبی حمزة ،عمه
    122    ص ،1   : جالشرائعللع
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قصد استفاده از  ،برای راه یابی به سوی مقصد ،كه به آنها توجه كنند

را به مقصد انسان  ،دیدن نشانه هاتنها  ،وگر نه ،را داشته باشندآنها 

سوی حق، هدف و پیام  د. بنا بر این راهنمایی انسانها بهننمی رسان

هر گونه  ،و وجود این نشانه های آشكار ،اصلی معجزات الهی است

که از مسیر حق خارج گردد می  هر کسیبهانه ای را از دست 

و حجت را بر او تمام می كند، گرچه راه امتحان و وسوسه  ،گیرد

 هیچگاه بسته نمی شود. 

 علی علیه السالم در این باره می فرماید:

بأنبیائه حیث بعثهم أن یفتح لهم كنوز ـ جل ثناؤه ـ اد هللا ولو أر

الذهبان ومعادن العقیان ومغارس الجنان وأن یحشر طیر السماء 

 ،وبطل الجزاء ،لسقط البالء ،ووحش االرض معهم لفعل ولو فعل

واللحق  ،ولما وجب للقائلین أجور المبتلین ،واضمحلت االنباء

زمت االسماء أهالیها على معنى وال ل ،المؤمنین ثواب المحسنین

 ،ولذلك لو أنزل هللا من السماء آیة فظلت أعناقهم لها خاضعین  ،مبین

جعل ـ جل ثناؤه ـ ولكن هللا  ،ولو فعل لسقط البلوى عن الناس أجمعین

وضعفة فیما ترى االعین من  ،رسله اولی قوة فی عزائم نیاتهم

وخصاصة تمال   ،حاالتهم من قناعة تمال القلوب والعیون غناؤه

وعزة ال  ،ولو كانت االنبیاء أهل قوة ال ترام ،االسماع واالبصار أذاؤه

لكان  ،ویشد إلیه عقد الرحال ،وملك یمد نحوه أعناق الرجال ،تضام

وآلمنوا عن  ،وأبعد لهم فی االستكبار ،أهون على الخلق فی االختبار
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تركة والحسنات فكانت النیات مش ،أو رغبة مائلة بهم ،رهبة قاهرة لهم

 ،والتصدیق بكتبه ،ولكن هللا أراد أن یكون االتباع لرسله ،مقتسمة

امورا له  ؛واالستسالم لطاعته ،واالستكانة المره ،والخشوع لوجهه

وكلما كانت البلوى واالختبار  ،ال تشوبها من غیرها شائبة .خاصة

ـ هللا  ولكن :-لیه السالمالی قوله ع-أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل 

 ،ویتعبدهم بألوان المجاهد ،یختبر عبیده بأنواع الشدائدـ عزوجل 

وإسكانا للتذلل  ،إخراجا للتكبر من قلوبهم ؛ویبتلیهم بضروب المكاره

وأسبابا ذلال لعفوه وفتنته  ،ولیجعل ذلك أبوابا إلى فضله ،فی أنفسهم

فتنون * الم أحسب الناس أن یتركوا أن یقولوا آمنا وهم ال ی)كما قال: 

ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن هللا الذین صدقوا ولیعلمن 

 . 420(الكاذبین

اگر خدای سبحان اراده می فرمود، هنگام بعثت پیامبران »

درهای گنج ها و معدن های جواهرات و باغهای سر سبز را به 

روی پیامبران می گشود و پرندگان آسمان و حیوانات وحشی زمین 

به حرکت در می آورد، اما اگر این کار را می کرد را همراه آنان 

آزمایش از میان می رفت و پاداش و عذاب بی اثر می شد، و خبر 

ها )و هشدارهای(الهی از بین می رفت، و برای اهل خواب قیلوله 

)خواب نزدیک ظهر( پاداش آزمایش شدگان واجب نمی شد) یعنی 
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دگان نصیب آنان همچنان آسوده می خوابیدند و پاداش آزمایش ش

نمی شد( و بر مؤمنین ثواب نیکوکاران نمی رسید، و نامهایی 

)مانند: مؤمن، متقی، زاهد و عابد( معنی روشنی بر صاحبان خود 

نداشتند. لذا هر گاه خدا آیه ای از آسمان فرو می فرستاد آنان برای 

آن آیه فروتن می شدند. و اگر چنین می کرد آزمایش و امتحان از 

مردم ساقط می شد، ولی خدای تعالی پبامبران خویش را از همهی 

نظر عزم و اراده قوی و از نظر حاالت ظاهری، فقیر و ضعیف 

قرار داد ولی توأم با قناعتی که قلبها و چشمها را پر از بی نیازی 

می کرد، هر چند فقر و ناداری ظاهری آنها چشمها و گوشها را از 

 ناراحتی مملو می ساخت.

بیا دارای چنان نیروئی بودند که مخالفت با آنان امکان اگر ان

نداشت، و اگر دارای چنان شکست ناپذیری بودند که هرگز مغلوب 

نمی شدند، و اگر دارای چنان فرمانروائی بودند که گردنهای مردان 

به سوی آن دراز می شد )یعنی چشم طمع بدان می دوختند(، و از 

ن می بستند، آزمایش و امتحان راههای دور بار سفر به سوی آنا

برای مردم، آسان شمرده می شد، و متکبران در برابرشان سر 

تعظیم فرود می آوردند، یا از روی ترسی که بر آنان چیره می شد 

و یا از روی طمع در مادیات آنان ایمان می آوردند، در این صورت 

ای نیتهای غیر خدائی در کار آنها شرکت می یافت و با انگیزه ه

 گوناگون به سراغ نیکیها می رفتند.
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ولیکن خدا اراده فرمود که پیروی از فرستاده گانش و 

تصدیق و باور کردن کتابهای آسمانیش و فروتنی در برابر ذات 

اقدسش و خضوع در برابر طاعتش از اموری باشد که فقط برای 

خود او باشد و با آلودگی های دیگران نیامرزد و هر مقدار که 

یش و مشکالت بزرگ تر باشد، ثواب و پاداش آن نیز بزرگتر آزما

 در ادامه می فرماید:« خواهد بود...

ولیکن خدا برای آنکه کبر را از دلهای آنان خارج سازد و » 

آنها را در درون خود تسلیم فروتنی سازد و آنرا دری به سوی 

بخشش خود و سببی برای آمرزش و آزمایش خود قرار دهد، 

را با سختی های گوناگون امتحان می کند و آنان را به بندگانش 

تالشهای متنوع وادار می سازد و با اقسام رنجها می آزماید، 

همچنانکه فرموده است )الم. آیا مردم می پندارند که بعد از آنکه 

گفتند ایمان آوردیم، رها می شوند و دیگر امتحان نمی شوند، و حال 

ودند آزمودیم، تا کسانی را که راست آنکه کسانی را پیش از آنان ب

 گفتند و کسانی را که دروغ گفتند باز شناسیم(.        

حدیثی كه از حضرت مهدی علیه السالم نقل شده است نیز 

 كند:حقیقت را تاکید می همین 

ـ رضى هللا عنه ـ حدثنا محمد بن ابراهیم بن اسحاق الطالقانی 

ـ قدس هللا روحه ـ ین بن روح كنت عند الشیخ ابى القاسم الحس :قال

مع جماعة فیهم علی بن عیسى القصرى فقام إلیه رجل فقال له: ارید 
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اخبرنی عن  :فقال الرجل .لك اسألك عن شئ فقال له: سل عما بدا

اخبرنی  :قال ،هو ولى هللا؟ قال: نعمأالحسین بن علی علیهما السالم 

ل الرجل: فهل یجوز أن قا .عن قاتله لعنه هللا أهو عدو هللا؟ قال: نعم

 ؟!یسلط هللا عدوه على ولیه

 !أفهم عنى ما أقول لكـ: قدس هللا روحه ـ فقال له أبو القاسم  

ان هللا تعالى ال یخاطب الناس بشهادة العیان وال یشافههم  :اعلم

ولكنه عزوجل بعث إلیهم رسوال من اجناسهم واصنافهم بشرا  ،بالكالم

من غیر صنفهم وصورهم لنفروا عنهم فلو بعث إلیهم رسال  ،مثلهم

یأكلون الطعام  ،فلما جاؤوهم وكانوا من جنسهم ،ولم یقبلوا منهم

فال نقبل منكم حتى تأتون  :أنتم مثلنا :قالوا لهم ؛ویمشون فی االسواق

فنعلم انكم مخصوصون دوننا بما ال نقدر  ،بشئ نعجز أن ناتى بمثله

فمنهم  ،تى یعجز الخلق عنهافجعل هللا تعالى لهم المعجزات ال ،علیه

فغرق جمیع من طغى  ،من جاء بالطوفان بعد االنذار واالعذار

ومنهم من  .فكانت علیه بردا وسالما ،ومنهم من القى فی النار ؛وتمرد

ومنهم من فلق  .وأجرى فی ضرعها لبنا ،أخرج من الحجر الصلد ناقة

یابسة ثعبانا وجعل له العصا ال ،وفجر له من الحجر العیون ،له البحر

 .فتلقف ما یأفكون

 ،واحیى الموتى باذن هللا تعالى ،ومنهم من ابرء االكمه واالبرص 

 .وأنبأهم بما یأكلون وما یدخرون فی بیوتهم
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وكلمته البهائم مثل البعیر والذئب وغیر  ،ومنهم من انشق له القمر 

 ،هوعجز الخلق من اممهم عن ان یأتوا بمثل ،فلما اتوا بمثل ذلك .ذلك

ان جعل أنبیائه مع هذه  :كان من تقدیر هللا تعالى ولطفه بعباده وحكمته

المعجزات فی حال غالبین، وفی اخرى مغلوبین، وفی حال قاهرین، 

وفی حال مقهورین، ولو جعلهم عزوجل فی جمیع احوالهم غالبین 

التخذهم الناس آلهة من دون هللا  ؛وقاهرین ولم یبتلهم ولم یمتحنهم

 ،اربما عرف فضل صبرهم على البالء والمحن واالختول ،تعالى

لیكونوا فی  ؛جعل احوالهم فی ذلك كأحوال غیرهمـ عزوجل ـ ولكنه 

وفی حال العافیة والظهور على  ،حال المحنة والبلوى صابرین

ویكونوا فی جمیع احوالهم متواضعین غیر شامخین  ،االعداء شاكرین

لیهم السالم إلها هو خالقهم وال متجبرین، ولیعلم العباد أن لهم ع

وتكون حجة هللا تعالى ثابتة على  ،فیعبدوه ویطیعوا رسله ؛ومدبرهم

أو عاند وخالف وعصى  ،وادعى لهم الربوبیة ،من تجاوز الحد فیهم

ویحیى  ،ولیهلك من هلك عن بینة ،وجحد بما أتت به االنبیاء والرسل

 من حیى عن بینة.

رضى هللا عنه: فعدت إلى الشیخ قال محمد بن ابراهیم بن اسحاق  

قول فی أمن الغد وانا ـ قدس هللا روحه ـ ابى القاسم الحسین بن روح 

 فقال ،فابتدأنی !أتراه ذكر ما ذكر لنا یوم أمس من عند نفسه :نفسی

أو  ،الن أخر من السماء فتخطفنی الطیر !یا محمد بن ابراهیم :یل

ن أقول فی دین هللا أحب إلی من ا ؛تهوى بى الریح فی مكان سحیق
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بل ذلك عن االصل ومسموع عن  ،ومن عند نفسی ،تعالى ذكره برأیى

  421الحجة صلوات هللا وسالمه علیه.

محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانى ـ رضى هللا عنه ـ گوید: به 

همراه جماعتى كه در میانشان على بن عیسى قصرى بود نزد شیخ 

روحه ـ بودم، مردى از جا  ابوالقاسم حسین بن روح ـ قدس هللا

خواهم درباره برخاست و نزد حسین بن روح رفت و به او گفت: مى

چیزى از شما سؤال كنم حسین بن روح به وى گفت: هر پرسشى كه 

 دارى مطرح كن. 

آن مرد گفت: درباره حسین بن على علیهما السالم برایم بگو آیا 

گفت: درباره  او ولّى خداست؟ حسین بن روح گفت: آرى، آن مرد

قاتل وى ـ كه خدا لعنتش كند ـ برایم بگو كه آیا وى دشمن خداست؟ 

 حسین بن روح گفت: آرى.

آن مرد پرسید: آیا جایز است كه خداوند دشمن خویش را بر  

 ولى خویش مسلّط سازد؟! 

در اینجا حسین بن روح به آن مرد سائل گفت: آنچه را برایت 

ند آشكارا با مردم خطابى ندارد، و گویم درک كن! بدان كه خداومى

گوید ولى او پیامبرى از جنس و صنف شفاهاً با آنان سخن نمى

فرستد، و اگر مردم، و بشرى به مانند خودشان به سوى آنان مى
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فرستاد از او فرستادگانى از غیر صنف و شكل خودشان برایشان مى

زد مردم پذیرفتند، و آن زمان كه پیامبران نگریختنند و نمىی م

خوردند، و در بازارها راه آمدند، و از جنس مردم بودند، غذا مى

رفتند، مردم به آنان می گفتند: شما مانند ما هستید، بنابراین ما از مى

پذیریم مگر آن كه كارى كنید و چیزى بیاورید كه ما از شما نمى

ما آوردن مشابه آن ناتوان باشیم تا بفهمیم كه این كارى كه در توان 

نیست ویژه شماست نه ما، به این شكل خداوند براى رسوالن 

 هایى قرار داد كه مردم توان آنها را نداشتند، معجزه

برخى از آنان پس از بیم دادن و اتمام حجت طوفان آورد و در 

 نتیجه همه آنان كه طغیان كردند و سر پیچی کردند غرق شدند.

و آتش بر وى سرد و  و برخى از رسوالن، در آتش افكنده شدند 

 سالمت شد. 

و بعضى از آنان، از سنگ سخت، شتر ماده بیرون كشیدند، و 

 در پستان شتر شیر روان ساختند.

ها و برخى دریا برایشان، شكافته شد، و از یك سنگ چشمه 

درآمد، و عصاى خشك وى اژدها شد، و هرچه را كه به دروغ 

 پرداخته بودند بلعید. 

، كور و پیسى را شفا دادند، و مردگان را و بعضى از رسوالن

خوردند و آنچه در به اذن خدا زنده كردند، و مردم را به آنچه مى

 دادند.كردند خبر مىهایشان ذخیره مىخانه
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و برخى از رسوالن، ماه برایشان شكافته شد، و حیوانات چون  

 شتر، گرگ و غیر آنها با وى سخن گفتند. 

هایشان از ن كارهایى كردند، و امتو چون این رسوالن چنی 

انجام مانند آنها عاجز ماندند، تقدیر الهى و لطف وى به بندگان و 

ها گاه پیروز حكمت او این بود كه پیامبرانش را همراه با این معجزه

و گاهى مغلوب می گردانید و در حالى حاكم و در حالى محكوم 

داد، و اكم قرار مىقرار می داد، و اگر آنان را همیشه پیروز و ح

كرد، مردم آنان را جداى از ساخت و امتحان نمىآنان را گرفتار نمى

گرفتند، و ارزش صبر و شكیبا یى آنان بر بالها و خدا به خدایى مى

گشت.  ولى خداوند حالت ها معلوم نمىها و آزمایشگرفتارى

ور و پیامبران را چون دیگران قرار داد، تا در حالت رنج و بال، صب

در حالت عافیت و پیروزى بر دشمنان، سپاسگزار باشند، و در همه 

ر، و باز تا مردم بدانند كه اینان جبّ حاالت فروتن باشند نه متكبر و مت

نیز خدایى دارند كه آنان را آفریده و تدبیر كرده است، که مردم 

خداوند را بپرستند و از پیامبرانش اطاعت كنند، و حجت خدا بر 

ه از اندازه رسوالن فراتر روند، و براى آنان ادعای كسانى ك

ربوبیت بكنند، و یا دشمنى و مخالفت كنند، و آنچه را پیامبران و 

اند انكار ورزند، تمام شود و تا آن كس كه هالك رسوالن آورده

شود شود از روى دلیل روشن هالک شود و هركس كه زنده مىمى

 هدایت یابد.  یابد نیز با دلیل روشن و هدایت مى
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محمد بن ابراهیم بن اسحاق رضى هللا عنه گوید: فردا مجدداً نزد 

شیخ ابوالقاسم حسین بن روح ـ قدس هللا روحه ـ رفتم، و در حالى كه 

گفتم: كه آیا آنچه را دیروز حسین بن در درون خویش با خود مى

روح براى ما گفت از پیش خود گفت؟! برایم آغاز به سخن كرد و به 

ن گفت: اى محمد بن ابراهیم! اگر من از آسمان سقوط كنم، و م

پرندگان مرا شكار كنند، و یا آن كه باد مرا به یك جاى دور بیفکند؛ 

بیشتر دوست دارم تا آن كه درباره دین خداوند متعال با نظر خودم و 

از پیش خود حرفى بزنم، بلكه آنچه گفتم از كتاب و شنیده شده از 

 هللا و سالم علیه بود. حضرت حجت صلوات

 حكمت تنوع معجزات پیامبران

مقتضای حكمت و رحمت الهی در هدایت انسانها و اتمام حجت 

بر ایشان این است كه ارسال معجزات به گونه ای باشد كه غیر از 

فرهیختگان جامعه نیز عجز خود را از آوردن نظیر آن  ،مردم عادی

 معجزه درك نمایند. 

در اثر عوامل محیطی  ،ه ای از حیات بشربدون شك در هر دور

خصوصا دانشمندان و فرهیختگان  ،توجه انسانها ،و شرایط زمانی

جامعه به مسایل و موضوعات خاصی معطوف بوده است. در 

هر مطلب نو و بدیع در آن زمینه عالوه بر جلب توجه طیف  ،نتیجه

 این دارای تخصص، وسیع از مردم، به دانشمندان و فرهیختگان

كه بتوانند در آن زمینه آسانتر قضاوت ه است فرصت را می داد
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به آن را عدم امكان دسترسی انسان ونمایند و حد وحدود آن پدیده 

 بدون كمك عالم غیب بفهمند. 

بیان فرموده اند، امام هادی علیه السالم این همچنان که ر نا بب 

در دم مرم مومعجزه هر پیامبر متناسب با موضوعات مورد توجه ع

معجزه بوده است تا همگان عجز خود و دیگران را وقوع آن زمان 

از آوردن نظیر آن معجزه به خوبی درك نمایند. و به این وسیله 

 حجت بر همه تمام شود.

در پاسخ این سکیت بر این مطلب امام  هادی علیه السالم 

 : تأکید فرموده اند

ا بعث هللا موسى بن ماذل قال ابن السكیت ألبی الحسن علیه السالم:

وبعث عیسى  ؟عمران علیه السالم  بالعصا ویده البیضاء وآلة السحر

صلى هللا علیه وآله وعلى ـ وبعث محمدا  ؟علیه السالم بآلة الطب

  ؟بالكالم والخطب ـجمیع األنبیاء

فقال أبو الحسن علیه السالم: إن هللا لما بعث موسى علیه السالم  

فأتاهم من عند هللا بما لم یكن فی  ،ه السحركان الغالب على أهل عصر

  .وسعهم مثله وما أبطل به سحرهم وأثبت به الحجة علیهم

وإن هللا بعث عیسى علیه السالم  فی وقت قد ظهرت فیه 

فأتاهم من عند هللا بما لم یكن  ،واحتاج الناس إلى الطب ،الزمانات

 ،برص باذن هللاواأل هلهم الموتى وأبرء األكم وبما أحیا ،عندهم مثله

  .وأثبت به الحجة علیهم
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)صلى هللا علیه وآله( فی وقت كان الغالب  اوإن هللا بعث محمد

فأتاهم من  -وأظنه قال: الشعر ـ الخطب والكالم  ،على أهل عصره

وأثبت به الحجة  ،عند هللا من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم

  «.علیهم

یت مثلك قط فما الحجة على قال: فقال ابن السكیت: باهلل ما رأ

یعرف به الصادق على هللا  ،الخلق الیوم؟ قال: فقال علیه السالم: العقل

  «.فیصدقه والكاذب على هللا فیكذبه

 455قال: فقال ابن السكیت: هذا وهللا هو الجواب.

گفت: چرا خداوند موسى  علیه السالمت به امام هادى یابن سكّ 

له سحر یو دست نورانى و وس را با عصا علیه السالمبن عمران 

كه درود ـ و محمد  ؟له طبیرا با وس علیه السالمسى یو ع ؟فرستاد

ها را با كالم و خطبه ـ اء بادیخدا بر او و بر آلش و بر همه انب

 فرستاد؟ 

خداوند آن زمان كه موسى »فرمودند:  علیه السالمامام هادى 

م آن زمان مطرح شتر براى مردیزى كه بیرا فرستاد چ علیه السالم

زى یاز سوى خداوند چ علیه السالمن شكل موسى یبد ،بود سحر بود

زى كه یاورند. چیب اتوانستند مانندش رم آن زمان نمىآورد كه مرد

                                                 
:...اصول الحسین بن محمد ، عن أحمد بن محمد السیاری عن أبی یعقوب البغدادی قالسند حدبث:   322
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له آن باطل ساخت و حّجت را بدان به مردمان یسحر آنان را به وس

 .تمام كرد

خت كه یرا در زمانى برانگ علیه السالم سىیو خداوند ع 

ازمند طب یو مردم ن ،هاى مزمن در آن زمان آشكار شده بودمارىیب

زى آورد كه مانندش یسى از سوى خداوند چیو ع ،و درمان بودند

سى یو كور و پ ،كردشان زنده مىیو مردگان را برا ،نزد مردم نبود

 تمامله حجت را بر مردمان ین وسیو به ا ،دادرا به اذن خدا شفاء مى

 كرد. مى

را در زمانى  صلی هللا علیه وآلهحضرت محمد  و خداوند

علیه و گمان دارم كه امام  :دیگو)راوى مىخت كه خطبه و سخن یبرانگ

شتر مطرح بود و یبراى مردمان آن زمان ب شعر را هم افزود( السالم

زى را آورد یهاى الهى چامبر از سوى خداوند از مواعظ و حكمتیپ

 و حجت را بر آنان تمام كرد.  كه گفتار آنان را بدان باطل نمود

ن یش از ایت در مقام ابراز شگفتى خوید: ابن سكیراوى گو

ز گالسالم گفت: به خدا سوگند چونان شما را هرهیان امام هادى علیب

زى حجت یامروز بر مردم چه چد( ین سؤال را پرسی)آنگاه اام دهیند

 است؟ 

د شناخته عقل، به واسطه آن راستگو بر خداون»امام فرمود: 

گردد و دروغگو بر خداوند شناخته رفته مىیشود و از او پذمى

  «كنندب مىیشود پس او را تكذمى
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 ن همان جواب است.یت گفت: به خدا سوگند ایگاه ابن سكآن

یة هللا خوئی ره در باره حكمت تنوع معجزات  ْْ مرحوم ْآ

 پیامبران چنین می گوید: 

ة، ویعجز عنه سائر أفراد المعجز هو ما یخرق نوامیس الطبیع

 البشر إذا أتى به المدعی شاهدا على سفارة إلهیة. 

ومما ال یرتاب فیه أن معرفة ذلك تختص بعلماء الصنعة التی 

یشابهها ذلك المعجز، فإن علماء أی صنعة أعرف بخصوصیاتها، 

وأكثر إحاطة بمزایاها، فهم یمیزون بین ما یعجز البشر عن االتیان 

 ا یمكنهم. ولذلك فالعلماء أسرع تصدیقا بالمعجز. بمثله وبین م

أما الجاهل فباب الشك عنده مفتوح على مصراعیه ما دام جاهال 

بمبادئ الصنعة، وما دام یحتمل أن المدعی قد اعتمد على مبادئ 

معلومة عند الخاصة من أهل تلك الصنعة، فیكون متباطئا عن 

خص كل نبی بمعجزة االذعان. ولذلك اقتضت الحكمة االلهیة أن ی

تشابه الصنعة المعروفة فی زمانه، والتی یكثر العلماء بها من أهل 

  .عصره، فإنه أسرع للتصدیق وأقوم للحجة

فكان من الحكمة أن یخص موسى علیه السالم بالعصا والید 

لما شاع السحر فی زمانه وكثر الساحرون. ولذلك كانت  ؛البیضاء

لك البرهان واالذعان به، حین رأوا السحرة أسرع الناس إلى تصدیق ذ

العصا تنقلب ثعبانا، وتلقف ما یأفكون ثم ترجع إلى حالتها االولى. 

رأى علماء السحر ذلك فعلموا أنه خارج عن حدود السحر وآمنوا بأنه 
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معجزة إلهیة. وأعلنوا إیمانهم فی مجلس فرعون ولم یعبأوا بسخط 

 فرعون وال بوعیده. 

ی عصر المسیح علیه السالم وأتى االطباء وشاع الطب الیونانی ف

فی زمانه بالعجب العجاب، وكان للطب رواج باهر فی سوریا 

وفلسطین، النهما كانتا مستعمرتین للیونان، وحین بعث هللا نبیه 

المسیح فی هذین القطرین شاءت الحكمة أن تجعل برهانه شیئا یشبه 

ئ االكمه الطب، فكان من معجزاته أن یحیی الموتى، وأن یبر

لیعلم أهل زمانه أن ذلك شئ خارج عن قدرة البشر، وغیر  ؛واالبرص

 مرتبط بمبادئ الطب، وأنه ناشئ عما وراء الطبیعة.

وأما العرب فقد برعت فی البالغة، وامتازت بالفصاحة، وبلغت  

الذروة فی فنون االدب، حتى عقدت النوادی وأقامت االسواق للمباراة 

كان المرء یقدر على ما یحسنه من الكالم، وبلغ فی الشعر والخطابة. ف

من تقدیرهم للشعر أن عمدوا لسبع قصائد من خیرة الشعر القدیم، 

وكتبوها بماء الذهب فی القباطی، وعلقت على الكعبة، فكان یقال هذه 

 بة فالن إذا كانت أجود شعره. مذهّ 

النابغة »واهتمت بشأن االدب رجال العرب ونساؤهم، وكان 

فی الموسم  هو الحكم فی شعر الشعراء. یأتی سوق عكاظ  «انیالذبی

فتضرب له قبة حمراء من االدم، فتأتیه الشعراء تعرض علیه 

ی االسالم نبّ  ولذلك اقتضت الحكمة أن یخصّ ؛ أشعارها لیحكم فیها

بمعجزة البیان، وبالغة القرآن فعلم كل عربی أن هذا من كالم هللا، 
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البشر، واعترف بذلك كل عربی غیر  وأنه خارج ببالغته عن طوق

  423 معاند.

معجزه، عملی را می گویند که قوانین طبیعت را در هم بشکند و 

اگر کسی با انجام آن ادعای نبوت کرد، سایر افراد بشر در برابر 

 آن، احساس عجز و ناتوانی کنند. 

تنها کسانی می توانند معجزه را از دیگر عملیات دقیق علمی و 

دهند که در علوم و فنون مشابه آن معجزه، مهارت و  فنی تشخیص

تخصص داشته باشند. زیرا دانشمندان علما و متخصصین هر فنی 

که به خصوصیات و دقایق آن فن از دیگران آشناتر و به اسرار و 

فوت و فن آن داناتر، می توانند تشخیص دهند که انجام این عمل 

اینجا است که افراد برای دیگران امکان پذیر است یا نه. از 

متخصص و دانشمندان زودتر از دیگران معجزه را تصدیق می 

 کنند.

ولی افراد بی اطالع و جاهل و کسانی که در علوم مشابه معجزه 

را مهارت و تخصص ندارند راه هر نوع شک و تردید برای آنان 

باز می باشد. اینگونه افراد تا احتمال دهند که شخص مدعی در 

ه یک سلسله عملیات فنی و هنری تکیه نموده که معجزه اش ب

                                                 
 .27ص   :البیان فی تفسیر القرآن ،الخوئی آیت هللا  322
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متخصصین فن می توانند آن را تشخیص دهند زیر بار چنین معجزه 

 ای نرفته و در حالت دیر باوری و شک و تردید بسر می برند.

از این جا است حکمت الهی اقتضا می کند هر پیغمبری را با 

ص و معجزه ای مفتخر و مجهز سازد که با صنعت و فن مخصو

معمول آن زمان و مکان هم سنخ و مشابه باشد و در آن عصر و 

محیط، متخصص آن علم و صنعت فراوان داشته و معجزه را از 

جریانات علمی و صنعتی تشخیص دهند؛ زیرا در آن صورت حجتو 

 برهان پیامبر و آورنده ی معجزه، محکمتر و روشنتر خواهد گردید.

بود که خداوند به موسی  روی همین قانون کلی و حکمت الهی

علیه السالم عصا و ید بیضا را به عنوان معجزه داد، زیرا در زمان 

وی سحر و جادوگری معمول بود و کسانیکه در این فن و هنر 

تخصص داشتند پیش از سایر مردم، معجزات موسی علیه السالم را 

 تصدیق نمودند و به آئین وی گرویدند.

ه السالم را دیدند که به فرمان زیرا وقتی که عصای موسی علی

وی به صورت اژدها در آمده و همه ی آنچه را که آنان به عنوان 

جادو تهیه کرده اند می بلعد و باز به صورت اصلی خود بر می 

گردد فهمیدند که این عمل از   دائره ی سحر و جادو خارج است و 

برای تهدید  این بود که به معجزه بودن آن ایمان آوردند و بدون اینکه

های فرعون ارزش قائل شوند در برابر او ایمانشان را اعالن و 

 نبوت موسی را تصدیق نمودند.
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در زمان حضرت عیسی علیه السالم هم، طب یونان به اوج 

عظمت خود رسیده بود و اطباء معالجه های حیرت انگیزی را انجام 

ی می دادند، مخصوصا در سوریه و فلسطین که از مستعمره ها

 یونان بودند،علم طب از رواج و رونق خاصی برخوردار بود.

چون خداوند حکیم، حضرت عیسی را در این دو منطقه به نبوت 

برانگیخت و او را در این محیط، مأمور به تبلیغ ساخت، حکمت وی 

اقتضا می نمود که اعجاز او را از اعمالی شبیه همان طب و اعمال 

 مخصوص آن محیط قرار دهد. دانشمندان آن زمان و مشابه فن

این بود که خداوند حکیم و توانا، زنده کردن مردگان، شفا دادن 

به امراض عالج ناپذیر، و بینا نمودن کور مادرزاد را از معجزات 

وی قرار داد تا مردم آن زمان بدانند که این عمل، خارج از قدرت 

به علوم و بشر بوده و از دایره ی علم طب بیرون است و نمی توانند 

 دانشهای معمول روز متکی باشد.

اما عرب جاهلی، از میان انواع فنون و علوم، تنها در فن 

فصاحت و بالغت به حد اعالی آن نائل آمد و میان جهان آن روز به 

فصاحت و سخن سرائی با فنون ادبی معروف گردیده بود، تا جائیکه 

ه منعقد می برای افتخار و مباهات، مجالس مسابقه شعر و خطاب

نمودند و گاهی نیز به همین منظور بازارهائی تشکیل می دادند و 

هر یک از شعرای قبائل مختلف عرب، بهترین شعر و سخن خویش 

را در معرض نمایش قرار می دادند و داوران، نظریه خود را ابراز 
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نموده و بهترین آنها را انتخاب می کردند، و گوینده بهترین شعر و 

 د تقدیر و ستایش قرار می دادند.سخن را مور

این تقدیر و سرنوشت به جائی رسید که از میان بهترین اشعار و 

را انتخاب نمودند و با آب طال نوشته « هفت قصیده»قصائد آن روز 

معروف گردیده و از « معلقات سبعه»و به دیوار کعبه آویختند که به 

نموده و شعر  آن تاریخ هر شعر زیبا را با آن هفت قصیده تشبیه

 طالئی می نامیدند. 

مرد و زن عرب برای شعر و ادب، اهمیت به سزائی قائل بودند 

به اشعار، قصائد سخنان و خطابه های شیرین و شیوا عشق می 

نابغه ی »ورزیدند، قضاوت و داوری نیز در این مورد به عهده ی 

بود که وی در موسم حج به بازار عکاظ می آمد و برای « ذیبانی

وی چادر مخصوص قرمز رنگی برپا می گردید و از اطراف و 

اکناف جزیرة العرب شعرا به دور او گرد آمده، و قصایدشان را بر 

وی عرضه می داشتند تا او نظریه خویش را ابراز کرده )و بهترین 

 اشعار و قصاید را انتخاب نماید. 

چون اوضاع محیط عربستان آن زمان این چنین بود، حکمت 

اقتضا نمود که پیغمبر اسالم را به معجزه ی بیان و بالغت  الهی

خارق العاده ی قرآن مفتخر کند، به طوریکه هر عرب فصیح در 

برابر فصاحت و اسلوب شیوای قرآن، زانوی عجز بر زمین زند و 

هر شاعر سخنور و بلیغ، خود را در برابر بالغت و حالوت قرآن 
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و منصف در برابر قرآن بی عاجز و درمانده بیند، هر فرد مطلع 

اختیار سر تسلیم فرود آورد و به وحی بودن و گفتار خدا بودن آن، 

 اعتراف نماید.                             

 

  صلی هللا علیه وآلهمعجزات حضرت محمد 

معجزات زیادی از پیامبر اكرم صلی هللا علیه وآله در احادیث 

آمدن جمادات  سخننظیر به  اهل بیت علیهم السالم نقل شده است.

،  برگرداندن 454شهادت دادن به رسالت آن حضرتبرای وحیوانات 

خبر  456دو تكه شدن ماه در آسمان 455،خورشید جهت ادای نماز

 ،خبر دادن از محل گم شده ،دادن آن حضرت به احوال پنهان مردم

غذای تقدیم بودن  خبر دادن از مسموم ،خبر دادن از توطئه منافقین

قبل از تناول و معجزات دیگر كه در كتب حدیث و  ،ه حضرتشده ب

در احادیث مربوط به این معجزات در مجموع  .تاریخ ثبت شده است

یقین آور  نصفیقطعا برای هر شخص م و ،حد تواتر اجمالی است

نقل  ،است. برخی از این معجزات در قرآن كریم  نیز بیان شده است

                                                 
شهادت جمادات وحیوانات از طریق اعجاز در موارد متعددی در زمان پیامبر گرامی اتفاق افتاده   323

  288است. ر.ك. راوندی، قصص االنبیا ص 
 291ر.ك. راوندی، قصص االنبیا: ص   328
 279، ص 1 و اثبات الهدات: ج 293ر.ك. راوندی، قصص االنبیا: ص   326
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رغم مورد توجه  یعلـ زات هیچ انكاری در مورد این معجنشدن 

 گواه بر تحقق آنها است. ـ خود  بودن قرآن كریم از سوی همه مردم

  صلی هللا علیه وآلهقرآن كریم بزرگترین معجزه حضرت محمد 

حضرت محمد صلی هللا علیه وآله آخرین پیام آور رسالت الهی 

م مرد ،باشند. مخاطبین این پیام یبرای همه انسانها تا روز قیامت م

بلكه همه انسانها از هر قومیت و  ،یك دوره یا ادوار خاص نبودند

به تعبیر خود  .روز قیامت مخاطب این پیام می باشندتا  ،نژادی

فراگیر بودن این پیام به حدی است صلی هللا علیه وآله پیامبر گرامی 

كه هیچ خانه ای در روی زمین نمی ماند كه یا با پذیرش این دعوت 

 ویا با رد آن به ذلت و خواری ابدی دچار ،ا می كندالهی عزت پید

عالوه بر روشن آنحضرت بر همین اساس معجزه  455می گردد.

و اتمام حجت بر ، نمودن چراغ هدایت در دل مردم زمان بعثت

در همه دوره ها همچنان فروغش كه می بود باید به گونه ای  ،ایشان

یعنی  .دهدو بر صدق رسالت آن حضرت گواهی  ،فروزان بماند

معجزه ای زنده و جاویدان كه مشاهده آن برای همگان همواره میسر 

 باشد.

                                                 
قرآن كریم  در مورد جهانی بودن رسالت پیامبر )ص( فرموده است: )قل یا ایها الناس انی رسول   327

( همچنین فرموده 188)االعراف: بگو اى مردم من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم. هللا الیكم جمیعا( 
یقولون انه لمجنون وما هو اال ذكر  وان یكاد الذین كفروا لیزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر واست: )
شنوند با چشم زخم تو را از بین برند و نزدیك است كافران هنگامى كه آیات قرآن را مى(. "للعالمین

 " و آیات متعدد دیگر.باشد.همه جهانیان نمى ایاو دیوانه است. و آن جز ذكرى بر :گویندمى
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این معجزه عبارت از قرآن كریم است که خدای سبحان آن را 

 . برای همه جهان فرستاده است

آیات متعددی در قرآن بر اعجاز قرآن داللت دارد از آن جمله 

 آیات ذیل است:

ْنت ْم فِ  ة  ِمْن ِمْثلِِه و  ب  مِ یر   یو  إِْن ك  ْبِدنا ف أْت وا بِس ور  لى ع  ْلنا ع  ا ن زَّ مَّ

ْنت ْم صاِدقِ  ِ إِْن ك  ْم ِمْن د وِن هللاَّ ك  ل وا  ن  یاْدع وا ش ه داء  ل وا و  ل ْن ت ْفع  ف إِْن ل ْم ت ْفع 

ة  أ ِعدَّْت لِْلكافِرِ  یف اتَّق وا النَّار  الَّتِ  ق ود ه ا النَّاس  و  اْلِحجار   451.ن  یو 

اگر در مورد آنچه که بر بنده مان فرو فرستادیم در شک » 

و تردید هستید، پس سوره ای همانند آن بیاورید و اگر را ستگوئید 

جز خدا گواهان )دیگر( تان را فراخوانید. و اگر انجام ندادید که 

هرگز )نمی توانید( انجام دهید، پس خودتان را از آتشی که هیزم آن 

 «و( برای کافران آماده شده است حفظ کنیدمردم و سنگ است)

لى أ ْن  ْنس  و  اْلِجنُّ ع  ِت اْْلِ ع  ا اْلق ْرآِن ال یق ْل ل ئِِن اْجت م  أْت وا بِِمْثِل هذ 

ه ْم لِب ْعض  ظ هِ ی  451.راً یأْت ون  بِِمْثلِِه و  ل ْو كان  ب ْعض 

د ای پیامبر!( بگو: اگر )تمام( انسانها و جنها جمع شوند تا مانن»)

این قرآن را بیاورند نمی توانند مانند آن را بیاورند، هر چند برخی 

 «.از آنان پشتوانه برخی )دیگر( باشند

 ائمه اطهار علیه السالم نیز بر اعجاز قرآن کریم تاکید نمودند:

                                                 
 .23-22سوره بقره :  328
 .88سوره اسراء:   329
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روی أن قوما من الیهود قالوا للصادق علیه السالم: أی معجز یدل 

؟ قال: كتابه المهیمن الباهر على نبوة محمد )صلى هللا علیه وآله(

 430لعقول الناظرین...

 علیه السالمهود به امام صادق یت شده كه گروهى از یروا

 صلی هللا علیه وآلهامبرى حضرت محمدیگفتند: كدام معجزه بر پ

 صدیق کننده )و گواه( وحضرت فرمود: كتاب او كه ت ؟داللت دارد

 نندگان است.یهاى بكننده عقلمتحیر 

علیه السالم نیز عظمت اعجاز قرآن كریم را چنین  امام رضا

 توصیف نموده اند: 

ذكر الرضا  :حدثنی أبی قال :قال ،حدثنا محمد بن موسى الرازی

 ،علیه السالم یوما القرآن فعظم الحجة فیه و اآلیة و المعجزة فی نظمه

و طریقته المثلى المؤدی  ،و عروته الوثقى ،هو حبل هللا المتین :قال

و ال یغث على  ،ال یخلق على األزمنة ،و المنجی من النار ،لجنةإلى ا

و  ،ألنه لم یجعل لزمان دون زمان بل جعل دلیل البرهان ؛األلسنة

 ،ال یأتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه ،الحجة على كل إنسان

  431تنزیل من حكیم حمید

                                                 
  233ص   ،1ج  :نواربحار اال ،مجلسی همعال  321
: حدثنا قال ،حدثنا محمد بن یحیى الصولی :قال ،حدثنا الحاكم أبو علی الحسین بن أحمد البیهقی  321

 .  121، ص 2محمد موسی الرازی، قال: حدثنی ابی، قال:... عیون اخبار الرضا: ج 
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روزی م گفت: یپدرم برا :دیمحمد بن موسى رازى گو

ه یاز حجت بودن آن و آ ،اد كردیاز قرآن  علیه السالمحضرت رضا 

 ،اد كردینش آن است به بزرگى یو اعجازى كه در نظم و چ

 ،ره مطمئن خدایو دستگ ،سمان محكم خدایقرآن ر»حضرت فرمود: 

رساند و از آتش به بهشت مى (ما را)و راه و روش نمونه اوست كه 

و با تكرار آن  ،شودمىها كهنه نبر اثر گذر زمان ،بخشدنجات مى

 ،ستیك زمان نیچون قرآن براى  ؛شودها بى ارزش نمىبر زبان

از  ،بلكه قرآن راهنماى استدالل و احتجاج بر هر انسانى است

قرآن از سوى  ،ابدیبدان راه نمى سر، باطل رو و از پشتشیپ

 .«ده استیمى ستوده نازل گردیحك

 گوید:می در بیان اعجاز قرآن یكی از محققین 

لقد تحدى هللا أعداء االسالم بأن یأتوا بمثل القرآن، فلما عجزوا 

تحداهم بأن یأتوا بعشر سور من مثل القرآن، فعجزوا عن ذلك أیضا، 

ثم صعد تحدیه لهم، وطلب منهم أن یأتوا بسورة واحدة من مثله، فلو 

أنهم استطاعوا أن یأتوا ولو بقدر سورة الكوثر، التی هی سطر واحد، 

بت بطالن هذا الدین الجدید من أساسه، ما دام أنه هو قد قبل بهذا لث

التحدی مسبقا، ولكانوا قد وفروا على أنفسهم الكثیر من الویالت، التی 

أقدموا علیها بإعالنهم الحرب على النبی االعظم )صلى هللا علیه وآله 

وسلم(، والتی أدت إلى إزهاق النفوس الكثیرة، وهدر الطاقات 



 322                                                           اعجاز قرآن کریم                 

 

، وغیر ذلك من مصائب وكوارث، انتهت بهزیمتهم، العظیمة

 415وانتصار االسالم وقائده االعظم )صلى هللا علیه وآله وسلم(.

خدای تعالی بر دشمنان اسالم تحدی کرد که مانند قرآن را 

بیاورند، وقتی آنان از آوردن مانند آن عاجز شدند آنان را تحدی کرد 

از آوردن ده سوره نیز  که ده سوره همانند قران بیاورند، و قتی

عاجز شدند، بر تحدی خود افزود و از آنان خواست که تنها یک 

 سوره همانند آن بیاورند.

اگر آنان توانسته بودند که هر چند به اندازه ی سوره ی کوثر 

ـ که یک سطر بیشتر نیست ـ بیاورند بطالن و نابودی بنیان این دین 

نتایج این تحدی را پذیرفته بود، جدید ثابت شده بود، چون قبال پیامبر 

و آنان نیز از این طریق می توانستند خود را از گرفتار شدن در 

مصائب و مشکالت رودررویی با اسالم نجات دهند چرا که آنها 

فعالیتهای فراوانی را انجام داده اند، و حتی با پیامبر اکرم صلی 

رفتن انسانهای علیه و آله اعالن جنگ نموده اند که منجر به از بین 

فراوانی شد، و نیروهای فراوانی از دست رفت و بسیاری از 

مصائب و سختی های دیگر که در نهایت به شکست آنان و پیروزی 

اسالم و رهبر بزرگ آن، حضرت محمد صلی هللا علیه و آله 

 انجامید. 

                                                 
 282ص    ،2ج  ،:الصحیح من السیرة  ،سید جعفر مرتضى 322
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 وجوه اعجاز قرآن 

كه انسانها بیشترین نازل شد قرآن كریم  در دوره و محیطی 

اهمیت را به ادبیات و فنون بیان میدادند وتوجه فرهیختگان جامعه 

وبه تبع آنها عموم مردم به بالغت و فصاحت و شیوایی گفتار از هر 

اقتضا داشت كه خدای این اوضاع وشرائط زمینه دیگر بیشتر بود، 

معجزه  ،سبحان برای نشان دادن حقانیت و صدق دعوت پیامبر خود

به  ادیبان،بیان بیاورد كه همه فرهیختگان و ای از مقوله كالم و 

مواد به حال آن که عجز نوع بشر در برابر آن اعتراف نمایند. 

در اختیار همه ـ اعجاز كه حروف هجائیه است ـ وجود آورنده این 

آشنا هستند ـ در حد خود ـ دارد و همه با آن داشت و بشر قرار افراد 

ندارد. بر اساس را الهی  این اعجازبا هیچكس قدرت مقابله  اما

حروف مقطعه موجود در اوائل سوره ها نیز  روایاتبرخی از 

 دارد.همین جهت اشاره به 

 :در این باره فرموده  استامام حسن عسكری علیه السالم 

كذبت قریش والیهود بالقرآن وقالوا: سحر مبین تقوله، فقال هللا:   

ب الذی أنزلناه علیك هو هذا الكتا !یا محمد :أی  (الم ذلك الكتاب)

غتكم وحروف الحروف المقطعة التی منها " الف، الم، میم " وهو بل  

هجائكم فأتوا بمثله إن كنتم صادقین واستعینوا على ذلك بسائر 

قل لئن اجتمعت االنس  )شهدائكم، ثم بین أنهم ال یقدرون علیه بقوله: 
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ولو كان بعضهم  والجن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن ال یأتون بمثله

 411،414.(لبعض ظهیرا

ب كردند و گفتند: سحر آشكارى یقرآن را تكذ ،انیهودیش و یقر»

الم ذلك )امبر آن را ساخته است آنگاه خداوند فرمود: یاست كه پ

م یان كتابى كه ما آن را بر تو فرو فرستادهیاى محمد ا :عنىی (الكتاب

ن قرآن به یاست و ام از آنهیاى است كه الف و الم و محروف مقطعه

ن اگر راست یزبان خود شما و با حروف هجاى شماست بنابرا

 خود ن كار از همه حاضرانید و بر ایاورید مانندش را بییگومى

ن یروشن ساخت كه مردم توان ابا این آیه سپس خداوند  .دیریكمك بگ

اتفاق  جن هاها و بگو اگر انسان)فرمود:  وهمانند آورى را ندارند. 

اورند، همانند آن را نخواهند آورد ین قرآن را بید كه همانند اكنن

 .«ن كار( كمك كنندیگر را )در ایكدیهرچند 

دانشمندان عرصه كالم و تفسیر وجوه مختلفی را برای اعجاز 

 قرآن كریم  ذكر نموده اند كه مهمترین آن وجوه عبارت است از:  

 415اعجاز قرآن كریم  از بعد بالغت و فصاحت -1

                                                 
 .88سوره اسراء: آیه  322
قال :  -رضی هللا عنه  -محمد بن القاسم االسترابادی المعروف بأبی الحسن الجرجانی المفسر   323

حدثنی أبو یعقوب یوسف بن محمد بن زیاد ، وأبو الحسن علی بن محمد بن سیار ، عن أبویهما ، عن الحسن 
ن الحسین بن علی بن أبی طالب صلوات بن علی بن محمد بن علی بن موسى بن جعفر بن محمد بن علی ب

 23ص   ،:معانی األخبار ،شیخ صدوق  ...هللا علیهم أجمعین أنه قال :

برخی این دو )فصاحت و بالغت( را به عنوان دو وجه مستقل در اعجاز قرآن كریم  ذكر نموده   328 

تاری نظر دارد و بالغت به اند. فصاحت به استفاده مناسب از الفاظ گفته می شود و بیشتر به جنبه های گف
پر معنی بودن ورسایی بیان ناظر است به طوری كه با الفاظ كم، معانی عمیق بسیاری تبیین شود. )ر.ك 

 (22 -21، ص 1ماوردی, النكت و العیون: ج
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 416اعجاز قرآن كریم  از بعد نظم خاص و بدیع قرآن -5

 415اعجاز قرآن كریم  از جنبه اخبار از غیب -1

   411اعجاز قرآن كریم  از جنبه گیرائی وجاذبه آن -5

اعجاز قرآن كریم  از جنبه حاوی بودن بر علوم و معارف  -4

411. 

                                                 
منظور از نظم خاص این است كه نظم قرآن كریم  با همه شیوه های معهود در زبان عربی   326

ن انواع شعر و نثر و همچنین در شیوه عرضه مطالب و تقسیمات آن كامال بدیع و وحتی زبانهای دیگر چو
بی سابقه است. بر این حقیقت بزرگان ادب در زمان پیامبر ص وپس از آن اعتراف دارند )ر.ك. الجامع 

 (. 78-72، ص 1الحكام القرآن: ج 
وجوه مستقل در اعجاز ذكر برخی از مفسران غیر از نظم، اسلوب خاص و شیوایی را نیز به عنوان 

 نموده اند كه حقیقت آن است كه این دو وجه داخل  در بالغت می باشند. )همان مصدر(
نظیر اخبار قرآن كریم  از غلبه روم در جنگ با ایران و اخبار از قصص پیامبران و امتهای   327

اشاره  (39مك من قبل هذا(  )هود تلك من أنباء الغیب نوحیها إلیك، ما كنت تعلمها أنت وال قوگذشته. آیه: )
)ألم غلبت الروم فی أدنى االرض وآیه:   .به اخبار پوشیده امتهای گذشته دارد که در قرآن بیان شده است
یکی از موارد اخبار از آینده است همچنین  وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین(  )أول سورة الروم(

موارد و 33 /آل عمران هوسور 112 /یوسف هسوراست. ر.ک. خبر از نتیجه غزوه بدر از این قبیل 
 دیگر(. 

برخی از مفسران اخبار از قصص و اخبار گذشتگان و اخبار از حوادث آینده را به عنوان دو وجه 
 .72ص  1مستقل برای اعجاز ذكر نموده اند. ر.ك الجامع الحكام القرآن ج 

 13، ص 1ج  و  التسهیل: 22- 21، ص 1النكت والعیون: ج   328 

علوم و معارفی كه قرآن كریم  آنهارا در اختیار انسانها قرار داده است در همه زمینه ها دارای   329 

اعجاز است چه علوم و معارفی که به مبدا یعنی شناخت خداوند متعال و صفاتش مربوط است، و چه آن 
مربوط است، و چه معارفی كه  معارفی كه به شناخت انسان ومراحل  سیر او در این جهان و جهان آخرت

برای تشریع نظامهای اخالقی, اجتماعی، سیاسی، حقوقی و غیره در قرآن كریم  آمده است، در همه این 
زمینه ها قرآن كریم  آنچه كه آورده است نه تنها تا آن دوره برای بشر نا شناخته و بدیع بود بلكه تا به 

عارف پیدا نشده است و هر انسان عاقل با آشنایی با معارف امروز نیز هیچ نظیر و جایگزینی برای این م
قل لو آیه کریمه: ) قرآن در هر كدام از این زمینه ها می تواند به برتری و اعجاز قرآن كریم  اذعان نماید.

این جنبه از  (16)یونس:   (شاء هللا ما تلوته علیكم وال أدراكم به فقد لبثت فیكم عمرا من قبله أفال تعقلون
 اعجاز قرآن را بیان می کند.

یكی از ابعاد اعجاز قرآن كریم  در این جنبه عبارت از عدم وجود اختالف و ناهمامنگی در میان 
مجموعه معارف با همه گستردگی آن است. قرآن كریم  با اینكه طی بیست و سه سال نازل شده است 

أفال یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر : )آیه کریمه هیچگونه ناهماهنگی در میان مطالب آن وجود ندارد.
 -89، ص 1به این اعجاز قرآن اشاره دارد. ر.ك  المیزان: ج  (81)النساء:   (هللا لوجدوا فیه اختالفا كثیرا

 113  -81، ص 1و البیان:  ج  72
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اعجاز قرآن كریم  از جنبه هدایت و تربیت انسان  -1

 447وجامعه.

                                                 

 مرحوم آیت هللا خوئی در باره این بعد از قرآن كریم  چنین می فرماید:    331 

یختص بخاصة اخرى ، وبها یتفوق على جمیع المعجزات التی جاء بها االنبیاء السابقون ،  ثم ان القرآن
وهذه الخاصة هی تكفله بهدایة البشر ، وسوقهم إلى غایة كمالهم. فإن القرآن هو المرشد الذی أرشد العرب 

تحصیل المعارف وتهذیب  عن -الجفاة الطغاة ، المعتنقین أقبح العادات والعاكفین على االصنام ، والمشتغلین 
أمة ذات خطر فی  -فی مدة یسیرة  -بالحروب الداخلیة ، والمفاخرات الجاهلیة فتكونت منهم  -النفوس 

معارفها ، وذات عظمة فی تاریخها ، وذات سمو فی عاداتها. ومن نظر فی تاریخ االسالم وسبر تراجم 
دیه ، ظهرت له عظمة القرآن فی بلیغ هدایته ، أصحاب النبی صلى هللا علیه واله وسلم المستشهدین بین ی

وكبیر أثره ، فإنه هو الذی أخرجهم من حضیض الجاهلیة إلى أعلى مراتب العلم والكمال ، وجعلهم یتفانون 
فی سبیل الدین وإحیاء الشریعة ، وال یعبأون بما تركوا من مال وولد وأزواج. وإن كلمة المقداد لرسول هللا 

ه وسلم حین شاور المسلمین فی الخروج إلى بدر شاهد عدل على ما قلنا : " یا رسول هللا صلى هللا علیه وال
امض لما أمرك هللا فنحن معك ، وهللا ال نقول كما قالت بنو إسرائیل لموسى : إذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا 

لو سرت بنا إلى برك الغماد  قاعدون ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون ، فو الذی بعثك بالحق
لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول هللا صلى هللا علیه واله وسلم خیرا ،  -یعنی مدینة الحبشة  -

ودعا له بخیر " هذا واحد من المسلمین ، یعرب عن عقیدته وعزمه ، وتفانیه فی إحیاء الحق ، وإماتة الشرك. 
قیدة ، متذرعین باالخالص. إن القرآن هو الذی نور قلوب أولئك العاكفین على وكان الكثیر منهم على هذه الع

االصنام ، المشتغلین بالحروب الداخلیة والمفاخرات الجاهلیة ، فجعلهم أشداء على الكفار رحماء بینهم. یؤثر 
ما لم یحصل  أحدهم حیاة صاحبه على نفسه ، فحصل للمسلمین بفضل االسالم من فتوح البلدان فی ثمانین سنة

لغیرهم فی ثمانمائة سنة. ومن قارن بین سیرة أصحاب النبی وسیرة أصحاب االنبیاء السابقین علم أن فی ذلك 
سرا إلهیا ، وأن مبدأ هذا السر هو كتاب هللا الذی أشرق على النفوس ، وطهر القلوب واالرواح بسمو العقیدة 

ى تاریخ غیرهم من أصحاب االنبیاء تعلم كیف كانوا. كانوا ، وثبات المبدأ. انظر إلى تاریخ الحواریین ، وال
یخذلون أنبیاءهم عند الشدائد ، ویسلمونهم عند خشیة الهالك ! ! ولذلك لم یكن الولئك االنبیاء تقدم على 

ص   ،خوئی ، آیت هللاالبیان فی تفسیر القرآن)طواغیت زمانهم بل كانوا یتسترون عنهم بالكهوف واالودیة. 
33.) 

آن از یک خصوصیت برجسته و ممتاز دیگری برخوردار است که با داشتن همان خصوصیت بر قر
 تمام معجزات پیامبران پیشین تفوق و برتری دارد.

آن خصوصیت همان کفالت و تضمین نمودن هدایت و رهبری بشر است و سوق دادن آنهاست به 
بعاد مختلف آنست، زیرا قرآن همان کتاب نهایت کمال و انسانیت و انسان سازی به معنای واقعی و در ا

را راهنمائی نموده و آنان را از بت پرستی و مفاسد اخالقی   آسمانی است که عرب سرکش و جنایت پیشه
نجات بخشید و جنگ و خونریزی و افتخارات جاهلی را در مدت خیلی کوتاه پایان داد و از چنین افراد 

رهنگ عالی و تاریخ درخشان و از فضائل اخالقی و اصول جاهل خونخوار ملتی بوجود آورد که از ف
 انسانی کامال برخوردار باشد.

اگر کسی تاریخ پر افتخار اسالم و اصحاب رسول خدا صلی هللا علیه و آله را که در برابر او شربت 
ر شهادت نوشیده اند مطالعه کند به عظمت و مقام رهبری قرآن پی می برد، و اهمیت هدایت قران و اث

اعجاب و حیرت انگیز آن را در رهبری و هدایت جامعه عرب درک می کند و روشن می گردد که این، 
تنها قران بود که توانست آنان را از زندگی منحط جاهلی به اعالترین مرحله علم و کمال و انسانیت برساند 

احیای آئین حیات بخش  و بر آنان درس شهادت، فداکاری و از خود گذشتگی در راه دین و هدف و در راه
اسالم را یاد دهد بطوریکه در این مسیر کوچکترین اعتنائی به از دست دادن ثروت ننموده در مرگ 

 فرزندان و همسران کوچکترین اندوه و تأسفی بر خود راه نداد.
ت گفتار مقداد به رسول خدا صلی هللا علیه و آله ـ به هنگامیکه آن حضرت با مسلمانان درباره ی حرک

مشورت می نمود ـ می تواند شاهد صدق و گواه روشنی بر این حقیقت باشد، آنجا « بدر»نمودن به جنگ 
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. اعجاز قرآن كریم را از جهت "صرف" دانسته اندبرخی 

صرف به این معنی است که خدای سبحان كسانی را كه در صدد 

معارضه با قرآن باشند به قدرت خویش از این كار منصرف می 

گر چه این قول اشكال عقلی ندارد ولی با ظاهر آیات و  441كند.

                                                                                                                   

 

 

 که عرضه داشت:
یا رسول هللا! بر آنچه خدا مأمورت نموده است حرکت فرما، ما مسلمانان نیز تا لب مرگ در این راه با 

تو خود » نی اسرائیل به موسی گفتند که:تو پیش خواهیم رفت به خدا سوگند ما سخنی را نمی گوئیم که ب
ولی ما می گوئیم توبه « برو و به پشتیبانی خدایت جنگ را آغاز کن ما در اینجا با انتظار تو نشسته ایم

یاری خدایت حرکت کن و با دشمن به جنگ ما نیز به پشتیبانی و همراهی تو خواهیم برخاست و با جان و 
ائیکه تو را به حق فرستاد اگر ما را از امواج خروشان و خطرناک دریا دل با دشمنت خواهیم جنگید. به خد

 عبور داده و به سوی حبشه حرکت دهی در این راه با تو خواهیم بود تا بدانجا که فرود آئی. 
 رسول خدا از مقداد تشکر و بر وی دعای خیر نمود.

م آهنین خویش را چنین اظهار می این، فردی از مسلمانان و نمونه ای از آنان است که عقیده و تصمی
کند و خود گذشتگی و فداکاری خود را در راه احیای حق و آزادی و از بین بردن شرک و بت پرستی این 
چنین اعالم می دارد. و در میان مسلمانان اینگونه افراد سراپا اخالص و ایمان و دارای چنین عقیده پاک و 

 استوار فراوان وجود داشت.
که دل تاریک این افراد بت پرست و خونخوار جاهلی را اینچنین روشن ساخت. و از آن  این قرآن بود

مردم بی رحم و وحشی، افرادی بیاراست که در برابر دشمنان و بت پرستان سخت و خشن ولی در برابر 
به  اهل توحید و مسلمانان رئوف و مهربان بودند، و به عنایت قرآن بود که مسلمانان در مدت هشتاد سال

 فتوحات و پیروزیهائی دست یافتند که دیگران در مدت هشتصد سال بر چنین فتح و پیروزی نرسیدند.
اگر کسی تاریخ زندگی اصحاب و یاران رسول خدا صلی هللا علیه و آله را با تاریخ اصحاب پیامبران 

خدائی و حقیقت  گذشته مقایسه کند، خواهد دانست که در این پیشرفت سریع و پروزی بیسابقه یک راز
معنوی بوده است که منبع آن همان کتاب خدا قرآن مجید می باشد که دلها را روشن ساخت، قلوب و ارواح 

 را با عقیده به مبدأ و استقامت در راه دین و هدف به هم در آویخت.
مطالعه در تاریخ یاران حضرت عیسی صلی هللا علیه و آله و اصحاب سایر پیامبران گواه روشنی 
است که آنان چگونه پیامبرانشان را مخذول نموده و در موقع ترس و احساس خطر، آنها را در برابر 
دشمن تنها گذاشتند. این بود که انبیاء گذشته در برابر ستمگران زمان خویش پیشرفت نداشتند، غلبه و 

ر کرده و در بیابانها و پیروزی معموال نصیب دشمنان بود و بیشتر اوقات مجبور بودند از میان اجتماع فرا
 غارها بسر برند.     

 
و برخی گفتند که صرف به این معنی است كه خداوند متعال قدرت مقابله را از کسانی که در   331

صدد مقابله با قرآن هستند می گیرد. نظریه صرف را به معتزله و همچنین به سید مرتضی نسبت داده ند و 
آنرا در تجرید االعتقاد به صورت احتمال ذكر نموده است )ر.ك. مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی نیز 
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دیث آن احادیث سازگار نمی باشد. چون ظاهر قرآن كریم  و احا

اخبار از غیب و  ،فصاحت ،قرآن كریم  در جهات بالغتکه است 

خود فراتر از کالم بشر، وبر معارف الهی و جهات دیگر اشتمال 

 .دارای اعجاز است

در « صرف»به نظر می رسد همه وجوه فوق غیر از نظریه ی 

مورد اعجاز قرآن کریم صحیح می باشند، البته برخی از این وجوه 

و وجوه دیگر، فرعی می باشند؛ بنابر این تعیین اصلی اصلی ومهم 

ترین جنبه اعجاز قرآن را می توان به عنوان یکی از مباحث اعجاز 

 قرآن، مورد بحث قرار داد.

 مهمترین جنبه اعجاز قرآن كریم  

 :بررسی استقابل اعجاز قرآن كریم در دو بعد 

كریم از اعجاز قرآن مانند  ،قرآن كریمموردی  یاعجازها :الف 

 .بعد اخبار از غیب

                                                                                                                   

 

 

 (. 991، ص 2تجرید االعتقاد، بحث نبوت و قطب الدین الراوندی، الخرائج والجرائح: ج 
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کلی قرآن که در همه آیات قرآن موجود است ب: اعجاز

اعجاز قرآن كریم از  همانند .ومخصوص یک سوره خاص نمی باشد

 .یفصاحت، نظم خاص، جاذبه و بعد هدایت و راهنمای ،بعد بالغت

، جنبه اصلی در اعجاز قرآن عد از اعجازبروشن است این  

مخصوص یك سوره نبوده ودر  ،اعجازین نوع که اكریم  است. چرا 

كه قرآن كریم  موردی  یاعجازهااما همه قرآن موجود می باشد. 

باشد  ه هاممكن است در برخی از سور ،ظرف برای آنها واقع شده

به چشم از اعجاز آن جنبه خاص  ه هاولی در برخی دیگر از سور

 نخورد. 

ه پیامبر آورده توضیح این که صرف خارق العاده بودن آنچه ک

است بدون اینکه امکان شناخت وقضاوت در آن، برای مردم ممکن 

 باشد نمی تواند حجت و دلیل بر مردم باشد. 

نظیر آن که شخصی وارد شهری بشود وبگوید من فالن زبان را 

بلدم  وکسی در آن جا نباشد که آن زبان را بداند؛ در این صورت 

ا تصدیق ویا تکذیب نمایند. اما مردم آن شهر نمی توانند آن شخص ر

اگر آن شخص موضوعی را ادعا نماید که اهالی آن شهر بخوبی با 

 آن آشنا هستند، می توانند در باره ادعای او قضاوت نمایند. 

پیامبر اسالم صلی هللا علیه وآله چون به سوی همه انسانها 

ه مبعوث شده اند، اتمام حجت برای همگان مستلزم آن است که معجز
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اش چیزی باشد که عموم مردم با آن آشنا باشند و فوق العاده بودن 

 آن را درک نمایند. 

امکان شناخت اعجاز توسط گروه محدودی از مردم کفایت نمی 

کند؛ چون ممکن است آن گروه محدود از اعتراف به حقیقت سر باز 

زنند و آن را پوشیده نگه دارند؛ چنانکه علمای یهود ونصاری، 

ای موجود در تورات وانجیل را راجع به آمدن حضرت بشارته

 محمد صلی هللا علیه و آله مخفی نگه داشتند. 

همچنین نباید شناخت اعجاز پیامبر خاتم به گذشت زمان طوالنی 

وابستگی داشته باشد، مثل اخبار از وقوع حادثه ای که در آینده دور 

ز مدتهای اتفاق می افتد ویا خبر دادن از مطلب علمی که پس ا

مدیدی دانشمندان آن را کشف می نمایند. وگر نه این اعجاز همگانی 

 نخواهد بود. 

عالوه بر همه اینها اعجاز قرآن کریم باید در تمام سوره های آن 

تجلی داشته باشد ومخصوص قسمت خاصی از قرآن نباشد چون 

خدای سبحان مردم را حتی به آوردن یک سوره همانند سوره های 

 ه مبارزه طلبیده است. قرآن ب

بنابراین گرچه اشتمال قرآن کریم بر جنبه های مختلف اعجاز، 

چون اخبار از حوادث آینده و اشاره به برخی اکتشافات علمی، مسلّم 

است. ولی آنچه که جنبه اصلی اعجاز قرآن است چیزی است که در 

همه سوره های قرآن حتی در کوچکترین سوره قرآن که سوره کوثر 
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ت نیز نمایان وبرای همگان قابل  تشخیص ودرک است، وآن اس

همان جنبه بالغت قرآن به معنای رسایی سخن ومطابقت آن با هدف 

 گوینده ومقتضای حال است. 

پیام قرآن برای همگان در هر زمان ومکان رسا است، و 

مطابقت آن با مقتضای حال برای همه روشن است، این جنبه اعجاز 

دیگر اعجاز در آن را نیز به نحوی دربرمی گردد. قرآن، جنبه های 

اعجاز از بعد جاذبه،  همانند ،اعجاز قرآن كریمدیگر وجوه چرا که 

از لوازم و  ،یا اعجاز از بعد هماهنگی و راه نیافتن اختالف در آن

قرآن می باشند بالغی یعنی اعجاز  ،نمودهای همین اعجاز

رار دارند، از واعجازهای موردی که در سوره های خاصی ق

  445عناصر به وجود آورنده بالغت در آن سوره می باشند.

کلی قرآن کریم اعجاز آیا سؤال مطرح می شود كه در اینجا این 

مربوط به شیوایی و رسایی الفاظ قرآن است یا مربوط به معانی بلند 

 آن؟ 

قرآن را نمی توان جامع ال باید گفت كه اعجاز ؤدر پاسخ این س

اعجاز بر دو این لفظ تنها یا محتوای تنها دانست بلكه  تنها از جنس

از پایه شیوائی و رسایی بیان از یك سو و بلندی و عظمت معانی 

بعد استوار است. شاید بهترین تعبیری كه از این سوی دیگر 
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اعجاز قرآن كریم  شده است همان بالغت است. زیرا بالغت به از

جنبه اشاره دارد. و در  به هر دوكالم است که معنای رسا بودن 

رسا بودن آن عالوه بر  ،مورد قرآن كریم كه كتاب هدایت است

خارج از افق ذهن آن که  به محتوای عالی ،شیوائی و قدرت بیان

 بستگی دارد. نیز انسان است

بیشتر از اعجاز های موردی قرآن است كه بالغی همین اعجاز 

 بارهاو  هنمود توجه معارضان و دشمنان رسالت را به خود جلب

 عجز خودرا در برابر آن اعالم نمودند. 

وان به عكس العمل یكی از بزرگترین تدر این رابطه می 

معارضان قرآن كریم  در عصر بعثت یعنی ولید بن مغیره  اشاره 

 نمود. 

كان رسول هللا صلى هللا علیه وآله ال یكف عن عیب آلهة 

هذا شعر محمد، ویقول المشركین، ویقرأ علیهم القرآن فیقولون: 

وكان الولید بن  .بعضهم: بل هو كهانة، ویقول بعضهم: بل هو خطب

یتحاكمون إلیه فی  ،ام العربالمغیرة شیخا كبیرا، وكان من حكّ 

فما اختاره من الشعر كان مختارا، وكان  ،وینشدونه االشعار ،االمور

لف برحون من مكة، وكان له عبید عشرة عند كل عبد أیله بنون ال 

دینار یتجر بها، وملك القنطار فی ذلك الزمان، والقنطار: جلد ثور 

مملو ذهبا، وكان من المستهزئین برسول هللا صلى هللا علیه وآله، 

ما هذا الذی  !با عبدشمسأ فقال له: یا .وكان عم أبی جهل بن هشام
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یقول محمد أسحر أم كهانة أم خطب؟ فقال: دعونی أسمع كالمه، فدنا 

هللا صلى هللا علیه وآله وهو جالس فی الحجر فقال: یا من رسول 

قال: ما هو بشعر، ولكنه كالم هللا الذی به  .محمد أنشدنی من شعرك

 بعث أنبیائه و رسله، فقال: اتل علی منه، 

   (بسم هللا الرحمن الرحیم)فقرأ علیه رسول هللا:  

ى فلما سمع الرحمن استهزأ فقال: تدعو إلى رجل بالیمامة یسم

قال: ال، ولكنی أدعو إلى هللا وهو الرحمن الرحیم، ثم افتتح  .الرحمن

فإن أعرضوا فقل أنذرتكم )سورة حم السجدة، فلما بلغ إلى قوله:  

وسمعه اقشعر جلده، وقامت كل  441صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود

  .شعرة فی رأسه ولحیته، ثم قام و مضى إلى بیته ولم یرجع إلى قریش

با الحكم صبا أبو عبد شمس إلى دین محمد، أما أ یا فقالت قریش:

تراه لم یرجع إلینا وقد قبل قوله ومضى إلى منزله، فاغتمت قریش من 

ذلك غما شدیدا، وغدا علیه أبو جهل فقال: یا عم نكست برؤوسنا 

وفضحتنا، قال: وما ذاك یا ابن أخ؟ قال: صبوت إلى دین محمد، قال: 

وآبائی ولكنی سمعت كالما صعبا  ما صبوت وإنی على دین قومی

  تقشعر منه الجلود، قال أبو جهل:، أشعر هو؟ 
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قال: ما هو بشعر، قال: فخطب هی؟ قال: ال، إن الخطب كالم 

متصل، وهذا كالم منثور، وال یشبه بعضه بعضا، له طالوة، قال: 

 قال: فما هو؟  ،فكهانة، هی؟ قال: ال

د قالوا: یا أبا عبد شمس ما ر فیه، فلما كان من الغقال: دعنی افكّ 

  .تقول؟ قال: قولوا هو سحر، فإنه آخذ بقلوب الناس

ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له ماال )فأنزل هللا تعالى فیه  

 . 444 (علیها تسعة عشر)إلى قوله:    (ممدودا وبنین شهودا

وفی حدیث حماد بن زید، عن أیوب، عن عكرمة قال: جاء الولید 

رسول هللا صلى هللا علیه وآله فقال له: اقرأ علی فقرأ بن المغیرة إلى 

إن هللا یأمر بالعدل واالحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن )علیه:  

  .فقال: أعد، فأعاد 445(الفحشاء والمنكر والبغی یعظكم لعلكم تذكرون

فقال: وهللا إن له لحالوة، وإن علیه لطالوة، إن أعاله لمثمر، وإن 

  446یقول هذا بشر. أسفله لمعذق وما

 معبودانرسول خدا صلى هللا علیه و آله پیوسته از  "

خواند آنان كرد و بر مشركان قرآن مىجویى مىمشركین عیب

گفتند: بلكه این كهانت این شعر محمد است و بعضى مى :گفتندمى

  .خطبه است :گفتنداست و بعضى مى
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ود كه در و از كسانى ب ،كه بسیار بزرگ بود مغیرهولید بن 

و  ،خواندندو اشعار را براى او مى ،پرسیدندكارها نظر او را مى

و فرزندانى داشت كه  ،گزیدندپسندید برمىهر شعرى را كه او مى

و ده غالم داشت كه هركدام با هزار دینار  ،همیشه در مكه بودند

و ولید در آن زمان مالك قنطار بود و قنطار به  ،كردندتجارت مى

وى از كسانى بود كه  ،وست گاوى است كه پر از طال باشداندازه پ

 .عموى ابو جهل بن هشام بوداو و  ،كردپیامبر خدا را مسخره مى

آنچه را كه محمد  !اى ابا عبد شمس :ابو جهل به او گفت 

  ؟آیا سحر است. كهانت است یا خطبه است ؟گوید چیستمى

حالى كه بگذارید سخن او را گوش كنم آنگاه در  :او گفت

اى محمد  :پیامبر در حجر نشسته بود به حضرت نزدیك شد و گفت

 از شعرهایت برایم بخوان 

اینها شعر نیست سخن خداست كه پیامبران »حضرت فرمود 

 :از همانها برایم بخوان :ولید گفت «فرستدو رسوالنش را با آن مى

تا  ولید ( را برایش تالوت کردبسم هللا الرحمن الرحیم)آنگاه پیامبر 

گفت: تو به سوى را شنید شروع به تمسخر کرد و « الرحمن»کلمه 

كنى حضرت از یمامه كه نامش رحمن است دعوت مى یمرد

است  «رحمن و رحیم»من به سوى خدا كه او  بلکهنه »فرمود: 

كرد و را   «حم سجده»كنم. سپس پیامبر تالوت سوره دعوت مى

م صاعقة مثل صاعقه عاد و فان اعرضوا فقل أنذرتك) :چون به آیه
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رسید  ولید آن را شنید لرزه بر اندام او افتاد و تمام موهاى  (ثمود

اش رفت سر و صورتش بر بدن راست شد آنگاه برخاست و به خانه

  .و نزد قریش برنگشت

قریش گفتند: اى ابا الحكم )ابو جهل( ابو عبد شمس )ولید( به 

حرف محمد  ؟!ر نزد ما نیامدبینى كه دیگدین محمد گرایید مگر نمى

قریش از این جهت بسیار اندوهناك  ،را پذیرفت و به منزل رفت

و فرداى آن روز ابو جهل نزد ولید رفت و گفت: اى عمو  ندشد

ولید گفت: اى پسر  !و رسوایمان نمودى ،سرهاى ما را پایین كردى

ولید گفت:  ؟!اىابو جهل گفت به دین محمد درآمده چه شده؟!برادر

ولى  ،و من بر دین قوم خودم و پدرانم هستم ،امبه دین او در نیامده

ابو جهل گفت: آیا  ،درزآن می لها از ام كه بدنسخن سختى شنیده

ولید  ؟ولید گفت: شعر نیست. ابو جهل گفت: خطبه است ؟شعر است

ها سخن پیوسته است ولى این سخن پراكنده است و گفت: نه خطبه

 :گى دارد. ابو جهل گفتن سخن زیباى محمد تازای ،مشابه هم نیست

 نه. ابو جهل پرسید پس چیست؟  :است گفت (كهانت )غیب گویى

اش فكر كنم. فردا كه شد قریش مهلت بده درباره :ولید گفت

سحر است.  :گویى؟ ولید گفت: بگوییداى ابا عبد شمس چه مى :گفتند

 رباید هاى مردم را مىچون دل

مرا »درباره ولید این آیات را نازل فرمود:  پس از آن خداوند

همان كس كه براى او  ،ام واگذاربا كسى كه او را به تنهایى آفریده
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اى قرار دادم و فرزندانى كه همواره نزد او )و در مال گسترده

 .«انده شدهشتنوزده نفر بر آن گما :»تا آیه «خدمت او( هستند

است كه  نقل شدهكرمه و در حدیث حّماد بن زید از ایوب از م

ولید بن مغیره نزد رسول خدا صلی هللا علیه وآله آمد و به آن 

خداوند به عدل  حضرت گفت: برایم بخوان حضرت این آیه را خواند:

و از فحشاء و منكر و ستم  ،دهدو احسان و بخشش به نزدیكان فرمان مى

 : آیه رالید گفتو ،شاید متذكر شوید ،دهدخدا به شما اندرز مى ،كندنهى مى

  .خواند آیه را ت مجّددارحض !دیتكرار كن

شیرینى است و )نوعی( به خدا سوگند این سخن  :ولید گفت

و  ،دهدباالى آن میوه مى (چون درخت)زیبایى و تازگى دارد و 

 گوید.و بشر این گونه سخن نمى است، پایینش شاخ و برگ

د دیگر آن نین قصه معارضه ابن ابی العوجا نیز شاهچو هم

 است. 

عن هشام بن الحكم قال: اجتمع ابن أبى العوجاء وأبو شاكر 

الدیصانى الزندیق وعبد الملك البصری وابن المقفع عند بیت هللا 

الحرام یستهزؤون بالحاج، ویطعنون بالقرآن، فقال ابن أبى العوجاء: 

تعالوا ننقض كل واحد منا ربع القرآن، و میعادنا من قابل فی هذا 

موضع نجتمع فیه وقد نقضنا القرآن كله، فان فی نقض القرآن إبطال ال

نبوة محمد، وفى إبطال نبوته إبطال االسالم، وإثبات ما نحن فیه، 



 329                                                           اعجاز قرآن کریم                 

 

اجتمعوا عند بیت هللا  ،فاتفقوا على ذلك وافترقوا، فلما كان من قابل

 .الحرام

: فقال ابن أبى العوجاء: أما أنا فمفكر منذ افترقنا فی هذه اآلیة 

فما أقدر أن أضم إلیها فی فصاحتها  (فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا)

فقال  .وجمیع معانیها شیئا فشغلتنی هذه االیة عن التفكر فیما سواها

یا أیها الناس )فا رقتكم مفكر فی هذه اآلیة:   عبد الملك: وأنا منذ

 ضرب مثل فاستمعوا له إن الذین تدعون من دون هللا لن یخلقوا ذبابا

منه ضعف  هولو اجتمعوا له وإن یسلبهم الذباب شیئا ال یستنقذو

 ولم أقدر على االتیان بمثلها،  (الطالب والمطلوب

لو كان )فقال أبو شاكر: وأنا منذ فارقتكم مفكر فی هذه االیة:   

 .لم أقدر على االتیان بمثلها (فیهما آلهة إال هللا لفسدتا

لقرآن لیس من جنس كالم البشر، فقال ابن المقفع: یا قوم إن هذا ا 

وقیل یا أرض ابلعى ماءك )وأنا منذ فارقتكم مفكر فی هذه االیة:  

ویاسماء أقلعى وغیض الماء وقضى االمر واستوت على الجودى 

لم ابلغ غایة المعرفة بها، ولم أقدر على   (وقیل بعدا للقوم الظالمین

  .االتیان بمثلها

فی ذلك إذ مر بهم جعفر بن محمد قال هشام بن الحكم: فبینما هم 

قل لئن اجتمعت الجن واالنس على أن )الصادق علیه السالم فقال:  

  (یأتوا بمثل هذا القرآن ال یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا
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فنظر القوم بعضهم إلى بعض وقالوا: لئن كان لالسالم حقیقة لما  

وهللا ما رأیناه قط إال انتهت أمر وصیة محمد إال إلى جعفر بن محمد، 

  445هبناه، واقشعرت جلودنا لهیبته، ثم تفرقوا مقرین بالعجز.

انى صیدد: ابن ابى العوجاء و ابو شاكریهشام بن الحكم گو

ق و عبدالملك بصرى و ابن المقفع در كنار خانه خدا جمع شدند یزند

زدند ابن ابى كردند و به قرآن طعنه مىها را مسخره مىو حاجى

و ) نقضك چهارم قرآن را یما از د هركدام ییایب :جاء گفتالعو

ن جا كه در كنار هم قرار ینده در همیم و وعده ما سال آیكن (خراب

م قرآن را یم و اگر بتوانیام در حالى كه همه قرآن را نقض كردهیریگ

امبرى یپکردن طل اب بام و یاطل كردهاامبرى محمد را بیم پینقض كن

و از  باطل کرده ایم، و همگی تصمیم جدی گرفتنداسالم را نیز او 

 .نده شد در كنار خانه خدا جمع شدندیهم جدا شدند چون سال آ

ابن ابى العوجاء گفت: اما من از همان روز كه از هم جدا  

و  (ایأسوا منه خلصوا نجیفلّما است) :كنمه فكر مىین آیم درباره ایشد

ه اضافه كنم ین آیزى به ایچام كه از نظر فصاحت و محتوا نتوانسته

 ات باز داشت. یگر آیه مرا از تفكر در دین آیو ا

عبدالملك گفت: من هم از همان زمان كه از شما جدا شدم در 

مثل فاستعموا  برضها الناس یا ای) :دیگوكردم كه مىه فكر مىین آیا
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 خلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و انین تدعون من دون هللا لن یله  ان الذ

و  (ذوا منه ضعف الطالب والمطلوبقستنیئا ال یسلبهم الذباب شی

  .اورمینتوانستم مانندش را ب

و من هم از زمانى كه از شما جدا شدم در  :ابو شاكر گفت

و نتوانستم  (هما الهة اال هللا لفسدتافیلو كان ) :ه به فكر نشستمین آیا

 اورم. یكه مانندش را ب

ن قرآن از جنس سخن بشر یا !ابن المقفع گفت: اى گروه

ه فكر ین آیام در است و من از آن زمان كه از شما جدا شدهین

ض یا سماء اقلعى و غیو  کا ارض ابلعى ماءیل یو ق)كردم: مى

ل بعدا للقوم یالماء و قضى االمر و استوت على الجودى و ق

ت برسانم و یه به نهایآاین و نتوانستم معرفتم را نسبت به  (نیالظالم

 اورم. یانندش را بم

ن موضوع ین گروه در اید: در حالى كه ایهشام بن الحكم گو

ه السالم بر آنان عبور یامام جعفر صادق عل ،گفتندبا هم سخن مى

ان )جن و یها و پربگو اگر انسان)ه را خواند كه: ین آیكرد. و ا

د اورند همانند آن را نخواهنین قرآن را بیانس( اتفاق كنند كه همانند ا

 . (گر را كمك كنندیكدیآورد گرچه 

ى داشته تقیآن گروه به هم نگاه كردند و گفتند: اگر اسالم حق

د. به خدا یت محمد جز به جعفر بن محمد نخواهد رسیباشد وصا

و لرزه بر  ،میدین كه از او ترسیم مگر ایدیسوگند هرگز او را ند
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اتوانى خود آنگاه در حالى كه اعتراف به عجز و ن ،انداممان افتاد

 گر جدا شدند.یكدیداشتند از 

كه باعث هدایت است قرآن كریم  از اعجاز و همین جنبه  

 انسانهای بی شماری از صدر اسالم تا كنون شده و می شود.

 ث یوجوه اعجاز قرآن كریم  در احاد

اهل بیت علیهم السالم  در بیان اعجاز قرآن كریم  به جنبه 

ده اند. احادیث اهل بیت علیهم السالم  اشاره نمو ،های مختلف اعجاز

می تواند جنبه های  ،در موضوع فضایل و اوصاف قرآن كریم

ابعاد اعجاز قرآن كریم فرا روی محقق بررسی زیادی را برای 

ما بخشی از این احادیث را در فصل قبلی نقل نمودیم.  قرار دهد.

 گذشته از آنها احادیثی كه در خصوص موضوع اعجاز وارد شده

 اعجاز اخصوص ،اند نیز به جنبه های مختلف اعجاز قرآن كریم

. در حدیثی که از امام هادی علیه تاكید فراوانى نموده اند یبالغ

 السالم نقل شد بر این مطلب تأکید نموده و می فرمایند:

وإن هللا بعث محمد )صلى هللا علیه وآله(  فی وقت كان  

فأتاهم  -وأظنه قال: الشعر  ـالغالب على أهل عصره الخطب والكالم 

من عند هللا من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم وأثبت به الحجة 

علیهم، قال: فقال ابن السكیت: باهلل ما رأیت مثلك قط فما الحجة على 

الخلق الیوم؟ قال: فقال علیه السالم: العقل یعرف به الصادق على هللا 
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قال ابن السكیت: هذا وهللا هو فیصدقه والكاذب على هللا فیكذبه، قال: ف

 441"؛الجواب

و خدا حضرت محمد صلی هللا علیه وآله را در زمانی بر 

انگیخت که خطبه و سخن )راوی گوید: به گمانم شعر را هم افزود( 

برای مردم آن زمان بیشتر مطرح بود و پیامبر از سوی خدا از 

بدان مواعظ و حکمت های الهی چیزی را آورد که گفتار آنان را 

 باطل نمود و حجت را بر آنان تمام کرد.

راوی گوید: ابن سکیت در مقام ابراز شگفتی خویش از این 

بیان امام هادی علیه السالم گفت: به خدا سوگند فردی مانند شما را 

هرگز     ندیده ام )آنگاه پرسید:( امروز بر مردم چه چیزی حجت 

 است؟

طه ی آن راستگو در امام علیه السالم فرمود: عقل، به واس

نزد خدا شناخته می شود و از او پذیرفته می گردد و دروغگو نزد 

 خدا شناخته می شود و او را تکذیب می کند.

آن گاه ابن سکیت گفت: به خدا سوگند این همان جواب 

 «.است

در این حدیث شریف بر اعجاز بالغی قرآن کریم از بعد      

از احادیث دیگر در برخی وهدایت، حکمت و موعظه تاکید شده، 

                                                 
 :...قال ،عن أبی یعقوب البغدادی ،الحسین بن محمد ، عن أحمد بن محمد السیاریسند حدیث:   338

 .28، ص 1ج كافی صول ا
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نظم و اسلوب بدیع قرآن كریم  به عنوان اعجاز قرآن  مورد اشاره 

امام رضا علیه ، که در واقع نمودی از بالغت قرآن است. واقع شده

 : این جنبه اعجازی قرآن مجید را مهم شمرده اندالسالم نیز 

ا ذكر الرض :قال ،حدثنی أبی :قال ،حدثنا محمد بن موسى الرازی

فعظم الحجة فیه و اآلیة و المعجزة فی  ،علیه السالم یوما القرآن

هو حبل هللا المتین و عروته الوثقى و طریقته المثلى  :قال ،نظمه

المؤدی إلى الجنة و المنجی من النار ال یخلق على األزمنة و ال یغث 

على األلسنة ألنه لم یجعل لزمان دون زمان بل جعل دلیل البرهان و 

على كل إنسان ال یأتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه تنزیل الحجة 

 441.من حكیم حمید

محمد بن موسی رازی گوید پدرم برایم گفت: روزی 

حضرت رضا علیه السالم از قرآن یاد کرد از حجت بودن آن و آیه 

و اعجازی که در نظم و چینش آن است به بزرگی یاد کرد، 

خدا، و دستگیره مطمئن خدا،  حضرت فرمود: قرآن ریسمان محکم

و راه و روش نمونه اوست که )ما را( به بهشت می رساند و از 

آتش نجات می بخشد، بر اثر گذر زمان ها کهنه نمی شود، چون 

قرآن برای یک زمان نیست، بلکه قرآن راهنمای استدالل و احتجاج 

                                                 
: حدثنا قال ،حدثنا محمد بن یحیى الصولی :قال ،حدثنا الحاكم أبو علی الحسین بن أحمد البیهقی  339

 .121، ص 2بن موسی الرازی، قال: حدثنی ابی قال:.... عیون اخبار الرضا، ج محمد 
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بر هر انسانی است، از پیش رو و از پشت رو سر باطل بدان راه 

 ی یابد، قرآن از سوی حکیمی ستوده نازل گردیده است.    نم

گیرائی خاص قرآن كریم  به عنوان روایات، تازگی و ودر برخی 

امام صادق علیه السالم  معجزه قرآن مورد توجه قرار گرفته است. 

 این چنین می فرماید:

أن رجال  :عن الرضا، عن أبیه موسى بن جعفر علیه السالم 

ما بال القرآن ال یزداد عند النشر  : علیه السالمسأل أبا عبد هللا

الن هللا لم ینزله لزمان دون زمان »  :والدراسة إال غضاضة ؟ فقال

وال لناس دون ناس فهو فی كل زمان جدید، وعند كل قوم غض إلى 

 457«یوم القیامة

با  میقرآن كرچرا شد كه  سؤال علیه السالماز امام صادق 

رد؟ آن یذپ ینم یگریاثر د یگر جز تازو انتشا یتكرار و بررس

زمان خاص و  یقرآن را براچون خداوند » حضرت فرمودند: 

امت در هر یلذا قرآن تا روز ق ،مردم خاص نازل ننموده است یبرا

 «ماند. یم یباقتازه و باطراوت  یش هر ملتیپنو و  یزمان

نقل نموده است که: یک  محدث بحرانی در مدینة المعاجز

 چنین گفت:  علیه السالم  باقرمحمد مسیحی به امام دانشمند 

                                                 
 ،:عیون أخبار الرضا )علیه السالم( ،شیخ صدوق ..سمعت إبراهیم بن العباس یحدث.سند حدیث:   381 
 92ص    ،1ج 
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تم ین ادعیفقال: من أ ،: سلیأسألك عن مسألة أخرى. فقال له أب

ع أهل یر معدومة عند جمیموجودة غ ،ةیأن فاكهة الجنة أبدا غضة طر

فقال  ؟جهلیما ما تدعونه من شاهد ال یل فیوما الدل ؟ال تنقطع ،الجنة

ر معدوم یموجود غ ،یقرآننا أبدا غض طرأن  یل ما ندعی: دلیله أب

 451نقطعیا، ال یع أهل الدنیعند جم

شه تر و یبهشت هم یوه هاید كه میكن یل ادعاء میبه چه دل

اصال قطع  ،ار اهل بهشت قرار داردیو همواره در اخت ،تازه است

د؟ امام محمد ین ادعا داریبر ا یل و شاهد زنده ایشود؟ چه دل ینم

قرآن ما  ،ما ین ادعایل ایدل »او فمودند: پاسخ  در علیه السالمباقر 

دارد و قرار ار همه مردم جهان یدر اخت ،است كه همواره تر و تازه

  «قطع نمی شود

بودن قرآن كریم  بر معارف خارج روایات، شامل در برخی 

به عنوان اعجاز قرآن كریم  ذكر شده  ،از دسترس بشر وعلوم غیب

 است. 

 م در این رابطه می فرماید:امام رضا علیه السال

قال الرضا علیه السالم: و كذلك أمر محمد صلى هللا علیه واله 

 ،أنه كان یتیما :هللا، ومن آیاته هوسلم وما جاء به وأمر كل نبی بعث

ولم یختلف إلى معلم، ثم جاء  ،لم یتعلم كتابا ،أجیرا ،راعیا ،فقیرا

                                                 
 .72ص    ،8ج  :سید هاشم بحرانی، مدینة المعاجز   381
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وأخبار من  ،فا حرفابالقرآن الذی فیه  قصص االنبیاء وأخبارهم حر

مضى ومن بقی إلى یوم القیامة، ثم كان یخبرهم بأسرارهم وما 

 455«ال تحصى ةیعملون فی بیوتهم، وجاء بآیات كثیر

صلی هللا امبر اكرم یه پیفرمود: و قض علیه السالمامام رضا  

امبرى كه خداوند یان هر پیز جریو معجزاتى كه آورده و ن علیه وآله

عنى با مشاهده براى ما ثابت نشده و ین است )یخته است چنیبر انگ

هاى حضرت و از نشانه .اند(تنها شاهدان براى نسل بعد خبر داده

كارگر  و این است كه او یتیم، فقیر، چوپان صلی هللا علیه وآلهمحمد 

آنگاه قرآنى  ،و نه نزد معلمى رفته بود ،نه كتابى را آموخته بود ،بود

و  ،امبران و خبرهاى آنان كلمه به كلمهیپهاى همه آورد كه داستان

و سپس از  ،امت را در خود داردیندگان تا قیخبرهاى گذشتگان و آ

دادند شان انجام مىیهادرون و اسرار مردم و آنچه را كه در خانه

  «.آوردـ ست یكه قابل شمارش نـ ارى یهاى بسو نشانه ،دادخبر مى

اشاره اعجاز قرآن كریم به احادیثی است که از  ینمونه هایاینها 

دارد. البته چنانکه اشاره شد، اعجاز قرآن مجید منحصر به این 

جنبه ها نمی باشد بلکه جنبه های دیگری را نیز شامل می شود که 

                                                 
 :قال ،هللا عنه یرض یالقیثم اإل یه القمیبن أحمد الفق یلحدثنا أبو محمد جعفر بن عسند حدیث:   382

أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد  یحدثن :قال ،یبن صدقة القم یأخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن عل
شیخ صدوق  ...قولی ،یثم الهاشم یمن سمع الحسن بن محمد النوفل یحدثن :قال ،یالكج یز األنصاریالعز
  : 329ص   :توحیدال
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در روایات دیگر به آن اشاره شده است. هرچند که هر کدام از این 

  جنبه ها نیز شامل صدها بلکه هزاران مصداق است.

 وندی در این رابطه می گویند:مرحوم را

ولیست جملة الكتاب معجزة واحدة، بل هو معجزات ال تحصى، 

وفیه أعالم عدد الرمل والحصى، الن أقصر سورة منه إنما هی " 

 الكوثر " وفیها االعجاز من وجهین: 

أحدهما: إنه قد تضمن خبرا عن الغیب قطعا قبل وقوعه، فوقع كما 

وهو قوله تعالى: )إن شانئك هو االبتر(  أخبر عنه من غیر خلف فیه، 

لما قال قائلهم: إن محمدا رجل صنبور وإذا مات انقطع ذكره، وال 

 فعكس ذلك على قائله، وكان كذلك. . خلف له یبقى به ذكره..

والثانی: من طریق نظمه، النه على قلة عدد حروفه، وقصر آیه، 

تعبدا للعبادات یجمع نظما بدیعا، وأمرا عجیبا، وبشارة للرسول، و

 بأقرب لفظ، وأوجز بیان، وقد نبهنا على ذلك فی كتاب مفرد لذلك. 

ثم إن السور الطوال متضمنة لالعجاز من وجوه كثیرة، نظما 

یجوز أن یقال: إن القرآن معجز  الوجزالة وخبرا عن الغیوب، فلذلك 

واحد، وال ألف معجز وال أضعافه. فلذلك خطأنا قول من قال: إن 

ى صلى هللا علیه وآله ألف معجزة، أو ألفی معجزة. بل یزید للمصطف

  451ذلك عند االحصاء على االلوف.

                                                 
 971ص    2الخرائج والجرائح ج  ،قطب الدین الراوندی 382
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قرآن خود دارای بلكه  ،ستیك معجزه نیو تمام قرآن 

ى به اندازه یهاو در قرآن نشانه ،شمارى استهاى متعدد و بىمعجزه

ن سوره قرآن كه كوثر است یچون كوچكتر ،هاستها و سنگگیر

 هت معجزه است از دو ج

آن،  ش از وقوعیرا كه پ ،بى قطعىیك خبر غی اول آنکه: از

تحقق  ،داده است و همان گونه كه قرآن خبر داده بدون تخلف خبر

: می فرماید است كه آیه ی شریفهن یهمخبردا كرده است و آن یپ

 :گفتكى از مردم مىیبدخواه و دشمن تو ناقص و ابتر است چون 

رود ن مىیادش از بیرد یاست و چون بملنسل مقطوع امحمد مردى 

 لیو دار بماند.یادش پایله او یو فرزندى به جاى خود ندارد تا به وس

قرار داد و در مورد گوینده سخن محقق  ن گفته را عكسیخداوند ا

 .ساخت

ن یچرا كه ا ،ن نظم سوره استین جهت اعجاز همیدوم

نظم و نظام دارای ت ش كوتاه اسیهاهینكه حروفش كم و آیسوره با ا

ب، بشارت براى رسول، دعوت به عبادات با یشگفت، دستور عج

ن نكته را در كتاب ی. و ما استان این بیترر و كوتاهین تعبیكترینزد

 م.یام آوردهینه نگاشتین زمیمستقلى كه در ا

ه فراوانی از هاى طوالنى و بزرگ قرآن وجوو سوره 

ب یى، اخبار از غینظم، پر محتوااعجاز قرآن کریم را دارا هستند: 

 یاهزار معجزه و یا ك معجزه یتوان گفت كه قرآن ن نمىیبنابرا ...و
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 اساس است که اینکه می گویندن یو بر هماست چند برابر آن 

ا دو هزار یه و آله هزار معجزه و یحضرت مصطفى صلى هللا عل

ام هنگامبر یم بلكه معجزات پیدانمعجزه داشته است اشتباه مى

 رون است.یبهم از هزارها شمارش 

آن را قرو مرحوم عالمه طباطبایی جنبه های مختلف اعجاز 

 :چنین تبیین می نمایند

فالقرآن آیة للبلیغ فی بالغته وفصاحته، وللحكیم فی حكمته، 

وللعالم فی علمه ولالجتماعی فی اجتماعه، وللمقنین فی تقنینهم 

حكومتهم، ولجمیع العالمین فیما وللسیاسیین فی سیاستهم، وللحكام فی 

 ال ینالونه جمیعا كالغیب واالختالف فی الحكم والعلم والبیان. 

ومن هنا یظهر أن القرآن یدعی عموم إعجازه من جمیع الجهات 

من عامة أو  ،من حیث كونه اعجازا لكل فرد من االنس والجن

أو فاضل بارع فی  ،أو رجل أو امرأة ،أو عالم أو جاهل ،خاصة

  .إذا كان ذا لب یشعر بالقول ،ضله أو مفضولف

وإدراك الزیادة  ،فان االنسان مفطور على الشعور بالفضیلة

والنقیصة فیها، فلكل إنسان أن یتأمل ما یعرفه من الفضیلة فی نفسه أو 

فی غیره من أهله ثم یقیس ما أدركه منها إلى ما یشتمل علیه القرآن 

القوة البشریة أن یختلق معارف فیقضی بالحق والنصفة، فهل یتأتى 

إلهیة مبرهنة تقابل ما أتى به القرآن وتماثله فی الحقیقة؟ وهل یمكنها 

أن تاتی بأخالق مبنیة على أساس الحقائق تعادل ما أتى به القرآن فی 
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الصفاء والفضیلة؟ وهل یمكنها أن یشرع أحكاما تامة فقهیة تحصی 

لى التناقض مع حفظ روح جمیع أعمال البشر من غیر اختالف یؤدی إ

التوحید وكلمة التقوى فی كل حكم ونتیجته، وسریان الطهارة فی 

 أصله وفرعه؟ 

وهل یمكن أن یصدر هذا االحصاء العجیب واالتقان الغریب من 

رجل امی لم یترب إال فی حجر قوم حظهم من االنسانیة على مزایاها 

بالغارات الغزوات التی ال تحصى وكماالتها التی ال تغیا أن یرتزقوا 

 ،ویقتلوا االوالد خشیة إمالق ،وأن یئدوا البنات ،ونهب االموال

 ،ویذموا العلم ،وینكحوا االمهات ویتباهوا بالفجور ،ویفتخروا باآلباء

وهم على أنفتهم وحمیتهم الكاذبة اذالء لكل  ،ویتظاهروا بالجهل

ا للروم ویوم ،ویوما للحبشة ،فیوما للیمن ،وخطفة لكل خاطف ،مستذل

ویوما للفرس؟ فهذا حال عرب الحجاز فی الجاهلیة. وهل یجتری 

ثم یودعه أخبارا فی  «هدى للعالمین»عاقل على أن یأتی بكتاب یدعیه 

الغیب مما مضى ویستقبل وفیمن خلت من االمم وفیمن سیقدم منهم ال 

بالواحد واالثنین فی أبواب مختلفة من القصص والمالحم والمغیبات 

 لة ثم ال یتخلف شئ منها عن صراط الصدق؟ المستقب

وهل یتمكن إنسان وهو أحد أجزاء نشأة الطبیعة المادیة، والدار 

دار التحول والتكامل، أن یداخل فی كل شأن من شئون العالم 

ویلقی إلى الدنیا معارف وعلوما وقوانین وحكما ومواعظ  ،االنسانی

حاله فی شئ منها  ثم ال یختلف ،وأمثاال وقصصا فی كل ما دق وجل
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وفیها ما  ،متفرقة االلقاء ،فی الكمال والنقص وهی متدرجة الوجود

وفیها فروع متفرعة على أصولها؟ هذا مع ما نراه أن  ،ظهر ثم تكرر

 كل إنسان ال یبقى من حیث كمال العمل ونقصه على حال واحدة.

ه ال یشك فی أن هذ ،فاالنسان اللبیب القادر على تعقل هذه المعانی 

المزایا الكلیة وغیرها مما یشتمل علیه القرآن الشریف كلها فوق القوة 

فلم  ،البشریة ووراء الوسائل الطبیعیة المادیة وان لم یقدر على ذلك

ولم ینس ما یحكم به وجدانه الفطری أن یراجع  ،یضل فی انسانیته

 454ویجهل مأخذه إلى أهل الخبرة به. ،فیما ال یحسن إختباره

عجزیست در بالغت و فصاحت، برای بلیغ ترین قرآن کریم م

بلغاء و هم آیتی است برای حکماء در حکمتش، و هم سرشار ترین 

گنجینه علمی است برای علماء و هم اجتماعی ترین قانون است 

معجزه آسا، برای قانون گذاران و سیاستی است بدیع، و بی سابقه 

رای همه برای سیاستمداران و حکام، و خالصه معجزه ایست ب

 عالمیان، در حقایقی که راهی برای کشف ندارند.

از اینجا روشن می شود که قرآن کریم، از هر جهت برای خود 

دعوی اعجاز می کند، آن هم اعجاز برای تمامی افراد جن و انس، 

جه عوام و چه خواص، چه عالم و چه جاهل، چه مرد و چه زن، چه 
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ی این که این قدر شعور فاضل متبحر و چه مفضول. البته به شرط

 داشته باشد که سخن را درک کند.

چرا که هر انسانی این فطرت را دارد که فضیلت را تشخیص 

دهد، و کم و زیاد آن را بفهمد پس هر انسانی می تواند در فضیلت 

هائی که در خودش و یا در غیر خودش سراغ دارد، فکر کند و آن 

ضیلتی که قرآن مشتمل بر آن گاه آنرا در حدی که درک می کند، با ف

است مقایسه کند، آن گاه به حق و انصاف داوری نماید، و فکر کند، 

 و انصاف دهد.

آیا نیروی بشری می تواند از خود معارف الهی درست کند و آن 

را مستدل سازد؟ به طوریکه با معارف قرآن همسنگ باشد؟ و واقعا 

ک انسان این معنا در و حقیقتا معادل و برابر قرآن باشد؟ و آیا ی

قدرتش هست که اخالقی برای سعادت بشر پیشنهاد کند، که همه اش 

بر اساس حقایق باشد؟ و در صفا و فضیلت درست آن طور باشد که 

قرآن پیشنهاد کرده؟! و آیا برای یک انسان این امکان هست، که 

 احکام و قوانینی فقهی تشریع کند، که دامنه اش آنقدر وسیع باشد، که

تمامی افعال بشر را شامل بشود؟ و در عین حال تناقضی هم در آن 

پدید نیاید؟ و نیز در عین حال روح توحید و تقوی و طهارت مانند 

بند تسبیح در تمامی آن احکام و نتائج آنها، و اصل و فرع آنها دویده 

 باشد؟
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و آیا عقل هیچ انسانی که حداقل شعور را داشته باشد، ممکن می 

چنین آمار گیری دقیق از افعال و حرکات و سکنات انسانها،  داند که

و سپس جعل قوانینی برای هر حرکت و سکون آنان، از کسی سر 

بزند که مدرسه نرفته باشد، و در شهری که مردمش با سواد و 

تحصیل کرده باشند، نشو و نما نکرده باشد، بلکه در محیطی ظهور 

و فضائل و کماالت بی شمار  کرده باشد، که بهره شان از انسانیت

آن، این باشد که از راه غارتگری، و جنگ، لقمه نانی بکف آورده، 

و برای ترس از گرسنگی، دخترانرا زنده بگور کنند، و فرزندان 

خود را بکشند، و به پدران خود فخر نموده، مادران را همسر خود 

را  سازند، وبه فسق و فجور افتخار نموده، علم را مذمت، و جهل

حمایت کنند، و در عین غرور و حمیت دروغین خود، تو سری 

خور هر رهگذر باشند، روزی یمنی ها استعمارشان کنند، روز 

دیگر زیر یوغ حبشه درآیند، روزی برده ی دسته جمعی روم شوند، 

روز دیگر فرمانبر بی قید و شرط فارس شوند؟ آیا ممکن است از 

 یزد؟چنین محیطی چنین قانون گذاری برخ

و آیا هیچ عاقلی به خود جرئت می دهد که کتابی بیاورد، و 

ادعاء کند که این کتاب هدایت تمامی عالمیان، از بی سواد و دانشمند 

و از زن و مرد و از معاصرین من و آیندگان، تا آخر روزگار 

است، و آنگاه در آن اخباری غیبی از گذشته و آینده، و از امتهای 

یکی، و نه دو تا، آن هم در بابهای مختلف، و  گذشته و آینده، نه
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داستانهای گوناگون بیان شده است، که هیچ یک از این معارف با 

دیگری مخالفت نداشته، و از راستی و درستی هم بی بهره نباشد، 

 هر قسمتش قسمت های دیگر را تصدیق کند؟!

و آیا یک انسان که خود یکی از اجزاء عالم ماده و طبیعت است، 

مانند تمامی موجودات عالم محکوم به تحول و تکامل است، می  و

تواند در تمام شئون عالم بشری دخل و تصرف نموده، قوانین، و 

علوم،و معارف، و احکام، و مواعظ، و امثال، وداستانهائی در 

خصوص کوچکترین و بزرگترین شئون بشری به دنیا عرضه کند، 

و از بشر عقب نماند؟ و  که با تحول و تکامل بشر متحول نشود،

حال و وضع خود آن قوانین هم از جهت کمال و نقص مختلف نشود، 

با اینکه آنچه عرضه کرده، به تدریچ عرضه کرده باشد و در آن 

پاره ای معارف باشد که در آغاز عرضه شده، در آخر دوباره 

تکرار شده باشد، و در طول مدت، تکاملی نکرده تغیری نیافته باشد، 

یز در آن فروعی متفرع بر اصولی باشد؟ با اینکه همه می دانیم و ن

که هیچ انسانی از نظر کمال و نقص عملش به یک حال باقی نمی 

ماند، در جوانی یک جور فکر می کند، چهل ساله که شد جوری 

 دیگر، پیر که شد جوری دیگر.

پس انسان عاقل و کسی که بتواند این معانی را تعقل کند، شکی 

ش باقی نمی ماند، که این مزایای کلی، و غیر آن، که قرآن برای

مشتمل بر آن است، فوق طاقت بشری، و بیرون از حیطه ی وسائل 



 386   قرآن کریم از منظر اهل بیت )ع(                                                      

طبیعی و مادی است، و به فرض هم که نتواند این معانی را درک 

کند اگر انسان بودن خود را که فراموش نکرده، و وجدان خود را 

انی به او می گوید: در هر که گم ننموده، وجدان فطری هر انس

مسئله ایکه نیروی فکریت از درکش عاجز ماند، و آن طور که باید 

نتوانست صحت و سقم و درستی و نادرستی آنرا بفهمد، و دلیل هیچ 

یک را نیافت، باید به اهل خبره و متخصص در آن مسئله مراجعه 

 بکنی.

الم در اینها گوشه از بیانهای علمای مکتب اهل بیت علیهم الس

 باره ابعاد مختلف اعجاز قرآن کریم می باشد.
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