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 :دريچه

  
كتاب پژوهشي در اصول و فروع شيعه دوازده امامي نوشته استاد 

عقيده ـ تفسير ـ حديث ـ ( پژوهشگر دكتر محمد علي سالوس در چهار جزء 
نويسنده محترم سالهاي متمادي عمر خويش  شاهكاري است علمي كه) فقه 

  .را در راه به ثمر رساندن آن صرف كرده است
اين پژوهشگر معاصر جهان اسالم پس از سالها بحث و بررسي در تاريخ 
اسالم و تاريخ مذاهب فلسفي و عقيدتي و فقهي و ورق زدن در يك دنيا 

هب شيعه با ذكاوت كتاب جديد و قديم، بدين نتيجه رسيده كه بنيانگذاران مذ
و تيز هوشي خاصي اهرم اول مذهب را در امامت خالصه كرده به زمين 
كوبيدند، سپس همه مذهب در همه جوانب آن؛ چه از نظر عقيدتي و چه از 
نظر تفسير و ديدگاه خاص آن در فهم كالم اهللا مجيد ـ قرآن؛ دستور العمل 

و ساختن  غر اكرمزندگي و دين ـ، و چه از نظر فهم خاص سخنان پيامب
احاديثي بر زبان ائمه كه با مفكوره امامت همخواني داشته باشد، و چه از 

بدور همان آسيابي ... نظر پايه ريزي احكام و دستور العملهاي فقهي و
  .چرخد كه امامت اهرم آن است مي

بعبارت ديگر بنيانگذاران مذهب با ساختن افترايي بنام امامت، و سپس 
و براهيني براي اثبات آن، و سعي در كج كردن گردن آيات  تراشيدن دليلها

قرآني بطرف مفكوره ساختگيشان خود را از صف جمهور مسلمانان جدا 
كردند، سپس در راستاي شاخ و برگ بخشيدن به مذهب به هدف دورتر 
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شدن از جمهور مسلمانان كه آنها را ـ عامه ـ ناميدند، اركان مذهب و علوم 
در پرتو امامت بنا نهادند، و بسيار سعي نمودند بگونه اي و دانشهاي آنرا 

خشت بناي كارشان را بگذارند كه در هيچ موردي با امامت شاخ بشاخ 
  !نشود

تا چه حد در اين هدف به نتيجه رسيدند؟ و تا چه حد توانستند ميخ امامت 
را محكم بزمين كوبند؟ و تا چه حد توانستند قضاياي ديگر علمي را با اين 
ميخ ثابت نگه دارند؟ و بسياري از پرسشهاي ديگر كه در ذهن هر 
پژوهشگر، و هر انسان با فرهنگ، و هر شخص ديندار، و هر طالب علم، و 
هر عاقلي مطرح مي شود، را اين كتاب ارزشمند دربرگرفته، و با اسلوب 
بسيار شيوا همه اين مسائل را زير زره بين بحث و بررسي برده، و همه 

بي پرده در مقابل خواننده قرار داده تا خود انتخاب كند كه راه  چيز را
  ...كجاست و چه كجا

كند، و نه به ايده و عقيده شخصي هجوم  نويسنده نه به كسي توهين مي
كتاب در واقع دريچه اي است كه از آن مي تواني دنياي حقيقتهاي . برد مي

  ...پنهان را ببيني، پس از آن اختيار باشماست
  

  ...رناش
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  تفسير و اصول آن
ب إن احلمد كله هللا , نحمده سبحان وتعاىل , ونستعينه ونسـتهديه , ونسـتغفره ونتـو      

إليه , ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا , ونسأله عز وجـل أن جينبنـا الزلـل يف 
القول والعمل , ونصىل ونسلم عىل رسله الكرام , وعىل أوهلم خاتم األنبياء واملرسـلني , 

 .وعىل آله وصحبه ومن اهتد هبديه واتبع سنته إىل   يوم الدين 
كند، ي اثني عشريه را بيان ميحقيقت شيعهاين قسمت دوم كتاب ما است كه 

ي اماميه و ديگر عقايد بود، و اين جزء مخصوص اي ميان عقيدهجزء اول مقارنه

 بخشدو  در به اين خاطر آن را ،باشدتفسير و اصول تفسير همراه با مقارنه مي

  :امگذاشته

  .اماز تفسير و اصول آن نزد اهل سنت سخن گشوده: قسمت اول

  امتفسير و اصول آن نزد اهل تشيع قرار داده را در مورد: ومقسمت د

اي چاپ شده، و نيازي به حذف و اضافه بر و اين جزء قبالً در كتاب جداگانه

  .آن را روا نداشتم

از خداوند متعال خواهانم كه عمل ما را خالصانه براي خويش قرار دهد و از 

باشد و تنها او رين ياري دهنده ميما قبول كند، زيرا خداوند بهترين مولي و بهت

  .ذات اوستو هر چه شكر و سپاس است اليق  باشدياري رسان مي
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 َربِّ ِللَِّه َوالَْحْمُد *الُْمْرَسِلَني َعلَى َوَسالٌم* َيِصفُونَ َعمَّا الِْعزَِّة َربِّ َربَِّك ُسْبَحانَ ﴿
   )۱۸۲-۱۸۰:الصافات( ﴾الَْعالَِمَني

  )1(باشدتوضيح ماهيت و كيفيت آن مي: يتاويل در اينجا به معن

كه آنها هر آنچه در خواب : دهديوسف به آنها خبر مي: گويدو ابن كثير مي

  .دهدببينند او به تفسير و تعبير آگاهي دارد و تعبير آن را قبل از وقوع مي

ْحالَمِ بَِعاِلِمَني  َوقَالَ قَالُواْ أَْضَغاثُ أَْحالَمٍ َوما َنْحُن بَِتأْوِيلِ اَأل:هاو از جمله آن آيه

َوقَالَ َيا  و همچنين  الَِّذي َنَجا ِمْنُهَما َوادَّكََر َبْعَد أُمٍَّة أََناْ أَُنبِّئُكُم بَِتأْوِيِلِه فَأَْرِسلُوِن 

  .أََبِت َهـذَا َتأْوِيلُ ُرْؤَياَي ِمن قَْبلُ 
لُْتْم َوزُِنواْ بِالِقْسطَاسِ الُْمْسَتِقيمِ َوأَْوفُوا الْكَْيلَ إِذا ِك ي اسراءسوره 35ي و در آيه

در آخرت، و  ستسرانجام بهتر و نيكوتري براي شما ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن َتأْوِيالً

قَالَ َهذَا ِفَراُق َبْينِي َوَبْينَِك َسأَُنبِّئَُك بَِتأْوِيلِ َما لَْم َتْسَتِطع  ي كهفسوره 78ي در آيه

و تاويل در اينجا   اذَِلَك َتأْوِيلُ َما لَْم َتْسِطع عَّلَْيِه َصْبًر 82و در آيه  عَّلَْيِه َصْبًرا

شود به تفسير خضر براي رويدادهايي كه موسي ديد و آن را انكار كرد گفته مي

  .كه عبارت بودند از سوراخ كردن كشتي، و كشتن غالم و بر پا كردن ديوار

  
                                 

 ـ كتاب فضائل الصحابه ـ باب ذكر ابن عباس7/100فتح الباري  ) 1(
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  :كلمه تاويل در سنت مطهر
  :كنيمسنت نگاه مي هايبه بعد به كتابو از اين 

كنند كه پيامبر براي او دعا ـ امام احمد و طبراني از ابن عباس روايت مي1

خداوندا ابن عباس را در دين  »اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل« :رمودكرد و ف

  )فقيه گردان و تاويل را به او ياد بده

  :آمده )قرانويل الأاللهم علمه ت(: و در روايت بزار

و علمه  ةاللهم اعط ابن عباس احلكم(: و در روايتي ديگر از امام احمد از عكرمه
 )8ـ 960) (التاويل

تفسير از تاويل عامتر است زيرا اكثراً تاويل در : گويدو راغب اصفهاني مي

شود، در حالي كه معاني و جمله و همچنين تنها در كتب الهي استعمال مي

مفردات آن و همچنين در كتب الهي و كتابهاي ديگر نيز  تفسير در الفاظ و

  .شوداستعمال مي

تفسير علمي است كه در آن : گويدو سيد شريف علي بن محمد جاني مي

شود و دو قسم احوال كالم اهللا مجيد بنابر داللت آن بر مراد و هدفش بحث مي

درك خواهد شد، شود كه تنها به نقل و آن به چيزي گفته مي: يكي تفسير. دارد

- مانند اسباب النزول و داستان آن، پس تفسير آن است كه به روايت متعلق مي
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ي قواعد عربي شود كه به وسيلهو آن به چيزي گفته مي: و ديگري تاويل .باشد

باشد، پس سخن در اولي بدون نقل  در درك شود و به علم درايت متعلق مي

  ست هم باشد اشتباه استدومي به دلخواه و اشتهاء هر چند كه در

قرآن و سنت نگاه  معني آنرا از ديدگاهمعني تاويل،  درو مقابل اين اختالف 

  :كنيممي

  : ي تاويل در قرآنكلمه
 َعلَْيَك أَْنَزلَ الَِّذي ُهَو﴿بار ذكر شده، در سوره آل عمران  17اين كلمه در قرآن 

 َزْيغٌ قُلُوبِهِْم ِفي الَِّذيَن فَأَمَّا ُمَتَشابَِهاٌت َوأَُخُر لِْكَتابِا أُمُّ ُهنَّ ُمْحكََماٌت آَياٌت ِمْنُه الِْكَتاَب
 ِفي َوالرَّاِسُخونَ اللَُّه إِلَّا َتأْوِيلَُه َيْعلَُم َوَما َتأْوِيِلِه َواْبِتَغاَء الِْفْتَنِة اْبِتَغاَء ِمْنُه َتَشاَبَه َما فََيتَّبُِعونَ
و  )۷:عمران آل( ﴾الْأَلَْبابِ أُولُو إِلَّا َيذَّكَُّر َوَما َربَِّنا ِعْنِد ِمْن كُلٌّ بِِه آَمنَّا َيقُولُونَ الِْعلْمِ

و كساني كه در دلهايشان كژي يعني گمراهي و گريز از حق : معني آن در اينجا

به باطل است، متشابه را از معنايي كه موافق با محكم باشد به معناي موافق 

 هند، در حالي كه تاويل و تفسير درست آنهاداهداف و بطالت خويش تغيير مي

داند، و دانشمندان ثابت قدم در علم خويش جز خدا هيچ كس ديگري نمي را

هر كدام از محكم و متشابه از : گويندگردانند، و ميمتشابه را به محكم بر مي

  .سوي خداي ماست، امكان ندارد كه بعضي از آن مخالف بعضي ديگر باشد
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باشد و به اين خاطر از قرآن خست به معني تحريف معني ميي تاويل نكلمه

گيرند، مي» متشابهي كه بتواند آن را به اهداف فاسد خويش منحرف كنند«تنها 

محكم  تزنند زيرا آيااما به محكم كه هيچ گونه قدرتي بر آن ندارند دست نمي

  .باشدشان ميبراي آنها و حجت بر عليه دليل

شود، و به معني تاويل حقي كه متشابه بر آن حمل مي :ي تاويل دومو كلمه

 59آن هم معني درستي است كه با محكم هيچگونه تعارضي ندارد و در آيه 

 ُتْؤِمُنونَ كُْنُتْم إِنْ َوالرَُّسولِ اللَِّه إِلَى فَُردُّوُه َشْيٍء ِفي َتَناَزْعُتْم فَإِنْ...﴿ ي نساءسوره

به معني : الياحسن تاو )۵۹:النساء(﴾َتأْوِيالً َوأَْحَسُن َخْيٌر ذَِلَك الْآِخرِ َوالَْيْومِ بِاللَِّه

  ي سوره اعراف باشد و در آيهبهترين عاقبت و آينده مي

 الَِّذيَن َيقُولُ َتأْوِيلُُه َيأِْتي َيْوَم َتأْوِيلَُه إِلَّا َيْنظُُرونَ َهلْ﴿:سوره االعراف 53ي و در آيه

عاقبت  ؛و التاويل در اينجا به معني ﴾ بِالَْحقِّ َربَِّنا ُرُسلُ َجاَءْت قَْد قَْبلُ ِمْن َنُسوُه

ي كه خداوند به او خبر داده يرسد از وعده و وعيدهاكار، و آنچه به او مي

  .است

 ﴾َتأْوِيلُُه َيأِْتهِْم َولَمَّا بِِعلِْمِه ُيِحيطُوا لَْم بَِما كَذَُّبوا َبلْ ﴿:ي يونسسوره 39و در آيه 

  .آينده و عاقبت كار آنها، و آن هم، خواري مشركانيعني 
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  علم تفسير
  :تتفسير در لغ

بيان آمده و در قرآن نيز به اين معني و تفسير در لغت به معني توضيح، شرح،  

تفسير در  )۳۳:الفرقان( ﴾َتفِْسرياً َوأَْحَسَن بِالَْحقِّ جِئَْناَك إِلَّا بَِمثَلٍ َيأُْتوَنَك َوال﴿آمده 

  .باشدروشن و بيان مي: ه معنياينجا ب

   :تفسير در اصطالح
آگاهي بر سبب نزول آيه و : تفسير در اصطالح: گويدزركشي در البرهان مي

هاي وارده در آن، سپس ترتيب مكي و مدني، محكم و آن، و اشاره حكايت

باشد متشابه، ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مطلق و مقيد، مجمل و مفسر آن مي

آگاهي بر حالل و حرام، وعده و وعيد، امر و : گوينداضافه بر اين مي ايو دسته

 1باشدنهي و چيزهاي ديگر شبيه به اينها مي

نمايد، پس مفسر ي مفسر قرآن را مشخص ميدارد وظيفهآنچه زركشي بيان مي

  .و توضيح دهدشرح  كرده، روشن و بيان را بايد تمام آنچه ذكر شد

                                 
 2/148: البرهان . 1
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  : ويلأت
طبري تفسير خود را . شودويل به معني تفسير استعمال ميبعضي اوقات تا

-ها ميگذاري كرده است و هنگام تفسير آيهنام )نآويل آي القرأجامع البيان عن ت(

اهل تاويل  ؛يا اينكه ...اهل تاويل اختالف دارند ...سخن در تاويل اين آيه: گويد

  .اتفاق دارند

له و وأدر آن فكر كرد و تقدير كرد، و : أولَ الكالم و تأَوله: العربو در لسان

  .آن را تفسير كرد: لهوأت

،  37،  36،  21،  6= ي يوسف در هشت آيه اين كلمه وارد شده و در سوره

44  ،45  ،100  ،101  

ابو عبيد، ابو : بينند عبارتند ازو كساني كه فرقي ميان تفسير و تاويل نمي

تفسير و تاويل يكي : اندگفتهكه و ثعلب  العباس احمدبن يحيي، و ابن االعربي،

از دو احتمال : مشكل برطرف كردن، و تاويل: هستند، يا اينكه تفسير به معني

  1.باشدآنچه مطابق ظاهر مي انتخاب

                                 
علم التاويل : التفسير و التاويل در لسان العرب، القاموس المحيط و كشف الظنون . 1
 1/427، علم التفسير  1/334



 18

باشد، و و به معني برگشتن به عاقبت امر مي )لاو(ي تاويل در لغت از ريشه

  رسد؟چه مي تاويل اين كالم چيست؟ عاقبت اين سخن به: معني

آن را تغيير دادم پس تغيير كرد، پس تاويل انتقال آيه به : لته فĤلوأ: گوئيدو مي

  .باشدمعاني محتمل آن مي

 پس. باشد و به معني سياست استي اياله ميتاويل از ريشه: و گفته شده

   .ورزدمعني لغوي تاويل از اطالق آن بر تفسير امتناع نمي

ماتريدي كه تفسير خود  مثل: اندر و تاويل فرق گذاشتهاي ميان تفسيدسته ولي

اين خاطر است كه ميان  بهو اين . نامگذاري كرده است» تاويالت اهل السنه«را 

باشد، و قاطعانه بيان كردن ميتفسير مراد از لفظ : گذارد، گفتهميآنها فرق 

: و تاويل ،باشدگواهي دادن بر خداوند به اينكه هدف او از اين لفظ چنين مي

  .است ترجيح يكي از دو احتماالت بدون قاطعيت و گواهي دادن

ني  كه گرداندن آيه به آن مع: تاويل: گويندو ابن حبيب نيشابوري و بغوي مي

باشد و از طريق استنباط باشد و مخالف با قرآن و با ماقبل و مابعدش موافق 

نزول  حكايتقام آن و سخن از اسباب نزول آيه و شان و م: سنت نباشد و تفسير

  !باشدآن مي
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مراد از تاويل نقل ظاهر لفظ از معني اصلي به دليلي است : گويدو ابن اثير مي

  .كه به آن احتياج دارد

  :كنند كه پيامبر فرمودـ و شيخان روايت مي2

دهند، هر يك پيراهني را به تن در خواب ديدم كه مردم را به من نشان مي

رسيد، و ي آنان مين پيراهنها كوتاه بود و تنها به سينهدارند، كه بعضي از اي

بعضي ديگر از اين هم كوتاهتر بود  ولي عمربن خطاب را ديدم كه پيراهن بلند 

لت وأفما : قالوا(كشيد به تن داشت از بس كه بلند بود آن را به روي زمين مي

را چطور تعبير  اين خواب! اي رسول خدا: گفتند: الدين: ذلك يا رسول اهللا؟ قال

  1.آن را به ايمان تعبير كردم: كردي؟ فرمود

 ﴾... الْأََحاِديِث َتأْوِيلِ ِمْن َوُيَعلُِّمَك َربَُّك َيْجَتبِيَك َوكَذَِلَك﴿هاي آن آيهو از جمله

 قَالَ فََتَياِن السِّْجَن َمَعُه َوَدَخلَ﴿ و همچنين. يعني تعبير و تفسير خواب )۶:يوسف(

 َتأْكُلُ ُخْبزاً َرأِْسي فَْوَق أَْحِملُ أََرانِي إِنِّي الْآَخُر َوقَالَ َخْمراً أَْعِصُر أََرانِي نِّيإِ أََحُدُهَما
 َنبَّأُْتكَُما إِلَّا ُتْرَزقَانِِه طََعاٌم َيأِْتيكَُما ال قَالَ* الُْمْحِسنَِني ِمَن َنَراَك إِنَّا بَِتأْوِيِلِه َنبِّئَْنا ِمْنُه الطَّْيُر

                                 
ن در اعمال، و مسلم ـ كتاب فضائل البخاري ـ كتاب االيمان ـ باب برتري اهل ايما . 1

 صحابه ـ باب فضائل عمر 
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 َنبَّأُْتكَُما: اما ،يعني خواب: بَِتأْوِيِلِه َنبِّئَْنا )۳۷- ۳۶:يوسف( ﴾...َيأِْتَيكَُما أَنْ قَْبلَ وِيِلِهبَِتأْ

  .دهمي آن را به شما خبر مييعني وضعيت كنوني و آينده: بَِتأْوِيِلِه

  :آمده كه ايشان فرمودند غـ و در روايت جابر در مورد حج پيامبر 3

ي چپ و جلو و عقب پيامبر نگاه كردم و به اندازه در روز حج به راست و

ديد چشم سوار و پياده را ديدم و پيامبر در ميان ما بود در حالي كه قرآن بر او 

و هر آنچه ـ دانست تفسير آن را مي او وـ  )و هو يعرف تاويله(شد نازل مي

  1.داديم انجام ميما هم  داد انجام مي

در  غپيامبر: عائشه روايت كرده كه فرمودند ـ امام بخاري از ام المومنين4

سبحانك اللهم ربنا و بحمدك, اللهم : خواندركوع و سجده بسيار اين دعا را مي
  2كردقرآن را تفسير مي )نآل القريتاوّ (، و با اين دعا اغفريل

  .اشدبمي )۳:النصر(﴾..َواْسَتْغِفْرُه َربَِّك بَِحْمِد فََسبِّْح﴿ يو هدف ايشان تفسير آيه

-اهللا عنه ـ ميعمربن خطاب رضي... ـ و همچنين در صحيح بخاري آمده5

 )نآولون القرأو كانوا يت: (گويدابن شهاب مي. بردمومن از كافر ارث نمي: فرمود

                                 
سنن ابن ماجه ـ كتاب المناسك ـ باب حج پيامبر و ابو داود و نسائي نيز روايت  . 1

 .اندكرده

 .البخاري ـ كتاب الحج ـ باب توريث دور مكه ـ و بيعها . 2
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 َوَهاَجُروا آَمُنوا الَِّذيَن إِنَّ﴿ كردندي انفال را تفسير ميسوره 72ي يهآو با اين كار 

 أَْوِلَياُء َبْعُضُهْم أُولَِئَك َوَنَصُروا آَوْوا َوالَِّذيَن اللَِّه َسبِيلِ ِفي َوأَْنفُِسهِْم هِْمبِأَْمَواِل َوَجاَهُدوا
  ١)۷۲:ألنفال(﴾...َبْعضٍ

 أَْوِلَياُء َبْعُضُهْم...﴿ي و آيه: گويدمي) ولونأيت و كانوا(ابن حجر در تعبير 

ني بعضي از آنها در ميراث كردند، يعرا به واليت در ميراث تفسير مي ﴾...َبْعضٍ

  .باشندو چيزهاي ديگر ولي و ياران بعضي ديگر مي

اند و با جان اند و مهاجرت كردهبيگمان كساني كه ايمان آورده: ي آيهترجمه

اند اند و ياري نمودهاند و كساني كه پناه دادهو مال خود در راه خدا جهاد نموده

  .برخي از آنان ياران بعضي ديگرند

ن فيتاولونه آيتعلمون القر :فرمودند غكند كه پيامبرو امام احمد روايت ميـ 6
خداوند  خواستهگيرند و آن را خالف ن را ياد ميآقر ٢عيل غري ما انزل اهللا عزوجل

  .كردندتاويل مي

كند، مردي كفشهايش را بيرون آورد حبار روايت ميـ امام مالك از كعب األ7

چرا كفشهايت را بيرون آوردي؟ شايد اين آيه را : به او گفت حبارو كعب األ

                                 
  3/452فتح الباري  . 1

 4/155المسند .  2
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بعد  )۱۲:طـه(﴾..طُوًى الُْمقَدَّسِ بِالَْواِد إِنََّك َنْعلَْيَك فَاْخلَْع﴿تفسير كرده باشيد

  1...دانيد كفشهاي موسي چه بود؟ وآيا مي: گفت

نماز ابتدا دو ركعت واجب بود، سپس دو : ـ از عائشه روايت شده فرمودند8

زهري . از سفر به اثبات رسيد، و در حالت اقامت به اتمام رسيدركعت در نم

لت ما وّ أت: خواند؟ گفتچرا عائشه نمازها را تمام مي: به عروه گفتم: گويدمي
  2.كرداو هم همانند عثمان تفسير مي= ل عثامن وّ أت

  كشاندو بازگويي اين داستان در اينجا به درازا مي

بينيم كه و كتاب سنت نبوي آمده مي بعد از عرضه كردن آنچه در قرآن

يل در قرآن و سنت مخالف اطالق آن بر تفسير قرآن نيست، وأي تاستعمال كلمه

كنيم كه تاويل ي تاويل را ديديم و فراموش نميافزون  بر آن معناي لغوي كلمه

  .داردهمانگونه كه تفسير، فاسد و صحيح  داردصحيح و فاسد 

                                 
 .باشدمي 12ي طه شامره الباس ـ باب ماجاء يف االنتعال و آيه در سورهاملوطا ـ كتاب  . 1
 .البخاري ـ كتاب تفسري الصالة ـ باب يقرص اذا خرج من موضعه . 2
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  ويلأفرق ميان تفسير و ت
كنم كه اشكاالتي دهند فكر ميويل فرق قرار ميأو كساني كه ميان تفسير و ت

  :بر آن وارد است

و چيزي كه به تفسير نياز نداشته  غـ ماتريدي تاويل را تنها بر سخن پيامبر 1

تفسير  كردو شايد اين همان چيزي باشد كه او را وادار ! كندباشد منحصر مي

كند و اين سخن ماتريدي با آنچه نامگذاري  »ةويالت اهل السنأت«خويش را به 

تاويل  غبه اينكه پيامبر اكرم . در سنت نبوي آمده هيچ گونه تعارضي ندارد

  .كرددانست، و ايشان قرآن را تاويل ميقرآن را مي

ـ و مذهب نيشابوري و بغوي كه تفسير را بر كالم در اسباب نزول آيه و 2

باشد، مفهوم تفسير تنها به اين تمام ي نميكند قطعنزول آن منحصر مي حكايت

جهت توضيح و روشني و بيان و تفسير به نظر و استنباط  شرحشود، بلكه نمي

و  ،باشدباشد، پس آنچه براي تاويل ذكر كردند شامل تفسير نيز مينيازمند مي

  .آنچه ابن اثير ذكر كرده هم مثل اين است

  .باشدبر تفسير نمي ـ سخن راغب اصفهاني مانع اطالق تاويل3
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: كند، كه عبارتند ازـ و شريف جرجاني به دو نوع تفسير معروف اشاره مي4

باشد، و تفسير عقلي، كه متعلق به تفسير به ماثور يا نقل، كه متعلق به روايت مي

ولي يكي  ،گويد صحيح و درست استباشد و آنچه در مورد آنها مي روايت مي

دو را تاويل نامگذاري كرده است، و تفسير قرآن هر  را به تفسير و ديگري را به

  .كنددر خود جمع مي

: گويدكند و ميرا بيان مي »تاويل« معنيو ابن تيميه سبب اختالف در فهم 

اي از سلف اطالق شود و آنچه طائفهمي فهميدهلفظ تاويل ميان آنچه از قرآن 

به سبب همين اشتراك   ،باشداي از متاخرين مشترك ميكنند و اصطالح دستهمي

در لفظ تاويل هر كس طبق فهم خويش معتقد بوده است كه آنچه در قرآن ذكر 

كند كه تاويل داراي سه معني و بعد اين را بيان مي 1باشدشده شامل لغت او مي

تغيير لفظ : فقهاء و متكلمان و محدثان و صوفيان متأخرتاويل در عرف : باشدمي

باشد و اين همان پوچ به خاطر دليلي كه با آن مقترن مياز معني راجح به معني 

  .زنندتاويلي است كه در اصول فقه و مسائل اختالفي در آن حرف مي

  :اما تاويل در اصطالح سلف دو معني دارد

                                 
 .1/106امام ابن تيميه : دقائق التفسير الجامع . 1
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كند با ظاهر آن مخالف و يا تفسير كالم و بيان معناي آن، و فرق نمي: يكي

باشند و ته مترادف و يا به هم نزديك ميموافق باشد، تفسير و تاويل نزد اين دس

دانند و دانشمندان تاويل آن را مي: گويداين همان چيزي است كه مجاهد مي

سخن  »و كذا القول يف تاويل كذا«: گويدمحمدبن جرير طبري در تفسير خود مي

اهل : »يهويل في هذه اآلأهل التأاختلف «در تفسير قول او چنين و چنان است، و 

در تفسير اين آيه با هم اختالف دارند، چيزهاي ديگر شبيه به اين، و مراد تفسير 

  !باشدويل، تفسير ميأايشان از كلمه ت

  :ويل و معنيأتفسير و ت
شود؛ براي نمونه فرّاء تفسير خود اطالق مي »تفسير«بر  »معني«و بعضي اوقات 

ر مورد تاويل ناميده است و از ابو العباس احمد بن يحيي د» معاني قرآن«را 

باشند، و ابن العرابي تفسير و معني وتأويل هر سه يكي مي: سوال شد؟ فرمودند

  .1نيز اين را گفته است

                                 
 .1/80تفسير طبري به تحقيق شاكر  . 1
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در ميان ما چنان بود كه هر وقت ده آيه را : از ابن مسعود روايت شده كه گفته

بخوبي درك كرده بدان گذشتيم مگر اينكه معاني آن را ياد مي گرفتيم از آن نمي

  .كرديم ميعمل 

تفسير آيه، يا تاويل آيه، يا معني آيه : شودو بنابراين درست است كه گفته مي

نگاه كنيم، علمي كه كتابها و ) قائم به ذات خود(چنان است اما اگر ما به علم 

مردان مخصوص به خود را دارد، ما براي اين علم تنها يك اسم كه براي همه 

  .»علم التفسير«ز يابيم كه عبارتست امتعارف است مي

  توضيح سنت براي قرآن غتفسير پيامبر 
 َعلَْيَنا إِنَّ ثُمَّ* قُْرآَنُه فَاتَّبِْع قََرأَْناُه فَإِذَا* َوقُْرآَنُه َجْمَعُه َعلَْيَنا إِنَّ﴿:فرمايدخداوند مي

كردن و خواندن آن بر عهده ماست ، پس  چرا كه جمع )۱۹- ۱۷:القيامة( ﴾َبَياَنُه

ا خوانديم از خواندن آن پيروى كن ، سپس بيان و توضيح آن نيز بر هر گاه آن ر

  .عهده ماست

   )۲:يوسف( ﴾َتْعِقلُونَ لََعلَّكُْم َعَربِّياً قُْرآناً أَْنَزلَْناُه إِنَّا﴿:فرمايدو مي

حفاظت و خداوند سبحان چنانكه كفالت نگهداري قرآن را به عهده گرفته، 

ي و پيامبر معني همه ،به عهده خويش گرفتهبيان آن را نيز  نگهداري، شرح و
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قرآن را فهميده و هيچ گونه دانشي از قرآن بر او مخفي نبوده است پس بر او 

  .واجب بوده كه آن را براي اصحاب خويش بيان و روشن كند

ن كريم مجمل را بيان و مطلق را مقيد و مقيد را مطلق و آو پيامبر در تفسير قر

به  را كند، و تمام اين كارهاص و خاص را تعميم ميبعضي اوقات عام را تخص

 َعنِ َيْنِطُق َوَما﴿ دهدوحي و دستور و تعميم و توفيق خداوند متعال انجام مي

و ما ينطق عن ( )۵-۳:لنجم( ﴾الْقَُوى َشِديُد َعلََّمُه* ُيوَحى َوْحٌي إِلَّا ُهَو إِنْ* الَْهَوى

و از سر هوس سخن = قوي الهوي، ان هو االوحي يوحي، علمه شديد ال

  .)شود نيست گويد ، اين سخن بجز وحيى كه وحى مى نمى
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  :قسمت دوم

  ي اثني عشريتفسير و اصول آن نزد شيعه
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  سه روش
در ميان اهل علم هيچ مخالفي براي اينكه سنت نبوي : گويدمي امام شافعي 

يكي  ؛دو روشاند، و آن سه روش دارد نيافتم، همه بر دو روش آن اجماع كرده

باشد، و پيامبر هم مانند آن نص  آوردهبا نص موردي را اينكه خداوند در قرآن 

و ديگري مانند اجمالي كه در قرآن نازل شده است، و  ،قرآن، نصي بيان كند

و اين دو روش مورد . كندمي واضح و روشنمراد از آن را و پيامبر معني 

  .باشداختالف ميان دانشمندان اسالمي نمي

آن را سنت قرار  غآن چيزي كه نصي در قرآن ندارد و پيامبر : و روش سوم

به علت اينكه خداوند اطاعت و پيروي از : گويندبعضي از آنها مي. داده است

كند كه به رضايت او توفيق پيدا مي هدانستپيامبر را واجب گردانيده و مي

ن براي آن نصي وجود آقرخداوند به پيامبر اجازه داده در مورد چيزهايي كه در 

  . كند قانونگذاريندارد براي مردم 

حتماً اصلي  قانون نهادههر چيزي كه پيامبر براي مردم : اندو بعضي هم گفته

ي انجام دادن آن را بيان كرده چنانكه پيامبر تعداد نمازها و شيوه ،در قرآن دارد

ي معامله و و همچنين شيوه ،و اصل فرضيت نماز در قرآن وارد شده است
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 َوال﴿ :فرمايدچيزهاي ديگري كه براي مردم تشريع كرده است، زيرا خداوند مي

 الَْبْيَع اللَُّه َوأََحلَّ...﴿ :گويدو مي )۱۸۸: البقرة(﴾...بِالَْباِطلِ َبْيَنكُْم أَْمَوالَكُْم َتأْكُلُوا

  )۲۷۵: البقرة(﴾...الرِّبا َوَحرََّم

هر چيزي كه : فرمايداست كه مي آوردها ي پيامبر رو امام شافعي فرموده

ام و هر آنچه خداوند خداوند به شما دستور داده حتماً آن را به شما دستور داده

سنتهايي كه با و در مجموع  1اماز شما نهي كرده حتماً آن را از شما منع كرده

  .هستند ناچيزباشند بسيار رتبط نميتفسير م

ز احكام عبادات و معامالت و احوال بسياري ا  غمشخص است كه پيامبر 

روشن گردانيده را اند شخصيه و چيزهاي ديگري نيز كه در قرآن بيان نشده

 ،باشدروشنگري پيامبر ميشرح و تفسير و يا است، و تنها راه معرفت آنها همان 

باشد بسيار نيستند و اين هم به پيامبر كه به تفسير مرتبط مي شرح و تفصيلو اما 

؛ زيرا بودندآگاهترين مردم به قرآن  ياران گرامي ايشانباشد كه مي اين سبب

بر  همچنين و اند بودهترين مردم فصيح از قرآن به لغت آنها نازل شده و آنها

                                 

-سوره 275و  188ي ذكر شده و آيهي دو شماره 29ـ 28الرساله ـ امام شافعي ص  . 1

 ي بقره است

 



 31

اند و احكام را پس ظاهر قرآن كريم را دانسته .آگاهي كامل داشتنداسباب نزول 

در ميان ما چنان : ه كه فرمودهاز ابن مسعود روايت شد: انداستنباط و تطبيق كرده

گذاشتيم مگر اينكه معاني آن گرفتيم از آن نميبود كه هر وقت ده آيه را ياد مي

  .كرديمگرفتيم و به آن عمل ميرا ياد مي

گفتند دادند ميآنهايي كه به ما قرآن را ياد مي: گويدو ابو عبدالرحمان مي

گذاشتيم مگر گرفتيم از آن نميهنگامي كه در خدمت پيامبر ده آيه را ياد مي

  1.آموختيم همگام مي كرديم، پس ما علم و عمل رااينكه آن را تطبيق و اجرا مي

اما در مورد تفسير اين را بايد بدانيم كه قرآن به لغت : گويدابن خلدون مي

فهميدند و معاني عرب و اساليب آنها نازل شده، و هر كدام از آنها قرآن را مي

كردند، و قرآن جمله جمله و آيه و جمالت آن درك مي سايه كلماتآن را در 

 برخيشد، و آيه جهت بيان توحيد و فرضهاي ديني و بر حسب وقايع نازل مي

و بعضي از آن مقدم و  ،به احكام متعلق بود برخي ديگرها به عقائد و از آن آيه

و ناسخ را از ي قبلي بود، و پيامبر مجمل را بيان بعضي متاخر و ناسخ آيه

                                 
 .1/80اين دو جمله را در تفسير طبري تحقيق شاكر نگاه كنيد .  1



 32

و  ،شناختندكرد و آنها آن را ميكرد و به اصحاب شناسايي ميمنسوخ جدا مي

  1.دانستندسبب نزول و مقتضي حال آيات را مي

  :آوري احاديث مربوط به تفسيرجمع
-اند و توانستهاز احاديث صحيح و حسن كه به تفسير مربوطبرخي و در اينجا 

بر  در اين راستاآورم و آوري كنم را ميام آنها را به قدرت خداوند جمع

  :امكتابهاي زير اعتماد كرده

زيرا ايشان بسياري از اين احاديث را  ،صحيح بخاري به شرح فتح الباري: اوال

-ابن حجر در نهايت كتاب فتح الباري مي .در كتاب تفسير اخراج كرده است

حديث  465ع و حديث مرفوع و يا در حكم مرفو 548كتاب تفسير شامل  :گويد

حديث  448احاديث تكراري آن  ،باشندمي معلقهباشد و بقيه همه موصول مي

باشد و بقيه همه معلقه حديث موصول مي 465مرفوع و يا در حكم مرفوع و 

حديث است، و احاديث ناب و خالص آن  448احاديث تكراري آن  .باشندمي

وافقت كرده و بسياري از صد حديث هستند، و مسلم  بر اخراج بعضي از آنها م
                                 

-و هر كدام از آنها قرآن را مي«و كم دقتي را در جمله  3/996مقدمه ابن خلدون .  1

زيرا كنيم، مالحظه مي» كردندفهميدند و معاني آن را با فهم كلمات و جمالت آن درك مي
اند و چيزهايي بر اصحاب مخفي بوده بعضي از اصحاب بعضي آيات را اشتباه فهميده

 .است
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باشند، و بيشتر آنها از تفسير آنها را اخراج نكرده زيرا در مرفوع بودن ظاهر نمي

  .تا هستند 66ابن عباس گرفته شده است كه آنها هم 

. باشداثر اصحاب و تابعين در آن مي 580: گويدو بعد از ذكر اين احاديث مي

و در  ،گرفته است برمرفوع را در پس صحيح بخاري بسياري از احاديث و آثار 

سند نداريم، هر چند كه ما به احاديث مرفوع  بررسيصحيح بخاري نيازي به 

اضافه بر اين ابن حجر در شرح خود احاديث مربوط به آن . كنيماكتفا مي

  .كندموضوع را با روايتهاي مختلف همراه با ذكر راوي ذكر مي

هر چند امام مسلم در اين  ،فظ المنذريصحيح مسلم همراه با مختصر حا: ثانياً

-راج كردهولي تنها آنهايي كه ايشان اخ 1مورد احاديث بسياري را اخراج نكرده

  .گيريممي صحت آندليل به  را اند

ايشان بعد از ذكر طبقات : جالل الدين سيوطي )تقان يف علوم القرآناإل(: ثالثاً

و چون سخن ما در آنچه : گويدمفسرين كه نزديك به اتمام كتاب است مي

بجاست كه آن را با آنچه از پيغمبر  هپايان يافت بياوريم، خواستيم در اين كتاب

  .رسيده ـ از تفسيرهاي كه مرفوع بودن آنها تصريح شده ـ خاتمه دهم غ

                                 
 .حديث با بخاري متفق هستند 14حديث را اخراج كرده و در  57در كتاب تفسير .  1
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اين است آنچه به دستم  :گويدو بعد از ذكر احاديث زيادي در اين مورد مي

صحيح، حسن،  ؛رفع آنها تصريح شده استرسيده از تفاسير مرفوعي كه به 

ضعيف، مرسل، و معضل آنها را در اينجا آوردم و به احاديث جعلي و اباطيل 

  .اعتماد نكردم

گيريم، تنها از تقان كمك ميكه ما از احاديث وارد شده در اإل و آنگاه

كنيم و براي ما مهم نيست كه آن احاديث صحيح و حسن آن استفاده مي

  .آوري كرده باشدز كتابهاي سنت و يا تفسير جمعاحاديث را ا

و اين كتاب با : ي امام سيوطينوشته) ثورأالدر المنثور في التفسير بالم: (رابعاً

باشد، و كتابهاي قبلي ايشان فرق دارد، اين در شش جلد و با حجمي بزرگ مي

  .باشداحاديث ضعيف و موضوع آن بيشتر از احاديث صحيح مي

ايم، و ليكن تنها در تفسير بعضي از ي آن را نخواندهز ما همهو هيچ كدام ا

ايم، زيرا ايشان در ذكر راويهاي گوناگون بسيار فراوان آيات به آن مراجعه كرده

  .كنددهد و همچنين به رجال حديث و تفسير آن نيز اشاره ميتفصيل مي

  :حديث) 35(سي و پنج 
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كنيم، و تعداد آنهايي كه من مي شروع غبعد از اين به ذكر احاديث پيامبر 

  .باشدحديث مي 35ام جمع كرده

خواندم، در مسجد نماز مي: ـ از ابي سعيدبن معلي روايت شده كه گفته1

به او جواب ندادم، بعد از نماز خدمت پيامبر رفتم و صدا زدند، مرا  غپيامبر 

 اْسَتجِيُبوا...﴿: خواندم، فرمودند مگر خداوند نفرمودهعرض كردم، من نماز مي

 هنگامي كه خدا و پيامبرش شما )۲۴اآلية من: ألنفال(﴾...َدَعاكُْم إِذَا َوِللرَُّسولِ ِللَِّه

  ؟را خواستند به آنها جواب دهيد

- قبل از اينكه از مسجد بيرون برويد يك سوره از بزرگترين سوره: بعد گفت

امي كه خواست از دهم، بعد دستم را گرفت، و هنگهاي قرآن را به شما ياد مي

ي قرآن را به بزرگترين سوره: مگر نگفتي: مسجد بيرون برود به او عرض كردم

اين سبع المثاني و ) ۲:الفاحتة( ﴾الَْعالَِمَني َربِّ ِللَِّه الَْحْمُد﴿دهم؟ گفت شما ياد مي

  .قرآن ارزشمند و بزرگواري است كه به سوي من فرستاده شده است

ديگر  يسند با ترمذيو  ، ـ باب ما جاء يف فاحتة الكتابالبخاري ـ كتاب التفسري(

ما جاء في فضل فاتحه الكتاب روايت كرده است : در كتاب فضائل القرآن باب
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- حسن و صحيح است و ابن خزيمه و حاكم نيز آن را اخراج كرده ؛و گفته كه

  .)مراجعه شود 8/157به فتح الباري : اند

-مورد خشم خداوند واقع شده) ب عليهممغضو(يهود : ندفرمود غـ پيامبر 2

ي فاتحه سوره: در ابواب التفسير ترمذي. (باشندگمراه مي) الينض(اند و نصاري 

 8/159فتح الباري . اندالكتاب و احمدبن حبان اين روايت را گزارش كرده

: ابن ابي حاتم گفت: گويدكند و بعد ميسيوطي اخبار بسياري را روايت مي

به نصاري ) ضالين(به يهود و ) مغضوب عليهم(مفسرين در تفسير اختالفي ميان 

  .)1/16م ـ الدر المنثور ييابرا نمي

- قارچ از ترنجبين است، و آب آن براي چشم شفاء مي: فرمود غـ پيامبر 3

  .باشد

 اَوأَْنَزلَْن الَْغَماَم َعلَْيكُُم َوظَلَّلَْنا...﴿: البخاري ـ كتاب التفسير ـ سوره بقره ـ باب(

 يو ابر را چون سايباني، باال )۵۷اآلية من: البقرة(﴾...َوالسَّلَْوى الَْمنَّ َعلَْيكُُم

فتح الباري . )سرتان نگاه داشتيم و براي شما ترنجين و بلدرچين فرستاديم

8/164.(  
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 َوقُولُوا ُسجَّداً الَْباَب َواْدُخلُوا... ﴿ :به بني اسرائيل گفته شد: فرمود غـ پيامبر 4

ي آن شهر با خشوع و و از دروازه )۵۸:البقرة(﴾...َخطَاَياكُْم لَكُْم َنْغِفْر ةٌِحطَّ

خضوع وارد شويد، و بگوييد خدايا از گناهان ما در گذر تا گناهان شما را 

آنها به مسجد در نيامدند و دسته جمعي نشستند و به جاي معذرت ) زيمربيام

نامفهوم و بي معني چون معني كه كالمي است (، »ةيف شعر ةحب«:خواهي گفتند

باشد و مقصود بني اسرائيل اين بود كه با قول و مي »در موي ياآن دانه«لغوي 

و به جاي  ،عمل با دستور خداوند مخالفت نمايند و به جاي سجده بنشينند

  ).خواهي سخن نامفهوم و بي معني بگويندمعذرت

به روي : گويدشود ميدر روز قيامت نوح خواسته مي: ددنفرمو غـ پيامبر5

آيا تبليغ و ابالغ كرديد؟ در : گويددر خدمتم اي پروردگار، خداوند مي ،چشم

- آيا به شما ابالغ كرد؟ مي: شودسپس از امتش سوال مي .آري: گويدجواب مي

گواه و شاهد داريد؟ نوح : گويداي پيش ما نيامد، بعد به نوح ميترساننده: گويند

د كه نوح ابالغ كرده، و پيامبر يده، پس همه گواهي ميمحمد و امتش: گويدمي

 َوَسطاً أُمَّةً َجَعلَْناكُْم َوكَذَِلَك﴿: باشدآيه مي اين باشد و اين تفسيربر شما گواه مي

  ) ۱۴۳:البقرة( ﴾...َشهِيداً َعلَْيكُْم الرَُّسولُ َوَيكُونَ النَّاسِ َعلَى ُشَهَداَء ِلَتكُوُنوا
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وي كرديم تا گواهاني بر مردم باشيد و پيامبر گواهي بر شما رشما را ملت ميانه

و احمد ...)  َجَعلَْناكُْم َوكَذَِلَك(باب : بخاري ـ كتاب التفسير ـ سوره بقره( .باشد

  ).8/172فتح الباري  .اندو ابن ماجه نيز اين را روايت كرده ترمذيو نسائي و 

-رشته! اي رسول خدا: خدمت پيامبر عرض كردم: گويدـ عدي بن حاتم مي6

  ي سياه به چه معني است؟ي سپيده از رشته

بري حقا كه كم فهم  چنين گمان مياگر : آيا واقعاً رشته و تار است؟ گفت

. باب: البخاري. (نه، بلكه آن سفيدي روز و سياهي شب است: بعد گفت هستي،

آيه حديث فوق را آورده و  و ترمذي در تفسير آن. ﴾َيَتَبيََّن َحتَّى َواْشَرُبوا َوكُلُوا﴿

  .اين حديث حسن و صحيح است: بعد گفته

 نَِساُؤكُْم... ﴿ خداوند فرمودهكند در مورد ـ ام سلمه از پيامبر روايت مي7

زنان شما محل بذرافشاني شما هستند پس  ﴾...ِشئُْتْم أَنَّى َحْرثَكُْم فَأُْتوا لَكُْم َحْرثٌ

  .درآييد خواهيد به آن محلاز هر راهي كه مي

اين حديث حسن و : آورده و گفته ترمذي(يعني از يك دريچه و سوپاپ 

آمد و عرض  غعمر نزد پيامبر : و از ابن عباس آمده كه فرمود) صحيح است
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چه چيزي شما را هالك كرد؟ : اي رسول خدا هالك شدم، پيامبر فرمود: كرد

پيامبر هيچ جوابي  :گويدابن عباس مي. ي جماع را تغيير دادمامشب شيوه: گفت

 فَأُْتوا لَكُْم َحْرثٌ نَِساُؤكُْم... ﴿يه بر پيامبر نازل شد آرا به او نداد، تا اينكه اين 

از جلو و عقب در غير دبر و موقع حيض : بعد فرمود ﴾...ِشئُْتْم أَنَّى َحْرثَكُْم

حسن و غريب است و ابن حجر در الفتح  :آورده و گفته ترمذي. (درآييد

اند به الدار المنثور جهت اين را صحيح دانسته ترمذياحمد و : گويديم) 8/191

  ).267ـ 1/261بسياري از اخبار مرفوع و موقوف مراجعه كنيد 

از نماز ميانه تا غروب شمس ما را حبس : در روز خندق فرمود غـ پيامبر 8

: رهبخاري ـ سوره بق(تش كند آهايشان را پر از كردند، خداوند قبرها و كاشانه

الدليل «مسلم در كتاب الصاله باب »الُْوْسطَى َوالصَّالِة الصَّلََواِت َعلَى َحاِفظُوا«باب 

ورده است، و در آچندين روايت  »لمن قال الصاله الوسطي هي صاله العصر

 ترمذيمشغول كردند، و نزد » نماز عصر«ما را از نماز ميانه : بعضي روايتها

حسن و صحيح است، و ديگران نيز اين : گفتهو  "نماز ميانه نماز عصر است"

ـ 1/300، الدر المنثور  2/192، االتقان  8/195الباري فتح: اندرا روايت كرده

305.  
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مسكين به كسي گفته : كند، فرمودروايت مي غاز پيامبر  ـ ابو هريره 9

 گيرد، بلكه مسكين به كسياي را ميشود كه خرمايي يا دو خرما، و يا لقمهنمي

 النَّاَس َيْسأَلونَ ال...﴿ي خواهيد آيهاگر مي. كندشود كه شرم و حيا ميگفته مي

را ) خواهندبا الحاف و اصرار چيزي از مردم نمي )۲۷۳:البقرة(﴾...إِلَْحافاً

و احمد و ابو ) إِلَْحافا النَّاَس َيْسأَلونَ ال(ي بقره ـ باب بخاري ـ سوره( .بخوانيد

ق عبداالرحمان بن ابي سعيد از پدرش در حديث موضوعي داود و نسائي از طري

هر كس چهل درهم داشته باشد و گدايي كند حقيقتاً الحاف و . كندروايت مي

  .اندابن خزيمه و ابن حبان اين روايت را صحيح دانسته ،اصرار كرده است

در حديث موضوعي  ،مردي از بني اسد ،و احمد نيز از طريق عطاءبن يسار

و دوباره احمد همراه با سنائي از طريق عمروبن  .وايت كرده استاين را ر

. شعيب از پدرش و او از جدش در حديث مرفوعي اين را روايت كرده است

  ).363ـ 1/358و الدار المنثور  203ـ 8/202فتح الباري 

خداوند به هر كس مالي را بدهد و زكات آن را : فرمايدمي غـ پيامبر 10

شود دار به گردن او آويزان ميروز قيامت به عنوان ماري شاخندهد، اين مال در 

بعد . منم مال و گنج شما: گويدگيرد و ميدر حالي كه استخوان آرواره او را مي
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 آل(﴾...فَْضِلِه ِمْن اللَُّه آَتاُهُم بَِما َيْبَخلُونَ الَِّذيَن َيْحَسَبنَّ َوال﴿ خوانداين آيه را 

 يحسبنَّ وال(باب : البخاري ـ سوره آل عمران( تا آخر اينكه )۱۸۰: عمران

ال إما من رجل يؤدي زكاة ماله «: ترمذي، و نزد منْ اللَّه آتَاهم بِما يبخَلُونَ الَّذينَ
هر كس زكات مالش را ادا نكند در روز  »جعل اهللا يوم القيامه يف عنقه شجاعاً 

و گفته اين حديث حسن و  .شوديخته ميويامت به عنوان ماري به گردن او آق

. اندصحيح است و احمد و نسائي و ابن خزيمه نيز اين حديث را روايت كرده

  )8/230فتح الباري 

اي : بلند شد و بعد از حمد و شكر و سپاس خداوند فرمود ـ ابوبكر 11

 َمْن َيُضرُّكُْم ال َسكُْمأَْنفُ َعلَْيكُْم آَمُنوا الَِّذيَن أَيَُّها َيا﴿خوانيد مردم شما اين آيه را مي

اي مومنان مواظب خود باشد، هنگامي كه شما  )۱۰۵:املائدة(﴾...اْهَتَدْيُتْم إِذَا َضلَّ

و آن را در غير جاي ) رساندهدايت يافتيد گمراهي گمراهان به شما زياني نمي

آنگاه كه مردم : فرمودكنيد، و من از پيامبر خدا شنيدم كه ميخود استعمال مي

ي دهند، احتمال دارد كه خداوند همهكنند و آن را تغيير نميكر را مشاهده ميمن

د خويش نيو احمد و عبدبن و حميدي در مسا ابن ابي شبيه. (آنها را معاقبه كند
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ن را صحيح دانسته و نسائي و ابن ماجه آن را روايت آكه  ترمذيو ابو داود و 

  ).2/193 ، االتقان 2/339اند ـ الدار المنثور  كرده

 السَّاَعِة ِعلُْم ِعْنَدُه اللََّه إِنَّ﴿پنج چيز از غيبها هستند : فرمود غـ پيغمبر 12

 َنفٌْس َتْدرِي َوَما غَداً َتكِْسُب َماذَا َنفٌْس َتْدرِي َوَما الْأَْرَحامِ ِفي َما َوَيْعلَُم الَْغْيثَ َوُيَنزِّلُ
گاهي از فرا رسيدن قيامت آ )۳۴:لقمان(﴾َخبٌِري َعِليٌم اللََّه إِنَّ َتُموُت أَْرضٍ بِأَيِّ

باراند، و مطلع است از آنچه در ي خداست، و او است كه باران را مي يژهو

آورد و در كدام داند فردا چه چيز را فرا چنگ ميرحمها است و هيچ كس نمي

و در روايت ديگري آمده كه  .آگاه و باخبر استخداوند ميرد قطعاً سرزميني مي

داند فردا هيچ كس نمي: داندپنج چيز به جز خدا هيچ كس آنها را نمي: مودفر

- مي داند كه در كدام سرزمينكسي نمي آورد، و هيچچه چيزي را فراچنگ مي

بارد، و چه چيزي در رحمهاي مادران است، و كي قيامت ميرد و كي باران مي

هُ ( :باب. انعامالبخاري ـ سوره ( )رسد به جز خداوند پاك و منزهفرا مي نْدَ عِ وَ
يْبِ  اتِحُ الْغَ فَ   ).مَ

و حاكم اين حديث را  اند هو احمد و بزار و ابن حبان آن را صحيح نيز دانست

  .)3/15، الدار المنثور 8/514الفتح الباري (. اندروايت كرده
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تا وقتي كه خورشيد از مغرب طلوع نكند قيامت بر پا : فرمود غـ پيامبر 13

آورند، ولي آن ي كه مردم آن را مشاهده كردند همه ايمان ميشود، هنگامنمي

بعد . ايمان كسي كه قبالً ايمان نياورده باشد سودي نداردكه روز روزي است 

، باب )قله لم شهداءكم: (باب. نعامالبخاري ـ سوره اإل(. را قرائت فرمودند يهآ

  ).يمانهاإال ينفع نفس (

و  2/194االتقان (اند، يث را روايت كردهنيز اين حد ترمذيو مسلم و احمد و 

 َتكُْن لَْم إَِمياُنَها َنفْساً َيْنفَُع ال﴿ شوندسه چيز وقتي خارج مي(م در روايت مسل

  .)۱۵۸:األنعام(﴾...َخْيراً إَِميانَِها ِفي كََسَبْت أَْو قَْبلُ ِمْن آَمَنْت

ايمان ـ ـ ظهور برخي عالمات آخرت ايمان آوردن افرادي كه قبل از آن 

اند سودي به حالشان اند يا اينكه با وجود داشتن ايمان خيري نيندوختهنياورده

طلوع خورشيد از مغرب، دجال، و دابه : و آنها عبارتند از) نخواهد داشت

و اخبار بسياري را . االرض، ايمان آوردن بعد از ظهور اين سه چيز ارزشي ندارد

  .)بخوانيد 62ـ  3/57در الدار المنثور 

كه سالم بمانيد و هرگز مريض : زندمنادي ندا مي: ددنفرمو غـ پيامبر 14

نشويد، زنده بمانيد و هرگز نميريد، و جوان باشيد و هرگز پير نشويد، و در ناز 
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 ِتلْكُُم أَنْ َوُنوُدوا..﴿و نعمت باشيد و هيچ وقت نااميد نشويد، و اين تفسير آيه 

مختصر مسلم ـ سوره ( .)۴۳:ألعراف(﴾..َتْعَملُونَ كُْنُتْم بَِما أُورِثُْتُموَها الَْجنَّةُ

و ابن ابي شبيه و احمد و عبدبن عميد ...)  الَْجنَّةُ ِتلْكُُم أَنْ َوُنوُدوا(راف ـ باب عاأل

: اند و نسائي و كسان ديگري نيز اين حديث را روايت كرده ترمذيو دارمي و 

  .)3/58الدار المنثور 

به  ،كنار من گذشتاز عبدالرحمان ابي سعيد خدري  :گويدـ ابو سلمه مي15

ناميد؟ در ميه مسجدي را تاسيس شده بر تقوي پدر شما چ: او عرض كردم

اي رسول خدا : خدمت پيامبر به منزلش رفتم، گفتم: پدرم گفت: جواب گفت

پيامبر كمي از شن را برداشت و : كدام مسجد بر تقوي تاسيس شده است؟ گفت

ابو سلمه . آن مسجد، مسجد مدينه است: پرت كرد، بعد گفتآن را بر زمين 

دهم من از پدرت شنيدم كه همين گونه آن را گواهي مي: گفتم: گويدمي

  .كردبازگويي مي

في المسجد الذي اسس علي : مختصر صحيح مسلم ـ كتاب الصاله، باب(

ابي  التقوي، و كتاب الحج، باب، بيان المسجد الذي اسس علي التقوي، و ابن

اند و در يكي از و نسائي نيز اين را روايت كرده ترمذيالشبيه و احمد و 
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دو مردم در عصر پيامبر در مورد مسجدي كه بر تقوي تاسيس شده : روايتها

گفت مسجد آن مسجد پيامبر و ديگري مي: گفتاختالف پيدا كردند، يكي مي

آن مسجد : پيامبر فرمودقباء است، خدمت پيامبر آمدند و از ايشان سوال كردند؟ 

  .2/195، االتقان  3/277الدار المنثور . من است

يه در مورد مسجد قباء نازل شد ولي اگر اين آو اين مشخص است كه اين 

تر مسجد از روز اول بر تقوي تاسيس شده باشد، مسجد پيامبر به اين نام اولي

مهات املومنني أهري بني آية التط: (به سخن ابن تيميه و ابن كثير در كتاب من .است
  .)مراجعه شود 26ص : كساءالهل أو 

 ِللَِّذيَن﴿ كند، كه پيامبر اين آيه را تالوت كردروايت مي ـ صهيب 16

براي نيكوكاران نيكوترين پاداشها و زياده  )۲۶:يونس(﴾..َوزَِياَدةٌ الُْحْسَنى أَْحَسُنوا

اهل جهنم داخل جهنم آنگاه كه اهل بهشت داخل بهشت و : بر آن است و گفت

اي از جانب خداوند اي اهل بهشت شما وعده: دهدشوند، منادي ندا سر ميمي

و آن وعده چيست؟ مگر : گويندخواهد آن را به شما بدهد، ميداريد كه مي

خداوند ترازوي اعمال نيك ما را سنگين و روي ما را سفيد و ما را داخل بهشت 

-زند و به او نگاه ميرا از روي خود كنار ميپرده : و دور از جهنم نكرد؟ گفت
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تر داشتنيكنند، به خدا قسم كه نگاه به خداوند براي آنها از همه چيز دوست

اند و در و ابن ماجه اين روايت را گزارش كرده ترمذياحمد و مسلم و (. است

المنثور الدار . نگاه به خداي تعالي است: َوزَِياَدةٌبهشت : الُْحْسَنى: روايتي ديگر

  ).2/195، التقان  3/305

 َوِفي الدُّْنَيا الَْحَياِة ِفي الُْبْشَرى لَُهُم﴿در مورد آيه  غـ از پيامبر 17

براي آنان در زندگي دنيا و آخرت بشارت است، روايت  )۶۴: يونس(﴾..الْآِخَرِة

بيند يا براي او اين در دنيا خواب خوبي است كه مومن مي: شده است كه فرمود

سعيدبن منصور و ابن ابي (. شود و بشارت آخرت وي بهشت استه ميديد

ر الد. اندنسته اين را روايت كردهكه آن را حسن دا ترمذيو ه و احمد بيش

  ).196ـ 2/195، االتقان  3/313المنثور 

در قيامت مومن از پروردگارش تا محوطه او نزديك : فرمود غـ پيامبر 18

فالن : پرسدخواهد و از او ميانش از او اقرار ميشود، خداوند در مورد گناهمي

: شناسمآري خداوندا مي: گويدشناسيد؟ دو بار پشت سر هم ميگناه را مي

بعد كتاب . كنمدر دنيا آن را پوشيدم و امروز شما را عفو مي: گويدخداوند مي

: دشوو اما كافران در حضور ديگران به آنها گفته مي ،شودحسنات آنها جمع مي
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بخاري ـ ( .كردنداينها همان كساني هستند كه پروردگارشان را تكذيب مي

  .)الظَّالمينَ علَى اللَّه لَعنَةُ أَال ربهِم علَى كَذَبوا الَّذينَ هؤُالء( باب ، سوره هود

في النجوي و تقرير العبد : كتاب، التوبه و قبولها، باب مختصر صحيح مسلم

و ابن جرير و كساني ديگر نيز اين را  شيبهبارك و ابن ابي بذنوبه، و ابن م

  ).3/325الدر المنثور . اندروايت كرده

دهد تا ظلم را به دلخواه خداوند به ظالم فرصت مي: ندفرمود غـ پيامبر 19

اين آن كند، بعد از گيرد و هرگز او را رها نميخود پيگيري كند، بعد او را مي

 ﴾َشِديٌد أَِليٌم أَْخذَُه إِنَّ ظَاِلَمةٌ َوِهَي الْقَُرى أََخذَ إِذَا َربَِّك أَْخذُ َكَوكَذَِل﴿ آيه را خواند

و مسلم مختصر  ...)َربَِّك أَْخذُ َوكَذَِلَك(بخاري ـ سوره هود ـ باب (. )۱۰۲:هود(

و نسائي و ابن  ترمذيو  .صحيح مسلم ـ كتاب الظلم ـ باب، في االمال للظالم

  3/439الدار المنثور . انداين حديث را روايت كرده ماجه و ديگران نيز

اي رسول خدا : مردي خدمت پيامبر آمد و گفت: گويدمي ـ ابن مسعود 20

اي را بوسيدم چكار كنم كه خداوند مرا عفو كند، بعد اين آيه نازل زن بيگانه

 ذَِلَك السَّيِّئَاِت ُيذِْهْبَن الَْحَسَناِت نَّإِ اللَّْيلِ ِمَن َوُزلَفاً النََّهارِ طََرفَيِ الصَّالةَ َوأَِقمِ﴿ شد 

باشد؟ پيامبر اين شامل من هم مي: آن مرد گفت) ۱۱۴:هود( ﴾ِللذَّاِكرِيَن ِذكَْرى
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ي بخاري ـ سوره(باشد شامل هر كس كه بخواهد به آن عمل كند مي: فرمود

  )....َوُزلَفاً النََّهارِ طََرفَيِ الصَّالةَ َوأَِقمِ: (هود ـ باب

در كنار شهر با زني : مردي خدمت پيامبر آمد و گفت: و در روايت مسلم

عمر به . اجرا كن منخلوت كردم ولي با او همبستر نشدم، حكم خداوند را بر 

و پيامبر هيچ  ،پوشانيديد خداوند آن را پوشانيده بوداگر بر خود مي: او گفت

ا دنبال او فرستاد و اين آيه جوابي به او نداد تا آن مرد رفت بعد پيامبر مردي ر

  ..)َوُزلَفاً النََّهارِ طََرفَيِ الصَّالةَ َوأَِقمِ(را بر او تالوت كرد 

اي پيامبر خدا اين تنها مخصوص او است؟ پيامبر : مردي از ميان آنها گفت

  .ي امت استنه، بلكه براي همه: فرمود

الدار . اندكرده و نسائي و كساني ديگر نيز اين را روايت ترمذيو و احمد (

  ).3/352المنثور 

كدام يك از شما : ندخدمت پيامبر بوديم فرمود: گويدمي ـ ابن عمر 21

شود و شناسد كه به مرد مسلمان شبيه است و برگهايش ريخته نميدرختي را مي

خرما به ذهنم خطور كرد، ولي : گويددهد؟ ابن عمر ميي خود را ميهميشه ميوه



 49

. زنند، دوست نداشتم كه حرف بزنمبكر و عمر حرف نميوقتي كه ديدم ابو

  .فرمود آن خرما است غوقتي كه هيچ كس جواب نداد پيامبر

 ِفي َوفَْرُعَها ثَابٌِت أَْصلَُها طَيَِّبٍة كََشَجَرٍة(: ـ باب 24:ي ابراهيمالبخاري ـ سوره(

اين را روايت  و نسائي و حاكم و ابن حبان و احمد نيز شبيه ترمذي .)...السََّماِء

كتاب : مختصر صحيح مسلم. 77ـ 4/74الدار المنثور  2/197اند ـ االتقان كرده

  ...)االيمان ـ باب مثل المومن

دهد كه هر گاه از مسلماني در قبر سوال شد گواهي مي: فرمود غـ پيامبر 22

جز اهللا خدايي نيست و اينكه محمد رسول خدا است و اين است كه خداي 

 الْآِخَرِة َوِفي الدُّْنَيا الَْحَياِة ِفي الثَّابِِت بِالْقَْولِ آَمُنوا الَِّذيَن اللَُّه ُيثَبُِّت﴿ : دهتعالي فرمو

ي استوار در اند بر گفتهخداوند كساني را كه ايمان آورده )۲۷:ابراهيم(﴾...

بخاري و بسياري ديگر از بزرگواران نيز ( .داردزندگي دنيا و آخرت پايدار مي

  ).4/78، الدر المنثور  2/197االتقان . اندحديث را روايت كردهاين 

 25نماز جماعت : ندفرمود غكند كه پيامبر روايت مي ـ ابو هريره 23

امتياز بيشتر از نماز تنهايي دارد، و فرشتگان شب و فرشتگان روز در نماز صبح 

  .شوندجمع مي
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 قُْرآنَ إِنَّ الْفَْجرِ َوقُْرآنَ﴿ يد اگر دوست داريد اين آيه را بخوان: ابو هريره گفت

فجر مشهود ) نماز(براستي كه قران خواندن  )۷۸:االسراء(﴾...َمْشُهوداً كَانَ الْفَْجرِ

مسلم و  ).َمْشُهوداً كَانَ الْفَْجرِ قُْرآنَ إِنَّ: (ـ باب ءي اسرابخاري ـ سوره( .است

و نسائي و  اند، دانستهكه آن را صحيح  ترمذيعبدالرزاق و ابن جرير و احمد و 

 إِنَّ الْفَْجرِ َوقُْرآنَ(ي در مورد آيهرا ابن ماجه و ديگران از ابو هريره اين روايت 

، االتقان  4/196الدر المنثور  .اندگزارش داده) ...َمْشُهوداً كَانَ الْفَْجرِ قُْرآنَ

2/198(.  

از او . ختموسي به سخنراني ميان بني اسرائيل پردا: فرمود غـ پيامبر 24

خدا . من از همه عالمتر هستم: چه كسي از همه عالمتر است؟ گفت: سوال شد

او را به علت اينكه علم را به خداوند نسبت نداد مورد سرزنش قرار داد، پس 

. اي در مجمع البحرين دارم كه از شما عالمتر استبنده: خداوند به او وحي كرد

يك ماهي را در سبدي بزرگ : م؟ گفتپروردگارا چگونه او را بياب: موسي گفت

پس . يابيدبا خود بردار و برو، در هر كجا ماهي را گم كردي آنجا او را مي

موسي يك ماهي را در سبدي بزرگ با خود برداشت و همراه يوشع بن نون به 

  ...)راه افتاد
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نيز در صحيح بخاري به شرح فتح الباري  را اين خبر و خبرهاي ديگري

و مختصر صحيح مسلم ـ  240ـ 4/229الدر المنثور . 425ـ 8/409بخوانيد 

  ). السالماميف فقر مويس مع اخلرض عليه: ضلهم ـ بابفكتاب ذكر االنبياء و 

پيامبر مرا به سوي بحران فرستاد، اهل بحران : گويدـ مغيره بن شعبه مي25

حال و ) اي خواهر هارون= يا اخت هارون : خوانيدايد كه ميديده: پرسيدند

 غاينكه موسي سالها پيش از عيسي بوده است؟ پس به خدمت رسول خدا 

چرا به آنها خبر ندادي كه : بازگشتم و اين را بر آن حضرت عرضه داشتم، فرمود

  .شدندآنان به نام پيغمبران و صالحان پيش از خود ناميده مي

ران و نسائي و ديگ ترمذيه و احمد و عبدبن حميد و مسلم و بابن ابي شي(

  ).2/198، االتقان  4/270الدر المنثور . انداين روايت را گزارش كرده

اي را هر گاه خداوند بنده: ندفرمود غكند كه پيامبرـ ابو هريره روايت مي26

من فالني را دوست دارم پس او را : كند كهدوست بدارد، جبرئيل را ندا مي

براي او در زمين فرود  كند، سپس محبتدوست بدار، آنگاه در آسمان ندا مي

 )۹۶:مرمي(﴾ُوّداً الرَّْحَمُن لَُهُم َسَيْجَعلُ ..﴿ي خداوند آيد، پس اين است فرمودهمي

اند شيخان و ديگران اين را آورده( ).خداي رحمان براي ايشان دوستي قرار دهد

  ).2/199، االتقان  4/287ـ الدر المنثور 



 52

 ؛اي پيامبر خدا: بر عرض كردمردي خدمت پيام: گويدمي انس بن مالك 

كسي كه توانايي به راه : شوند؟ گفتكافران بر رخساره در روز قيامت حشر مي

  .بر رخسار به راه اندازد تواند باشد، مي انداختن بر دو پا داشته

 َشرٌّ أُولَِئَك َجَهنََّم إِلَى ُوُجوِههِْم َعلَى ُيْحَشُرونَ الَِّذيَن﴿:بخاري ـ سوره فرقان ـ باب(

   )۳۴:الفرقان( ﴾َسبِيالً َوأََضلُّ َمكَاناً
- مردم به سه دسته حشر مي: كندبزار از ابو هريره روايت مي: گويدابن حجر مي

: عرض كردند. اي بر رخساراي پياده، و دستهاي سواره، و دستهدسته: شوند

  .الحديث ...روند؟چگونه بر رخسار راه مي

تر از آنها ربين سواره، و مسلمانان پايينفهميم كه مقاز مجموع احاديث مي

مسلم و ديگران آن . 8/492فتح الباري . شوندپياده و كافران بر رخسار حشر مي

ـ  ةو خمترص صحيح مسلم ـ كتاب صفه القيام .2/198االتقان . اندرا روايت كرده
  ).ةحرش الكافر عيل وجهه يوم القيام: باب

 َولَْم آَمُنوا الَِّذيَن﴿ : وقتي اين آيه نازل شد: گويدمي ـ عبداهللا بن مسعود 28

آنهايي كه ايمان =  )۸۲:األنعام( ﴾ُمْهَتُدونَ َوُهْم الْأَْمُن لَُهُم أُولَِئَك بِظُلْمٍ إَِمياَنُهْم َيلْبُِسوا

اي : بر مردم گران آمد، پس گفتند) انداند و ايمان خويش را به ظلم نيالودهآورده

آن طور كه شما در : كند؟ فرمودما بر خودش ظلم نمي رسول خدا؛ كداميك از
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 َعِظيٌم لَظُلٌْم الشِّْرَك إِنَّ :ايد كه لقمان به پسرش گفتشنيدهنظر داريد نيست، مگر ن
  ).همانا شرك ظلم بزرگي است= 

و احمد و ) َعِظيٌم لَظُلٌْم الشِّْرَك إِنَّ بِاللَِّه ُتْشرِْك ال: ي لقمان ـ باببخاري سوره(

، مختصر  3/26ر المنثور ، الد 2/193االتقان  .اندسلم و ديگران نيز روايت كردهم

 إَِمياَنُهْم َيلْبُِسوا َولَْم آَمُنوا الَِّذيَن(ي االنعام ـ باب سوره: كتاب، التفسير: صحيح مسلم

  ...)بِظُلْمٍ

: آمدم، و عرض كردم غخدمت پيامبر : گويدبن مسيك مرادي ميـ فروه29

ي خويش ام با كافران قبيلهدهيد به وسيله مسلمانان قبيلهخدا اجازه مي اي رسول

 از ي جنگ با آنها را بده، هنگامي كهبه من اجازه ؛بجنگم؟ اي پيامبر خدا

ات را به ايمان دعوت قبيله: خدمت ايشان مرخص شدم، دنبالم فرستاد و گفت

دام ايمان نياوردند كن، هر كدام ايمان آوردند، پس او را قبول كن، و هر ك

و خدا در مورد سبا نازل : عجله نكن تا در اين مورد با شما سخن بگويم، گفت

كه آيا سبأ زن يا سرزمين : مردي در مورد سبا پرسيد. كرد آنچه كه نازل كرد

بلكه مردي بوده است كه برايش ده فرزند متولد شد شش تن از  :است؟ فرمود

شام ساكن شدند و اما آنها كه در شام ساكن آنان در يمن و چهار تن ديگر در 

: عامله، و اما ساكنين يمن عبارتند از ولخم، جزام، غسام : شدند عبارت بودند از
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اي رسول خدا أنهار : مردي پرسيد. ارهأزد، أشعريون، حمير، كنده، مذحج و ان

احمد و عبدبن حميد و بخاري در . (نسب خشعم و بحيله است: كيست؟ گفت

و ابن منذر و حاكم كه آن را  كه آن را حسن دانسته ترمذييش و تاريخ خو

  .اندصحيح دانسته و ابن مردويه اين را روايت كرده

-مردي از رسول خدا درباره: اندروايت كرده احمد و ديگران از ابن عباس 

بلكه مردي بوده : ي سبأ پرسيد كه آيا مرد يا زن يا سرزمين بوده است؟ فرمود

يش ده فرزند متولد شد شش تن از آنان در يمن و چهار تن ديگر است كه برا

مذحج، كنده، أزد، اشعريون، انهار : يمنيها عبارت بودند از. در شام ساكن شدند

،  5/231الدر المنثور . م، جزام، عامله و غسانلخ: يها عبارتند ازمو حمير، و شا

  .2/200االتقان 

ي ميان آن دو فاصله: ندفرمود غبر كند كه پيامروايت مي ـ ابو هريره 30

يكي ديگر . نه خير :اي ابو هريره چهل روز؟ فرمود: دميدن چهل است گفتند

من هم بر آن اطالعي : چهل ماه؟ فرمود: گفتند. نه خير :چهل سال؟ فرمود: گفت

ندارم و همه اعضاي انسان به جز منشا حيات او كه در مكان دم است از بين 

  .شودي حيات مخلوقات درست ميكتهرود و از آن نمي
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بارد، و انسانها مانند گياه از و بعد از آسمان باراني مي: و در روايت ديگري

ي اعضاي انسان به جز يك استخوان كه منشا زندگي آيند، و همهزمين بيرون مي

  .شوندرود و از آن استخوان روز قيامت مخلوقات خلق مياست از بين مي

 في منْ فَصعقَ الصورِ في ونُفخَ ﴿ـ باب  68:مربخاري ـ سوره ز(

اتاومـ باب  18:ي نبأو سوره ﴾...الس﴿مونْفَخُ يي يورِ فاجاً فَتَأْتُونَ الصأَفْو﴾.  

اين حديث عام است ولي پيامبران از آن جدا هستند، زيرا : اندو علماء گفته

، مختصر صحيح  553ـ 8/552الباري  فتح(. بردزمين بدن پيامبران را از بين نمي

عجب  الإنسان ربعون و يبلي اإلأختين نفما بين ال: مسلم ـ كتاب الفتن ـ باب

و ديگران اين روايت  ترمذيو احمد و ابن ماجه و  5/336الذنب، الدر المنثور 

  .)اندرا گزارش داده

= )۶:املطففني(﴾الَْعالَِمَني ِلَربِّ النَّاُس َيقُوُم َيْوَم﴿ : ندفرمود غـ پيغمبر اكرم 31

تا اينكه هر كدامشان در ) خيزندروزي كه مردم به سوي پروردگار عالميان بر مي

  .رودترشح بدن خود تا نصف گوش فرو مي

و در روايت  ).الَْعالَِمَني ِلَربِّ النَّاُس َيقُوُم َيْوَم(ي مطفقين ـ باب بخاري ـ سوره(

شود، مردم نزديك مي به ي يك ميلا فاصلهخورشيد در روز قيامت ت: مسلم

بعضي تا قوزك : روندي اعمال خويش در ترشح بدن خود فرو ميمردم به اندازه
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پا، و بعضي تا زانو، و بعضي تا پايين كمر و بعضي تمام بدنش در عرق فرو 

  .رودمي

باب دنو  ـ ةالقيام ةصف كتاب: مختصر صحيح مسلم. 8/696: فتح الباري(
و  ترمذيو مالك و عبدبن حميد و ال 2/203: ، االتقانةن اخللق يوم القيامالشمس م

  ).6/324الدر المنثور . اندديگران روايت كرده

هيچ كس پاي حساب كشيده : فرمود غكند كه پيامبر ـ عائشه روايت مي32

: فرمايدمگر نه اين است كه خداوند مي: شود گفتمشود مگر اينكه هالك مينمي

هر =  )۸-۷:االنشقاق( ﴾َيِسرياً ِحَساباً ُيَحاَسُب فََسْوَف* بَِيِمينِِه ِكَتاَبُه أُوِتَي َمْن افَأَمَّ﴿ 

اي ي اعمالش به دست راستش داده شود، با او حساب آسان و سادهكس نامه

اين حساب نيست، بلكه عرضه بر حساب است، و هر كس : فرمود) خواهد شد

  .گرددبه پاي حساب كشيده شود هالك مي

و مختصر . )َيِسرياً ِحَساباً ُيَحاَسُب فََسْوَف(ي اشتقاق ـ باب بخاري ـ سوره(

و احمد . ...)ُيَحاَسُب فََسْوَف: (صحيح مسلم ـ كتاب التفسير ـ سوره انشقاق ـ باب

، االتقان  6/329الدر المنثور : اندو ديگران روايت كرده ترمذيو عبدبن حميد و 

2/203(.  
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اي از شتر و كسي در خطبه غشنيدم كه پيامبر : گويدبن زمعه ميـ عبداهللا 33

=  )۱۲:الشمس( ﴾أَْشقَاَها اْنَبَعثَ إِِذ﴿ : و فرمود: گفتكه آن را پي كرد سخن مي

مردي عزيز و پر حدت كه در ميان ) ترين آنها برخاست و رفتآنگاه كه بدبخت

  .عوام براي آن كار برخاست اش نفوذناپذير بود همانند ابو ذمعه عموي زبيرقبيله

و سعيدبن منصور و . )706ـ 8/705ي شمس، فتح الباري بخاري ـ سوره(

و نسائي و ديگران اين روايت را گزارش  ترمذياحمد و عبدبن حميد و مسلم و 

  ).6/375الدر المنثور . اندكرده

 غاي در بقيع بوديم، پيامبر همراه جنازه: گويدمي ـ علي بن ابي طالب 34

در حالي كه عصاي در دست داشت آمد و نشست، و ما هم كنار او نشستيم، 

جايگاه هر كس در جهنم : زد گفتبا سر عصايش به زمين مي در حاليكه پيامبر

و يا در بهشت نوشته شده است، و خوشبختي يا بدبختي براي انسان نوشته شده 

كنيم و ديگر عمل ن اتكااي رسول خدا پس چرا به آن نوشته : مردي گفت. است

نيك را انجام ندهيم؟ زيرا هر كس از ما اهل خوشبختي باشد به صف 

 غپيامبر. شودرود و هر كس بدبخت باشد با بدبختيها جمع ميخوشبختان مي

-ختي ميبرسند و بدبختها به بدخوشبختيها به سعادت و خوشبختي مي: ندفرمود

-۵:الليل) (بِالُْحْسَنى َوَصدََّق*َواتَّقَى ْعطَىأَ َمْن فَأَمَّا﴿ :رسند، بعد اين آيه را خواند
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كسي كه بذل و بخشش كند و پرهيزگاري را پيشه سازد و به پاداش خوب =  )۶

ي الليل ـ از باب سوم تا باب هفتم، بخاري ـ سوره( ).ايمان و باور داشته باشد

  .)6/359الدر المنثور : اندالجماعه و ديگران روايت كردهرا و اين حديث 

بر : وقتي كه پيامبر به آسمان صعود داده شده گفت: گويدمي ـ انس 35

اي وارد شدم كه اطراف او را با گنبدهاي مرواريد ميان تهي كشيده رودخانه

بخاري ـ ( .اين رود كوثر است: اين چيست اي جبرئيل؟ گفت: بودند، پرسيدم

  ).ي الكوثر حديث اولسوره

 ﴾الْكَْوثََر أَْعطَْيَناَك إِنَّا﴿ ي در مورد آيه عائشه  از: گويدابو عبيده مي: اولي

-داده شده و در كرانه غآن رودي است كه به پيامبر : گفت: پرسيدم )۱:الكوثر(

ها ي شماره ستارههاي آن مرواريدهاي ميان تهي با ظرفهاي بسياري به اندازه

  قرار گرفته است

كند كه در مورد روايت مي اس ابو بشر از سعيدبن جبير از ابن عب: و دومي

ابو بشر . آن همان خير فراواني است كه خداوند به پيامبر داده است: كوثر فرمود

كه آن رودي در بهشت است، : گويندمردم مي: به سعيدبن جبير گفتم: گفت

  .در بهشت است قسمتي از آن، خير فراوان است كه رودي: سعيد گفت
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آن رودي است كه در وسط : دهدارش ميو در روايت نسائي؛ از عائشه گز

  .بهشت به پيامبر داده شده است

و اين تاويلي است از جانب : گويدو ابن حجر در شرح صحيح بخاري مي

باشد اي براي جمع ميان دو روايت عائشه و ابن عباس ميوسيله و سعيدبن جبير

دي در كوثر رو: و ترمذي از طريق ابن عمر اين روايت را مرفوع كرده است

و  ،هاي آن از طال و آبگذار آن از ياقوت و مرواريد استبهشت است كه كرانه

در : اين حديث حسن و صحيح است و در صحيح مسلم: گويدمي ترمذي

خدمت پيامبر بوديم يك لحظه پيامبر خوابش برد، بعد با لبخندي سرش را بلند 

ين سوره بر من ا: چه چيزي شما را شاد كرده است؟ فرمود: كرد عرض كرديم

دانيد كوثر مي: بعد گفت. ...)الْكَْوثََر أَْعطَْيَناَك إِنَّا. بسم اهللا الرحمن الرحيم: (نازل شد

آن رودي است كه : گفت. گاهتر از همه هستندآخدا و رسولش : چيست؟ گفتم

اي است كه خداوند به من وعده داده و خير بسياري بر آن است، و آن چشمه

و خالصه سخن سعيدبن جبير اين  .شونديامت بر آن وارد ميامت من در روز ق

ابن عباس كوثر را به خير فراوان تفسير كرده است مخالف با سخن . است

  .اند قرار نداده استديگران كه آن را با رودي در بهشت تفسير كرده
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زيرا رود يكي از خيرهاي فراوان است، و شايد سعيد خواسته باشد اشاره كند 

ابن عباس عام است و تخصيص پيامبر راجع به آن به ثبوت رسيده كه سخن 

  .است و راه گريزي از آن وجود ندارد

ع در كتاب ، و به مجموع احاديث مربوط به اين موضو 8/732فتح الباري (

  ).مراجعه شود 403ـ 6/401ر المنثور الد

  : بندي احاديثي جمعنتيجه
آوري كنيم، ه توانستم آنها را جمعاين تمامي احاديث مربوط به تفسير است ك

زي به تكرار آن و قبالً به نقش سنت نسبت به قرآن كريم اشاره كرديم و نيا

  :كنيمتو اين احاديث مالحظاتي را بيان ميپرنداريم ولي در 

دانستند و راهي براي شناخت آن هم جز براي اصحاب آنچه نمي غـ پيامبر 1

اخبار امتهاي قبلي و پيامبرانشان، يا : ، مانندبيان نبوي وجود نداشت بيان فرمود

دهد و قرآن بعضي از آنچه كه در قيامت رخ مي: آنها كه از غيبيات هستند مانند

  .به آن اشاره كرده است

- بعضي از آيات را اشتباه مي كنيم كه بعضي از اصحاب ـ و مالحظه مي2

د خداوند را براي آنها كرد و مرافهميدند و پيامبر آن را براي آنها تصحيح مي
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 الَِّذيَن﴿ و  )۱۸۷:البقرة(﴾...َحتَّى َواْشَرُبوا َوكُلُوا ﴿ :كرد و آن هم مانندبيان مي

  .)۸۲:األنعام)( إَِمياَنُهْم َيلْبُِسوا َولَْم آَمُنوا
-ي اصحاب و يا بعضي از اصحاب مخفي بود بيان ميـ پيامبر آنچه بر همه3

  ...).ماز ميانه، و مفاتح الغيبشناخت مسكين و ن: كرد، مانند

پرسيد تا از صحت فهم آنها ـ پيامبر بعضي اوقات از اصحاب سواالتي مي4

سوال كرد و اصحاب نيز آنچه دانستند از » شجر الطيبه«متأكد شود، چنانكه از 

و از  »ُوُجوِههِْم َعلَى ُيْحَشُرونَ الَِّذيَن«مانند سوال از . كردندپيامبر سوال مي

هر كس پاي حساب كشيده  غو سخن پيامبر  »َيِسرياً ِحَساباً ُيَحاَسُب َففََسْو«

  .گرددشود هالك مي

ـ و اين بيشترين احاديث صحيح در تفسير آيات قرآن كريم بود و در كنار 5

براي مجمالت قرآن همانند احكام عبادات و معامالت  غاين تفسير بيان پيامبر 

  .ز وجود داردو چيزهاي ديگر ني و احوال شخيصه

و اين احاديث بسيار كم هستند و آنها دليلي قانع و رد نشدني نزد جمهور 

  .است غباشد زيرا سخن پيامبر مسلمين مي

شود، زيرا ي جعفريه نمايان ميو در اينجا شكاف ميان جمهور مسلمين و شيعه

انند پندارند، سخن ائمه را همآنها تمامي ائمه و بزرگواران خويش را معصوم مي
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توانند مجمل قرآن را بيان و مطلق ائمه مي: گوينددهند و ميسخن پيامبر قرار مي

را مقيد و عام را تخصيص كنند، زيرا سخن ائمه در مفهوم سنت همانند مصدري 

-شود، و آنها نيز نقش خود را راجع به قرآن ايفا مياز مصادر تشريع وارد مي

  .كنند

فسير آنها را نگاه كنيم بعضي احاديث معتبر و به اين سبب هنگامي كه كتاب ت

  .پندارند كه از ائمه گزارش شده استيابيم زيرا مينزد آنها را مي
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  :فصل اول

  ياران پيامبرتفاسير 
  

  داناترين مردم به قرآن
  احاديث موقوف و مرفوع

  ويژگيهاي تفسير آنها
  تدوين

  كتاب تنوير المقباس
  استدالل به آن حالل نيست

  عه راجع به تفسير شاگردان پيامبر اكرمديدگاه شي
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  رضي اهللا عنهم شاگردان پيامبرتفاسير 
  :داناترين مردم به قرآن

، آنها چنانكه اند ي دوم قرار گرفتهتفسير اصحاب بعد از تفسير پيامبر در درجه

ترين قبالً اشاره كرديم داناترين مردم به قرآن هستند؛ قرآن به لغت آنها كه فصيح

كردند نازل شد پس ظاهر قرآن را تند و اسباب نزول را مشاهده ميعرب هس

  .كردندگرفتند و تطبيق ميدانستند و احكام را ياد ميمي

  :احاديث موقوف و مرفوع
و بسياري از تفاسير ماثور از اصحاب هر چند كه مرفوع نيستند ولي اعتبار 

» التفسير«ه كتاب مرفوع را دارند، و قبالً به سخن ابن حجر اشاره كرديم ك

اثر از آثار اصحاب كه حكم  85حديث مرفوع و  548صحيح بخاري شامل 

رسد بعضي به عنوان مرفوع و پس آنچه به اصحاب مي. باشدمرفوع را ندارد مي

  .بعضي به عنوان موقوف معتبر است

و اما مسلم با بخاري در مرفوع قرار دادن بسياري از احاديث موافقت نكرده 

ا به نظر ايشان در مرفوع بودن ظاهر نيستند و هر دو بر اين متفق است، زير

هستند كه تفسير صحابي اگر مربوط به سبب نزول و يا شبيه آن باشد حكم 
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شود و راي اخذ مي غمرفوع را دارد، چون اين چيزي است كه تنها از پيامبر 

و ديگران ابن صالح  الحديث وو حاكم در علوم .هيچ گونه مجالي در آن ندارد

  1.ر آن نظريه متفق هستندب نيز با شيخين

  :بعضي از تفاسير اصحاب كه از نظر سند صحيح هستند

بعضي از آنچه در به  جهت مشاهده كردن صورتي از تفاسير اصحاب 

  .كنيم اشاره مي تفسير ذكر كرده اند كتابهاي

 ـ عبداهللا بن يوسف از مالك از هشام بن عروه از پدرش  "4495"ـ 1

قول خداوند : نوجوان بودم، به عائشه همسر پيامبر گفتم: كند كه گفتروايت مي

 أَوِ الَْبْيَت َحجَّ فََمْن اللَِّه َشَعاِئرِ ِمْن َوالَْمْرَوةَ الصَّفَا إِنَّ ﴿ :گويدايد كه ميمتعال را ديده

بي گمان صفا و مروه از  = )۱۵۸: البقرة(﴾بِهَِما َيطَّوََّف أَنْ َعلَْيِه ُجَناَح فَال اْعَتَمَر

يا عمره را به جاي آورد  هاي خدا و عبادت اهللا است، پس هر كه حج بيتنشانه

گناهي بر هيچ  پس )بر او گناهي نخواهد بود كه آن دو كوه را بارها طواف كند

  !بينم اگر طواف آن را ترك كندنميكس 

فال جناح (بود ياينگونه م: گوئيدنه خير، اگر چنان بود كه مي: عائشه گفت

بر او گناهي نخواهد بود كه آن را طواف نكند، اين آيه ) عليه ان ال يطوف بهما
                                 

 1/31، االتقان  1/192تدريب الراوي .  1
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كردند نها براي منات كه مقابل قدير بود طواف ميآدر مورد انصار نازل گشت، 

و بعد از اسالم آوردن طواف ميان صفا و مروه بر آنها سخت آمد و به اين سبب 

  .ل كردنداز پيامبر در اين مورد سوا

1...)َوالَْمْرَوةَ الصَّفَا إِنَّ(پس خداوند اين آيه را نازل كرد 
   

كند حميدي از سفيان از عمره از مجاهد از ابن عباس روايت مي-" 4489ـ 2

ميان بني اسرائيل قصاص وجود داشت، اما ديه موجود نبود، خداوند به : گفت

 بِالُْحرِّ الُْحرُّ الْقَْتلَى ِفي الِْقَصاُص َعلَْيكُُم كُِتَب آَمُنوا الَِّذيَن أَيَُّها َيا﴿ : اين امت گفت

ي درباره=  )۱۷۸:البقرة)(َشْيٌء أَِخيِه ِمْن لَُه ُعِفَي فََمْن بِالْأُْنثَى َوالْأُْنثَى بِالَْعْبِد َوالَْعْبُد

آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر : كشتگان قصاص بر شما فرض شده است

ي برادر خود گذشتي ي از ناحيهكس بر پس اگر. در برابر زن استبرده، و زن 

 َوأََداٌء بِالَْمْعُروِف فَاتَِّباٌع ﴿) گذشت در قتل عمد بايد همراه با قبول ديه باشد( شد

بايد نيك رفتاري شود و پرداخت با نيكي انجام =  )۱۷۸:البقرة(﴾...بِإِْحَساٍن إِلَْيِه

اين تخفيف و رحمتي است از =  ﴾..َوَرْحَمةٌ َربِّكُْم ْنِم َتْخِفيٌف ذَِلَك..﴿ .)گيرد

 فَلَُه ذَِلَك َبْعَد اْعَتَدى فََمنِ..﴿نسبت به امتهاي قبل از شما ) سوي پروردگارتان

                                 
 فتح الباري چاپ المطبعه السلفيه، جزء هشتم، كتاب التفسير.  1
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پس اگر كسي بعد از آن تجاوز كند او را عذاب دردناكي = ﴾...أَِليٌم َعذَاٌب

  .بعد از قبول ديه كشته نخواهد شد) خواهد بود

اسحاق از روح از ذكريابن اسحاق از عمروبن دينار از عطاء  "4505ـ 3

و علي الذين يطيقونه (خواند كند كه از ابن عباس شنيد اين آيه را ميروايت مي

و بر كساني كه توانايي انجام آن را ندارند الزم است كفاره = فديه طعام مسكين 

و مرد پيري است كه اين آيه منسوخ نيست بلكه راجع به زن : و گفت) بدهند

  .توانند روزه بگيرند پس در برابر هر روز مسكيني را سير كنندنمي

عياش بن وليد از عبداالعلي از عبداهللا از نافع از ابن عمر روايت " 4506ـ 4

  .را منسوخ اعالم كرد ﴾..ِمْسِكنيٍ طََعاُم ِفْدَيةٌ ..﴿ي كنند كه آيهمي

روبن حارث از بكيربن عبداهللا از يزيد قتيبه از بكربن معز از عم " 4507ـ 5

  :موالي سلمه بن اكوع از سلمه كه گفت

- چنان بود كه هر كس مي ﴾...ُيِطيقُوَنُه الَِّذيَن َوَعلَى...﴿وقتي اين آيه نازل شد 

-داد تا اينكه آيهكرد و در برابر فديه ميخواست روزه نباشد از آن خودداري مي

  .سخ كردي بعدي نازل گشت و اين آيه را ن

انصار : عبيداهللا بن موسي از اسرائيل از ابو اسحاق از براء كه گفته" 4512ـ 6 

گشتند از كردند و به خانه بر ميقبل از اسالم عادت داشتند وقتي كه حج مي
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 بِأَنْ الْبِرُّ َولَْيَس ﴿شدند، پس خداوند اين آيه را نازل كرد باالي بام وارد خانه مي

 )۱۸۹:البقرة(﴾..أَْبَوابَِها ِمْن الُْبُيوَت َوأُْتوا اتَّقَى َمنِ الْبِرَّ َولَِكنَّ ظُُهورَِها ِمْن الُْبُيوَت َتأُْتوا
 ها ها شويد، بلكه از در خانهنيكي و احسان نيست كه از پشت بامها وارد خانه= 

  ).وارد شويد

محمدبن ابوبكر از فضيل بن سليمان از موسي بن عقبه از كريب " 4521ـ 7

الحرام بدون فرد در حالت طواف بيت: كه گفت: كندابن عباس روايت مي از

رسد، و وقتي كه به عرفه رفت هر ه كه ايام حج فرا ميكباشد تا آناحرام مي

تواند هر آنچه در توانش بود از شتر و گاو و گوسفند آن را قرباني كند ولي نمي

تخاب كند، اگر اين برايش يك از آنها را كه برايش ميسر بود به خواست خود ان

ميسر نبود بايد سه روز را قبل از برگشتن روزه بگيرد و اگر آخرين روز از ايام 

روزه، يوم العرفه بود گناهي بر او نيست، بعداً براي وقوف به عرفه از نماز عصر 

تا ابتداي شب وقت دارد اگر تصميم رفتن را كردند خود را به آن جمعي كه 

كنند يا تكبير و تهليل را كنند و زياد ذكر خداوند را ميق مياند ملحظاهر شده

گويد آورند و خداوند ميتا قبل از نماز صبح اين كار را به كثرت  به جاي مي

 ﴾َرِحيٌم غَفُوٌر اللََّه إِنَّ اللََّه َواْسَتْغِفُروا النَّاُس أَفَاَض َحْيثُ ِمْن أَِفيُضوا ثُمَّ ﴿
شوند روان شويد و از مانجا كه مردم روان ميسپس از ه=  )۱۹۹:البقرة(
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تا هنگام .) خداوند آمرزش بخواهيد بي گمان خداوند آمرزنده و مهربان است

  .رمي جمره

: شنيدم گفت از جابر : گفتابو نعيم از سفيان از ابن المكند مي" 4528ـ 8

 هر كس از عقب با همسر خود همبستر شود فرزندش دوبين به: گفتنديهود مي

 أَنَّى َحْرثَكُْم فَأُْتوا لَكُْم َحْرثٌ نَِساُؤكُْم﴿ آيد پس آيه نازل گشت دنيا مي

  ) ۲۲۳: البقرة(﴾..ِشئُْتْم
ابراهيم بن موسي از هشام از ابن جريج از ابن ابي مليكه از علقمه  " 4568ـ 9

اي رافع نزد ابن عباس برو : بن وقاص خبر داد كه مروان به دربان خويش گفت

و دوست داشته باشد كه  ،اگر هر كس به آنچه به او داده شده شاد شود: و بگو

ما همه  پس ،گيرد مورد عذاب الهي قرار مياو را شكرگذاري كنند،  از ديگران

  .معذب خواهيم بود

اين چه ربطي به شما دارد؟ پيامبر يهود را ندا زد و از آنها : ابن عباس گفت

ا از پيامبر مخفي كردند و چيز ديگري را در مورد چيزي سوال كرد و آنها آن ر

به پيامبر خبر دادند و با اين حال خواستار آن بودند كه در برابر جوابي كه به 

ند مورد شكر قرار گيرند و به آن مخفي كاري خويش خوشحال ا هپيامبر داد

 أُوُتوا الَِّذيَن ِميثَاَق اللَُّه أََخذَ َوإِذْ ﴿بعد ابن عباس اين آيه را خواند . شدند
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 لَْم بَِما ُيْحَمُدوا أَنْ َوُيِحبُّونَ أََتْوا بَِما َيفَْرُحونَ.. ﴿تا  )۱۸۷:عمران آل(﴾..الِْكَتاَب

شوند و دهند خوشحال مياز كارهاي كه انجام مي= )۱۸۸:عمران آل(﴾..َيفَْعلُوا

  .)اند ستايش شونددارند كه در برابر كارهاي كه انجام ندادهدوست مي

بن سعد از صالح بن كيسان از ابن عبدالعزيزبن عبداهللا از ابراهيم 4573ـ 10

سوره نساء سوال كرد كه  3عروه بن زبير از عائشه درباره آيه : گفت ؛شهاب

توانيد اگر بيم داشتيد در مورد دخترهاي صغيره و يتيمه كه نمي: فرمايدمي

ر غير يتيمه را عدالت را مراعات كنيد، يك يا دو يا سه يا چهار زن پاك ديگ

  منظور از يتامي چيست؟: نكاح نماييد، عروه گفت

اي است كه در منزل منظور دخترهاي يتيمه! اي خواهرزاده من: عائشه گفت

فاميالن و نزديكان خودشان هستند و تحت سرپرستي آنان قرار دارند و با ايشان 

ينگونه دخترها به باشند، اين نوع فاميالن به خاطر زيبايي و مال اشريك المال مي

نمايند ولي در تعيين مهر آنان شوند و با آنان ازدواج ميمند ميآنان عالقه

دهند به اين اي را كه به زنان ديگر ميكنند و مهريهعدالت را مراعات نمي

ها منع شدند دهند، لذا از جانب خداوند از نكاح كردن اين يتيمهدخترها نمي

نان عدالت را رعايت شوند و باالترين مهري كه در مگر اينكه در تعيين مهريه آ
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ها بدهند و به اين گونه فاميالن بين زنان عادت و متداول است به اين يتيمه

  .دستور داده شده كه با زنان پاك غير يتيمه نكاح كنند

 غي حقوق زنان از پيامبري فوق مردم دربارهبعد از نزول آيه: گويدعائشه مي

 ِفي َوَيْسَتفُْتوَنَك﴿ ي نساء را نازل فرمود سوره 127وند آيه فتوي خواستند خدا

خداوند : يدگوعائشه مي. كننداز تو درباره زنان سوال مي) ۱۲۷:النساء(﴾النَِّساِء

منظور  ﴾..َتْنِكُحوُهنَّ أَنْ َوَتْرغَُبونَ..﴿: فرمايدي نساء مي سوره 127ي كه در آيه

ن بدون مال و بدون زيبايي را به عهده اي كه سرپرستي دخترااين است عده

كردند، ولي براي ازدواج با دخترهاي داشتند از ازدواج با آنها خودداري مي

 )به خاطر نفع مادي(يتيمه تحت سرپرستي خود كه صاحب مال و جمال بودند 

دادند، به خاطر اين تبعيض و سودجويي خداوند عالقه و رغبت فراوان نشان مي

هايي كه داراي پول و جمال بودند مادام كه از ازدواج با يتيمهمتعال آنان را 

  .رعايت عدالت ننمايند منع نمود

از : گويدآدم بن ابو اياس از شعبه از مغيره بن نعمان مي "  4590ـ 11

ي اهل كوفه اختالف پيدا ا در مورد حكم آيه: گفتسعيدبن جبير شنيدم مي

ي آن از ابن عباس مسافرت نمودم و درباره اند لذا به خاطر آن به سوي ابنكرده

 فََجَزاُؤُه ُمَتَعمِّداً ُمْؤِمناً َيقُْتلْ َوَمْن ﴿ي نساء ي سورهآيه: عباس پرسيدم، فرمود
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كسي كه شخص ايمان داري را بكشد تنها جزاي او =  )۹۳:النساء(﴾..َجَهنَُّم

ل شده است و ي حكم آن اختالف داريد آخرين آيات نازكه درباره) جهنم است

  .هيچ چيزي آن را نسخ نكرده است

محمدبن مقاتل از هشام بن عروه از پدرش از عائشه روايت   "4601ـ 12

 ﴾..إِْعَراضاً أَْو ُنُشوزاً َبْعِلَها ِمْن َخافَْت اْمَرأَةٌ َوإِِن﴿  :كند كه عائشه گفتمي

داشتن اگر زني بيم داشت كه شوهرش به خاطر پيري و يا ن=  )۱۲۸:النساء(

اين آيه ) ...جمال و زيبايي از او دوري كند و به او روي خوش نشان ندهد

اي از مردان به واسطه پيري و عدم زيبايي زنان خود را هنگامي نازل شد كه عده

كردند و زنهايشان به خاطر اينكه طالق داده دوست نداشتند و از آنان دوري مي

كنيم و ا در مورد خودمان آزاد ميما شما ر: گفتندنشوند به شوهران خود مي

حالل باشيد، ما نسبت به حقي كه به عهده شما داريم ادعايي نداريم و شما هم 

  .ما را طالق ندهيد

علي بن سلمه از مالك بن سعيد از هشام از پدرش از عائشه  " 4613ـ 13

 ِفي ْغوِبِاللَّ اللَُّه ُيَؤاِخذُكُُم لَا﴿  اين آيه نازل شد: كند كه گفتروايت مي

  .به خدا بلهو  ،نه به خدا: گويددر مورد كسي كه مي )۲۲۵:البقرة(﴾..أَْيَمانِكُْم
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ابراهيم بن موسي از هشام از ابن جريج از محمدبن عباد بن " 4682ـ 14

أَال إِنَُّهْم َتثُْنوىنَ  جعفر روايت شده كه ابن عباس اين آيه را قرائت كرد 

! اي ابن عباس: گفتم) گيرنده و دشمني را به دل ميهان آنان كين=   ُصُدوَرُهْم

شد، پس از او مرد با زنش همبستر مي: خوانيد؟ گفتمي »ما تثنونى صدورهم ?«

  .)۵:هود(﴾..ُصُدوَرُهْم َيثُْنونَ إِنَُّهْم أَال..﴿. كرد و اين آيه نازل شدشرم و حيا مي

ابن عباس اين : تكند كه گفحميد از سفيان از عمر روايت مي " 4683ـ 15

 و أَال إِنَُّهْم َيثُْنونَ ُصُدوَرُهْم ِلَيْسَتْخفُواْ ِمْنُه أَال ِحَني َيْسَتْغُشونَ ِثَياَبُهْم  : آيه را خواند

ونَ  «: گفت تَغْشُ سْ ِمْ «پوشانند سر خود را مي»  يَ ءَ هبِ گمان بد به قوم خويش  »يسِ

ِمْ « داشت، اقَ هبِ ضَ يْلِ بِقِ «به مهمانان خويش،  »وَ نَ اللَّ إِلَيْهِ « در تاريكي، »طْعٍ مِ وَ
  .گرديمبه سوي او برمي )88:دهو(»أُنِيبُ 

عبدالعزيز بن عبداهللا از ابراهيم بن سعد از صالح ابن شهاب  "4695ـ 16

عروه بن زبير به من خبر داد كه از عائشه در مورد اين آيه سوال كرد : گفت

تا آنجا كه =  )۱۱۰:يوسف(﴾..كُِذُبوا قَْد أَنَُّهْم ظَنُّواَو الرُُّسلُ اْسَتْيأََس إِذَا َحتَّى﴿

-تكذيب شده: گفتم) انداند كه تكذيب شدهمان بردهگاند و پيامبران نا اميد گشته

آنها كه يقين داشتند : گفتم. اندتكذيب شده: اند؟ گفتاند يا اينكه تكذيب كرده
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آري به خدا : گفت. داشتنداند و گماني در اين نقومشان آنها را تكذيب كرده

پناه بر خدا، : اند؟ گفتپس چرا گمان برده: گفتم. قسم، به آن يقين داشتند

آن : پس اين آيه چيست؟ گفت: گفتم. پيامبران اين گماني را به خداوند نداشتند

اند، پس اند و پيامبران را تصديق كردهپيامبران هستند كه به خدا ايمان آورده

ول كشيد و پيروزي از آنها متاخر شد تا آنجا كه پيامبران از امتحان بر آنها ط

تكذيب كنندگان كافر مايوس شدند و گمان بردند كه پيروانشان نيز آنها را 

  .اند، در آن هنگام ياري خدا به سوي آنها آمدتكذيب كرده

علي بن عبداهللا از سفيان از عمرو از عطاء كه از عباس شنيد در  "4700ـ 17

 َداَر قَْوَمُهْم َوأََحلُّوا كُفْراً اللَِّه نِْعَمَت َبدَّلُوا الَِّذيَن إِلَى َتَر أَلَْم﴿ :گويدن آيه ميتفسير اي

  .آنها كافران مكه هستند )۲۸:ابراهيم(﴾الَْبَوارِ

يعقوب بن ابراهيم از ميثم از ابو بشر از سعيدبن جبير از ابن عباس  4705ـ 18

آنها اهل كتاب هستند كه : گفت ﴾َعلُوا الْقُْرآنَ ِعِضَنيالَِّذيَن َج ﴿ي در تفسير آيه

  .بعضي ايمان آوردند و به بعضي كفر ورزيدندبه قطعه كردند و كتاب را قطعه

عبيداهللا بن موسي از اعمش از ابو ظبيان از ابن عباس روايت  " 4706ـ 19

آنهايي كه به : گفت َني ﴾كََما أَنَزلَْنا َعلَى املُقَْتِسِم﴿ كنند كه در مورد اين آيه مي

  .بعضي ايمان آوردند و به بعضي كفر ورزيدند يهود و نصاري هستند
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عمروبن علي از يحيي از سفيان از سليمان از ابراهيم از ابو معمر  " 4714ـ 20

=  )۵۷:االسراء(﴾الَْوِسيلَةَ َربِّهُِم إِلَى َيْبَتُغونَ﴿از عبداهللا بن مسعود در تفسير آيه 

اي از جن و ي عدهدرباره: گفت) دنطلبتر شدن به خدا ميراي نزديكاي بوسيله

بعداً . كردند نازل شداي از انسانهايي كه كافر بودند و جنها را پرستش ميعده

  .جنها مسلمان شدند ولي انسانها به حالت كفر و شرك باقي ماندند 

عباس روايت علي بن عبداهللا از سفيان بن عمرو از عكرمه از ابن " 4716ـ 21

 ﴾ِللنَّاسِ ِفْتَنةً إِلَّا أََرْيَناَك الَِّتي الرُّْؤيا َجَعلَْنا َوَما﴿ ي كنند كه در تفسير آيهمي

ي آزمايش مردمان ما ديداري كه براي تو ميسر كرديم جز وسيله=  )۶۰:االسراء(

آن ديدار مربوط به شب روي پيامبر است و در تفسير : گفت) ايمقرار نداده

  .درخت زقوم است: گفت )۶۰:االسراء(﴾الْقُْرآِن ِفي الَْملُْعوَنةَ لشََّجَرةََوا﴿

يعقوب بن ابراهيم از ميثم از ابو بشر از سعيدبن جبير از ابن " 4722ـ 22

 ﴾بَِها ُتَخاِفْت َوال بَِصالِتَك َتْجَهْر َوال﴿ي كند در مورد آيهعباس روايت مي

زل شد كه پيامبر در مكه مخفي بود و نماز اين آيه وقتي نا: گفت )۱۱۰:االسراء(

شنيدند به قرآن و خواند، و هنگامي كه مشركين آن را ميرا با صداي بلند مي

يعني ) بَِصالِتَك َتْجَهْر َوال(دادند خداوند به پيامبر فرمود فرستنده  آن دشنام مي

 َوال(ند قرائت را به صورتي نخوان كه مشركان آن را بشنوند و به آن دشنام بده
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 ذَِلَك َبْيَن َواْبَتغِ﴿و آن را از اصحاب مخفي مگردان كه آن را نشنوند ) بَِها ُتَخاِفْت

  .و به صورتي ميانه آن را بخوان ﴾َسبِيالً

از : حميدي از سفيان از اعمش از ابو ضحي از مسروق كه گفت" 4732ـ 23

ينم را پس او تقاضا كردم د ، ازنزد عاص بن وائل رفتم: خباب شنيدم گفت

: گفتم. دهم مگر اينكه به محمد كفر ورزيدآن را به شما پس نمي: بدهد  ، گفت

شوم يعني من مرده مي: گفت. حتي اگر بميري و زنده شويكنم اين كار را نمي

من در آنجا دارايي و فرزنداني دارم : گفت. آري: گردم؟ گفتمو سپس زنده مي

 كَفََر الَِّذي أَفََرأَْيَت﴿ ين آيه نازل گشت دهم، پس اكه در آنجا به شما پس مي

آيا در شگفت نيستي از آن كسي كه =  )۷۷:مرمي( ﴾َوَولَداً َماالً لَأُوَتَينَّ َوقَالَ بِآياِتَنا

بدون شك دارايي فراوان و فرزندان زيادي به : گويدآيات ما را انكار كرده و مي

ويه و وكيع از اعمش روايت ثوري، شعبه، خمص، ابو معا). من داده خواهد شد

  .كرده است

محمدبن مثني از يحيي از عمروبن سعيد از ابي حسبن از ابن " 4753ـ 24

ي ورود ابن عباس در مريضي مرگ عائشه از ايشان اجازه: مليكه كه گفت

ي عموزاده: ترسم كه مرا تمجيد كند، به او گفتندمي: خواست، عائشه گفت

ابن عباس وارد . به او اجازه بدهيد: ست، عائشه گفتپيامبر، از بزرگان مسلمين ا
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ابن . اگر متقي حساب شوم خوب هستم: حالت چطور است؟ گفت: شد و گفت

ان شاءهللا خوب هستيد، زيرا شما بكر پيامبر هستيد، و پاكدامني : عباس گفت

  .شما از آسمان نازل گشت

ز مجاهد در ا: محمدبن بشار از غندر از شعبه از عوام كه گفت 4806ـ 25

از ابن عباس سوال شد در جواب : ي ص سوال كردم گفتي سورهمورد سجده

و ابن عباس در آنجا  )۹۰:األنعام(﴾اقَْتِدْه فَبُِهَداُهُم اللَُّه َهَدى الَِّذيَن أُولَِئَك﴿: گفت

  .بردسجده مي

  :ويژگيهاي تفسير آنها 
آن اكتفاء مي كنيم ؛  اين بعضي از تفاسير اصحاب بود كه بيان داشتيم ، و به

  .نها را درك كنيم آزيرا با اين اندازه مي توانيم نشانه هاي تفاسير 

  :ينجا نكات زير را مالحظه مي كنيمو در ا

اند،  تفسير نكرده) آيه به آيه(رآن را به طور كامل يات قآاصحاب بزرگوار  -1

  .نمي فهميدند بلكه بعضي از آيات را تفسير كرده اند كه تمام مسلمانان ان را 

از تمام آيات را تفسير نكرده اند اما بسياري  –رضي اهللا عنهم  –اگر آنها  -2

، و هر كس كتاب تفسير از صحيح بخاري را ن را تفسير كرده اندآكلمات قر

  .مطالعه كند بسيار واضح و روشن به اين نكته پي مي برد 
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ب نزول ومعني مراد سباز اسباب نزول حرف زده اند، و ما عالقه ي ميان  -3

تفسير در حكم حديث مرفوع مي كه اين گونه  كرديمو اشاره  .را مي فهميم

  .باشد

  .از ناسخ و منسوخ حرف زده اند  -4

ن مساوي نيستند ، بلكه در ميان آنها آاصحاب در فهم و درك معاني قر -5

، هخلفاي چهارگان: ته اند از جمله كساني يافت مي شود كه به مفسر شهرت ياف

  ... ابن عباس ، ابن مسعود ، ابي بن كعب ، زيد بن ثابت و 

صحابه پيامبر بعضي اوقات اختالفي و تعارضي جزئي را در ميان تفاسير  -6

  .درك مي كنيم ، اما اين نوع اختالف بسيار اندك مي باشد  غاكرم

  :تدوين
آنچه مشخص مي باشد اين است كه اصحاب تفسير را تدوين نمي كردند مگر 

يه تفسيري را مي آآنها در مصحف مربوط به خود در كنار  برخي از اينكه

، و حقيقتا اين خود بسيار اندك است ، حتي بعضي از متأخرين گمان مي ندنوشت

  .بردند كه آن تفسير آنها از قرآن نازل شده مي باشد 

، اما اين كتاب به ما ابي در تفسير داردو گفته مي شود كه ابن عباس كت

ه است ، احتماال اين سخني صحيح باشد ، اما آن كتاب به ما نرسيده است نرسيد
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سير ، پس تفبه ما نرسيده است ييگر كتاب تفسير، و از هيچ صحابه ي د

  ؟اصحاب چگونه به ما رسيده است

تفسيري كه توجهي  علمايتفسير اصحاب از طريق رجال حديث و از طريق 

  .ا رسيده است   عميق به تفسير به مأثور مي دادند به م

مردم نسبت به فهم  با فهمترين و با دركترينو  در كنار اينكه ما اصحاب را 

قرآن مي دانيم ، رجال حديث بعضي از تفاسير اصحاب را در حكم حديث 

  .نانكه قبال نيز بدان اشاره كرديممرفوع قرار مي دهند ، چ

بسيار اندك مي  غاما رجال تفسير خود مي دانند كه تفسير ثابت از پيامبر 

  .، تنها اميدي كه دارند اين است كه تفسير منسوب به اصحاب را بيابند باشد

  كتاب تنوير المقباس
نوشته ي ابو طاهر محمد بن  »تنوير املقباس من تفسري ابن عباس«و كتاب 

فسير يعقوب فيروز آبادي صاحب قاموس را در دست داريم ، كه تمام قرآن را ت

ن از ابن عباس به ما آواقعا حقيقت دارد كه تفسير تمام قر ، اما آياكرده است

  ؟رسيده است

  .ن تفسير را با هم مي خوانيم آقبل از هر چيز بعضي از 

  :قرائت كتاب
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  :در سوره ي فاتحه بسمله را اين گونه تفسير كرده است 

  .است » بارئ « مصيبت و بركت خداوند است ، و همچنين ابتداي نام  "باء"

  .است » سميع « ند مرتبه بودن خداوند است ، و همچنين ابتداي نام بل "سين"

ملك و مجد و منت خداوند بر بندگانش مي باشد كه آنها را به راه  "ميم"

  .است » مجيد « ايمان هدايت داده است ، و ابتداي نام 

مردم در هنگام نياز و هنگامي رودر روي با مشكالت به سوي او زاري  "اهللا"

  .و او را همانند اله مي پذيرند كنند  مي

اينكه نسبت به نيكوكار و بدكار مهربان است و به هر كدام از آنها  "رحمن"

  .روزي مي دهد و از آنها دفع بال مي كند 

مخصوص مؤمنين است و اينكه از آنها چشم پوشي مي كند و آنها  "رحيم"

هان آنها را مي را وارد بهشت مي كند ، و معني آن اين است كه در دنيا گنا

   1.پوشاند، و در آخرت آنها را وارد بهشت مي كند

  نتيجه ي قرائت 
اين بعضي از تفسير منسوب به ابن عباس بود ، و در آن نكات زير را مالحظه 

  :مي كنيم 

                                 
  صفحه ي دوم از تفسير ابن عباس .  1
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قبل از هر چيز نكته اي كه آن را درك مي كنيم اين است كه تفسير  -1

چنانكه شافعي نيز آن را  –باشد  منسوب به ابن عباس بيشتر از صد حديث نمي

تفسير شامل تمامي آيات قران كريم مي  اين در حالي كه –بيان داشته است 

  !باشد 

نكاتي يافت مي شود كه از ابن  –چنانكه مشاهده مي شود  –در آن تفسير  -2

عباس و ساير مفسرين اصحاب و هيچ يك از راسخين في العلم صادر نشده 

نها از تفسير باطني آ، بلكه بعضي از ه آنها نسبت بدهيمجايز نيست كه باست و 

و اشاري كه مستند به هيچ دليلي نمي باشد و بر هيچ علم صحيحي پايه گذاري 

شود كه  و بعضي ديگر در آن يافت مي. نشده است بسيار نزديك تر مي باشد 

ي ي بقره مك احتماال سوره: نند اينكه مي گويد، مااصال قابل قبول نمي باشد

  !!چيزي غير از قرآن مي باشد)  ذَِلَك الِْكَتاُب(، و اينكه مراد از باشد

حافظ ابن : گويدمي) بسم اهللا الرمحن الرحيم(حافظ ابن كثير در فضل  - 3

مردويه از دو طريق از اسماعيل بن عياش از اسماعيل بن يحيي از مسعر از عطيه 

عيسي پسر : عليه و سلم فرمودكند كه پيامبر صلي اهللا از ابو سعيد روايت مي

چه : عيسي گفت. بنويس: مريم مادرش او را به مدرسه فرستاد، معلم به او گفت

-نمي: اهللا چيست؟ معلم گفتبسم: عيسي گفت» اهللابسم«: را بنويسم؟ معلم گفت
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» ميم«تابندگي خداوند، و » سين«شكوه خداوند » باء«: دانم عيسي به معلم گفت

» رحيم«مهربان دنيا و آخرت، » رحمن«خداي خداوندها، » اهللا«مملكت خداوند، 

  .مهربان آخرت

و همين روايت ابن جرير از ابراهيم بن عالء ملقب به ابن زبريق، از اسماعيل 

بن عباس، از اسماعيل بن يحيي، از ابن مليكه از كسي كه از ابن مسعود و مسعر 

روايت فوق را بيان : فرمود غگفته از عطيه از ابي سعيد روايت شده كه پيامبر 

  .كرد 

و اين حقيقتاً غريب است و قرار دادن آن به : گويدو ابن كثير در نهايت مي

اسرائيليات باشد  از دهد و شايدعنوان سخن غير از پيامبر احتمال صحت را مي

  1.اينكه از موضوعات باشد و يا

 )۲:البقرة(﴾...ِفيِه َرْيَب ال الِْكَتاُب ذَِلَك﴿و ابن كثير در سوره بقره در تفسير آيه 
لِكَ الْكِتَابُ « : كند كه گفتابن جرير از ابن عباس روايت مي: گويدمي يعني  »ذَ

اين كتاب ، و مجاهد و عكرمه و سعيدبن جبير و سدي و مقاتل بن حبان و 

  .اندزيدبن اسلم و ابن جريج نيز همينگونه گفته

                                 
 .1/17تفسير ابن كثير .  1
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: گويدرطبي و كساني ديگر ميبعضي از مفسرين از جمله ق: گويدبعد مي

ي انزال آن داده شده، يا اشاره به اشاره به قرآني است كه به پيامبر وعده» ذلك«

انجيل، يا تورات، يا شبيه اينها كه ده قول در اين مورد ذكر شده و بسياري از 

  .دانداند و خدا ميعلماء آن را تضعيف كرده

اشاره به تورات » الكتاب«ويد كه قرآن است، و هر كس بگ» الكتاب«منظور از 

اند، تحقيقات را دور انداخته و انجيل است چنانكه ابن جرير و كساني ديگر گفته

   1.اند و در منازعه غرق شده و در چيزهايي كه به آن آگاهي ندارند سخن رانده

ابن جرير و : گويدمي» الدر المنثور في التفسير بالمأثور«و سيوطي در كتاب 

در الكامل و اين مردويه و ابو نعيم در الحليه، و ابن عساكر در تاريخ ابن عدي 

: كننددمشق و ثعلبي به سندي واقعاً ضعيف از ابو سعيد خدري روايت مي

حديث قبلي را ذكر  ..مادرش او را به مدرسه فرستاد وعيسي : فرمود غپيامبر

  2.كندمي

عطيه بن سعيدبن جناده و اين روايت كه ابن كثير و سيوطي آن را رد كردند 

  .كندآن را از ابي سعيد خدري روايت مي

                                 
 .1/39همان مرجع .  1

 1/8الدار المنثور  . 2
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-و امام احمد بن حنبل در مورد عطيه و آن روايت كه از ابو سعيد روايت مي

عطيه ضعيف الحديث است و ثوري و هيثم نيز روايت او را : گويدكند مي

ذاري عطيه نزد كلبي كه او را ابو سعيد نامگ: گويدكردند و ميضعيف تلقي مي

ابو سعيد : گفتگرفت، بعد ميرفت و تفسير را از ايشان ياد ميكرده بود مي

  .رفت كه ابو سعيد خدري مراد عطيه استگفت، و گمان مي

عطيه از ابو سعيد خدري احاديث شنيد و بعد از اينكه : گويدو ابن حبان مي

ا، كذ غقال رسول اهللا : خدري فوت كرد نزد كلبي رفت و وقتي كلبي گفت

كرد كرد و او را ابو سعيد كنيه داده بودند و از او روايت ميعطيه آن را حفظ مي

ابو سعيد، و : گفتكنيد؟ مياز چه كسي روايت مي: شدو وقتي به او گفته مي

رفت كه ابو سعيد خدري مراد عطيه است، در حالي كه مراد او كلبي گمان مي

  1.بوده است

كند و بعيد است كه اين خبر از ابو ا روايت ميو كلبي تفسير تنوير المقباس ر

كند اين است كه عطيه از كلبي كه مي سعيد خدري باشد و آنچه سخن را تاييد

                                 
به شرح حال عطيه در تهذيب، و ميزان االعتدال، و آنچه از عطيه در فصل سوم .  1

 نوشته مراجعه شود
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كرد تا گمان برده شود كه ابو سعيد او را ابو سعيد كنيه داده بود روايت مي

  .خدري است

-شيهو در تفسير طبري آن تفسيري كه عالمه محمود شاكر آن را تحقيق و حا

گذاري كرد و برادر بزرگش آن را مراجعه و احاديث آن را تخريج كرده اين 

يابيم و در حاشيه آن مي بينيم كه در تخريج آن حديث متعلق به بسمله را مي

اين حديث موضوع و بي اصل است، بعد ابن كثير و سيوطي به عنوان : گفته

   1.ندكتعليق و اشاره و توضيح براي موضوع بودن آن بيان مي

آمده » تنوير المقباس « گوييم كه بعضي از آنچه در كتاب پس با قاطعيت مي

  .به كلي ساقط است

به  ن عبداهللا بن عباس آو نسبت دادن آن به دانشمند اين امت و ترجمان القر

ي تفاسيري كه از واسطه توان مي هيچ وجه جايز نيست و بعضي از آن را به

  .و بررسي قرار دادسد مورد نقد رطريق صحيح به ابن عباس مي

                                 
 122ـ 1/121همان مرجع  . 1
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فيروزآبادي تفسير را به سند خويش از محمدبن مروان از كلبي از ابي صالح 

، جايگاه كنيمگامي كه به اين سند نگاه ميو هن: كنداز ابن عباس روايت مي

  .يابيمدروغ بر صحابي بزرگوار عبداهللا بن عباس را مي

  :محمدبن مروان، سدي اصغر و كوفي است

كند دالسالم بن حازم از جريربن عبدالحميد در مورد سدي اصغر روايت ميعب

  .كذاب است: كه گفت

  .معتبر نيست= ليس بثقه : كند كه گفتدوري از ابن معين روايت مي

  .به عنوان راوي قبول نيست: ليس بشيء: گويدابن سمير مي

  .كردضعيف است و حديث را وضع مي: گويديعقوب بن سفيان مي

هب الحديث و متروك الحديث است و حديث او قطعاً اذ: گويدبو حاتم ميو ا

  .شودنوشته نمي

  .ضعف در رواياتش مشخص است: گويدو ابن عدي مي

  .ذاهب است: گويدو جرجاني مي
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- كتابهاي حديث ايشان تنها به خاطر پند و عبرت باز مي: گويدو ابن حبان مي

  .شودشود و اصالً به آن استدالل نمي

  .شودبه احاديث او استدالل نمي: گويدو ابو جعفر طبري مي

سدي كذاب و دورغگو است و ابن شاهين او را از : گويدوعبداهللا بن نمير مي

  .است جمله ضعيفان شمرده

  .شودحديثهاي او نوشته نمي: گويدو ساجي مي

و اختالفي جهت معتبر  1)41ـ 993(اين قسمتي از شرح حال ايشان بود 

او وجود ندارد و اينگونه جايگاهي براي روايتهايي كه از طريق خويش  نبودن

-دهد وجود ندارد، پس نظر شما در مورد آنچه از كلبي روايت ميگزارش مي

  كند چيست؟

                                 
و سدي نسبت به سده مسجد كوفه است  719، ترجمه شماره  9/436تهذيب ) 41ـ 993(

كه حال بهتري از : و از راويان سدي بزرگ اسماعيل بن عبدالرحمن بن ابي كريمه است
 .اندسدي صغير ندارد، بعضي آن را معتبر و بعضي آن را ضعيف دانسته
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محمدبن سائب بن بشربن عمروبن عبدالحارث بن عبدالعزي و ملقب  ؛كلبي و

  .به ابو نضر كوفي است

ه در احكام و فروع از او روايت قبول معتبرترين اهل نقل متفق هستند ك

  .نيست

  .نگاه كردن به تفسير كلبي حالل نيست: گويدامام احمد مي

  .از ابو صالح روايت قبول نيست: گويدو حاكم ابو عبداهللا مي

  .باشدكذاب و دروغگو است و معتبر نمي: گويدو جاني مي

است و نيازي به  دروغ به صورتي آشكار در آن نمايان: گويدو ابن حبان مي

كند و ابو صالح از ابن عباس وصف آن نيست، تفسير را از ابو صالح روايت مي

  .چيزي را نشنيده است

  استدالل به آن حالل نيست

و كلبي مثل ! امچيزي از تفسير را بر ابو صالح نخوانده: گويدو ابو صالح مي

طر است كه برد و به همين خااينكه خود نيز به عظمت گناه خويش پي مي
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آنچه از ابو صالح روايت : گويدكلبي مي: كندسفيان ثوري از او روايت مي

  .ام دروغ است، و آن را روايت نكنيدكرده

يكي : دو كذاب و دروغگو در كوفه بودند: گويدو ليث بن ابي مسلم مي

  !، و ديگري السدي1كلبي

يان مسلمين دروغ در سند اين تفسير كه بارها چاپ شده و م 2يپس سلسله

اهللا ـ قبالً شود و اما استاد بزرگوار محمد حسين ذهبي ـ رحمهنشر يافته جمع مي

  3.آن را اعالم و دروغ را بيان كرده بودند

در هر حال نسبت دادن اين كتاب به ابن عباس جائز نيست و هيچ تفسيري در 

  .شودعصر صحابه ترسيم نمي

                                 
،  311ـ  309/ 4شرح حال كلبي در تهذيب التهذيب، ميزان االعتدال و وضيات االعيان .  1

  .491قات المفسرين داودي شرح حال شماره و طب
و در شرح حال او آمده كه از پيروان عبداهللا بن سبا بوده كه گفتند علي نمرده و به دنيا 

- ديدند ميكند و هنگامي كه ابري را ميگردد و جور و ستم آن را به عدل تبديل ميبر مي

 !گفتند علي در آن ابر است

 2/189االتقان (بن عباس سخن گفته است سيوطي از بهترين طريق از ا.  2

 .1/82التفسير و المفسرين .  3
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  :غامبر اكرمشاگردان پيديدگاه شيعه راجع به تفسير 

تفسيري كه از اصحاب ثابت  و جايگاه اينجا الزم است كه بگوييم منزلت

باشد نزد جمهور شناختيم و اشاره كرديم كه بعضي از آن تفاسير حكم مرفوع را 

  .گيردبه خود مي

     ؛اما ديدگاه شيعه با جمهور همخواني ندارد
د تفسير پيامبر است و زيرا تفسير اصحاب و ائمه دوازده گانه نزد آنها همانن

هيچ گونه تفاوتي با هم ندارند، زيرا آنها هم همانند پيامبر معصوم هستند و آنچه 

چنانكه در نهايت . شوداز تفاسير ائمه مانده نزد جعفريه در مفهوم سنت وارد مي

  .سخن از تفسير پيامبر نيز بدان اشاره كرديم

 تنها دو تا علي بن ابي طالب و :گيرد را در برميسه صحابه  تنهاو اين ديدگاه 

و در اين سه نفر ميان جعفريه هيچگونه  حسن و حسين  ؛فرزندانش از

ي ديگر اختالفي نيست و بر آن اجماع دارند و اما اختالف آنها نسبت به ائمه

  .پابرجاست
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كنند، كنند و از آنها روايت ميبعضي از مفسرين نظريات اصحاب را ذكر مي

اندك هستند و بيشتر مفسرين جعفري به اصحاب كرام بدگويي  ولي اينها بسيار

كنند، بلكه اصالً آنها را كه خداوند از آنها راضي و آنها نيز از خداوند راضي مي

كنند چنانكه بعداً نيز مفصالً اين را توضيح خواهيم داد و در هستند تكفير مي

اي سريع بدان ارائه شارهاينجا خواستيم قبل از اتمام سخن از تفسير صحابه تنها ا

رانيم و شايد اين هنگامي كه از جرح و تعديل نزد جعفريه سخن مي ،بدهيم

تنقيح المقال في احوال «وقتي كه به كتاب : روشنتر گردد، به عنوان نمونه

كنيم، كه يكي از مشهورترين كتاب جرح و تعديل نزد آنها نگاه مي» الرجال

وقتي به اين ! اني داراي منزلتي بسيار واال استاست و نويسنده آن عبداهللا مامق

  :شويمكنيم با مصايب زير روبرو ميكتاب نگاه مي

ي عامه ـ عموم مسلمين غير از خودشان ـ ضعيف عثمان بن عفان اموي خليفه

  !!است

  .خبيث و ضعيف است: عبداهللا بن عمربن خطاب

  .باشداز ضعيفترين ضعيفها مي: عبدالرحمن بن عوف
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  .در نهايت ضعف است: بن شعبهمغيره 

  .زنديق بودنش از كفر ابليس مشهورتر است: معاويه ابن ابي سفيان

  .باشدترين ضعيفها مياز ضعيف: نعمان بن بشيراالسدي

  .صحابي ملعون است: خالدبن وليد

و دست پروردگان مدرسه نبوت  غسلسله لعن و نفرين ياران رسول اكرمو 

  1!!بر همين منوال ادامه دارد

                                 
 .شرح حال اينها و ديگران را در كتاب مذكور نگاه كنيد . 1
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  :فصل سوم

  تفسير تابعين
  

  نياز تابعين به تفسير
  مدرسه هاي تفسير

  سرآغاز
  تفسير مجاهد

  تفسير قرآن به قرآن و به سنت
  گفته هاي ياران پيامبر

  اسرائيليات 
  اقوال تا بعيان

  تفسير قرآن تنها با استفاده از راي و نظر حرام است
  تفسير به راي و نظر البته همراه با علم و آگاهي
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  ياز تابعين به تفسيرن

نزول قرآن آمدند پس آنها بيشتر از  پس از مدت زماني بعد ازتابعين ـ رض ـ 

در  زيرا ،زيستند به تفسير قرآن نياز داشتندنزول قرآن مي همگام باكساني كه 

براي آنها  را شدآنچه نازل مي تاكرد پيامبر با آنها زندگي مي هنگام نزول قرآن

  .دهدتوضيح 

و اسباب  ،اندآنچه از پيامبر ياد گرفته تابعين الزم است كه از اصحاببر  پس

را  انداند و به آن عمل كردهاند و آنچه از قرآن فهميدهنزولي كه مشاهده كرده

  .بياموزند

-كردند و در هر كجا ميدانستند مخفي نميو اصحاب بزرگوار نيز آنچه مي

  .دادندبودند براي مردم توضيح مي

خواستند حتي نشستند و از آنها توضيح آيات ميدور اصحاب مي انعيو تاب

كردند و هر آنچه به آن نياز داشتند بعضي از آنها  لوحهايي را با خود حمل مي
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-از اصحاب استفسار و نظرخواهي مي را تا نهايت قرآن گرفته ي فاتحهاز سوره

  1.كردند 

، سر هر مراجعه كردمباس ابن ع اسه بار قرآن را ب: گويدمجاهدبن جبير مي

نازل  كجا و در چه مورديپرسيدم چگونه و در ايستادم، و از او مياي ميآيه

  2.ه استشد

  :هاي تفسيرمدرسه

يكي در مكه، دومي در مدينه و سومي : مشهور بودند در آن عصر سه مدرسه

را اهل زي: اهل مكه از همه به تفسير عالمتر بودند: گويددر كوفه ؛ ابن تيميه مي

مجاهد، عطاءبن ابي رباح و : همانند ؛آموزان ابن عباس بودندمكه از دانش

عكرمه موسي بن عباس، طاووس، ابن شعشاع و سعيدبن جبير و كساني ديگر و 

- ي دوم قرار ميآموز ابن مسعود بودند در درجهامثال اينها؛ و اهل كوفه دانش

                                 
 .1/81دقائق التفسير  . 1

 2/189االتقان  2



 96

ندان اهل مدينه در تفسير همانند ، و دانشمامتيازهايي دارندگيرند و بر ديگران 

   1.اندزيدبن اسلم كه مالك و عبدالرحمن فرزندش از ايشان تفسير را ياد گرفته

هاي ديگر در ها به معني اين نيست كه صحابيو مشهور بودن اين مدرسه

تدريس و تعليم شركت نكرده باشند و يا اينكه تابعين نزد آنها نرفته و از آنها 

  .اندرفتهچيزي را ياد نگ

  :تدوين سرآغاز
با وجود اينكه تفسير صورت خواندن و روايت كردن را به خود گرفته بود، اما 

كرد از اين جهت كه ي تدوين در بعضي تالشهاي فردي خود را نمايان مي هسته

روشهاي سخن  از و ندفهميدو از لغت مي ندشنيدبعضي از تابعين آنچه را مي

  .دنمي نوشت ند راكرددرك مي

و تفسيرهاي تابعين را در كتابهاي تفسير بعد از خودشان همانند تفسير طبري 

بينيم و چنان مشهور است كه هر كدام از و بعضي كتابهاي سنت به فراواني مي

                                 
ي دهد كه مدير مدرسهمرحوم شيخ ذهبي اين را ترجيح مي. 1/57دقائق التفسير .  1

، مراجعه  127ـ 1/100التفسير و المفسرون (د به كتاب ايشان مدينه ابي ابن كعب باش
 .)شود
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اما تا به حال به  1.اي دارندو مجاهدبن جبر تفسير تدوين شده جبيرسعيدبن 

قرن ششم  ازيس تفسير مجاهد ايم، اما دستنوتفسير سعيد دسترسي پيدا نكرده

و به عنوان كتابي در  هو مورد بررسي قرار گرفت هبرداري شدهجري نسخه

   2.دسترس مردم قرار گرفت

و با نگاهي به تفسير مجاهد شكل واقعي تفسير در عصر تابعين براي ما نمايان 

  .شودمي

                                 
رفيع بن : اند همانندشود كه غير از آنها كساني ديگر نيز تفسير داشتهو گفته مي.  1

مهران ابو العاليه الرياحي، و الضحاك ابن مزاحم و حسن بصري، و عطاءبن ابي رباح و 
اند؛ به طبقات المفسرين شته زحمتهايي كشيدهابو جعفر و تابعيني ديگر نيز در اين ر

 .مراجعه شود) داودي(

استاد عبدالرحمن طاهربن محمد سورتي عضو مجمع بحثهاي علمي در پاكستان بر .  2
آن تحقيق كرده است و همچنين استاد دكتور محمد عبدالسالم نيز بر آن تحقيق كرده 

 . است
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  :تفسير مجاهد
  :كنيمدر بررسي تفسير نكات زير را مالحظه مي

اما تنها بعضي از  1باشدهاي قرآن مياين تفسير هر چند شامل بيشتر سوره: اوالً

فسير اصحاب هر چند كه نسبت به ت ،آيات را تفسير كرده و آن هم زياد نيست

ي دور افتادن از عصر تنزيل است نتيجه در و اين هم .از همه بيشتر مي باشد

-تفسير آيات نيازمند ميزيرا هر چه بيشتر از عصر تنزيل دور شويم بيشتر به 

  .شويم

و آن هم به  ،شود معاني كلمات استبيشتر آنچه در آن تفسير ديده مي: ثانياً

كردند و به آنان تفسير آيات واضح و روشن را تفسير نميكه اين معني است 

اند و تنها اند تالش و كوشش كردهبحث در مورد آياتي كه به آن نيازمند بوده

  .كردندلمات كه در فهم آيات موثر بود اكتفا ميبه معني بعضي از ك

                                 
تمام اين تفسير از مجاهد : گويدشته ميدكتور محمد عبدالسالم در توصيف آن نو.  1

هاي مجاهد هيچگونه تفسير در مورد آنها بيان نكرده است نيست بلكه بعضي از سوره
 معارج، نوح، ملك، قيامه، الدهر، التكاثر، القارعه، فاتحه و كافرون: مانند
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- كنيم بعضي از كلمات تفسير شدهبا اين حال هنگامي كه به آن تفسير نگاه مي

- در تفسير سوره بطور مثال بدانچه !يابيمي تفسير ميتر از كلمهي قرآن را روشن

  :است مالحظه فرمائيد ي ذاريات آمده

  .است» محاوف«به معني : تگف» محروم«ي مجاهد در تفسير كلمه

  .  »بحسيل«: گويدمي» بِِعْجلٍ فََجاَء«و در مورد 

گردد كه بعضي از كلمات در عصري شايع بوده و در عصر به اين نكته بر مي

  .باشدديگر نامأنوس ميو زماني 

  .و حسيل، كه در عصر ما نامانوس و نا مفهوم هستند محاوف: يمانند دو كلمه

-و توضيح معني بعضي از آيات سخن از اسباب النزول را مي در تفسير: ثالثاً

: گويدمجاهد مي: ي رعد چنين آمدهيابيم، مثال آن مانند آنچه در تفسير سوره

زمين بر اثر كوهها بر ما محدود شده كوهها را : اي محمد: كفار قريش گفتند

رانمان را ددور و زمين را وسيع گردان، شام را براي تجارت از ما نزديك كن، پ

 قُْرآناً أَنَّ َولَْو﴿ : تا با آنها صحبت رانيم، پس اين آيه نازل شداز قبرها بيرون آور 

  .تا آخر آيه )۳۱:الرعد(﴾..الْأَْرُض بِِه قُطَِّعْت أَْو الْجَِبالُ بِِه ُسيَِّرْت

 بِآَيٍة َيأِْتَي أَنْ ِلَرُسولٍ كَانَ َوَما..﴿ هنگامي كه اين آيه نازل شد: گويدمجاهد مي

اي محمد شما را مالك هيچ : قريش گفتند) ۳۸اآلية من: الرعد(﴾..اللَِّه بِإِذِْن إِلَّا
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 أُمُّ َوِعْنَدُه َوُيثْبُِت َيَشاُء َما اللَُّه َيْمُحوا﴿ :پس آن آيه نازل شد. بينيمچيزي نمي

چه به عنوان تهديدي براي آنها، يعني اگر بخواهيم هر آن )۳۹:الرعد( ﴾الِْكَتابِ

ي را يرا محو و چيزها كنيم و چيزهام براي او ايجاد ميكه دوست داشته باشي

  .دهيمنمايش مي

ي مثالً در سوره: كنيمبعضي مواقع اشاره به نسخ را در آن مشاهده مي: رابعاً

اً، سپس ئيعني سي )فَآذُوُهَما: (از مجاهد نقل شده كه گفته شده:  گويدنساء مي

 َوال َجلَْدٍة ِمائَةَ ِمْنُهَما َواِحٍد كُلَّ فَاْجِلُدوا َوالزَّانِي الزَّانَِيةُ﴿ه توسط اين آيه نسخ شد

 َعذَاَبُهَما َولَْيْشَهْد الْآِخرِ َوالَْيْومِ بِاللَِّه ُتْؤِمُنونَ كُْنُتْم إِنْ اللَِّه ِدينِ ِفي َرأْفَةٌ بِهَِما َتأُْخذْكُْم
  ) ۲:النور( ﴾الُْمْؤِمنَِني ِمَن طَاِئفَةٌ

يا ميان  ش ابن عباس وت اختالفي ميان مجاهد و استاددر بعضي اوقا: خامساً

  .كنيممشاهده مي ي تابعينمجاهد و بقيه

پردازد، مثال آن اين تفسير بعضي اوقات به بعضي از احكام فقهي مي: سادساً

: گويدي نساء در مورد صاله الخوف آمده كه ميمانند آنچه در تفسير سوره

اين آيه هنگامي  )۱۰۱:النساء(﴾.. الصَّالِة ِمَن َتقُْصُروا أَنْ ُجَناٌح َعلَْيكُْم َسفَلَْي..﴿

نازل شد كه پيامبر در عسفان و دشمن در صحنه بود، پيامبر چهار ركعت ظهر را 

به صورت كامل همراه اصحاب به جاي آورد، مشركين تصميم گرفتند كه در 
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ور شوند، پس خداوند اين آيه را حمله آنها اردوگاه و لشكرموقع نماز عصر به 

 ﴾..َمَعَك ِمْنُهْم طَاِئفَةٌ فَلَْتقُْم الصَّالةَ لَُهُم فَأَقَْمَت ِفيهِْم كُْنَت َوإِذَا﴿ نازل كرد

تا آخر آيه، پيامبر اصحاب خويش را به دو صف تقسيم كرد و  )۱۰۲:النساء(

بردند و صف دوم بعد  بعد اهللا اكبر احرام گفتند و صف اول همراه پيامبر سجده

از آنها به سجده رفتند و در ركعت دوم صف دوم سجده بردند و صف اول بعد 

  .از آنها به سجده رفتند و نماز را به دو ركعت قصر به اتمام رسانيدند

را اسرائيليات در آن تفسير واضح و روشن است و بيشتر آن اسرائيليات : سابعاً

  .گردانندبه موسي و سليمان بر مي

اين تمام چيزهايي بود كه در تفسير مجاهد مشاهده و درك كردم، و بعد از آن 

ي دكتراي خويش به نام دوست بزرگوارم دكتر محمد عبدالسالم پايان نامه

را به من هديه كرد و در آن رساله باب دوم را مخصوص » تفسير مجاهدبن جبر«

  .توضيح دادن روش مجاهد در تفسير قرار داده است

كند كه مفسرين صحابه تمام قرآن را ابتداي آن باب به اين اشاره ميو در 

اند و آن هم در  اند و تنها به تفسير قسمت كمي از آن توجه كردهتفسير نكرده

با لفظي كوتاه و استنباط احكام فقهي و ذكر سبب نزول و  لغتيتوضيح معناي 

  .شوداي مشخص خالصه ميآوردن اقوال اهل كتاب در محدوده
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باشد، و ما مي»ابن عباس«ي مفسر و اين روش بزرگترين صحابه :گويدبعد مي

كنيم آن را هم با همان سبك هنگامي كه به تفسير دانش آموز ايشان نگاه مي

  :كندكنيم، و اين نكات را به روش استاد خويش اضافه ميمشاهده مي

  اي بيشتر در تفسير احكامـ اندازه1

  احكام ـ بيشتر استنباط كردن2

ي مذهبهاي فقهي و كالمي، به همين خاطر شافعي در فقه ـ پاشيدن نطفه3

كند و معتزله هم در عدم روئيت خداوند در قيامت به خويش به مجاهد تكيه مي

  .دندهمجاهد تكيه مي

  .ـ گسترش دادن استفاده از اهل كتاب و سوال كردن از آنها4

بيند كه از استاد گاه كند ميو كسي كه دقيق به تفسير مجاهد ن: گويدمي

خويش ـ ابن عباس ـ بسيار استفاده كرده است و با او در بسياري از آيات 

ورزند، و بارزترين موافق بوده هر چند كه بعضي اوقات با او مخالفت مي

- مخالفتهاي ايشان با استاد خويش در تفسير كردن بعضي آيات به راي و نظر مي

  :روش اينگونه است. باشد
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ضيح معناي لغوي با عبارتي كوتاه و استنباط احكام فقهي و ذكر سبب نزول تو

  .و آوردن اقوال اهل كتاب و اظهار نظر در حد توان خويش

و تفسير تابعين هر چند كه منزلتي واال دارد اما به جز در مواقع اجماع به 

باشد و در مسائل اختالفي اقوال بعضي از آنها بر عنوان حجت محسوب نمي

  .باشدآيند حجت نميعضي ديگر و بر كساني كه بعد از آنها ميب

علي بن الحسين زين : عشريه براي دو تا از تابعين به نامهايو شيعه اثني

 114و پسر ايشان محمد ابو جعفر باقر متوفي سال  95العابدين متوفي سال 

  .اردي بزرگواران نزد شيعه ارزشي نداند و اما تفسير بقيهعصمت قائل شده

بعد از اينكه سخن در مورد تفسير تابعين را به اتمام رسانديم و گفتيم كه آنها 

اند در اينجا بهترين روش تفسير نزد از اسرائيليات و تفسير به رأي استفاده كرده

  :دهيمارائه ميرا بيشتر جمهور 

ي و در اينجا بيانگر ارزش تفسير ماثور از تابعين و اسرائيليات و تفسير به را

االسالم ابن تيميه شويم و شايد سخن شيخبعد از سخن در مورد تفسير تابعين مي
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ترين كه حافظ ابن كثير نيز در تفسير خويش به آن ملتزم بوده در اينجا مناسب

  .چيز باشد

 :گويدمي 375: 363در مقدمه تفسير در فتاواي خويش ص ) رح(ابن تيميه 

  ام است؟بهترين روش تفسير كد: اگر كسي بگويد

  :تفسير قرآن به قرآن و به سنت

كنيم، هر بهترين روش اين است كه قرآن را به قرآن تفسير : پس جواب او

آنچه در جايي مجمل يا مختصر باشد در جاي ديگر تفسير شده و مبسوط و 

گيري كن زيرا سنت اگر نتوانستي آن را در قرآن بيابي سنت را پي. مفصل است

باشد؛ بلكه اصال امام ابو عبداهللا محمدبن ادريس آن ميشرح و توضيح براي قر

هر آنچه پيامبر به آن حكم كرده چيزي است كه از قرآن : گويدشافعي مي

 النَّاسِ َبْيَن ِلَتْحكَُم بِالَْحقِّ الِْكَتاَب إِلَْيَك أَْنَزلَْنا إِنَّا﴿: فرمايدفهميده است، خداوند مي

ما كتاب به حق بر تو =  ) ۱۰۵:النساء( ﴾َخِصيماً ِللَْخاِئنَِني ْنَتكُ َوال اللَُّه أََراَك بَِما

ايم تا ميان مردمان طبق انچه خدا به تو نشان داده است داوري كني و نازل كرده

 )۴۴:النحل(﴾..إِلَْيهِْم ُنزِّلَ َما ِللنَّاسِ ِلُتَبيَِّن الذِّكَْر إِلَْيَك َوأَْنَزلَْنا﴿) مدافع خائنان مباش
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ايم تا اينكه چيزي را براي مردم روشن كني كه ن را بر تو نازل كردهو قرآ= 

 الَِّذي لَُهُم ِلُتَبيَِّن إِلَّا الِْكَتاَب َعلَْيَك أَْنَزلَْنا َوَما﴿ و .)براي آنان فرستاده شده است

نازل ما كتاب را بر تو =  )۶۴:النحل( ﴾ُيْؤِمُنونَ ِلقَْومٍ َوَرْحَمةً َوُهدًى ِفيِه اْخَتلَفُوا

ايم مگر بدان خاطر كه چيزي را براي مردمان روشن نمايي كه در آن كرده

به من ) سنت(قرآن و شبيه آن : به همين خاطر پيامبر فرمود...) اختالف دارند

  .داده شده است

شد، شد، اما مانند قرآن تالوت نميو سنت هم همانند قرآن بر پيامبر نازل مي

هاي فراواني را ذكر ري نيز در اين موضوع ادلهو امام شافعي و بزرگواران ديگ

  .توانيم آن را بيان كنيم اند كه در اينجا نميكرده

مراد و مقصد اين است كه شما تفسير قرآن را با استفاده از قرآن بكنيد اگر آن 

را نيافتيد از سنت استفاده بكنيد، چنانكه پيامبر هنگامي كه معاذ را به يمن 

  .با استفاده از قرآن: كنيد؟ گفتحكم مي چگونه: فرستاد گفت

اگر : كنم و پرسيداز سنت استفاده مي: اگر آن را در قرآن نيافتي؟ گفت: پرسيد

با فهمي كه از قرآن و سنت : كنيد؟ گفتآن را در سنت نيز نيافتيد چكار مي

سپاس : ي معاذ زد و گفتدستي بر سينه غپيامبر . كنمام اجتهاد ميگرفته
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كند ي فرستاده خويش را به آنچه رسول اهللا را راضي ميا كه فرستادهخدايي ر

  .اين حديث در مسانيد و سنن با سندي جيد ذكر شده است. هدايت داد

  :غ پيامبر هاي ياران گفته

-هاي اصحاب مراجعه ميو اگر در قرآن و سنت تفسيري را نيافتيم به گفته

آن اند و ويژگيهاي مخصوص رآن بودهكنيم، آنها هم به خاطر اينكه شاهد نزول ق

 اند درك كرده فهم كامل و علم صحيح و درست و عمل صالح را همراه با

خلفاي راشدين و بزرگاني مانند : خصوصاً دانشمندان و بزرگان آنها، همانند

اي در به خدا قسم هيچ آيه: عبداهللا بن مسعود، امام ابو جعفر مسعود كه گفت

دانم در كجا و در مورد چه كسي نازل گشت، و اگر ميقرآن نيست مگر اينكه 

رفتم ، و دادند كه آگاه به قرآن است حتماً نزد او ميخبر كسي را به من مي

هيچ كدام از ما بعد از يادگيري ده : اعمش نيز از ابي وائل از ابن مسعود گفت

  . گذاشتيم مگر اينكه معاني و عمل به آن را انجام دهيم آيه نمي

پسر عموي ) عبداهللا بن عباس(ي ديگر از آن بزرگواران، دانشمند شهير و يك

خداوندا  او را : پيامبر و ترجمان القرآن است و در حق ايشان اينچنين دعا فرمود

محمدبن بشار از : گويدو ابن جرير مي .در دين آگاه و تاويل را به او ياد بده
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بهترين : ن مسعود كه گفتوكيع از سفيان از اعمش از مسلم از مسروق از اب

و با سندي ديگري نيز اين عبارت از ابن مسعود  .شارح قرآن ابن عباس است

سال  36و ابن عباس  وفات نمود 33و ابن مسعود در سال  ،روايت شده است

بعد از او زندگي كرد، حال در مورد علومي كه بعد از ابن مسعود كسب كرد 

علي، عبداهللا بن : كند كه گفتايت ميچه نظري داريد؟ اعمش از ابي وائل رو

ي بقره ـ عباس را در موسم حج جانشين خويش كرد، و ايشان براي مردم سوره

ي نور ـ را تفسير كرد و آن تفسير آنچنان جالب بود كه و در روايتي ديگر سوره

  .شدندشنيدند مسلمان مياگر روم و ترك و ديلم مي

  :اسرائيليات

بن عبدالرحمان السدي بزرگ، بيشتر آنچه در تفسير  و به اين خاطر اسماعيل

و  ،باشدكند از آن دو بزرگوار ابن مسعود و ابن عباس ميخويش روايت مي

كند كه آن دو بزرگوار آن را بعضي اوقات اقوال اهل كتاب را از آنها نقل مي

اگر و : فرمايداند، و پيامبر نيز آن را مباح گردانيده است چنانكه ميذكر كرده

دانيد آن را ابالغ كنيد و از بني اسرائيل نيز نقل كنيد، و مبادا  اي هم از من ميآيه
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اينكه بر من دروغ بگوييد زيرا هر كس بر من دروغ بگويد جايگاه خود را در 

   .بخاري از عبداهللا بن عمر روايت كرده» بيندجهنم مي

وك دو نفر از اهل و به اين خاطر عبداهللا بن عمرو هنگامي كه در روز يرم

شوند از آنها هر آنچه در توان دارد با استفاده از فهمي كتاب با او همنشين مي

اسرائيليات تنها براي  البته بايد دانست ،كندكه در حديث پيدا كرده روايت مي

  :شود، و آن هم سه قسم دارداستشهاد نه اعتقاد ذكر مي

  .رس داريم بيابيمصحت آن را با استفاده از آنچه در دست: اولي

  .كذب آن را با استفاده از آنچه در دسترس داريم بيابيم: و دومي

صحت و كذب آن پوشيده باشد، به آن ايمان نداشته و تكذيب : و سومي
شود و به اين خاطر اهل كتاب و مفسرين در اين گونه جايگاه بسيار با هم نمي

و رنگ آنها و همچنين اختالف دارند چنانكه در نامها و تعداد اصحاب كهف 
عصاي موسي از چه درختي بوده و نامهاي پرندگاني كه ابراهيم آنها را زنده 
كرد و نوع درختي كه خداوند از درون آن با موسي صحبت كرد و چيزهاي 

شود، با ديگري كه هيچ گونه نفعي نه در دنيا و نه در آخرت عايد هيچ كس نمي
ي آن اختالف از آنها جائز است، چنانكه هم اختالف دارند، ولي نقل و بازگوي
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َسَيقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابُِعُهْم كَلُْبُهْم َوَيقُولُونَ َخْمَسةٌ َساِدُسُهْم كَلُْبُهْم ﴿: فرمايدخداوند مي
ْعلَُمُهْم إِلَّا قَِليلٌ فَلَا َرْجًما بِالَْغْيبِ َوَيقُولُونَ َسْبَعةٌ َوثَاِمُنُهْم كَلُْبُهْم قُل رَّبِّي أَْعلَُم بِِعدَِّتهِم مَّا َي

به زودى =  )٢٢:الکهف( ﴾ُتَمارِ ِفيهِْم إِلَّا ِمَراء ظَاِهًرا َولَا َتْسَتفِْت ِفيهِم مِّْنُهْم أََحًدا
گويند پنج تن  چهارمين آنها سگشان بود و مى] و[سه تن بودند  خواهند گفت

] اى عده[ند و انداز ششمين آنها سگشان بود تير در تاريكى مى] و[بودند 
گويند هفت تن بودند و هشتمين آنها سگشان بود بگو پروردگارم به شماره  مى

داند پس در باره ايشان  آنها را نمى] كسى شماره[تر است جز اندكى  آنها آگاه
  .جز به صورت ظاهر جدال مكن و در مورد آنها از هيچ كس جويا مشو

يزي كه در اين جا الزم است و اين آيه در اين مقام متضمن ادب و تعليم چ

دهد، كه دو نظر اول باشد، خداوند به وجود سه نظريه در مورد آنها خبر ميمي

- شود و اين دليل بر صحت آن ميرا رد مي كند و در مورد نظر سوم ساكت مي

كرد و بعد به اين بود آن را نيز مانند دو نظر قبلي رد ميباشد زيرا اگر باطل مي

 قُلْ ﴿ :گويداي در دانستن تعداد آنها وجود ندارد، پس ميه فائدهكند كاشاره مي

تنها بعضي )داندبگو خداوند تعداد آنها را مي=  )۲۲:الكهف(﴾ بِِعدَِّتهِْم أَْعلَُم َربِّي

- دانند، و به اين خاطر مياز مردم كه خدا به آنها اطالع داده تعداد آنها را مي

درباره اصحاب كهف جز =  )۲۲:الكهف(﴾ ظَاِهراً ِمَراًء لَّاإِ ِفيهِْم ُتَمارِ فَال ﴿: گويد
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در چيزي كه فائده ندارد تالش نكن و از آنها : يعني) ي روشن پيش مگيرمجادله

  .زنندمپرس زيرا آنها هم با ظن و گمان حرف مي

اينكه تمامي اقوال را ذكر كند و صحيح : اين بهترين روش نقل اختالف است

باطل گرداند و فائده و ارزش اختالف در آن مورد را بيان  را معين و باطل را

كند، تا اختالف در مورد چيزي كه فائده ندارد به درازا نكشد و از چيزهاي 

اي را بيان كند ولي اقوال مهمتر ما را دور كند، و اگر كسي اختالف در مساله

شخص نكند در آنها را ذكر نكند يا اينكه اقوال را نيز بيان كند ولي صحيح را م

اشتباه قرار گرفته است زيرا شايد آن قولي كه نياورده صحيح باشد، و اگر 

و اگر  .عامدانه قول ضعيف را صحيح معرفي كرد در واقع دروغ گفته است

و همچنين اگر اختالف در مورد  .جاهالنه اين كار را كرد اشتباه كرده است

والي متعدد كه حاصل آنها به يك چيزي كه فائده ندارد را نقل كرد و يا اينكه اق

را ضايع كرده و اشتباه  وقتشگشت را ذكر كرد ايشان در واقع يا دو قول بر مي

  .كندمي

  :ها اقوال تابعي
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و اگر تفسير در قرآن و سنت و اقوال صحابه پيدا نكرديد در اين موارد 

اند، زيرا مراجعه كرده» مجاهد بن جبر«بسياري از ائمه به اقوال تابعين همانند 

ابان بن صالح از : گويداند، محمدبن اسحاق ميآنها در تفسير مهارت پيدا كرده

سه مرتبه قرآن را از اول تا آخر نزد ابن عباس : كند، گفتمجاهد روايت مي

اي تفسير آن را از او خواستم و بسياري ديگر از اين خواندم و در سر هر آيه

ت و به اين خاطر است كه سفيان ثوري گونه روايات از مجاهد روايت شده اس

اگر تفسيري از مجاهد به تو رسيد دنبال تفسير ديگري مگرد و آن تو : گويدمي

  .را كافي است

و تابعين همانند سعيدبن جبير و عكرمه مولي ابن عباس و عطاءبن ابي رباح و 

حسن بصري و مسروق بن اجدع و سعيد بن مسيب، و ابي العاليه و ربيع بن 

و قتاده و ضحاك بن مزاحم و كساني ديگر همراه تابع تابعين نيز اقوالشان  انس

شود، و در بعضي مواقع در تفسير بعضي آيات كساني كه در تفسير آيه ذكر مي

ي آنها يكي است كنند كه همهكنند و آن را جداگانه نقل ميآن را تضاد تلقي مي

  .ع شودپس بايد اين گونه مواقع به دقت مورد بررسي واق
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اقوال تابعين در فروع حجت نيست، پس : گويندشعبه بن حجاج و ديگران مي

  باشد؟چگونه در تفسير حجت مي

و اين سخن صحيح است، اما اگر در چيزي اجماع داشتند شكي در اين نيست 

كه آن مورد حجت است و در مواردي كه با هم اختالف دارند قول بعضي از 

باشد و در فهم آيند حجت نميكه بعد از آنها مي آنها بر بعضي ديگر و كساني

  .شودآن به قرآن و سنت و اقوال صحابه و لغت عرب به طور عموم مراجعه مي

   !تفسير قرآن تنها با استفاده از راي و نظر حرام است

اما تفسير قرآن تنها با استفاده از راي و نظر حرام است، مؤمل از سفيان از 

هر : كند كه پيامبر فرمودجبير از ابن عباس روايت ميعبداالعلي از سعيدبن 

  .شودكس بدون علم از قرآن سخن بگويد داخل جهنم مي

وكيع از سفيان از عبداالعلي ثعلبي از سعيدبن جبير از ابن عباس نيز آن 

كند و در روايت ديگري كه ترمذي آن را حسن و حديث پيامبر را روايت مي

كه ايشان  كند،جندب از پيامبر روايت مي: كند آمده كهغريب معرفي مي
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هر كس از قرآن سخن بگويد و آن سخن درست هم باشد اشتباه كرده : ندفرمود

  .است

-گيري كردهو اهل علم از اصحاب پيامبر نيز در تفسير قرآن بدون علم سخت

شود تفسير قرآن به اند و آن تفاسيري كه از مجاهد و قتاده و ديگران روايت مي

باشد، پس هر كس با راي و نظر خويش قرآن را راي و بدون علم نمي ظن و

تفسير كند در واقع در چيزي تالش كرده كه به آن علم ندارد و به او دستور 

داده نشده است و اگر درست هم باشد باز اشتباه كرده است زيرا از راه صحيح 

ت كند و پيامبر ماند كه بدون علم ميان مردم قضاووارد نشده و مانند كسي مي

هر چند قضاوت درستي هم باشد به آتش جهنم تهديد را قضاوت بدون علم 

 بِالشَُّهَداِء َيأُْتوا لَْم فَإِذْ.. ﴿نامد كرده است، و خداوند تهمت زنندگان را كاذب مي

تهمت زننده دروغگو است زيرا در  )۱۳:النور(﴾الْكَاِذُبونَ ُهُم اللَِّه ِعْنَد فَأُولَِئَك

د چيزي كه به آن علم ندارد خبر داده است و خود را مكلف به چيزي كرده مور

  .دانداست كه به آن آگاهي ندارد و خدا مي

-اي از سلف از تفسير بدون علم به شدت خودداري كردهو به اين خاطر دسته

اند، چنانكه شعبه از سليمان از عبداهللا بن مره از ابي معمر از ابوبكر صديق 
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كند و كدام آسماني بر من كدام زميني مرا قبول مي: د كه فرمودكنروايت مي

  افكند اگر در قرآن بدون علم سخن بگويم؟سايه مي

و ابو عبيد قاسم بن سالم از محمودبن يزيد از عوام بن خوشب از ابراهيم 

از ابوبكر صديق پرسيده شد؟ در  )۳۱:عبس( ﴾َوأَّباً َوفَاِكَهةً ﴿: تيمي فرمود

افكند كند و كدام آسماني بر من سايه ميكدام زمين مرا قبول مي: جواب گفت

  .اگر در قرآن بدون علم سخن بگويم؟ اين حديث منقطع است

هنگامي كه عمربن : كندو ابو عبيد دوباره از يزيد از حميد از انس روايت مي

به چه » أب«فاكهه مشخص است ولي : گفت خواندمنبر  برخطاب اين آيه را 

اي عمر اين تكلف و خود را تحت فشار قرار : ؟ بعد به خود گفتمعني است

  .و اين روايت با سندي ديگر نيز گزارش شده است !دادن است

» أب«باشد كه آنها خواستار آگاهي بر كيفيت و اين در واقع به اين معني مي

شود، چون از زمين خارج مي است كه گياهي» أب«دانست كه اند، زيرا ميبوده

 ﴾غُلْباً َوَحَداِئَق* َوَنْخالً َوَزْيُتوناً* َوقَْضباً َوِعَنباً* َحّباً ِفيَها فَأَْنَبْتَنا﴿: فرمايدند ميخداو

و زيتون و . و انگور و سبزى. پس در آن دانه رويانيديم(=  )۳۰-۲۷:عبس(

  ).و باغهاى انبوه. خرما  درخت
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كند كه ليكه روايت ميابو عبيد از اسماعيل بن ابراهيم از ايوب از ابن ابي م

 أَلَْف َخْمِسَني ِمقَْداُرُه كَانَ َيْومٍ ِفي ﴿: مردي از ابن عباس پرسيد: گفت

 َيْومٍ ِفي﴿ ت شما در مورد فبه چه معني است؟ ابن عباس گ )۴:املعارج(﴾..َسَنٍة

به : تگوييد؟ آن مرد گفچه مي )٥:السجدة(﴾َتُعدُّونَ ِممَّا َسَنٍة أَلَْف ِمقَْداُرُه كَانَ

آن دو روزي : خاطر آن از شما پرسيدم كه جواب را بدانم، ابن عباس گفت

داند كه چه چيزي است، و است كه خداوند در قرآن ذكر كرده است و خود مي

دوست نداشت كه بدون علم از آن حرف بزند و اينگونه حرف از اصحاب و 

  .وايت شده استتابعين ديگري همانند جندب بن عبداهللا و سعيدبن مسيب نيز ر

او : كند كه در مورد سعيدبن مسيب گفتليث از يحيي بن سعيد روايت مي

گفت و شعبه از عمروبن مروه تنها در مورد آنچه از قرآن معلوم بود سخن مي

اي سوال كرد؟ در جواب كند، مردي از سعيدبن مسيب در مورد آيهروايت مي

كند همه كه گمان مي ـ »رمهعك« ـ در قرآن از من سوال مكن و از كسي: گفت

كند و ابن شوذب از يزيدبن ابي يزيد روايت مي .داند بپرساز قرآن ميرا چيز 

كرديم، او را از همه در مورد حالل و حرام از سعيدبن مسيب سوال مي: گفت
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كرديم چنان ساكت اي از سعيد سوال ميتر يافتيم، و اگر از تفسير آيهكس آگاه

  .صالً نشنيده استا گويا ماند كهمي

ابن جرير از احمدبن عبده ضبي از حمادبن يزيد از عبيداهللا بن عمرو روايت 

به خدمت فقهاء مدينه رسيدم ديدم كه آنها سخن در تفسير را : كند كه گفتمي

دهند كه سالم بن عبداهللا و قاسم بن محمد و سعيدبن مسيب و بزرگ جلوه مي

عبداهللا بن صالح از ليث از هشام بن عروه  نافع از آنها بودند و ابو عبيد از

اي از قرآن را تاويل كند هيچ وقت پدرم را نديدم كه آيه: كند، گفتروايت مي

: د، گفتنكنو ايوب و ابن عون و هشام دستوراتي از محمدبن سيرين روايت مي

آنها كه به قرآن آگاهي : اي از قرآن پرسيدم گفتاز عبيده سليماني در مورد آيه

  .اشتند رفتند، از خدا بترس و سخن به جا بگود

كند و ابو عبيد از ابن معاذ از ابن عبيداهللا بن مسلم يسار از پدرش روايت مي

و  .وقتي از خداوند گزارش داديد به جلو و عقب آن حتماً بايد نگاه كنيد: گفت

  .از افرادي ديگر و با سندهاي ديگر اين نوع حرف زياد روايت شده است
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  :همراه با علم و آگاهي البتهر به راي و نظر تفسي

آن آثار و اخباري كه از سلف گزارش داديم در مورد حرف زدن از قرآن 

با علم و آگاهي بر لغت و شرع از آن حرف زد عالمي بدون علم بود، اما اگر 

و به اين خاطر است كه اقوالي در تفسير از آنها  ،باشددرست و صحيح مي

دانستند در اين نيست؛ زيرا آنها در مورد آنچه مي اختالفي روايت شده است و

ماندند، و اين بر هر دانستند ساكت ميزدند و در مورد چيزي كه نميحرف مي

داند واجب است، كسي واجب است، زيرا چنانكه سكوت در چيزي كه نمي

-باشد؛ زيرا خداوند ميداند نيز واجب مياظهار نظر در مورد چيزي كه مي

آن را بيان كن و مخفي =  )۱۸۷:عمران آل(﴾َتكُْتُموَنُه َوال ِللنَّاسِ لَُتَبيُِّننَُّه﴿: مايدفر

اگر از كسي در مورد چيزي : و در حديث نيز آمده كه پيامبر فرمود) نگه مدار

زنجير  آتشين بهسوال بشود و او جواب را مخفي كند در روز قيامت با زنجير 

  .شودميكشيده 

ز محمدبن بشار از مؤمل از سفيان از ابي زناد از ابن عباس و ابن جرير ا

  :تفسير چهارگونه است: كند گفتروايت مي
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: فهمند، و دوميخويش آن را ميو زبان عرب با استفاده از سخنان  آنكهيكي 

تنها علماء آن را : و سومي ،دانند و بر هيچ كس مخفي نيستهمه آن را مي

   .دانديري است كه تنها خداوند ميتفس: و آخرين آنها ،دانند مي

  .رسدسخنان ابن تيميه در اينجا به پايان مي
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  : فصل سوم
  تفسير در قرن دوم

  
  

  تفسير مقاتل بن سليمان
  تفسير يحيي بن سالم

  معاني القرآن نوشته فراء
  هدف و روش
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  تفسير در قرن دوم

ي خليفهدانيم كه شود، و ما ميو در قرن دوم هجري عصر تدوين شروع مي

آوري سنت و تدوين آن دستور داد، و ايشان در پنجم عمربن عبدالعزيز به جمع

و در سال اول قرن دوم متوفي شد،  بر عهده داشت،خالفت را  99قرن اول سال 

هجري  124و اولين كسي كه به او جواب داد ابن شهاب زهري متوفي سال 

قه بعدي تدوين شايع گرديد، باشد و ديگران نيز از او پيروي كردند و در طبمي

آوري و تفسير به عنوان بابي از ابواب سنت قرار گرفت و از اينجا تدوين و جمع

هاي آن قرن به ما رسيده است، آن صورت گرفت ولي تنها كمي از تدوين شده

موطأ امام مالك، و مسند امام شافعي، و مسند ابي داود طياليسي متوفي : مانند

ي محمد شيباني دوست و صاحب امام نوشته) اآلثار(ب هجري و كتا 204سال 

  .ابو حنيفه

 قائم به ذات خويش به عنوان علميتفسير  بر پايي شاهد مااين قرن  در

التفسير الكبير : چون: گوئيمسخن مي هاي نوشته شده، و در اينجا از كتابهستيم

سالم  هجري، و تفسير يحيي بن 150ي مقاتل بن سليمان متوفاي سال نوشته
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ي ابو ذكريا يحيي بن زياد فراء هجري، و معاني القرآن نوشته 200متوفي سال 

   .هـ 207متوفاي سال 

  :تفسير مقاتل بن سليمان: اوالً

و به دست ما  ،اين اولين تفسيري است كه تمام آيات قرآن را تفسير كرده

او سبقت  بررسيده است و سخن راجح اين است كه هيچ كس در اين مورد 

كند و تفسير سال بعد از مقاتل فوت مي 11و سفيان ثوري كه  ،گرفته استن

اين را  1خود را در يك مجلد نوشته است و به تفسير مجاهد بسيار نزديك است

دهد كه تفسير بعضي آيات و كلمات در قرن دوم به خصوص در ترجيح مي

  .ي اول پابرجا بوده استنيمه

ت و تفسير بزرگي در چهار مجلد نوشته و با وجود اينكه مقاتل از سلف اس

است ولي نزد جمهور منزلت علمي را پيدا نكرده است، و آن هم به اين خاطر 

                                 
در بينيم كه به تفسير سفيان ثوري عبدالرحمان سورتي محقق تفسير مجاهد را مي.  1

 .كندحاشيه بسيار مراجعه مي
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- است كه مقاتل مجروح و متهم به دروغ و تجسيم و نقل بسيار از اهل كتاب مي

  .باشد

 ،باشدمي است و ارزش اين تفسير تنها در صحت آنچه از معاني آيات فهميده

  :گويداطر است كه ذهبي در مورد او ميو به اين خ

 ييمتروك الحديث است و به تجسيم آلوده شده با وجود اينكه در تفسير دريا

مردم همه به سه نفر : ندو از شافعي روايت شده كه ايشان فرمود ،باشدمي

لمي در شعر، و ابو سمقاتل بن سليمان در تفسير، و علي ابن ابي : نيازمند هستند

   1.محنيفه در كال

  

                                 
، شرح حال  331ـ 2/330داودي : و طبقات المفسرين 285: 10/279تهذيب التهذيب .  1

 .مقاتل سليمان
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  تفسير يحيي بن سالم: ثانياً
يحيي بن سالم بن ابي ثعلبه التيمي ـ موالي تيمي بوده است ـ ملقب به ابو 

ذكريا، اهل بصري، و از آنجا به مصر رفت و از آنجا نيز به آفريقا رفت و در 

آنجا ساكن شد و به حج نيز رفت و بعد به مصر برگشت و در آنجا در ماه صفر 

  .فوت كرد هجري 200سال 

صاحب تفسير است و از اصحاب : گويدابن جزري در شرح حال يحيي مي

  .كندحسن بصري و حسن بن دينار و ديگران روايت مي

. كندو از حمادبن سلمه و همام بن يحيي و سعيد بن ابي عروبه نيز روايت مي

  .كرده تابعي را ديده و از آنها روايت  20نزديك به : شودگفته مي: گويدداني مي

به مغرب رفت و در آفريقا ساكن شد و تفسير قرآن را به مردم ياد داد و هيچ 

  .باشدكس مانند او تالش نكرده است و كتاب ايشان كتابي جامع مي

د و عبداهللا بن نباشو ايشان معتبر و عالم به قرآن و سنت و لغت عرب مي

   1.كنندوهب در مصر و بزرگواراني ديگر نيز از ايشان نقل قول مي

   :گويدالميزان در مورد شرح حال ايشان ميو ابن حجر در كتاب لسان

                                 
 2/373الدين ابو الخير محمدبن ابن الحزري، شمس: غايه النهايه في طبقات القراء.  1

 .685شرح حال شماره  2/3871داودي : و طبقات المفسرين 3848شماره 
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  .كرددر مغرب از سعيدبن ابي عروبه و مالك و جماعه روايت مي

احاديث او با ضعيف : گويدكند و ابن عدي ميتلقي مي دارقطني او را ضعيف

حبان او را از  كنند و ابيشود، بحربن نصر و ديگران از او روايت مينوشته مي

سعيدبن عمرو بردعي . شايد اشتباه كرده باشد: كند و گفته استثقات حساب مي

حرفي در مورد او : گفت: از ابي زرعه در مورد يحيي بن سالم پرسيدم: گويدمي

شيخ بصره بود و به : گويدنيست، و شايد اشتباه كرده باشد و ابو حاتم رازي مي

: گويدابو العرب در طبقات القيروان مي. است» صدوق«مصر رفت و مردي 

يحيي مفسر بود و تصنيفات زيادي در فنون علم دارد و از حفاظ و بهترين 

   1.باشدمي بندگان خداوند

آنچه گفتيم از يحيي و تفسير ايشان بود، ولي اين تفسير كجاست؟ و روش آن 

انند؟ در مهيچ كدام از متقدمين مانند آن نمي: چگونه است؟ و چرا گفته شد

  .مورد اين تفسير هيچ چيزي به ما نرسيده است

                                 
 ذهبي: ميزان االعتدال.  1
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  :فراء القرآن نوشتهمعاني : ثالثاً
  :فراء و ديكته كردن كتاب

هـ  144كريا يحيي بن زياد عبداهللا بن منظور ديلمي است او در سال زفراء ابو 

در كوفه به دنيا آمد، و در آنجا بزرگ شد و نزد اساتيد آنجا تربيت يافت و 

علمي وي معروف است و به همين خاطر لقب اميرالمومنين را در نحو  منزلت

گرفت، او بعد از كسائي سر دسته كوفيها شد، و در بغداد ماندگار شد و در سال 

  .هـ ، درگذشت 207

 :گويداش ابو عبداهللا محمدبن جهم بن هارون سمري مييل كتاب، راويادر او

آن را ابو زكريا يحيي بن زياد فراء در اين كتاب معاني قرآن وجود دارد كه «

  .»كرديعني از بر به ما ديكته مي بدون نسخه

  :هدف و روش
شود، از عنواني كه فراء براي كتابش برگزيده، هدف از بحثهايش نيز روشن مي

خواهد قرآن كريم را آيه به آيه تفسير كند، بلكه به تفسير مشكل اعراب و نمي او

بينيم تفسير وي پر ردازد و به همين خاطر است كه ميپمعاني بعضي از آيات مي

  .از مناقشات جامع نحوي و ايستهاي لغوي است
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 آشنائي با اساليب و روشهاياش در لغت و اين تفسير دال بر مهارت نويسنده

ها و العاده  وي در نحو و شناخت وي به لهجهو دال بر توانايي فوق ،آن

  .باشدقرائتهاي مختلف عرب، مي

بينيم كه نويسنده توجهي به ذكر اخبار روايت شده از پيامبر يا و كمتر مي

- گونه تفسيرها جزو تفسير ماثور به شمار نمياين ،صحابه يا تابعين كرده باشد

اي باشد كه بدست ما رسيده ، و ارزش آيند، و شايد اين اولين تفسير عقلي

و  درستش علمي علمي اين نوع تفسيرها به اندازه پايبندي آن به رو

  .گرددبرخورداري آن از ابزار و وسايل علمي، بر مي

-و ما به ذكر بعضي از موارد تفسير شده آن به خاطر توضيح روش آن مي

  .پردازيم

اهللا بسم«در » الف«همه قاريان و نويسندگان قرآن بر حذف : گويدفراء مي

ي در آيه» الف«ثبات اجماع دارند، و اينكه همه آنها قايل به ا» الرحمن الرحيم

ايشان بعد از اين به بيان سبب . هستند )۷۴:الواقعة( ﴾الَْعِظيمِ َربَِّك بِاْسمِ فََسبِّْح﴿

همه قاريان : گويدكند و ميپردازد و شروع به تفسير سوره فاتحه ميآن مي

 )فتحه( شان آن را با نصبها بعضيا بدوي، اماند با رفع خواندهرا » الحمدهللا«
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هايشان نيز و بعضي» الحمدهللا« )كسره( هايشان آن را با جرو بعضي» دهللالحم«

  .خوانندمي» الحمدهللا«دال و الم  )ضمه(با رفع آن را 

  .پردازدو بعداً به بيان هر يك از اين حاالت مذكور مي

اند كه هر يك از آنها در عربي دو لهجه» عليهم و عليهمِ«: گويدو همچنين مي

-ي هاء و كسر آن اشاره مي باشند و به بيان سبب ضمهصي ميداراي روش خا

  .كند

 )۷:الفاحتة(﴾..َعلَْيهِْم الَْمْغُضوبِ غَْيرِ﴿در » غير«مجرور بودن : گويدو بعداً مي
باشد، و بعد از بيان اعراب به خاطر آن است كه اين براي الذين نعت مي» عليهم

به معناي » غير«، حقيقتاً ﴾الضَّالَِّني َوال..﴿اما فرموده خداوند : گويدمي» غير«واژه 

  …به غيرعطف شده كه باشداست و به اين خاطر مي» ال«

   1.رودفراء اين گونه در تفسير سوره فاتحه به پيش مي

به مقدر كردن  )۱:النور(﴾..أَْنَزلَْناَها ُسوَرةٌ﴿: گويدو در تفسير سوره نور مي

، و آن را با »هذه سوره انزلناها«شود مرفوع شده، و در اين صورت مي» هذه«

آوردن اسماي نكره قبل از  جمله با راجعي كه ذكر كرده مرفوع نكرده، زيرا

  .شود مگر آنكه آن جواب باشدنمي شروعخبرش 
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و تقديم نكره  ،قام رجل ؛گويدرجل قام، بلكه مي: گويدبينيد كه نميشما مي

ا به غير از جمله براي آن آورده بر خبرش كه بدان متصل باشد و بعداً خبري ر

  .شود، قبيح است

لي من رجل ال يقوم، و قبيح است كه بعد از إعجب أرجل يقوم : شودگفته مي

- اما منتظر خبر بعد از جواب خوب است، كسي مي. شد خبرجمله صله منتظر 

فيها، هيچ اشكالي  ،رجلٌ: رجلٌ و اگر بگويد: شودگفته مي من في الدار؟: گويد

  1.د، زيرا اين مرفوع بودن به خاطر عطف آن است نه صفتندار

 لََديَّ َيَخاُف ال إِنِّي﴿: فرمايدخداوند مي: گويدفراء در سوره نمل مي

 َبدَّلَ ثُمَّ ظَلََم َمْن إِلَّا ﴿: فرمايدكند و ميو آن را استثناء مي )۱۰:النمل(﴾الُْمْرَسلُونَ

اينها نزد خداوند مورد بخشايش  )۱۱:النمل( ﴾َرِحيٌم غَفُوٌر فَإِنِّي ُسوٍء َبْعَد ُحْسناً

  يابد؟ در جوابپرسد چگونه اين خوف تغيير مياند و يكي ميقرار گرفته

پيامبران معصومند و : يكي اينكه گفته شود. اين داراي دو گونه است: گويممي 

خداوند آنها را مورد بخشايش قرار داده و در روز قيامت از عذاب الهي در 

اند و هر كه عمل صالح و خراب را خلط كند اين در حالت خوف و رجاء امان

اين يكي و ديگر آنكه كساني كه معصوم نيستند اين استثناء شامل آنها . است
                                 

 .244ـ  243همان، ص .  1
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ترسند و غير آنهايند كه شود، چون معناي آن اين است كه پيامبران نمينمي

  .خواهند ترسيد

مگر كساني كه ظلم كرده : گويدند و ميكو بعداً گروهي ديگر را نيز استثنا مي

ترسند، زيرا مشركي كه تو به كند و رفتار خوب و شايسته انجام باشند، اينها نمي

  .ترسدگيرد و از عذاب الهي نميدهد اين مورد غفران الهي قرار مي

در اين صورت . ي واو استدر لغت به منزله» اال«: اندبعضي از نحويها گفته

پيامبر و كساني كه ظلم كرده و بعداً پشيمان شوند، و . شودمي معناي آيه اين

  .ترسندعمل شايسته را انجام دهند، نزد خدا نمي

 إِلَّا ُحجَّةٌ َعلَْيكُْم ِللنَّاسِ َيكُونَ ِلئَلَّا ﴿: در جايي ديگر نيز به اين معنا به كار رفته

  .انددهيعني كساني را كه ظلم كر )۱۵۰:البقرة(﴾ظَلَُموا الَِّذيَن

ام، زيرا جائز نيست گفته گويند، در عربي نديدهنها ميآاما من آنچه را كه 

آيد مي »الإ«، چون استثنا اسمي را كه بعد از ال عبداهللا و هو قائمإقام الناس : شود

لف سوي أعليك : كند ولي جائز است گفته شودخارج مي »الإ«از معناي قبل از 

به  »اال«گذارده شود اين درست است و  »الإ«لف آخر، اگر به جاي سوي أ

اما اگر به تنهايي و تعداد كم از  ،شودگويند تاويل ميمعناي آنچه كه آنها مي

  .تعداد زياد آن مستثنا شود، اين جايز نيست
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َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواُت َواَألْرُض إِالَّ  ﴿: دنفرمايكه مي خداوند هو فرمود

در اينجا به معناي واو نيست بلكه به منزله سوي است، يعني  ﴾َربَُّك  َما َشاء

كساني را كه خدا از فضل خويش آن را بخواهد و اگر جايز باشد سوي در 

عندي : گوئيچون تو مي. تواند به معناي و او باشدقرار گيرد اين مي »الإ«جاي 

   1...نزد من استمال كثير سوي هذا، يعني آن 

 إِلَّا ُنَجازِي َوَهلْ ﴿ :فرمايداي خداوند ميأ در آيهدر سوره سب

اند ولي  و اين گونه يحيي و ابو عبدالرحمان آن را خوانده )۱۷:سـبأ(﴾الْكَفُوَر

ورَ  «نچه كه شايع است آ فُ َازِي إِالَّ الْكَ لْ جيُ هَ  ذَِلَك﴿و  .باشدمي» وَ

  .مذلك محالً منصوب است به جزيناه )۱۷:سـبأ(﴾َجَزْيَناُهْم

اگر گفته شود، چه طور تنها كافران مجازات خواهند شد در حالي كه مجازات 

جازيناه به معناي : شودباشد در پاسخ گفته ميبراي هر يك از كافر و مسلمان مي

-كافران همانند خود اعمالشان مي زشتاست و پاسخ اعمال ) سزا دادن(كافأناه 

گيرند اما مومن پاداش خوب مي ،)دارند ويرانگريعني عذابي دردناك و (باشد 

شود كه ند شد و گاهاً گفته ميهاند و مجازات نخواچون آنها توشه ذخيره كرده

»آيد ولي مشهورترين مي» تو را پاداش دادم«بعني » جزيت«به معناي » جازيت
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 ذَِلَك﴿: بيني كه خداوند فرمودهمعناي آن آنچه بود كه ذكر كردم مگر نمي

ام كه جازيت به معناي جزيت به معناي و شنيده ،»جازيناهم«نگفته  و ﴾َجَزْيَناُهْم

  1...نيز آمده) يعني او را سزا دادم(عاقبت و عقبت 

 آن اندك بودنكنيم و اميدواريم كه با وجود و به اين چند مثال اكتفا مي

  .كرده باشيمروشن را ، منهج فراء در تفسير و ارزش علمي آن توانسته باشيم

                                 
 .359ص  2همان، ج  . 1
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  : مفصل چهار
  قرن سوم و تفسير طبري

  مؤلفات طبري
  كتابهاي تفسير بعد از طبري

  مذهب اخباريها
  هايمذهب اصول

  قرآن كريم و تحريف
  فصل الخطاب

  كتابهاي تفسير شيعه در قرن سوم هجري
  تفسير حسن عسكري: كتاب اول
  تفسير قمي: كتاب دوم
  تفسير عياشي: كتاب سوم
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  قرن سوم و تفسير طبري
ي نسبت به تدوين سنت به دوران طالئي مشهور است، زيرا در قرن سوم هجر

اين دوران بود كه مسند امام احمد و صحيح بخاري و مسلم و سنن ابي داود و 

  .گردآوري شدندحديث  در... و ابن ماجه و نسائي و ترمذي

 محدثان علمي خاص و جداگانه است، اما قرآن كريم دانيم كه تفسيرما مي

 نيز اخبار راجع به تفسير و ديگر اخبار را گرداوري حديثجمع و همراه با 

و در  ،تفسير مايه خير و رحمت بس عظيمي است در باباند، اين تدوين كرده

اين قرن بود كه بزرگترين كتاب تفسير نوشته شد، و آن هم تفسير ابي جعفر 

  .بود» ي القرآنآجامع البيان عن تاويل «محمدبن جرير طبري، مشهور به 

  :طبري لفاتمؤ
طبري همان محمدبن جريربن يزيدبن كثير است و او همانگونه كه امام ذهبي 

دوران خويش بود  از فضال و دانشمندانعالم و مجتهد بوده و  ،فردي توانا: گفته

هـ در آمل  224او در سال . باشدتازه و بديع مي مؤلفاتيو صاحب كتابها و 

 شروع به فراگيري دانش نمود، و سفرها 240طبرستان به دنيا آمد و بعد از سال 

و ، و با افراد نخبه فرا گرفتن علم تحمل كردبسياري را در جهت  و مشقتهاي

 هاي زياد، جزو افرادو از جهت علم و ذكاوت و نوشته .داشت هامالقاتدانشور 
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هيچ كسي را : آمد، و در توصيف او بايد گفتزمانه به حساب مي سرشناس

  1.امهمانند او نديده

او فردي مورد اطمينان و صادق و حافظ بود، و در تفسير جزو اولين افراد 

باشد و در تاريخ زبردست و است، و در فقه و اجماع و اختالف امام و پيشوا مي

  2.بسيار آگاه بود... و لغت وقرآن كريم عالم، و به قرائتهاي مختلف 

اند اره طبري، نقل كردهخطيب را درب سخنانامام ذهبي و ابن كثير و ابن حجر 

و  هاي وي استناد و به آراءبه گفتهاو يكي از عالمان توانا بود كه «: گويدكه مي

به تنهايي در دوران خويش  را كردند، بسياري از علوممراجعه مي نظرياتش

آوري كرده، و حافظ قرآن و آگاه به قرائتها و معاني و احكام آن بود، و جمع

و روش و صحيح و ضعيف و ناسخ و منسوخ آن بود، و  همچنين آگاه به سنت

از اقوال صحابه و تابعين و همچنين اخبار و سرگذشت مردم آگاهي داشت، و 

دارد و كتاب » م و تاريخهمخبار األأ«كتاب مشهوري در اين باره به نام 
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به رشته تحرير ن را نديده آمشهوري نيز در تفسير كه هيچ كس همانند 

  1...درآورده

روايتهاي بسياري را از جمع كثير روايت كرده، و ) طبري: (گويدن كثير مياب

سفرهايي را به اكناف عالم اسالمي به خاطر آموختن علم نموده، كتابي را راجع 

به رشته تحرير كه نظير ندارد  و ديگري در تفسير كالم اهللا مجيدبه تاريخ 

 همه مهمترو از  .دارد وعدر اصول و فرنيز هاي بسيار ديگري نوشته درآورده،

  2.است او كتاب تهذيب اآلثار

در رديف نخستين مفسرين قرار دارد، و يكي  بدون شك او :گويدسيوطي مي

آوري در دوران خويش جمع ييباشد، و بسياري از علوم را به تنهااز امامان مي

  ...كرد

جمله آنها باشد، از هايي بسيار عظيم مياو داراي نوشته: گويدو همچنين مي

 ننگاشته،همانند وي  ياست، هيچ كس تفسير هاتفسير قرآن، كه بزرگترين تفسير

و اين چيزي است كه تمامي علما از جمله امام نووي در تهذيبش، قايل به آن 
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و هيچ كس او را  آورده،درايت  را در كنارزيرا در اين تفسير روايت . باشندمي

  1...در كارهايش همراهي ننمود

بينيم كه راجع به خستين مفسر و مورخ بوده، و در شرح حالش ميطبري ن

و مهمترين آنها  ،كندمي ذكركتابهايش آنچه را كه به اتمام رسانده و يا نرسانده 

دار فاني را وداع گفت، و نتوانست به اتمام برساند آن از تمام شدن  پيش كه

  2.است همگان در دسترس حالو  ،است» تهذيب اآلثار«كتاب 

  :عقيده طبري
انجامد، چيزي كه مد نظر است همان به درازا مي اوسخن از طبري و كتابهاي 

ي تفسير مقارن بين شيعه و اهل باشد، و چون كه ما در عرصهكتاب تفسيرش مي

سنت هستيم، الزم دانستيم كه به بيان عقيده امام طبري كه كشمكشهايي پيرامون 

كنند، اما ي اماميه مييها او را متهم به شيعهآن صورت گرفته، بپردازيم، زيرا بعض

  .دنمايميكتابهايش اين را رد 

رسيد كه ابوبكربن ابي داود از حديث غدير خم سخن گفته،  اطالع وقتي به او

را نوشت، و به فضل و مكانت ابوبكر و بعداً عمر پرداخت و » الفضايل«كتاب 

                                 
 .96ـ 95طبقات المفسرين سيوطي ص .  1

 .با تحقيق دكتر ناصر رشيد به چاپ رسيده.  2
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كه انجام داد استناد و  راجع به حديث غدير خم سخن گفت و براي تصحيحاتي

  .اما كتابش به اتمام نرسيد. استدالل كرد

در فصل سابق به ذكر روايتهاي مختلف اين حديث پرداختيم، و به روايتهاي 

صحيح و مختلف فيه و همچنين روايتهاي ضعيف و موضوع و ساخته شده در 

است؟ و كدام يك از آنها نزد طبري صحيح  دانستم نميكوفه، اشاره كرديم، ولي 

آن را بيان Ĥنچه را كه من ضعف و جعل بودن رفت كه احتمال آن ميچه بسا 

وقتي كه به كتاب تهذيب اآلثار مراجعه ولي . صحيح بداندام، او آن را كرده

  .كردم ديدم اين احتمال بسيار دور است

را » انا دار الحكمه و علي بابها«در مسند آمده كه علي رضي اهللا عنه حديث 

بدان چيزهايي اين خبر سندش نزد ما صحيح است ولي : گويده، و مينقل كرد

، و اين نزد كساني ديگر ضعيف به شمار آمده آن هم به خاطر ه استاضافه شد

دو دليل، و بعداً به ذكر تاييد حديثش كه از ابن عباس در اين باره روايت شده، 

  .پردازدمي
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ام و من شهر دانش( ١»ينه فليأيتها من باهباراد املدأانا مدينه العلم و عيل باهبا, فمن «

  )علي در آن، هر كه خواست به مدينه آيد بايد از در آن وارد شود

از  جز گونه احاديث به معناي آن نيست كه او اماميه باشد، زيرا اوتصحيح اين

فضل و مكانت واالي ابوبكر و عمر عالوه بر آنكه آن دو را در مرتبه نخست 

  :گفتآورده، سخن نمي

 او كند كه قاتل زبير از علي اجازه ورود خواست وو در مسند علي روايت مي

م كه داخل آتش جهنم خواهد شد، زيرا از رسول خدا شنيده) قاتل(او : گفت

  2.»هر پيامبري شاگردي دارد و شاگرد من زبير بن عوام است«: فرمود

نچه كه آدانيم، و را توسط شيعه مي اند كساني كه با علي جنگ كردهو تكفير 

  .نمايدآنها را نقض مي عقيده ،طبري روايت كرده

                                 
حديث اول در بحث اول در فصل پنجم در مناقب علي بن ابي  90ـ 1/89تهذيب اآلثار .  1

: درباره آن گفتهطالب آورده و گفته اين حديثي غريب و منكر است و حديث دوم بخاري 
و  11قايل به جعل آنند ولي احكام آن را صحيح دانسته ... منكر است و جوزي و ذهبي و

، و كشف الخلفاء 97و مقاصد الحسنه  47ـ 3/46ابن حجر آن حسن دانسته، فيض القدير 
1/225. 

 .1/40تهذيب اآلثار .  2
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و طبرسي : و بحث علي به ميان آمد: گفتطبري با ابن صالح اعلم سخن مي

اگر كسي بگويد ابوبكر و عمر جزو امامان هادي نيستند، او چگونه است؟ : گفت

  .او مبتدع است: ابن صالح گفت

شود و هر و اين كشته مي! مبتدع است! است آنها، مبتدع منكر: ابن جرير گفت

  1.شودكه بگويد ابوبكر و عمر جزو امامان هادي نيستند ، او كشته مي

او فردي : گويددر شرح حال طبري مي 3/498ذهبي در كتاب ميزان االعتدال 

  .داشت تشيعو گرايش كمي به  بودقابل اعتماد و صادق 

او رافضي را داير كرد؛ اين : ته و گفتهاحمدبن علي سليماني به حافظ افتراء بس

بدگويي كردن به كسي بنابر ظن دروغ مي باشد ؛ زيرا ابن جرير از جمله بزرگان 

  .ائمه اسالم استو فضالء و و معتمدان 

كنيم، و جايز هم نيست كه او را نميو اشتباه ما ادعاي عصمت وي را از خطا 

زم است راجع به سخن علما نسبت به بيازاريم، و ال خياالت خودبه باطل و بنابر 

يكديگر تامل كرد به ويژه درباره اشخاصي همانند اين امام بزرگوار، شايد 

محمدبن جريربن رستم، ابو جعفر طبري « مد نظر داشته،ي ذيل را سليماني جمله

  » ...رافضي است
                                 

 .14/275سير اعالم نبال .  1
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اگر سوگند بخوري كه سليماني آن گفته «: ابن حجر اين را دنبال كرده و گفته

اي، و سليماني حافضي متقن است و آگاه به را مورد نظر داشته، راست گفته

كنم كه آن بطالتها نسبت به امام طبري باشد، و گمان نميسخنان خويش مي

راست باشند واهللا اعلم و به خاطر آن است كه متهم به شيعه شده چون حديث 

ليماني را غدير خم را صحيح دانسته، و شيخ ما ابو حيان فريب كالم س

  1...خورده

فوت كرد و در  310و اين سخن كوتاهي بود درباره طبري، ايشان در سال 

  .بغداد دفن شد

                                 
 .5/100الميزان لسان.  1
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  تفسير طبري
  :تعريف كتاب

كمي بيش در شرح زندگي ابو جعفر راجع به تفسير ارزشمند وي صحبت 

  .كرديم

از جمله آنچه كه درباره اين كتاب آمده اين است كه ابن جرير به يارانش 

حجم آن : آيا عالقه داريد به خواندن تاريخ جهان از آدم تا حاال؟ گفتند: گفت

اين چيزي است كه : گفتند .هزار صفحه 30000نزديك : چقدر است؟ گفت

  !نمايدخواهد عمر ما را قبل از تمام شدنش، تمام  مي

  .صفحه خالصه كرد 3000آن را تقريباً به  سپس اندها مردههمت! انا هللا: گفت

ابوبكربن خزيمه به من : از ابوبكربن بالويه شنيدم كه گفت: گويداكم ميح

آري آن : اي؟ گفتمام كه شما از محمدبن جرير تفسير نوشتهخبردار شده: گفت

  .امرا به صورت امالء نوشته

همه آن را : آري و بعد از دو سال به من داد و گفت: اش؟ گفتمهمه: گفت

در زمين همانند محمدبن جرير عالمتر، سراغ مطالعه كردم، و هيچ كسي را 

  .ندارم
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اگر عالمي ادعا كند از كتاب تفسير ابن جرير، ده : گويدابو حامد فرغاني مي

را تاليف كرده است راست  گانه كه هر يك شامل بحثي خاص باشداكتاب جد

  .گويدمي

هم و همچنين ابن جرير طبري و كتاب م: ... گويدمي 2/190سيوطي در اتقان 

آيد و بعداً ابن ابي حاتم، ابن ماجه، وي كه از مهمترين تفاسير به شمار مي

همه آنها به صحابه و تابعين ... حاكم، ابن مردويه، ابو شيخ حبان، ابن منذر، و

باشد، جز ابن جرير، بلكه به توجيه اقوالي و ترجيح بعضيها بر مستند مي

ه و به همين خاطر هم هست كه گذاري و استنباط پرداختبعضيهايشان و اعراب

  .بر آنها تفوق دارد

اينها بعضي از اقوال راجع به بيان ارزش آن كتاب بوده، ولي اين ما را از 

  .علمي آن را بيان داريم دارد، تا روش و ارزشر خود كتاب باز نمينگريستن د

  :ششطبري و بيان رو
  :گويدمي 6طبري در مقدمه تفسير ص 

شاءهللا تاليفي خواهد بود ل و بيان معاني قرآن هستيم، انما در صدد شرح تاوي«

كه در بر گيرنده تمام نيازهاي كلي علمي مردم باشد، و نسبت به ديگر كتابها 
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تاييد شده در اين باره، كافي باشد، و از تمام موارد اتفاق و اختالف شده بر سر 

  .دهدبه ما رسيده، خبر مي هر آنچه

گروهها و گرايشها بيان خواهد كرد، و با ايجاز و  و علل و سبب هر يك از آن

صحيح است بيان و توضيح خواهد اختصار هر چه بيشتر آنچه را كه در نزد ما 

  .»داد

ي در اين تفسير به بحث روشهاي«آمده كه  73ص در و همچنين در مقدمه آن 

به رسيدند، و تحت همين عنوان معرفت تاويل ميپردازيم كه قبل از آنها به مي

پردازد كه شناخت تاويل آنها جز توسط پيامبر ميسر نيست، و يا ذكر آياتي مي

داند، و اينكه شناخت تاويل بعضي جز خدا نميرا آياتي كه شناخت تاويل آنها 

  .از آيات نيز توسط عربي دانان ممكن است

 آمدهقرآن بنا بر راي  تفسيرو بعداً ابو جعفر، برخي از اخباري كه درباره نهي 

، و بعد از اين اخباري را كه درباره 79: 77كند ص را ذكر و آنها را دنبال مي

- اند ميتشويق مردم به علم به تفسير قرآن و آنچه كه صحابه آن را تفسير كرده

  .80آورد ص 

كه تفسيرشان  مفسران گذشتهو همچنين بعد از اينها به ذكر اخباري راجع به 

  .90پردازد ص بوده مي يا بدخوب و 
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 و تفسير قبالً در كتاب خود به روشهاي تاويل: گويدبعد از اينها، ابو جعفر مي

  :قرآن اشاره كرديم، ولي در كل تاويل قرآن بر سه گونه است

ر نيست، و اين نيز همان آياتي است سيشناخت آنها هرگز ميك دسته كه ـ 1

را از تمام كه خداوند شناخت آنها را به علم خود حواله كرده، و شناخت آن 

هايي است كه خداوند مخلوقاتش مستور گردانيده، و آن هم وقت وقوع حادثه

در قرآن از آن خبر داده، همانند، روز آخرت، وقت نزول عيسي بن مريم، وقت 

  ...طلوع شمس از مغرب، و نفخ صور

ـ آنچه را كه خداوند شناخت تاويل آنها را به خود پيامبر موكول كرده، 2

نها آهيچ راهي براي شناخت  كه عبارتهاي مذكور در قرآن،برخي ل همانند تاوي

  .جز از طريق پيامبر نيست

نها به عربي دانان موكول شده، و آن هم تاويل عربي و آـ آنچه كه شناخت 3

نها اولين آاعراب آن، و شناخت از اينها جز از طريق اين گروه ميسر نيست، و 

ـ در آياتي كه تاويل آنها به بشر  كنند كه حقيقت معنا را درك مياند كساني

  .واگذار شده
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و آنچه كه تاويل آنها تنها به خود پيامبر مربوط است از طريق اخبار  شناخت

ـ نقل 2ـ روايت مستفيض 1. ثابت شده از آن از چند طريق ممكن است روايات

  .ـ داللت منصوصه بر صحت آن3عدول االثبات 

اخت آن از طريق زبان درك شود يا آن است كه شن تفسيرترين و صحيح

و اينكه اين  ،توسط شعرهاي جاري، يا به منطق و لغات مشهور و معروف آنها

تاويل و تفسيركننده در تاويل و تفسير خويش از اقوال صحابه و ائمه و علماي 

  .93،  92كند ص نامت تعدي 

  :تفسير طبري براي پايان مقدمه كتاب
ر مقدمه مهمش آمده، و اميد است كه بيانگر اين بعضي از مواردي است كه د

  .روشي باشد كه طبري براي تفسيرش برگزيده

افزايم و آن اينكه گاهاً چيزي و قبل از بحث كردن از آن تفسير، چيزي را مي

رسد، هر كنم به دليل زياد بودن صفحاتش غير مناسب به نظر ميرا كه نقل مي

سوره فاتحه و آنچه را كه بعد از خر آاي واحد از چند كه اين تفسير آيه

خواهم خواننده نيز در نصي كه در دسترس دارد، باشد، و ميتفسيرش گفته، مي
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در استنباط آنها شريك باشد و به همين خاطر اهميت آن در ميدان تفسير مقارن 

  !است، و در آن نص چه دانش و نفع بسياري وجود دارد

آورم، ولي من يخ احمد شاكر را ميدر حاشيه تخريج احاديث توسط شو البته 

كنم تا آن روايتها زياد نشوند و اكتفا ميبه نتايج و اهداف آن بدون تفصيل 

  :دازيمرپي ذيل توسط طبري ميو حاال به تفسير آيه .خواننده را خسته نكند

 أَْنَعْمَت الَِّذيَن ِصَراطَ﴿: متعال خداوند: ي هسخن درباره تاويل فرمود

بيانگر صراط مستقيم است، صراط مستقيم كدامين است؟  ؛)۷:الفاحتة(﴾..َعلَْيهِْم

اي محمد : هاي حق صراط مستقيم به شمار آيد به محمد گفته شدهاگر همه راه

پروردگارا مرا به راه راست هدايت ده، راهي كه خداوند به سبب انجام : بگو

با مالئكه، انبياء  طاعات و عبادات آن بر شما نعمت فرو فرستاد، و در آخرت نيز

 قين، و شهداء و صالحين خواهيد بود و اين نظير فرموده خداوند استيو صد

 ِمْن لَآَتْيَناُهْم َوإِذاً*َتثْبِيتا َوأََشدَّ لَُهْم َخْيراً لَكَانَ بِِه ُيوَعظُونَ َما فََعلُوا أَنَُّهْم َولَْو... ﴿ : كه

 الَِّذيَن َمَع فَأُولَِئَك َوالرَُّسولَ اللََّه ُيِطعِ َوَمْن*ُمْسَتِقيماً ِصَراطاً َولََهَدْيَناُهْم*َعِظيماً أَْجراً لَُدنَّا
 أُولَِئَك َوَحُسَن َوالصَّاِلِحَني َوالشَُّهَداِء َوالصِّدِّيِقَني النَّبِيَِّني ِمَن َعلَْيهِْم اللَُّه أَْنَعَم
   )۶۹-۶۷:النساء(﴾َرِفيقاً
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امتش را امر كرده كه از خداوند طلب كسي كه محمد و : گويدابو جعفر مي

راهي كه خداوند آن را در قرآنش  بداند، هدايت نهدايت به راه مستقيم نماي

آن را طي نمايد او را در اطاعت از خدا و كس توصيف نمود، و وعده داده هر 

پيامبرش پابرجا گرداند و اهدافش را محقق نمايد و خداوند خالف وعده 

  .نخواهد كرد

  :اندهمانند اين را روايت كرده ديگران نيزو  ابن عباس

محمدبن عال به ما گفت كه عثمان بن سعيد به او گفته كه بشربن عماره به او «

گفته و همچنين ابو روق به او گفته او نيز از ضحاك و او نيز از ابن عباس 

به سبب  همان راهي است كه ﴾َعلَْيهِْم أَْنَعْمَت الَِّذيَن ِصَراطَ﴿روايت كرده كه 

انجام طاعات و عبادات خدا بر آنها نعمت و رحمت فرو فرستاده و از زمره 

باشند، كساني كه خدا را و صديقين و شهداء و صالحين مي پيامبرانمالئكه و 

  1.نمايندعبادت و طاعت مي

                                 
 .عيف االسنادض.  1
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عبداهللا بن موسي به ما خبر داد كه ابي جعفر از : احمدبن حازم غفاري گفت

   1.يعني پيامبران ﴾َعلَْيهِْم أَْنَعْمَت الَِّذيَن ِصَراطَ﴿ ربيع روايت كرده كه

يعني »  َعلَْيهِْم أَْنَعْمَت «: قاسم به ما گفت كه حسين به ما گفته كه وكيع گفت

ه ابي وهب به وي گفته كه كيونس بن عبداالعلي به من گفت  .مسلمانان

گفته يعني پيامبر  ﴾َعلَْيهِْم أَْنَعْمَت الَِّذيَن ِصَراطَ﴿عبدالرحمان بن زيد راجع به 

  2.اسالم و همراهانش

بر طاعت خداوند، افراد در اين آيه دليل واضحي است : دگويابو جعفر مي

اينكه اوالً آنها و ، گردند او بدين مرتبه نايل نميفضل الهي و توفيق با مطيع جز 

هر آنچه از هدايت  يعني؛ » َعلَْيهِْم أَْنَعْمَت الَِّذيَن ِصَراطَ « :فرمايدشنوند كه ميمي

  باشد كه به شما ارزاني داشته؟و طاعت و عبادت است همه از نعمتهاي الهي مي

 » َعلَْيهِْم أَْنَعْمَت «دانم پايان اين خبر كجاست؟ حال كه مي: اگر كسي بگويد

خداوند به ديگران ارزاني داشته  كه مقتضي خبري است و آنكه آن نعمتي

  چيست؟
                                 

 .باشدابو جعفر همان رازي تيمي است و مورد اعتماد مي.  1

 .عبدالرحمان بن زيد متاخر و از اتباع تابعين و جداً ضعيف است.  2



 149

هايشان قبالً در همين كتاب بيان داشتم كه عربها بعضي: شوديبه او گفته م

نسبت به بعضي ديگر در لغت فرق دارند، زيرا بعضي از ظاهر عبارات بر باطن 

هم از  » َعلَْيهِْم أَْنَعْمَت الَِّذيَن ِصَراطَ«كنند و كافي هم هست، و عبارات داللت مي

بر استعانت و طلب هدايت از وي  آيند، و دستور خداوند مبنياينها به شمار مي

و  » َعلَْيهِْم أَْنَعْمَت الَِّذيَن ِصَراطَ«به صراط مستقيم بعد از فرموده خداوند است 

  .اين مبين صراط مستقيم و بدل از آن است

نعمتي را كه خداوند از ما خواسته تا از او طلب هدايت به  ؛و واضح است

باشد، و همين حاال به بيان آن يم ميراهش كنيم، همان منهج قويم و صراط مستق

  .پرداختيم و ديگر نيازي به تكرار آن نيست

  :همانگونه كه نابغه بني ذبيان گفته

ن ليه بِشَ جْ عُ   خلف   رِ قَ عْ قَ يشٍ                 يُ  كأنك  من  مجال بنى   أُقْ

ي محذوف است كه »جمال« )يقعقع خلف رجليه بشن ـ جملـ ( :يدر جمله

  .كندكور بر آن داللت ميجمال مذ

  :و همانگونه كه فرزدق بن غالب گفته
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ةِ  امَ ىلَ الكُ   احلديدُ عَ دِ هيا                  إذا صَ لدِ تقَ مْ   مُ هُ  تر   أرباقَ

مْ ي محذوف است، زيرا ظاهر قول »هم«مراد آن است كه در متقدريها ،  هُ  أرباقَ

  . كندبر آن داللت مي

توان آنها را شعر عرب بسيار زيادند و در اينجا نميو شواهد از اين قبيل در 

  .»َعلَْيهِْم أَْنَعْمَت الَِّذيَن ِصَراطَ« خداوند نيز از اين قبيل است : ذكر كرد و فرموده

  :»غَريِ املَغُضوبِ َعلـــيهِْم   «: سخن درباره تاويل فرموده

آن  ند، و جربه جر اجماع دار» غير«ن قراء همه بر خواند: گويدابو جعفر مي

  :نيز به دو دليل است

، زيرا الذين محالً »الذين«نعت است براي  »هم«ـ اينكه غيرهم صفت و 1

  .باشدمجرور مي

 »الذين«نكه آنعت باشد، حال  »الذين«براي » غير«اما چرا درست است كه 

  .معرفه و غير نكره است

معرفه ... عمر واش همانند زيد و همراه با صله »الذين«به اين خاطر است كه 

وقتي كه .. هاي مجهول است مثل رجل و بعيرموقت نيست، بلكه همانند نكره
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الذين اين طور باشد، غير نيز به يكي از اسماء مجهول اضافه شده و به همين 

نعت  »الَِّذيَن أَنَعمَت َعلَيهِْم«براي  »غَريِ املَغُضوبِ َعلَيهِْم«خاطر جايز است كه 

يعني  »ال أجلس إال إىل العامل غري اجلاهل«شود فته ميهمانطور كه گ. باشد

مْ «و اگر  »لي من يجهلإال «نه، » من يعلم اجلس إال الی« يهِ لَ ينَ أَنعَمتَ عَ » الَّذِ
  .نعت آن باشد »غَريِ املَغُضوبِ َعلَيهِْم«بود كه بوده، جايز نميمعرفه موقت مي

نعت نكره توصيف دار شود زيرا در كالم عرب اشتباه است كه معرفه موقت با 

كه غير نعت است و به » اهللا غير العالم مررت بعبد« :و اشتباه است كه گفته شود

همين خاطر مجرور شده، مگر اينكه گفته شود مجرور بودن غير بنابر تكرار 

شود مررت ي است كه عبداهللا را مجرور كرده، و در اين صورت مي»باء«

غَريِ «اين يكي از راههاي مجرور بودن غير در  بعبداهللا، مررت بغير العالم، و

  .است »املَغُضوبِ َعلَيهِْم

به معناي معرفه موقت باشد، و اگر اين را بپذيريم، در  »الذين«اينكه : راه دوم

كه الذين را مجرور كرده، » صراط«مجرور است، بنابر تكرار » غير«اين صورت 

صراط غير المغضوب  ؛أَنَعمَت َعلَيهِْم ِصَراطَ الَِّذيَن: همانند اين كه گفته باشي

  .عليهم
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هر چند كه راجع  ؛»غَريِ املَغُضوبِ َعلَيهِْم«و اين دو تاويل بود راجع به اعراب 

هم نزديك است و اين  بهبه آن اختالف وجود دارد، و اين دو تاويل معنايشان 

ين به دين حق هدايت يافته و به واسطه امؤمن از سايه نعمت خدا است كه 

  .هدايت است كه از خشم و غضب و ضالت نجات پيدا كرده

به نصب  »غَريِ املَغُضوبِ َعلَيهِْم َوالَ الضَّالَِّني«را در » غير«و همچنين جايز است 

و اين نيز به خاطر  .شود مي، هر چند كه از خواندن آن احساس گنگي خواند

امت آنها را  كه يئتهر چند شواذ قرا. شاذ بودن آن در برابر قرائت قراء است

بيني كه حق و راه و باشد، و ميآورده همه بنابر روايات ظاهر و مستضعف مي

هر چند كه آن قرائت . مخالف و انحراف را خواهد داشت غروش رسول خدا

  .دليلي هم داشته باشد

-مي »عليهم«هاء و ميم در صفت »غير«توجيه منصوب كردن آن اين است كه، 

هستند ولي آنها محالً منصوب به  »علي«اء و ميم مجرور به باشد، هر چند كه ه

  :باشدو معناي آن اين مي» اندانعمت«

اي، راهي كه غضب ن هدايت دادهاراهي كه آنها را به فضل و كرم خويش بد

شود و اين همانند مررت بعبداهللا غير الكريم و ال و گمراهي را دامنگير آنها نمي
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چون عبداهللا معرفه موقت است و . عبداهللا، جدا است و غير الكريم، از ؛الرشيد

  .باشدغير نكره مجهوله مي

» غير«و بعضي از نحوي دانان بصري اعتقاد بر اين دارند كه منصوب خواندن 

و اينكه آن از معاني صفت  »غَريِ املَغُضوبِ«بنابه دليل استناء  »غَريِ املَغُضوبِ«در 

  ستا »الَِّذيَن أَنَعمَت َعلَيهِْم«

اهِدَنــــا الصَِّراطَ املُسَتِقيَم ِصَراطَ الَِّذيَن أَنَعمَت «شود در اين صورت مي

باشد ـ كساني كه مي »الإ«در آنجا به معناي  »غير«ال المغلوب عليهم، إ »َعلَيهِْم

-مرا از زمره. در اديانشان نعمت براي ايشان فرود نيامده و به حق هدايت نيافتند

  .ي آنها قرار مده

  :گويدهمانگونه كه نابغه بني ذبيان مي

 وقفت  فيها أصيال ال أسائلها                 عيت  جواباً , وما بالربع من أحد
 والنؤ كاحلوض باملظلومة اجللد        إال أوار  ألياً  مـا أبينـها                

زد آن نيست و همچنين ن» احد«از زمره هيچ يك از  »واريأ«معلوم است كه 

  .استثناء شده »الَِّذيَن أَنَعمَت َعلَيهِْم«از  »غَريِ املَغضــوبِ َعلَيهِْم«

اند و ويل را انكار كرده و آن را ضعيف دانستهأي دانان كوفي، اين تاما نحو

اعتقاد دارند كه اگر سخن و تاويل بصريها درست باشد، در اين صورت درست 



 154

مفيد نفي و انكار است جحد و » ال«چون  »لَِّنيَوالَ الضَّا«: ه شودبود كه گفتنمي

ما در هيچ يك از كالم : گويندشود و ميانكار جز بر جحد و انكار عطف نمي

- د و انكار واقع شود، و بلكه ما ديدهحجبر ايم كه استثناء معطوف رب نشنيدهع

 :گوينددر استثناء مي. شودايم كه استثناء بر استثناء و جحد بر جحد عطف مي

وقتي كه : گويندايم و آنها ميرا نديده »و ال اخاك« .قام القوم إال أخاك وإال أباك

ترين قرائت عربي نازل شده، اين در كالم عرب نيامده، و قرآن نيز بنابر فصيح

عطف شده است و  »غَريِ املَغُضوبِ َعلَيهِْم«ي بر جمله »َوالَ الضَّالَِّني«دانيم پس مي

  .كار و جحد است نه استثناءبه معناي ان» غير«

  .باشدو تاويل آن بنابر استثناء غلط مي

  .بود »غَريِ املَغُضوبِ َعلَيهِْم«تاويل  هايي از نمونه و اين

هاي اعراب آن پرداختيم ـ هر چند و ما تنها به خاطر اين بود كه به بيان گونه

قرآن كه در  هايبرداري از تاويل هر يك از آيهكه هدف ما در اين كتاب پرده

باشد زيرا چنان نيازمنديم كه پرده ميناعراب آنها و تاويل آنها اختالف هست، 

هاي هاي اعراب آن برداريم، تا براي كساني كه طالب شناخت از گونهاز گونه

  .تاويل و اعراب آن هستند، روشن شود
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باشد همان قول و آنچه كه نزد ما درباه تاويل و قرائت آن آيه، صواب مي

خواند و آن را را به مجروري مي »غَريِ املَغُضوبِ َعلَيهِْم«قرائتي كه . نخست است

دانست، يا اينكه آن را بنابه تاويل تكرار مي »الَِّذيَن أَنَعمَت َعلَيهِْم«ت و نعت فص

  .دانستمي» ِصَراطَ«

  .اندنها درستآهر يك از 

 حال آنها كرده وند غضب خود را شاملاآن كساني كه خد: اگر كسي بگويد

  كدامند؟

قُلْ ﴿: اند كه خداوند آنها را در قرآن توصيف كردههمانهايي: گويندگروهي مي

َدةَ َهلْ أَُنبِّئُكُم بَِشرٍّ مِّن ذَِلَك َمثُوَبةً ِعنَد اللِّه َمن لََّعَنُه اللُّه َوغَِضَب َعلَْيِه َوَجَعلَ ِمْنُهُم الِْقَر
  .اغُوَت أُْولَـِئَك َشرٌّ مَّكَاناً َوأََضلُّ َعن َسَواء السَّبِيلِ﴾َوالَْخَنازِيَر َوَعَبَد الطَّ
هايي از مصيبت آنها كه باعث فرود آمدن عذاب الهي به ايشان خداوند گونه

كند و به چيزي كه خداوند راه نجات ما را از آن عذابها در را به ما يادآوري مي

  .ايمنهد، پي بردهنت ميآن قرار داده به ما نشان داده و بدان بر ما م

اند كه خداوند در قرآن دليل شما مبني بر اينكه آنها همانهايي: اگر آنها بگويند

  از ايشان ياد كرده و خبر داده، چيست؟
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احمدبن وليد رملي به من گفت كه عبداهللا بن جعفر رقي از : گويددر پاسخ مي

: ابن حاتم روايت كردهسفيان عينيه از اسماعيل بن ابي خالد از شعبي از عدي 

  1.مراد از مغضوب عليهم، يهود است: كه رسول خدا فرمود

كه مسلم بن عبدالرحمان از حماد بن سلمه : حسين بن علي به ما گفت

حاتم  نمحمدبن جعفر از ثعبه از سماك بن حرب از مري بن قطري از عدي ب

  2.هود استمغضوب عليهم همان قوم ي: روايت كرده كه رسول خدا به من فرمود

مسلم بن عبدالرحمان از محمدبن مصعب از : علي بن حسين به من گفت

حمادبن سلمه از سماك بن حزب از مري ابن قطري از عدي بن حاتم روايت 

غير «مراد از فرموده خداوند در : كرده كه ايشان از رسول خدا سوال فرمودند

   3.چيست، فرمود آنها يهوداند» المغضوب عليهم

كه ابن عليه از سعيد جريري از عروه از عبداهللا : ابراهيم به من گفتيعقوب بن 

) و اين سوال را مطرح كرد(بن شقيق روايت كرده كه مردي خدمت پيامبر آمد 

عبدالرزاق از : حسين بن يحيي به من گفت ،او نيز چيزي همانند اين را فرمود

                                 
 .اسناد آن صحيح است.  1

 .اسناد آن صحيح است.  2

 .اسناد آن صحيح است.  3
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ول خدا در وادي معمر از بديل عقيلي از عبداهللا بن شقيق روايت كرده كه رس

اي رسول خدا آنها : فدا بر سوار اسبش بود و فردي از بني يقيين گفت

قاسم بن حسين به من  1 .به يهود اشاره كردو مغضوب عليهم  :كدامهايند؟ فرمود

گفت كه حسين از خالدبن وسطي از خالد خداء از عبداهللا بن شقيق از ابن 

  2 .يعني يهود »يهِْمغَريِ املَغُضوبِ َعلَ«عباس روايت كرده كه 

موسي بن هرون همراني به من گفت كه عمروبن طلحه از اسباط بن نصر از 

موسي از ابي مالك از ابن صالح از ابن عباس از مره همداني از گروههاي از 

  .يهود ؛صحابه روايت كرده كه غير المغضوب عليهم، يعني

روايت كرده كه  كه مهران از سفيان از مجاهد: ابن حميد رازي به ما گفت

  .يهود ؛يعني »غَريِ املَغُضوبِ َعلَيهِْم«: گفت

كه حسين از صجاح از ابن جريج از ابن عباس روايت كرده : قاسم به ما گفت

  ، يعني يهود»غَريِ املَغُضوبِ َعلَيهِْم«كه 

كه ابن وهب از ابن زيد از پدرش روايت كرده كه ايشان : يونس به من گفت

  .، يهود است »لَيهِْماملَغُضوبِ َع«: گفته

                                 
 .خواهد آمد و بعداً تفسير ضالين با همين اسناد .اسناد آن صحيح است.  1

 .تخريج نشده . 2
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در صفت غضب كه خداوند آن را ذكر كرده، اختالف : گويدابو جعفر مي

  !وجود دارد

خداوند غضب و خشم خود را شامل كساني خواهد كرد كه : اندها گفتهبعضي

در آخرت مورد خشم  يا او را به خشم آوردند، و خداوند نيز آنها را يا در دنيا و

  .دهدخود قرار مي

قُلْ َهلْ أَُنبِّئكُم بَِشرٍّ مِّن ذَِلَك َمثُوَبةً ِعنَد اللِّه َمن لََّعَنُه ﴿:انگونه كه خود فرمودههم

فَلَمَّا آسَفُو�َا ا�تَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴿  ياو  1.﴾اللُّه َوغَِضَب َعلَْيِه َوَجَعلَ ِمْنُهُم الِْقَرَدةَ َوالَْخَنازِيَر
  2.﴾ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِنيَ

منظور از غضب خدا، بيان مفهومي است كه از آن : اندو بعضيها نيز گفته

است اما معناي  ثابتاز اين جهت  اينشود، هر چند كه معناي غضب معلوم مي

باشد و به معناي خشم و غضب انسانها نيست كه آن در رابطه با خدا مخالف مي

داند ات را جائز نميچون ذات خداوند آف. داردحركت و مشقت وا مي از آنها را

هر چند كه به روش اثبات : باشدولي اين همانند علم و قدرت صفت وي مي

                                 
 60سوره مائده آيه 
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است و هر چند كه مخالف معناي علوم بندگان و معارف درون و تواناييهايشان 

  .كه در هنگام وجود افعال وجود خواهند داشت و بر عكس

  :»َوالَ الضَّالَِّني«پيرامون فرموده خداوند  يسخن

همراه » ال«بعضي از بصريها اعتقاد بر اين دارند كه : گويدجعفر مي ابو

و براي قول . هيچ اثري نداردبه خاطر اتمام كالم با آن آمده و در معنا » الضالين«

  :كنندخويش به شعر عجاج استناد مي

ال  رِ وَ كْ الطيبَان أبو بَ مُ                وَ هُ ولُ اهللاِ فعلَ سُ ىضَ رَ رْ انَ يَ رُ ما كَ مَ  عُ
و اين درست است، چون جحد و انكار در اول كالم آمده و قبالً ذكر شده 

  .است

اين قول آخر نزديكتر به جواب است تا اولي، زيرا در : گويدابو جعفر مي

ي جحدي كه به معناي حذف »ال«كه بدون . موجود است »غير«كالم عرب 

و يا حرف استثناء  »سوي«باشد، ابتدا شود، و اينكه آن جايز نباشد بر حرف 

  :عطف شود و غير در كالم عرب به سه معني آمده

در ابتدا  »ال«ـ سوي، وقتي كه ثابت شد درست نيست 3ـ جحد، 2ـ استثناء 1

غير «در » غير«به معناي حذف باشد، و همچنين عدم جواز عطف آن بر 

نيست  ي استثناء باشد، باز هم جايز»اال«ثابت شد و اگر آن به معناي  »المغضوب
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موجوده با واو عاطفه » ال«) بس(بدان عطف شود اگر به معناي سوي باشد و 

است و به ما قبلش عطف شده، و اين درست و ثابت شده كه براي غير در 

المغضوب عليهم، هيچ راه ديگري نيست و توجيه صحت آن نيز جايز است و 

» مغضوب عليهمغير ال«هيچ راهي جز عطف به » و ال الضالين«اينكه براي قول 

  .ندارد

و پس تاويل كدام ـ اگر آنچه را كه گفتيم بنابر آن استشهاء درست باشد ـ 

اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم ال المغضوب عليهم  :شودمي

  .و ال الضالين

منظور از ضالون كه خداوند به ما دستور داده از آنها به خدا : اگر كسي بگويد

  اند؟چه كسانيپناه ببريم 

قُلْ َيا ﴿آنها همانهايند كه خداوند در قرآن از آنها ياد كرده : گويندبعضي مي

أَْهلَ الِْكَتابِ الَ َتْغلُواْ ِفي ِدينِكُْم غَْيَر الَْحقِّ َوالَ َتتَّبُِعواْ أَْهَواء قَْومٍ قَْد َضلُّواْ ِمن قَْبلُ 
  ١﴾لسَّبِيلَِوأََضلُّواْ كَِثًريا َوَضلُّواْ َعن َسَواء ا

  دليل شما براي اثبات ادعاي خويش چيست؟: اگر بگويند

  :گوينددر پاسخ مي
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احمدبن وليد به ما گفت كه عبداهللا بن جعفر از سفيان بن عينيه از اسماعيل بن 

و ال : ابي خالد از شعبي از عدي بن حاتم روايت كرده كه رسول خدا فرمود

  1.مسيحيان ؛الضالين، يعني

به ما گفت كه احمدبن جعفر از شعبه از سماك از عبادبن جبش محمدبن مثني 

ـ  ؛و ال الضالين، يعني: فرمود غاز عدي بن حاتم روايت كرده كه رسول خدا

  .مسيحيان ـ

كه مسلم بن عبدالرحمان از محمدبن مصعب از : علي بن حسين به من گفت

ايت حمادبن سلمه از سماك بن حرب از مري بن قطري از عدي بن حاتم رو

  .مسيحيانندآنها  :فرمود »َوالَ الضَّالَِّني«كرده كه رسول خدا راجع به 

حميدبن معده سامي به ما گفت كه بشربن مفضل از جريري از عبداهللا بن 

شقيق روايت كرده كه مردي خدمت پيامبر آمد و او در حال محاصره وادي قراء 

  .آنها نصارايند: بود و راجع به آنها از پيامبر سوال كرد او نيز گفت

                                 
قبالً به آنها اشاره شد در تفسير مغضوب عليهم و همه اين روايتها نيز همان مرجع را  . 1

 .دارند
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كه ابن عليه از سعيدبن جرير از عروه يعني ابن : يعقوب بن ابراهيم به ما گفت

عبداهللا بن قيس از عبداهللا بن شقيق از رسول خدا چيزي را به همين معنا روايت 

  1.كرده

كه عبدالرزاق از معمر از بديل عقيلي از عبداهللا بن : حسن بن يحيي به ما گفت

كه در وادي قراء بر سوار اسبش بود، روايت كرده  كه شقيق از رسول خدا 

 مسيحيانآنها : مردي از بني يقيين از پيامبر درباره آنها پرسيد، پيامبر فرمود

  .هستند

كه حسين از خالد واسطي از خالد از عبداهللا بن شقيق از : قاسم به ما گفت

ردي از رسول خدا در وادي قراء كه بر سوار اسبش بود، روايت كرده كه ف

  .آنها نصارايند :پيامبر راجع به آنها پرسيد؟ او نيز فرمود

َوالَ « ؛كه مهران از سفيان از مجاهد روايت كرد كه: محمدبن حميد به ما گفت

  .نصارا ؛يعني »الضَّالَِّني

كه عثمان بن سعيد از بشربن عماره از ابو روق از : ابو كريب به ما گفت

غير «: او گفت .نصارا ؛يعني »َوالَ الضَّالَِّني«ه ضحاك از ابن عباس روايت كرده ك

و افزود كه  .طريق نصارا كه خداوند آنها را به واسطه افتراهايشان گمراه كرد
                                 

 .اسناد اين حديث قبالً بدان اشاره شد.  1
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وحده ال شريك له است به ما اهللا ال إله إخدايا دين حق خود را كه همانا ال 

 ما رانصارا مورد خشم خود قرار ندهيد و همانند  ما راالهام كن، تا همانند يهود 

دهيد، ما را به رحمت و مهرباني خود از آن نگمراه نكنيد و همانند آنها عذابمان 

كه حسين از حجاج از ابن جريج از ابن عباس : قاسم به من گفت .دور گردان

  .روايت كرد كه ضالين همان نصارا هستند

 كه عمروبن حماد از : رون همداني به ما گفتاموسي بن ه

اسماعيل سدي از ابي مالك از ابي صالح از ابن عباس  اسباط بن نصر از

از مره همداني از ابن مسعود از گروهي از صحابه روايت كرده كه 

 .نصارا ؛ضالين، يعني غ:رسول خدا فرمود

 كه عبيداهللا بن موسي از ابي : احمدبن حازم غفاري به ما گفت

 .نصارا ؛يعني .جعفر از ربيع روايت كرده كه ضالين

  كه ابي وهب از عبدالرحمان بن : عبدالعلي به ما گفتيونس بن

 .؛ مسيحيانزيد روايت كرد كه ضالين، يعني

 كه ابي وهب از عبدالرحمان بن زيد از : يونس به ما گفت

 .پدرش روايت كرده كه ضالين يعني نصارا
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 هر مسافري بدون سفر و بدون راه و روش : گويدابو جعفر مي

شود، چون در رب گمراه قلمداد ميقويم و خوب، حركت كند، نزد ع

و به همين خاطر است كه خداوند نصارا را ... راه گمراه خواهد شد،

خدايي تخطي كردند و  اميده است چون از حق و راه و روشگمراه ن

 .در غير راه مستقيم گام برداشتند

  آيا مگر اين نيز جزو صفات يهود نيست؟: اگر كسي بگويد

  .آري:شوددر جواب گفته مي

صفت و يهود را نيز به مغضوب اين  پس چگونه نصارا را به: اگر بگويد

  ايد؟عليهم، تخصيص داده

آن دو فرقه هر دو ضالين و مغضوب عليهم هستند، ولي خداوند : شودگفته مي

-هر يك از آنها را به صفاتي كه خود از روي شناختي كه از آنها دارد، بيان مي

صفت كه در حقيقت براي آنها وضع شده، كند و هر يك از آنها جز بدان 

  .شوندنامگذاري نمي

نصارا به ضالل در  برند كه توصيفبعضي از بي خردان قدريه گمان مي

و نسبت دادن آن از جانب خدا به آنها است،  »َوالَ الضَّالَِّني« فرموده خداوند

يهود به خود نسبت دهد همانگونه كه خداوند را بدون آنكه خداوند آن گمراهي 
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را به مغضوب عليهم توصيف نموده اين براي داللت كردن بر صحت آنچه كه 

اند است، البته همه اينها ناشي از جهل آنها به ران قدريه از روي جهل گفتهدبرا

  .وسعت كالم و تغييرات اسمي آن است

آيد اگر اين مسئله همانند آن باشد كه آن بي خردان فوق الذكر گفتند، الزم مي

چه موصوف به صفت و يا هر چه كه فعلي بدان نسبت داده شود، درست  كه هر

نباشد كه آنها سبب غير خود واقع شوند، و بايد براي تحقق هر يك از آنها سببي 

خاص وجود داشته باشد ولي حق آن است كه آنها به مسبب و موجودشان 

فرد  آيد كه سخن آننسبت داده شوند، اگر سخن آنها درست باشد، الزم مي

آن درخت به حركت در آمده، اگر وقتي كه باد آن را : گويددروغ باشد كه مي

به حركت در آورد، و اينكه به لرزه در آمده، وقتي كه زلزله به آن زده باشد و 

   .امثال اينها

، )۲۲:سوره یونس(﴾ َحتَّى إِذَا كُنُتْم ِفي الْفُلِْك َوَجَرْيَن بِهِم﴿: فرمايدخداوند مي

در اين آيه جريان و حركت را به كشتي نسبت داد، با اينكه در حقيقت خداوند 

گيرد اين دليلي است براي غلط بودن خطاي  ميآن جريان به غير از آن صورت 

باشد و ادعاي آنها مبني بر مي »َوالَ الضَّالَِّني«الذكر درباره تاويل آن گروه فوق

است و اين تصحيحي بود بر  اينكه خداوند آن گمراهي را به نصارا نسبت داده
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ادعاي آن منكرات، زيرا خداوند در افعال بندگانش عامل است و به خاطر آن 

هايي كه خداوند گيرد، همراه با آن توضيحاست كه افعال بندگانش صورت مي

أَفََرأَْيَت َمنِ ﴿: از جمله. در بسياري از آيات داده است كه او هادي و مضل است

َهَواُه َوأََضلَُّه اللَُّه َعلَى ِعلْمٍ َوَخَتَم َعلَى َسْمِعِه َوقَلْبِِه َوَجَعلَ َعلَى َبَصرِِه ِغَشاَوةً  اتََّخذَ إِلََهُه
  ١.﴾فََمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد اللَِّه أَفَلَا َتذَكَُّرونَ

  .دهد كه تنها او هادي و مضل استخداوند توضيح مي

ه كه قبالً بدان اشاره كرديم، و قرآن كريم با زبان عرب نازل شده، همانگون

عرب بايد فعل و افعال را  به كسي كه از آن صادر شده نسبت دهند با اينكه 

و هر چند كسي  ،مسبب آن احياناً غير از آن چيزي باشند كه از آن درست شده

چون عبدي كه فعلي را كسب  .كه آن فعل از آن به وجود آمده غير آن است

ناً به وجود آورده؟ بلكه بهتر آن است كه آن فعل را به كرده و خداوند آن را عي

به اين خاطر كه او با قوت خود و اختيار خويش آن را كسب  ـ عبدـ مكتسبش 

  .كرده، و به خدا كه آن را عيناً ايجاد كرده، نسبت داد

                                 
 23ـ سوره جاثيه آيه 1
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  !اي در قرآن از ملحدان ههشب
: كتاب آورديدشما در اول كتاب در وصف اين : اگر يكي از آنها از ما پرسيد

بيان حاجت درون نفس مبين  دركه در باالترين و بلندترين درجه قرار دارد و 

كند، و اش ميترين كالم خداوند است بيان مراد گويندهبليغترين است، و روشن

ي بيان است و پس چرا ي لفظ آن نسبت به ديگر كالمها در واالترين درجهدرجه

ي همانند سوره فاتحه كه داراي از سوره اگر حال از اين قرار است ـ صحبت

باشد به درازا انجاميد؟ در حالي كه معاني همه آنها در دو آيه هفت آيه مي

جمع شده، در اين شكي نيست كه  َمـِلِك َيْومِ الدِّينِ إِيَّاَك َنْعُبُد وإِيَّاَك َنْسَتِعُني﴾﴿

سني و صفات واليش كسي مالك روز قيامت را بشناسد، حقيقتاً او را با اسماء ح

  . شناخته است

 نو هر كه مطلع خدا باشد، بدون شك از راه صالحان پيروي و از راه گمراها

  .دجويو عقب شدگان خدا دوري مي

پس چه حكمتي در زياد كردن آيات پنجگانه ديگر است كه در اين دو آيه 

  نيست؟

ز خود را براي كه خداوند بزرگ تمام فرامين و پند و اندر: شودبه او گفته مي

حضرت محمد و امتش در كتابي جمع كرده كه ديگر كتابهاي آسماني از آن بي 
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اند و براي پيامبر و امتهاي قبلي آن را نياورده، زيرا خداوند هر كتابي را كه بهره

براي پيامبران قبلي نازل كرده، آن را با بعضي از معاني خاصي كه قرآن شامل و 

همانند تورات كه تنها شامل پند و  ،فرمودنازل ميحاوي همه آن معاني است، 

يل بود، و زبور نيز در برگيرنده حمد و سپاس و تمجيد صاندرز و شرح و تفا

تمام آن معاني  اما قرآن شامل ،و يا انجيل كه شامل موعظه و يادآوري بوده .بود

ر آن در باشد و قبالً به ذكاي كه آن كتابها از آن تهي بودند، ميو ديگر معاني

  .اين كتاب پرداختيم

اي كه بدان قرآن بر ديگر كتابها تفوق پيدا كرده، و از جمله مهمترين آن معاني

در كالمي عجيب و بديع بود كه تمامي خطبا و  آن همان نظم و متن و ساختار

و از نظم و  و ناتوان ي آن عاجزشعراء از آوردن چيزي همانند كوچكترين سوره

ماندند و نخبگان از تالش براي آوردن مثل آن ناكام ماندند  تاليف آن سرگردان

و خود را به حماقت انداختند و جز تسليم و اقرار به حقانيت وي كه از جانب 

و همراه با آن شامل معاني ديگر  ،خداي يكتا آمده، هيچ راه ديگري نداشتند

يي از اين همانند ترغيب و ترهيب، امر و نهي، داستان و جدل و نمونه و چيزها

  .باشد است، مي قبيل كه در كتابهاي ديگر جمع نشده
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القرآن ـ فاتحه ـ همانگونه كه در ام نيستي كالم آن اطاله در هيچ جايپس 

وقتي كه در توصيف قرآن گفتيم او داراي ساختار و نظمي عجيب  .نيست ـ

ليغات هاي بي كاهنان و خطيبان و نوشتهاست و از وزن اشعار و سجع و قافيه

اند ـ خداوند جدا است و همه مردم از آوردن ساختار و نظم آن عاجز مانده

خواست همه اينها را در كتابي جمع كند تا بر نبوت پيامبر اسالم داللت نمايند؛ 

و مردم را از عظمت و : و اينكه در آن حمد و ثناء و تمجيد خداوند وجود دارد

ا را با انعام و الطافش به ذكر آن قدرت و بزرگي مملكت خويش آگاه كند،و خد

و حمد و ثناي وي در برابر نعمتهايش بپردازند، كه اين شكر و سپاس و حمد و 

ثناء مستوجب فراواني نعمت و ثواب فراوان الهي خواهد شد و در قرآن وصف 

كساني كه خداوند بنابر معرفت و فضل خويش بدانها نعمت داده و آنها را 

است، آمده، و خداوند به بندگانش گفته كه هر نعمتي توفيق طاعت خدا داده 

چه ديني و چه دنيايي از آن اوست تا به خدا رويي آورند و حاجات و نيازهاي 

كاران پرداخته و اينكه اين خود را تنها از خدا بجويند، و به ذكر عاصيان و گناه

  .شود و نابودي را نصيب آنها خواهد كردراه موجب خشم و غضب خدا مي

شود و بيان در سوره فاتحه و ديگر جاهاي قرآن، توجيه مي اسلوباين گونه 

  .دباشنهايت حكمت و اتمام صحبت مي اين داراي
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كه محاربي از محمدبن اسحاق از عالءبن عبدالرحمان : ابو كريب به ما گفت

بن يعقوب از ابي سائب مولي زهره از ابي هريره ـ روايت كرده كه پيامبر 

ام بنده«: فرمايدخداوند مي »الَْحْمُد للِّه َربِّ الَْعالَِمَني«: گاه كسي بگويدهر : فرمود

عبدم مرا «: فرمايدخداوند مي» الرَّْحمـنِ الرَِّحيمِ«: و اگر بگويد» مرا سپاس گفت

عبدم «: فرمايدخداوند مي »َمـِلِك َيْومِ الدِّينِ«: و اگر بگويد» ثنا و ستايش كرد

تا پايان سوره، خداوند  »إِيَّاَك َنْعُبُد وإِيَّاَك َنْسَتِعُني« :اگر بگويد و» مرا تمجيد كرد

   1.گويدامثال اين را به او مي

كه عبيده از اسحاق از عالءبن عبدالرحمان از ابي سائب : ابو كريب به ما گفت

چيزي همانند  »الَْحْمُد للِّه«: كه هر گاه فردي بگويد ه،از ابي هريره روايت كرد

  2.ن را ذكر و آن را به درجه مرفوع نبردهاي

كه ابو اسامه از وليدبن كثير از عالءبن عبدالرحمان : ابو كريب به ما گفت

مولي حرقه از ابي سائب از ابي هريره روايت كرده كه از رسول خدا چيزي 

  3.همانند اين را نقل نموده

                                 
 .باشدداراي اسناد صحيح مي.  1

 .باشد اين حديث حكماً مرفوع شدهداراي اسناد صحيح مي.  2

 .باشدداراي اسناد صحيح مي.  3



 171

ن سعيد از كه زيل بن حباب از عنبسه ب: صالح بن مسار مروزي به ما گفت

مطرب بن طريف از سعدبن اسحاق بن كعب بن عجزه از جابربن عبداهللا 

نماز را ميان : خداوند فرموده :فرمود غانصاري روايت كرده كه رسول خدا

سوال نمايند ) خدا(ام، و بايد بندگانم از او خود و بندگانم تقسيم و دو نيم كرده

 »الَْحْمُد للِّه َربِّ الَْعالَِمَني«: اگر بنده بگويد. و خواست خود را مطرح كنند

» الرَّْحمـنِ الرَِّحيمِ«: و اگر بگويد» ام مرا سپاس گفتبنده«: گويدخداوند مي

 »َمـِلِك َيْومِ الدِّينِ«: و اگر بگويد» ام مرا ستايش كردبنده«: گويدخداوند مي

  ...»ام مرا تمجيد كردبنده«: گويدخداوند مي

  ...تحهپايان تفسير سوره فا

  :پايبندي طبري به روش خويش مقدار
اين تفسير آخرين آيه از سوره فاتحه نزد طبري بود، و قبالً ما در مقدمه راجع 

به روشي كه طبري براي تفسير خويش برگزيده بود صحبت كرديم كه خالصه 

  :آيد آن ذيالً مي

- امع مياي كه اين تفسير جـ در بر گيرنده تمام نيازهاي مردم است به گونه1

  .كندباشد و فرد را از ديگر كتابها بي نياز مي
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اند، و بيان علت هر ن بر آن اتفاق و يا اختالف كردهاـ نقل آنچه كه مفسر2

  .يك از آن گرايشها و توضيح آنچه كه نزد وي صحيح است

  :هاي تاويل جميع قرآن پرداخته و آن را سه قسم دانستهـ طبري به ذكر گونه3

توانند در آن تواند آن را تاويل كند و ديگران نميمي وندخدا آنچه تنها: يك

  .اي برسندبه نتيجه

  .تواندتنها پيامبر مي را بيان آن آنچه تفسير و :دو

  .آنچه كه شناخت آن به عربي دانان موكول شده: سه

  .بر تاويل و تفسير بالراي نهي كرده بنا رادر نوع اول، طبري سخن گفتن از آن

  .شود، بر صحت اقوال پيامبر اعتماد ميدر نوع دوم

هاي مشهور و معروف در نوع سوم، بر شواهدي از اشعار عرب و لهجه و لغت

كند، و آن هم شود، و در اينجا طبري قيد با اهميتي را وضع ميآنها، اعتماد مي

تاويل از اقوال سلف صحابه و بزرگان دين و خلف تابعين و  ؛اين است كه

  .كندنطي علماي ائمه، تخ

تاليف كتابش در تفسير  براي اين روشي است كه طبري آن را مناسب ديده

  اي بدان روش پايبند بود؟انتخاب نمايد، پس تا چه اندازه
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بينيم كه آن نگريم، ميي سوره فاتحه ميوقتي كه به تفسير وي براي پايان آيه

معاني آنها به  را به سه جزء تقسيم كرده و در هر يك از آن اجزا براي توضيح

- يات قرآن بعضي ديگر را تفسير ميآكند، زيرا بعضي از كتاب خدا استناد مي

شود و اين روش كنند، و بعداً براي توضيح بيشتر وارد ذكر روايتهاي مربوطه مي

 بينيمدهد، و در اشاره به تخريج روايتها مياغلبيت تفسير وي را تشكيل مي

باشند و طبري اغلباً به هنگام غير صحيح مي از آنها صحيح و بعضي ديگر برخي

اختالف اهل تاويل، به انتخاب و ترجيح مثال اين، همان كه در تفسير وي در 

هايي درباره گيريو پي ،باب اول راجع به صحبت از غدير، نقل كرديم است

ُت َعلَْيكُْم نِْعَمِتي الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْم﴿ روايتهايي كه در تفسيرش آورد، 

نزديكترين اقوال در حين نزول اين آيه، همان قولي  َوَرِضيُت لَكُُم اِإلْسالََم ِديًنا﴾

اينكه اين آيه در روز عرفه و در  ، و آناست كه از عمربن خطاب روايت شده

- روز جمعه نازل شده، زيرا اسنادش صحيح است و اسناد غير آن ضعيف مي

  1.باشد

                                 
ـ 9/517ي سه سوره مائده در كتاب خود با تحقيق شاكر نگاه تفسير طبري براي آيه.  1

531. 
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كند، ايشان در تفسير آيه پردازيم كه اين روش را بيان ميديگري مي و به مثال

  ١﴾َولََتْعلَُمنَّ َنَبأَُه َبْعَد ِحنيٍ﴿
  ».اندهمانند آنچه را در اين باره گفتيم، اهل تاويل آن را گفته«اند كه آورده

درباره مدتي كه خداوند آن را در اينجا ذكر كرد اختالف «: گويدبعداً مي

  چيست؟ و نهايت آن كي است؟هست، آن 

  :گويدكند و خود نيز ميرا در اين باره ذكر مي يايشان اقول مختلف

خداوند آگاه به مشركين و تكذيب : نزديكترين اقوال به جواب اين است كه

از اخبار  تحديد آن مدت ـ بدونـ البته كنندگان قرآن هست، آنها بعد از مدتي 

تاكيد كساني بودند كه در ظهور حقيقت و و به  .دنكنقرآن آگاهي پيدا مي

 ي اند از جملهاند بر اخبار آن آگاه بودهوضوح صحت آن در دنيا زندگي كرده

گاه آن به حقيقتش آكه در هالكت خويش در جنگ بدر و قبل از  كسانيآنها 

  .وجود ندارد تحديديدر نزد عرب  )زمان( شدند، و براي حين

تر از آن نيست كه همانند خدا يچ چيزي صحيحاگر اين همانطور باشد، ديگر ه

  .به مطلقي و بدون حصر آن، گفته شود

  .اندو اهل تاويل نيز همانند آنچه را كه گفتيم، گفته

                                 
 ...ـ مراجعه شود 189ـ 23/188از سوره ص و براي تفسير آن به كتاب خود  88آيه .  1
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 باشد،تواند  مي براي تاييد ديدگاه آنهاخبري كه از عكرمه روايت شده و 

 كند مينيز استناد بينيم كه طبري گاهاً روايت غير صحيح همراه با اين مي

َوُتْخِفي ِفي َنفِْسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه َوَتْخَشى ﴿ي گيرد، مثالً در هنگام تفسير آيه مي

  ١النَّاَس َواللَُّه أََحقُّ أَن َتْخَشاُه﴾
ابن ابي حاتم و ابن جرير آثاري «: گويدحافظ ابن كثير در تفسير اين آيه مي

- و دوست داريم از آن صرف اند كه خواستيمرا از بعضي از سلف روايت كرده

طبري اين روايات را در تفسير خود آورده كه  2»نظر كنيم و آنها را ذكر نماييم

با منهج خويش ناهمخواني دارد، و بلكه ديگر اينها به خطا در هنگام تطبيق 

  .اشاره دارند

كرد كه به منهج و روش خويش پايبند باشد، و تاييد طبري بسيار تالش مي

َوالَ َتقَْرَبا َهـِذِه ﴿شود ي ذيل روشن ميگام تفسير و تاويل آيهاين گفته هن

  .)35:بقره(.الشََّجَرةَ﴾

اهل تاويل در تعيين عين درختي كه آدم از خوردن ميوه آن منع : گويدآنجا مي

  .شد، اختالف دارند

                                 
 .زاباح 37آيه .  1

 3/491تفسير ابن كثير .  2
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اند اين درخت گندم بوده، و به ذكر كساني كه اين را گفته: گويندبعضيها مي

اند اين درخت بعضيها هم گفته«: گويدكند و ميو دو خبر را ذكر مي ،»پرداخته

اند كه او آدم و همسرش را از ين را گفتهاانجير بوده، و به ذكر كساني كه 

، خطا را پيمودند و آن را خوردند، دو راهخوردن آن درخت نهي كرده، ولي آن 

ها بيان كرده بود، و آن هم بعد از اين بود كه خدا عين آن درخت را براي آن

و خداوند براي  ﴾َوالَ َتقَْرَبا َهـِذِه الشََّجَرةَ﴿پردازد ن به اين مساله ميآقر

اي را براي داللت بر آن درختي كه در بهشت وجود مخاطبين قرآن هيچ نشانه

ن نهي كرده بود، قرار نداد؟، و اگر خداوند آن را آرا از آنها داشت و خداوند 

  .كردنند ديگر چيزها براي مخاطبان تعيين ميديد هماصالح مي

ي خداوند آدم و حوا را از خوردن ميوه: مهمتر آن است كه در اين باره گفت

درختي به خصوص در ميان ديگر درختهاي بهشت نهي كرده، ولي آن دو از اين 

ن خوردند، همانگونه كه خدا براي ما توصيف آفرمان الهي سرپيچي كردند و از 

گاهي از عين آن درخت نداريم، زيرا خداوند نه در قرآن و نه آما هيچ كرده، و 

؟ اند هآن را از كجا آورد خبر در سنت در هيچ جايي بدان اشاره نفرموده، پس

درخت انگور بوده،  :اندآن درخت گندم بود، و بعضيها نيز گفته: اندبعضيها گفته

  .آن درخت انجير بوده است :اندو بعضيها هم گفته
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كه شناخت آن  علم و دانش استممكن است كه يكي از آنها باشد، و اين  و

  ».جهل بدان نيز هيچ ضرري در پي ندارد، همانطور كه در بر ندارد اي هيچ فايده

  .دهداين كالم طبري بود كه آنچه را درباره وي گفتيم مورد تاييد قرار مي

  :د و آن دوشوگانه تاويل مربوط ميدو نوع از انواع سهبه و اين 

تواند كسب كند و بلكه تنها آنكه بشريت در آن هيچ شناختي نمي: نوع اول

  .خاص خدا است

  .آنچه كه شناخت آن توسط بيانات پيامبر ميسر است: نوع دوم

باشد، از تفسير دانان ميسر ميآنچه كه شناخت آن توسط عربي: اما نوع سوم

شود، آنگاه كه در رابطه شن ميي اخير سوره فاتحه روسابق خويش درباره آيه

-با محذوف يعني اتمام خبر از نعمتي كه خداوند به آنها داده بود، صحبت مي

كرد، و در آنجا به انواع مختلف لغت عرب اشاره كرد و به دو بيت استدالل 

شواهد براي اثبات اين در اشعار عرب بيشتر از آن است كه : نمود و بعداً گفت

روشن » غير«در بيان خويش راجع به  فرموده ي خداوند گفته شده، و همچنين 

پرداخت، و » ال«ها درباره الغاي شود، و به ذكر اختالف ميان بصريها و كوفيمي

 آن به ترك خداوند به نصب» غير«بعد از ميان جواز منصوب كردن واژه 

هر چند كه تو از خوردن آن احساس گنگي به خاطر شاذ «: گويدپردازد و مي مي
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كني و هر قرائت شاذي كه امت آن را آورده بودن آن در برابر قرائت قاريان، مي

همگي نقلي ظاهر و مشهور است به همين خاطر آن، مخالف حق و راه و روش 

باشد ـ  اءتند كه براي آن ـ اگر جايز القرشود هر چخدا و رسول خدا ديده مي

  .راهي و دليلي وجود داشته باشد

كند كه ايشان پايبند به قيدي است كه در اين ا تاييد ميي طبري اين رگفته

آنجا كه براي قبول تاويل اين را شرط كرد كه نبايد از اقوال  شده؛نوع سوم ذكر 

و براي  ،سلف و ائمه و خلف تابعين و علماي امت، خارج و مخالف آنها باشد

ُصمٌّ ُبكٌْم ﴿م پردازيايشان در تاويل فرموده خداوند مي سخنانتاييد اين نيز به 

و  آن و از دو جهت با رفع» ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي«: گويدآنجا مي١ُعْمٌي فَُهْم الَ َيْرجُِعونَ﴾

-هاي چهارگانه ميخوانده شده، بعد از بيان آن شيوه آن از دو جهت با نصب

، زيرا هيچ كس شاست نه نصب آن قرائتي كه قابل قبول است، همان رفع«: گويد

انان، بگويد، و اگر آن را با ف رسم الخط قرآني و مصاحف مسلمتواند خالنمي

  2».خواند، اين مخالف رسم الخط مشهور استب نصب

                                 
 .18سوره بقره آيه .  1

 .1/230تفسير طبري با تحقيق شاكر .  2
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پردازد و بعد از بينيم كه طبري قبل از انتهاي تفسير فاتحه، به رد قدريه ميمي

گر در قرآن از آن سوال اي كه عمل الحاد طعنهمساله: گويدبينيم كه مياين مي

  .پردازدند، و آن مساله را ذكر و به رد آنها ميكنمي

طبري تفسير فاتحه قرآن را با ذكر بعضي از روايتها درباره فضل آنها به پايان 

  .رساند كه آن اخبار داراي اسناد صحيح بودندمي

ما از آنچه كه اين تفسير در برگيرنده  ي خواستهي اميد است اين باعث ارائه

-ت و كتابي جامع و مردم را از ديگر كتابها بي نياز ميتمامي نيازهاي مردم اس

ي بيان فضل و ارزش كند، شده باشد و اميد است آنچه را كه بيان كرديم مايه

  .آن كتاب شده باشد

  :اسرائيليات ازطبري ع موض
گيري خواهيم از موضعقبل از پايان اين بحث مختصر درباره تفسير طبري، مي

  .آگاه شويم وي در برابر اسرائيليات

ايم بهترين انتخاب باشد، و آن هم اميد است آنچه را كه در اينجا انتخاب كرده

سخن استاد عالمه شيخ محمود محمد شاكر ـ رح ـ است كه سالهاي زيادي از 

  .در تحقيق اين كتاب صرف كرد را عمر خويش
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قول  انپايآيد و بعد از سوره بقره مي 30ي وقتي كه استاد همراه طبري تا آيه

- ـ و اخباري كه درباره اين تاويل مي »خليفه«خداوند ـ  هطبري در تاويل فرمود

  :نويسدآورد، استاد شاكر مي

با مراجعه به كالم طبري برايم روشن شده كه استدالل طبري به آن آثاري كه 

 ،كند، منظور از آنها تنها براي تحقيق معناي لفظآنها را با اسنادشان روايت مي

رواياتي را كه دال بر معناي خالفت و او در اينجا آثار . ياق عبارت استبيان س

نمايد، و اينكه مفسرين اولين چگونه در كنند با اسنادشان ذكر ميو خليفه مي

اند، و از استدالل به اين آثار همانند استدالل به شعر معناي خليفه اختالف كرده

 605اين در فقره آتي اثر شماره كند و براي معناي در لفظ قرآن، استفاده مي

شود، آنجا آنچه را كه از ابن مسعود و ابن عباس و از حسين راجع به روشن مي

كند، و به خاطر همين استدالل به ضعفي كه در بيان خليفه، روايت شده، ذكر مي

كند؛ و دليل اين اسناد وجود ندارد و مورد رضايت وي هم نيست، توجهي نمي

از ابن مسعود و ابن  465 :گويدود طبري در اسناد اين اثر ميهم اين است كه خ

اگر اين صحيح باشد ـ زيرا به : گويدمي 353: صدر عباس در آنچه گذشت 

  .»...و در اسناد آن گمان و شك دارم مصحيح بودن آن آشنايي ندار
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او با وجود اينكه در اسناد آن اثر شك دارد، اما باز هم آن را به خاطر آنكه 

نمايد، معنايي كه ابن مسعود و كند، روايت ميها بر معناي آن لفظ داللت ميتن

 دركابن عباس ـ اگر اين از آن دو صحيح باشد ـ يا راويان گذشته آن را 

  .ندارد اشكالياند اين روش استدالل، هيچ كرده

و اين همانند آن اخبار و آثاري است كه در ضعف آنها شك ندارد و در اينكه 

كند، چون بر تفسير آنها مسلط زو اسرائيليات است، ولي آنها را ذكر نميآنها ج

-بوده و بلكه ذكر آنها براي بيان معناي لفظ يا بيان سياق آن واقعه به درازا مي

اي از ن اثر حجت در دين و در تفسير كامل هر آيهآهر چند كه خود . انجاميد

  .شودقرآن محسوب نمي

اند، تنها به خاطر كه اهل علم آن را انكار كردهاستدالل طبري به چيزهايي 

 هكند، همانگونه كه باي است كه الفاظ قرآن بر آن داللت ميكشف آن معاني

- شود و اين استدالل لغوي قلمداد ميقرآن استدالل مي معاني شعر براي كشف

اش دروغگو باشد نيست ماداميكه و او منكر استدالل به شعري كه گوينده ،شود

ت آن صحيح باشد و همچنين منكر ذكر آثاري كه به عنوان دليل در دين براي لغ

مفهوم صريح لفظ قرآن و اينكه چگونه گذشتگان همانند صحابه  و داللت بر معنا



 182

نيست، با اينكه مورد پذيرش اهل حديث هم قرار گرفته  اند فهميدهآن را ... و

  .باشد

ن كتاب طبري سود برساند، آنگاه و اميدوارم كه در اين يادآوري به خوانندگا

انجامد كه اهل علم حديث آن را غريب و منكر به چيزهايي مي) گاهاً(كه 

ي رجال طبري نزد اهل علم اند و برادر گرامي احمد شاكر در بيان درجهدانسته

خواهند علم گذشتگان را بنابر رجال، كوتاهي نكرد، و اين براي كساني كه مي

  454ـ  1/453... كافي استصحت خويش بشناسند، 

قَالُواْ أََتْجَعلُ ِفيَها َمن ُيفِْسُد ﴿: فرمايدمي كه طبري در تاويل فرموده خداوندي

پردازد كه پر از اسرائيليات است و بعداً به ذكر خبري مي ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماء﴾

  1.كندآن را نقد مي

ال بر آن است كه بدان سخن طبري د: گويداستاد شاكر بعد از اين نقد مي

كند و شما اشاره كرديم اينكه ايشان به آثار همانند مستدل به شعراء استدالل مي

كند و به بيان خطا در سياق آن و تناقض بيني كه ايشان اين خبر را نقض ميمي

  2.پردازدن ميآدر معناي 

                                 
 1ج  607الخبر ص : نگاه.  1

 .ـ در حاشيه1/462.  2
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صحابه ترسم از اينكه بعضي از آن روايتهايي كه از مي: گويدطبري بعداً مي

چيزي را كه ذكر : گويدشود، غلط باشد، و بعد از تاويل اين خبر ميروايت مي

كرديم، اين روش ما است براي تاويل خبر، نه قولي كه آن را براي تاويل آيه 

و اين دوباره دليل واضحي «: گويدو استاد شاكر بعد از اين مي» .كنيمانتخاب مي

رضايت بدان نيست، بلكه به معناي آن  است بر اينكه استدالل طبري به معناي

است كه او يك بار آن را براي استدالل بر سياق تفسير آيه و يك بار براي بيان 

به روش وي در برد و حقيقتاً بسياري از كساني كه اسناد خود اخبار، به كار مي

ند از فهم مراد آن به خطا خواهند نكاز طبري روايت ميو  تفسيرآگاهي ندارند

  1.»دافتا

  :باشددهد، مورد ذيل ميو آنچه كه قول استاد شاكر را مورد تاييد قرار مي 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتكُوُنوا كَالَِّذيَن آذَْوا ُموَسى فََبرَّأَُه ﴿: در تاويل فرموده خداوند

در كند، ميبينيم كه طبري اخباري را ذكر مي. )69:سوره احزاب( ﴾اللَُّه ِممَّا قَالُوا

  2.را قبول ندارد حاليكه خود او آنها

                                 
 .1/462تفسير طبري ـ حاشيه .  1

 .و سخن طبري بعد از آن 460ـ 458و ما بعد آن ص  22/50تفسير طبري .  2
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إِنَّا َعَرْضَنا الْأََماَنةَ َعلَى السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوالْجَِبالِ ﴿يا در تاويل فرموده خداوند 

بينيم كه طبري براي مردم به امانت مي. )72:سوره احزاب( فَأََبْيَن أَن َيْحِملَْنَها﴾

- كند، و بعداً به اخبار غير اسرائيلي روي مير مياخبار مختلفي را ثابت و ذك

  1.آورد

  :همانند اين را قبالً در بيان روش وي در قبول و رد اخبار ذكر كرديم

كند و بينيم كه احياناً روايات و اخبار اسرائيلي را ذكر مي همراه با همه اينها مي

فرموده خداوند همانند اسرائيليات كه به هنگام تاويل . نمايدآنها را رد نمي

  2.﴾َولَقَْد فََتنَّا ُسلَْيَمانَ َوأَلْقَيَنا َعلَى كُْرِسيِِّه َجَسًد اً ﴿آورده 

و ممكن است آنچه را كه درباره ازدواج پيامبر گفتيم او در آنجا آن را گفته 

  .باشد و اخباري را قبول كرده باشد كه صحيح نيستند

  :كتابهاي تفسير بعد از طبري
بحث درباره كتابهاي بعد از طبري، نيست زيرا اين به درازا در اينجا مجال 

انجامد و در اينجا كافي است كه به آنچه مربوط به تفسير در اواخر قرن سوم مي

                                 
 .د آنو بع 22/54تفسير طبري .  1

 ...و 23/156ـ تفسير طبري  24ص .  2
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هجري است، بپردازيم، و به صالح ديديم كه بهترين روش تفسير، آنچه كه قابل 

  .باشدقبول و قابل رد است ـ تفسير ماثور و تفسير عقلي ـ مي

ين قسمت اساساً در ميدان تفسير مقارن ميان جمهور ـ اهل سنت و جماعت ا

  .ـ و شيعه جعفري اثني عشر، تاليف شده است

و آن بررسيهايي كه در گذشته بيان شد اصول تفسير و رويكردهاي مختلف تا 

حد بسيار بود، تفسير بعد از اين قرن، ممكن است براي قبول و رد آن در پرتو 

از شيخ االسالم ابن تيميه . گذشت، قوانين و ضوابطي وضع كردبررسيهايي كه 

چه تفسيري به قرآن و سنت نزديكتر است، زمخشري يا قرطبي؟ : سوال شد كه

  ...!!هللالحمد: بغوي؟ يا غير اينها؟ گفت يا

ترين تفاسيري كه در دست مردم است همان، تفسير ابن جرير طبري صحيح

كند، و در آن هيچ بدعتي ا سند ثابت ذكر ميباشد، زيرا وي سخن سلف را بمي

  .نمايدبن بكر و كلبي روايت نمياهمانند  يوجود ندارد، و از متهمان

زاق، و عبدبن حميده، و تفاسير غير ماثور با اسناد زيادند، همانند تفسير عبدالر

  .ن ابي قتيبه، و احمدبن حنبل، و اسحاق بن راهويهبو وكيع، و ا
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اي كه از آنها سوال شد از بدعت و احاديث ضعيف هگانابن تفاسير سه

و  ساختگي و دروغينبدورند، تفسير بغوي مختصر تفسير ثعلبي است و احاديث 

  .بدعت از آن حذف شده

خود شاگرد ثعلبي بوده، و از او خبر روايت كرده، اما ثعلبي از » واحدي«

تفسير واحدي  بدعت به دور بوده هر چند كه گفته است وي مقلد غير بوده، و

خالصه و مختصري است و در آن فوائد زيادي نهفته است اما پر از منقوالت 

  .باشدباطل و غير باطل مي

تفسيرش پر از بدعت است و بنابه روش معتزله و اصول پنجگانه » زمخشري«

  .آنها است

-بيشتر مردم نمي: اين اصول پنجگانه كتابش را در برگفته و به عبارت ديگر

به آن تفسير و مقاصد آن آشنايي و از تفسير قرآن آگاهي پيدا كنند و  توانند

  .باشد، و روايت كم از صحابه و تابعين ميدروغينهمراه با اين در آن احاديث 

و اسلوب است و نزديكتر به روش  از همه آنهاو تفسير طبري، بسيار بهتر 

يك از اين كتابها  باشد، و از بدعت دورتر است، هر چند كه هرو سنت مي قرآن

قابل نقداند، اما الزم است  ميان آنها تعديل ايجاد كرد، و به هر صاحب حقي 

  .داد را حقش
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- و تفسير ابن عطيه، بهتر از تفسير زمخشري و از جهت روايت و بحث صحيح

 هايي در آن نيزباشد، هر چند كه در مواردي بدعتاز بدعت دورتر مي ، وتر است

بسيار بهتر است، و شايد  هر حال از تفسير زمخشريولي در وجود دارد، 

نها آتفسير باشد، اما باز هم تفسير ابن جرير از همگي  چند راجحترين اين

  .تر استصحيح

زيادي داريم همانند تفسير ابن جوزي  بسيار تفاسيردر حقيقت ما غير از اينها 

  1.و ماوردي

دهد، و ن تفاسير ارائه ميآ االسالم ابن تيميه صورتي كلي ازبينيم كه شيخمي

ترين آنها تفسير كند كه صحيحكند و در نهايت تاكيد مينخست آنها را ذكر مي

  .طبري است

بينيم كه او در كند، مين تيميه تعريف تفسيرش را ميبكسي كه ا: اما ابن عطيه

كند آن تفسيرش اشاره به تفسير حضرت رسول و تعدادي از صحابه و تابعين مي

 ،»ما قيل فی تفسري القرآن, و اجلراة عليه, و مراتب املفرسين :باب« :ت عنوانهم تح

بعداً تفسير قرآن را به همه عادالن و با انصافان بعد از خود : گويدبعداً مي

                                 
 .388ـ  12/385مجموعه فتاواي ابن تيميه .  1
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واگذار كرد و هزاران فرد همانند عبدالرزاق، مفضل، علي بن ابي طلحه، بخاري 

  .اندآن را ديده... و

وري و مسايل دور آي تفاسير گوناگوني را براي مردم جمعبعداً ابن جرير طبر

   1.و گنگ را نزديك و حل كرد و اسناد را مورد معالجه قرار داد

تفسير ابن : ابن جوزي تفسير خود را از چند منبع اخذ كرده، از جمله آنها

غريب «و  »مشكل القرآن«جرير، و كتابهاي حديث، و در كتاب ابن قتيبه يعني 

اثر ابي  »حجة«كتابهاي معاني قرآن به ويژه كتابهاي فراء و زجاج و  ،»القرآن

االنباري در قرآن، و  ناثر ابي عبيده و كتاب اب »زالقرآنمجا«علي فارسي، و 

  .2..اثر خطابي »سماء اهللا الحسنيأ«

جوزي  نكند، ابن عطيه و ابماوردي در تفسيرش اخبار را بدون سند ذكر مي

بينيم كساني اين تفسيرهاي ند و به همين خاطر است كه ميباشنيز همانند او مي

   3.اندو براي تخريج آن اخبار تالش كرده اند گانه را مورد تحقيق قرار دادهسه

                                 
 .1/31تفسير ابن عطيه .  1

 ...596زاد المسير في علم التفسير اثر ابي فرج عبدالرحمان بن جوزي متوفاي .  2

 .الذكرگانه فوقنگاه به تفسيرهاي سه.  3
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اند همانند سمرقندي و ثعلبي، اخبار را بدون و كساني كه پيش از آنها بوده

ن نيز اسناد آن اند، و بغوي كه تفسير ثعلبي را مختصر كرده ايشاسند ذكر كرده

اخبار را ذكر ننموده، و خبر نيز وقتي حجت است كه داراي سند و صحيح 

  .باشد

و مهمترين تفسير بعد از طبري همان تفسير حافظ ابن كثير است، و روش وي 

باشد و از شيخ مفسرين ابن جرير و در تفسير همان روش استادش ابن تيميه مي

كند، بلكه هر چند كه او اكتفا به نقل نميكند، از كتابهاي حديث نقل روايت مي

پردازد و از او به بيان صحيح و ضعيف و موارد قابل قبول و قابل رد مي

جويد و از آنها آگاه است و اين بيشترين فايده و نسبت اسرائيليات دوري مي

كند، بدون آنكه ميان خوب و بد و صحيح و اش، اكتفا ميدادن آن به گوينده

شود و حاكم بر اي كه حجت تلقي ميتفسير نقلي. ق قايل شودضعف آنها فر

كه بعد از مفسرين تا حاال از دو منبع اساسي : توان گفتتفسير عقلي، مي

اند آن هم كتابهاي سنت و تفسير طبري است به همين خاطر استمداد گرفته

و مناسب ديدم نزد آن درنگي كنم و توقف نمايم و به قسم دوم كتاب رو آورم، 

  .باشدآن هم بيان تفسير نزد شيعه جعفري اثني عشر مي

 .واهللا املستمعان و هو نعم املولی و نعم النصري
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-ديديم كه آنها امام را همانند پيامبر در عصمتش و در صفات و عملش مي

در وحي همانند نبوت جز دانند، جمهور آنها اعتقاد دارند كه امامت در همه چيز 

  .شودبه امامان همانند پيامبر وحي نميتنها ه گويند كآنها مي. است

بعضي . و در تاييد عصمت و عدم خطاي امام همانند پيامبر وحي وجود دارد

هاي خداوند با پيامبر بود و او را ارشاد و از آنها اعتقاد دارند كه يكي از مالئكه

به لقاي خدا پيوست آن مالئكه  غكرد؛ وقتي كه پيامبر تعليم و تحكيم مي

. ي خود را با امامان ادا كندهمچنان باقي ماند و به آسمان پرواز نكرد تا وظيفه

  .اندهمراه با اختالف آنها در وحي، همگي آنها قايل به عصمت امامان

، تهاي آنها، ديدم كه عقيده آنها به امامبا مراجعه به تفسير و اصول و كتاب

د اميد است كه بيان اين اثر بزرگترين تاثير بر وضع اصول و پذيرش قرآن، دار

كافي و وافي باشد در ميدان تفسير مقارن ميان شيعه و سني، آنجا كه هيچ اثري 

شود، تفسير آنها همانند تفسير غير آنها يافت نمي ترا از عقيده آنها در امام

ساير مسلمانان آنها از  هر گونه اثر مغايري از امامان است، و به اندازه وجود

  .رندگي فاصله مي

با هم مساوي نيستند، بعضي از آنها روش اعتدالل و  يهي إثني عشرشيعه

اند و برخي از آنها هم تند و دوري از افراط و حفاظت از قرآن را پيش رو گرفته
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خواهند با تحريف لفظ و معناي قرآن و جعل ند، آنهايي كه ميگركذاب و طعنه

هاي گمراه و نند ديگر كتابهاي فرقهتاييد نمايند، هما تآن عقيده خود را در امام

  ...گمراه كننده

در اين قسم دوم از بحث دوم، شروع به بحث از تفسير و اصول آن نزد شيعه 

خواهيم كرد، نخست به بيان و اصول تفسير نزد آنها و نقش امام راجع به قرآن 

  .مجيد خواهيم پرداخت

  .افكنيمفسير آنها نگاه ميكنيم و به كتابهاي تبعداً شروع به بررسي تطبيقي مي

ماداميكه شيعه با هم فرق دارند، پس اين پژوهش نيز شامل كتابهايي كه بيانگر 

شود و نخست از سه كتاب آنها را به عنوان آن گرايشهاي مختلف باشد، مي

مصدر اصلي براي تفسير ماثور نزد آنها مطرح است، كه در قرن سوم هجري 

ر چند كه هر يك از آنها بيانگر نهايت افراط و كنيم، هظهور كردند، آغاز مي

 ست، و همراه با اين سه كتاب به ديگر كتابهايي كهاهتندروي گمراهي

مورد را كنند، رويكردهاي مختلف تفسير بعد از قرن سوم تا عصر حاضر بيان مي

  .دهيمبررسي قرار مي

انيف الذريعه الی تص«و براي تكميل بيان و توضيح اين موضوع به كتاب 
ها كتاب ديگر كه عنوان آنها بر افراط و مراجعه كردم، ديدم كه ده »الشيعه
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كردند ، چنان مناسب ديدم كه گمراهي كتاب الذريعه از آن موضوع بحث مي

  .بعضي از موارد آمده در كتاب الذريعه را ثبت كنم

پردازد، و تحقيق پيرامون بعضي از قسم دوم به بيان اصول تفسير شيعه مي

كتاب است كه از قرن سوم هجري تا  16كند آن هم تابهاي آنها را تقديم ميك

آن كتابهايي كه مولفان آنها متاثر از  به اند و بعداًعصر حاضر به نگارش در آمده

  .كنيماند، اشاره ميعقيده اماميه شده

ايم، بدين خاطر صورتي از وقتي كه اين قسم را به قسم اول ضميمه كرده

  .اممقارن را توضيح داده سطح تفسير

  :قرآن صامت و قرآن ناطق
  :امام همانند پيامبر

همانند در عصمت و صفات و علمش گفتند امام ي جعفريه را كه ميقبالً گفته

به يك نها به قرآن كريم و امام آكه وبدين سبب است . را آورديم نبي است

يعني  »ذا القرآن الناطقلک القرآن الصامت و هذ« :گويند و مي. كنند چشم نگاه مي
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و نقش آنها نسبت به قرآن صامت 1آنها امام قرآن ناطق است اينكه در ديده

  .درست همانند نقش پيامبر است

  :يهامذهب اخبار
ماداميكه قرآن كريم صامت است، الزم است كه به قرآن ناطق براي توضيح 

 به عمل :اندهگفت 2خاطر اخباريون جعفريه همينمراد خدا، مراجعه كنيم، و به 

قايل به حجيت  كهجمهور جعفريه يعني اصوليون آنها  !ظاهر قرآن جايز نيست

استقالل در عمل به ظاهر قرآن را بدون مراجعه به اخبار  نيزاند ظواهر قرآن

  .دانندروايت شده امامان، جايز نمي

                                 
اين قرآن را به نطق آوريد : برند كه امام علي گفتهو گمان مي 45الشيعه و التشيع ص .  1

زيرا آن خود براي شما به نطق نخواهد آمد و از آن كسب خبر كنيد زيرا در آن علم 
كند و به بيان گذشته و علم به آينده تا روز قيامت وجود دارد و آن ميان شما حكم مي

ن از روي قرآن به شما قرار اگر آن را از من بخواهيد م. پردازدموارد اختالف شما مي
 8/50ـ  1/61مقدمه تفسير قمي كافي  3ص . دهم چون من عالمترين شما هستممي

اصوليها اجتهاد و به كارگيري عقل : شوندجعفريه به اصولين و اخبارين تقسيم مي.  2
كنند و آنها نزد جعفريه اصحاب علم كنند آنها با ذهنيت اصولي بحث و فكر مياعتماد مي

  .شوندصول الفقه خوانده ميا
كنند، اعتماد دارند و اصولين اخباريون تنها به متون رواياتي كه از امامانشان روايت مي

توسط ميرزا محمد امين  11چنان اعتقاد دارند كه حركت اخباري در اوايل قرن 
 ...استرابادي به وجود آمد
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  :مذهب اصوليها
مولف كتاب : هنددمورد مناقشه قرار مي نظرياتشانرا در  يهااخبار اصوليان

دم جواز عمل به ظاهر ع: گويدفوائد االصول بعد از بيان حجيت ظواهر قرآن مي

ـ 1: كنندنسبت داده شده، و آنها به دو گونه استدالل مي هابه اخباري قرآن كريم

علم اجمالي به بسياري از تقييد و تخصيص مطلق و عموم نوشتاري، علم 

ل علمي است، مانع جريان اصول لفظي از اصولي همانگونه كه مانع جريان اصو

  .باشداصالت عموم و اطالقي كه مبناي ظواهر، مي

  .كنندـ اخباري كه از عمل به كتاب نهي مي2

باشد، نخست اينكه علم آنچه كه در آن دو روش است بسيار آشكار مي

شود، و پي بردن اجمالي با بحث و تحقيق از آن مقيدان و مخصصات منحل مي

اخباري : اما دوم... توان با تطبيق معلوم با اجمال، انجام گيردي از آنها، ميبه برخ

  .كنند با اينكه مشهور و يا متواتر باشدكه از عمل به كتاب نهي مي

وانند، گروهي كه قايل به منع تفسير قرآن با راي انها در ميان دو گروه فرآولي 

هر قرآن، ستقالل در عمل به ظااند، و گروهي كه قايل به منع انات ظنياو استحس
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باشد و آشكار نازل شد، مي غي آن ي كه قرآن در خانهبدون مراجعه به اهل بيت

   1.بيگانه است هااست كه مفاد هر يك از اين دو گروه با ادعاهاي اخباري

دانند نيز آن را منع مي ليهااند و اصوعمل به ظاهر كتاب را منع كرده يهااخبار

از رجوع به اقوال ائمه، و تحت همين ظاهر چيزهايي ديگري مگر اينكه بعد 

نها از آنچه كه ظاهر آنها دال بر معنايي است و آهمانند عام و مطلق و غير 

عام در عموميت خويش . توانند به وجود آينداحتمال معناي ديگري را دارد، مي

اهر مطلق در اطالق خويش ظ. هر چند كه احتمال تخصيص را دارد ،ظاهر است

آنها نيز راجع به امامان و روايتهاي . است، هر چند كه احتمال تقييد را نيز دارد

  .آنها جهت شناخت جايز نيست

بدون شك بعضي از عموميات قرآن كريم و «دهد و اين گفته آن را توضيح مي

سنت پيامبر مخصصات منفصل و جدايي دارند كه مقصود آن ، عمومات را بيان 

شود، حتي از طريق صاحب شريعت و ائمه اطهار معلوم مي نمايند، و اينمي

  .يابدهيچ عامي نيست مگر اينكه تخصيص مي: اندبعضيها گفته

                                 
واصول الفقه  105ـ 102قارن ص و كتاب االصول العامه للفقه الم 3/48فوائد االصول .  1

 .141ـ 138ـ  134ـ 3/135للمظفر 
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و به همين خاطر از امامان ما ذم استبداد به راي احكام آمده، زيرا در قرآن و 

سنت عام و خاص و مطلق و مقيدي وجود دارد و شناخت اين روشها جز از 

  .تر به درون خانه استمكن نيست، چون صاحب خانه آگاهطريق آل بيت م

اين چيزي است كه سرعت پذيرفتن عموم عام قبل از تحقيق و يأس از وجود 

اين عام ) گفته شود(كند، زيرا جايز است كه مخصص را به كندي رو به رو مي

ن و سنت مخصص دارند، و كسي كه اين عام آاز جمله عامهايي است كه در قر

رسيده از آن مطلع نباشد و نقل شده كه بر عدم جواز پذيرفتن عام قبل از به او 

  .مخصص و يأس اجماع وجود دارد

شود، اي گسترده دارد و شامل اقوال امامانشان نيز ميسنت نزد جعفريه دامنه

تواند بسياري از عموميات قرآني را آنها اجماع دارند كه كالم امامان آنها مي

اي دال بر گذشت مطلقهاي آن را مقيد نمايد و هيچ قرينه تخصيص و بسياري از

آورند از بعضي از ظواهر آن وجود ندارد، و اين را جزو امور قطعي به شمار مي

ولي آيا تخصيصهايي كه از ائمه آمده، جزو باب  1.و در آن هيچ كس شك ندارد

  .!ستآيند؟ در اين باره ميان جعفريه اختالف هنسخ يا تخصيص به شمار مي

                                 
 .142: 1/141اصول الفقه للمظفر .  1
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  :نسخ بعد از دوران پيامبر
بعضي از آنها معتقدند كه مخصصات ناسخ حكم عمومات است چون عام تا 

تاخير خاص از وقت عمل . شودوقت عمل بدان بنا به حسب غرض عمل مي

اگر مخصص و مبين عموم عام باشد، اين از باب تاخير بيان از وقت نياز است و 

در آن ضايع بودن، احكام و مصالح عباد  باشد، چوناين براي حكيم قبيح مي

پس واجب است كه ناسخ عام باشد، و عام نيز بر عموميت . بدون مجوز، هست

ماند و واجب است تا آمدن خاص بدان عمل شود، و در مرحله خويش باقي مي

  1.دوم واجب است بنابر طبق خاص عمل شود
  چگونه نسخ بعد از عصر نبوت و قطع وحي ممكن است؟

قطع وحي به معناي عدم تحقيق نسخ بعد از پيامبر نيست، : گويندها ميبعضي

حكم ناسخ را به عهده وحي خويش گذاشته، وحي نيز به وحي  غچون پيامبر 

  .سپارد تا زمان ظهور حضرت قائم و تبليغ آنديگر مي

                                 
 .144ـ 1/143مرجع سابق .  1
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ي در به ائمه آمده شده، و در كافي باباي درباره تفويض دين خدا اخبار عديده

ضوع منعقد شده، و بعد از اين هيچ گرايشي به عدم امكان تحقيق نسخ اين مو

  1.گذاردبعد از پيامبر باقي نمي

 باشد اين است كه حالل محمد تا روز قيامت حالل و حرامآنچه كه معلوم مي

اند، تا روز قيامت حرام است و آنها نيز اين را از امامان خويش روايت كرده او

  يابد؟يق ميپس چگونه و كي نسخ تحق

ظاهر اخبار، عرفاً بيان : گويدابوالقاسم خوئي مرجع سابق آنها در عراق مي

شود، مراد از استمرار شريعت مقدس است، و آنها با شريعت ديگري نسخ نمي

آن اين است كه تمامي آنچه متصف به حالل و حرام است، اين حالل و حرام 

به هيچ شريعت  باشد وجا ميمحمد است و احكام پيامبر تا روز قيامت پابر

   2.»شودديگري نسخ نمي

  :تخصيص
ـ بعضي از جعفريها اعتقاد بر آن دارند كه اين مخصصات كاشف اتصال كل 2

ي نيست كه بعد از عصر نبوت ضعام به مخصصش است و اين تخصيص عار

                                 
 .4/274فوائد االصول .  1

 512اجود التقريرات ص .  2
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مده باشد بلكه اين مخصصات متصله مخفي است و به مخصصات منفصل آپيش 

  .به آنها رسيده

ها به سوي ضبط قرائن و به خاطر زياد بودن انگيزه: گويدشيخ طوسي مي

مخصصات متصله و اهتمام راويان به حفظ و نقل آنها، عادتاً غير ممكن است 

كه مخصصات متصله بعد از مخصصات منفصله بيايد در حالي كه همه آن براي 

  .اندما نامعلوم

بينيم ن آن وجود ندارد، ما ميهيچ وجهي براي محال بود: گويمدر پاسخ مي

كه بسياري از مخصصات منفصله روايت شده از طريق ما از امامان روايت شده 

آن مبهم بودن و نامعلومي  غبه طريق خويش از پيامبر  ي مسلمانان بنااز عامه

  1.مخصصات متصله را براي ما كشف خواهد كرد

  :كتمان حكم تقيه يا تدرج
ه درباره تخصيص اعتقاد داشتند، ولي بر اساس برخي از جعفريها اين گون

اند، و هيچ مانعي براي تاخير آنها اينكه اين مخصصات همان مخصصات حقيقي

از وقت عمل به عام وجود ندارد، چون عموميات متقدمه، مفاد آنها حكم واقعي 

نيست، بلكه حكم همان چيزي است كه مخصص منفصل عهده دار بيان آن 

                                 
 .4/274فوائد االصول .  1
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ن آن به خاطر مصلحتي است كه در تاخير وجود دارد، و عموم شده، و تاخير بيا

به خاطر اين پيش افتاده كه بدان تا آمدن مخصص عمل شود، پس مفاد عموم 

  1.حكمي ظاهري باشد و خاص از وقت عمل به عام به تاخير افتد

عام جايز است كه براي : گويددهد و ميعالمي ديگر اين راي را توضيح مي

ري و صوري به خاطر مصلحتي كه حكم واقعي مقتضي كتمان بيان حكمي ظاه

آن باشد و اينكه به خاطر مصلحت تقيه يا مصلحت تدرج در بيان احكام باشد 

همانگونه كه اين از روش پيامبر در بيان احكام شريعت معلوم است، بيايد، هر 

 چند كه حكم واقعي تابع مصلحت واقعي ثابت شده براي اشياء با خود عناوين

- هر گاه خاص آمد، اين واقعي را كشف مي. باشداوليه و بنابر طبق خاص، مي

كند و مبين عام و مخصص آن است، اما حكم عامي كه نخست ظاهر و صورت 

آن ثابت شده باشد، اگر موضوع آن ارتفاع و به بيان رسيده شده باشد، اين تنها 

  2.باشدمين است، و اين از باب نسخ نآبه خاطر مرتفع كردن موضوع 

اگر جايز باشد عام بدين گونه براي بيان حكم ظاهري و : گويدبعد از اين مي

شود، يعني صوري بيايد، اگر اين ثابت شود، آن خاص مخصص محسوب مي

                                 
 .4/274مرجع پيشين .  1

 .1/144اصول الفقه المظفر .  2
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قطعاً كشف واقع را كرده، و اگر ثابت شود كه اين در حدود بيان حكم واقعي 

اشد، بدون شك اين تعيين براي مصالح واقعي ثابت شده با عناوين اوليه آن ب

  .شودكند كه آن خاص ناسخ آن محسوب ميمي

اما اگر اين موضوع ميان هر دو در حال جريان باشد، يعني دليلي براي تعيين 

  ند؟نها در حمل راجحترآد، كداميك از يكي از آن دو جهت وجود نداشته باش

يص ترين انها به صواب، همان حمل كردن وي بر تخصگوييم نزديكمي

1.است
  

پندارند كه جايز نيست در اين حالت همراه با اين ترجيح، غير وي چنان مي

  2.آن را جز بر نسخ حمل كرد

كنم ي اين امر از پيامبر غير معروف است و گمان نميكتمان حكم واقعي تقيه

كه شيعه آن را بگويند، و جايز نيست كه مسلمان بدان معتقد باشد، شايد مراد 

كند، نسبت به امامانشان باشد، يعني اينكه امام آن حكم را كتمان مي آنها از تقيه

ترسيد كه آنها را از كرد از خود و پيروانش ميزيرا اگر آن را ظاهر و آشكار مي

                                 
 .1/144مرجع سابق .  1
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باشد كه هر چند غير مقبول است، بين ببرند و تقيه از اينجاست و اين رايي مي

  .ن با عقيده جعفريه همخواني داردآولي 

ج در بيان احكامي كه جعفريه بدان معتقد است، عالم مشهور آنها اما تدر

اماميه معتقد «: گويددهد و ميمحمد حسين آل كاشف الغطا آن را توضيح مي

اي حتي حكم خونهاي است كه خداوند در شريعت اسالمي براي هر واقعه

مجروحي، حكمي قرار داده، و خداوند براي هر عملي از اعمال افراد مكلف 

كمي از احكام خمسه براي آن قرار داده يا واجب يا حرام يا مندوب يا مكروه ح

ي مالي و عقد نكاحي نيست مگر اينكه در شرح حكم معامله هيچ يا مباح، و

خداوند تمامي اين احكام را نزد پيامبر خويش . عصمت و فساد آنها بيان شده

با وحي و الهام گرفت ن را از خداوند آحضرت محمد به وديعت نهاد، و پيامبر 

بسياري از آنها را براي مردم بيان ... و او نيز بنابر شرايط و حوادث و وقايع و

كرد، به ويژه براي ياران و نزديكانش كه هميشه در حضور وي بودند، تا اينكه 

لَِّتكُوُنواْ ُشَهَداء ﴿و مبلغ شوند » )صحبت(آنها براي ديگر مسلمانان در ديگر جاها 

اند كه ، و بسياري از احكام مانده١﴾اسِ َوَيكُونَ الرَُّسولُ َعلَْيكُْم َشهِيًداَعلَى النَّ

انگيزه و باعثي براي بيان آنها ـ يا به خاطر عدم ابتالء آن در زمان پيامبر، يا به 
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خالصه اينكه حكمت ... خاطر عدم مصلحتي براي نشر آن ـ وجود نداشت

بيان بعضي از احكام و كتمان بعضي از تدرج و پي در پي و گام به گام مقتضي 

آنها شد، ولي پيامبر آنها را نزد جانشينان و اوصياي خويش به وديعت نهاد، و 

اي متعهد است كه بايد آن را بنابر حكمت انتشار دهد و آن را به هر صحابه

كرد و بعد از مدتي از حيات خويش ديگر وصي بسپارد؛ پيامبر عامي را ذكر مي

كرد، بلكه آن را نمود و گاهاً آن را نيز اصالً ذكر نمينيز بيان مي را آنمخصص 

  1.»سپرد تا اينكه آن را در وقت مناسب خويش اعالم نمايدبه وصيش مي

بعد از اين روشن است آنچه را كه جعفريه نسبت به قرآن ناطق ـ امام ـ 

نجا جز به صحت است، اقوال آنها در اي تگفتند، اثري از آثار آنها در عقيده امام

كند، تا جايي كه آنچه را كه براي پيامبر از بيان و صحت پيدا نمي تعقيده امام

تخصيص، تقييد، و بلكه نسخ است براي امام نيز قايلند و حتي گام به گام و 

شود، بلكه آن براي شريكان تدرج نزد آنها با قطع وحي و فوت پيامبر تمام نمي

  .ماندقي ميپيامبر در رسالتش، همچنان با

اي نظري و تئوري نيست بلكه ، مسالههآنچه را كه شيعه در اينجا ذكر كرد

ن را در آبيانگر اصول تفسير و اصول تشريع آنها است و ما تطبيق علمي 
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بينيم و هنگام بحث كتابهاي آنها كه پيرامون تحقيقات قرآني صورت گرفته، مي

سير كه در قرن سوم هجري نوشته از كتابهاي آنها، ما سه كتاب آنها را در تف

كنيم، و اين كتابها، كتاب خدا را به كتابي از كتابهاي شيعه اند، مشاهده ميشده

نمايند، زيرا بسياري از آيات را خاص امامان و بزرگان دين و واليان تشبيه مي

اند، همچنين افراط دانند، و هر كه را كه آن واليت را انكار كند، تكفير نمودهمي

ها هاي ديگري كه در آينده توضيح داده خواهند شد، و ما نيز در دها و گمراهيه

  .بينيمكتاب تفسير ديگر شيعه آن را مي

جعفريه، جز در قرن چهاردهم به فكر علم اصول نيفتادند و جز در قرن پنجم 

وقتي كه اين را شناختيم، اين  1.تصنيف و تاليف را انجام ندادند ،راجع به علم

جع به علم اصول آنچه را كه شيعه در اينجا را: دهد كه بگوييمامكان مي به ما

گانه يا تصديق آنها نيست، از آنجا كه آنها به تاج از كتابهاي سهتناند، جز اسگفته

  .برند از آن امامان است، اعتماد دارندروايتهايي كه گمان مي
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  :ظاهر و باطن
  :ظاهرهاحجيت 

در برابر ظاهر قرآن كريم  هاگيري اخباريضعهمين حاال ذكر كرديم كه مو

ند، و مرجع سابق آنها در عراق ا هچگونه بود، و جمهور جعفريه آنها را رد كرد

بدون شك پيامبر براي فهم مقاصد خويش «: گويدن ميآدرباره حجيت ظاهر قر

هاي تفهيم اي اختراع نكرد، بلكه با قومش هر طور كه ممكن بود از راهراه ويژه

او قرآني را آورد تا مردم معناي وي را بفهمند و در : گفتتكلم سخن ميو 

آيات وي تدبر نمايند، و ديگران را به امر آن امر و به گواهي آن نهي كنند، و در 

أَفَلَا َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ أَْم  ﴿آيات قرآن كريم چيزهايي دال بر اين تكرار شده،همانند 

َولَقَْد َضَرْبَنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمن كُلِّ َمثَلٍ ﴿، و ۴۷/۲۴ ﴾َهاَعلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُ
َنَزلَ بِِه ﴿ ، و ۲۶/۱۹۲ ﴾ َوإِنَُّه لََترتِيلُ َربِّ الَْعالَِمَني﴿، و ۳۹/۲۷ ﴾لََّعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ 

 بِِلَساٍن َعَريبٍّ مُّبِنيٍ﴿ و  ۱۹۳/۱۹۴ ﴾ الرُّوُح الْأَِمُني َعلَى قَلْبَِك ِلَتكُونَ ِمَن الُْمنِذرِين
فَإِنََّما ﴿ ، و ۳/۱۳۸ ﴾َهـذَا َبَيانٌ لِّلنَّاسِ َوُهًدى َوَمْوِعظَةٌ لِّلُْمتَِّقَني ﴿، و ۱۹۵﴾

َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمن  ﴿و  ۴۴/۵۸﴾َيسَّْرَناُه بِِلَسانَِك لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ 
أَفَالَ َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَْيرِ اللِّه لََوَجُدواْ ِفيِه ﴿ ، و  ۵۴/۱۷ ﴾ِكرٍمُّدَّ
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كه دال بر وجوب عمل به قرآن و لزوم  و آياتي ديگر... و ،۴/۸۲ ﴾اْخِتالَفًا كَِثًريا

  .باشندشود، ميمي يدهپذيرفتن آنچه كه از ظاهر آن فهم

بر حجيت ظواهر قرآن و فهم معاني آن توسط عرب، داللت و چيز ديگري كه 

بشريت را  كند، اين است كه قرآن براي حجيت بر رسالت نازل شده، و پيامبرمي

اين بدين معنا  .اي مانند آن به مبارزه طلب كرده است براي آوردن حتي سوره

بيل ، زيرا اگر قرآن از قفهميدند مياست كه عرب معناي قرآن را از ظواهرش 

با قرآن صحيح نبود،  و مقابله بود درخواست از آنها براي معارضه مي معما و لغز

نها از آن كساني نبودند كه بتوانند آشد، چون و براي آنها اعجاز قرآن ثابت نمي

رض و هدف از انزال قرآن و دعوت بشر براي ايمان غو اين منافي  بفهمندن را آ

  1.است... به آن 

ن است كه راجع آتر از اين واضح« 2:اره حجيت ظواهر گفتهو عالمي ديگر درب

به آن بحث طوالني كرد، چون  بشر با اين همه در لغاتش به پذيرفتن ظواهر 

باشد، اگر ممكن كالم تن دادند، و ترتيب آثار و لوازم آن بنابر ظواهر كالم مي
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، اينها شدباشد كه از پذيرفتن آن شانه خالي كرد هرگز فهم كالم حاصل نمي

  .دهندتعداد بسيار كمي را تشكيل مي

و عصر پيامبر، عصري تازه نبود، تا مردم هر يك با روشي خاص به فهم متون 

بپردازند و به ظهور يكي از گنجهاي قرآن اعتماد نكند، و پيامبر هرگز خود 

روشي خاص و جدا از مردم همزمان خويش براي فهم نداشت، اقرار قطعي 

  .نها در فهم براي اثبات حجيت ظواهر كافي استپيامبر به روش آ

زبان عرب نازل شد، و روش آنها را براي عرضه افكار خويش  بهقرآن 

   1.»انتخاب كرد، و كالم ظاهر قرآن قابل فهم است و بايد بنابر آن حركت كرد

  :پافشاري در تاويل براي تاييد عقيده

نگونه كه قبالً ديديم ـ آنها هر چند آنها قايل به حجيت ظاهر قرآنند اما ـ هما

دانند و قايل به اين هستند كه امام مبين مراد خدا و مي غامام را همانند پيامبر 

در قسمت اول ديديم آنها وقتي كه براي  .باشدمخصص عام و مقيد مطلق آن مي

اعتقاد خويش از ظاهر قرآني دليلي پيدا نكردند، رو به تاويل كردن آوردند، و 
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آنچه كه بدان اعتقاد داشتند، مورد مناقشه قرار داديم، و هيچ دليلي  آنها را در

اي اساسي آن در قرآن و براي صحت اعتقاد خويش ارائه ندادند، وقتي كه عقيده

  چه؟... سنت دليلي براي تاييد خويش نداشته باشد، پس مسايل فرعي و

  :باطن

اند، كرديم، نياستاده ي اثني عشر، آنها تا حد اين تاويلي كه بدان اشارهشيعه

قرآن داراي ظاهر و : انداند كه آنها گفتهآنها به پيامبر و امامان خويش نسبت داده

 1ن نيز باطن ديگر دارد تا هفت باطن و يا هفتاد باطن ديگرآباطني است و باطن 

باشد، تنها نيستند بلكه همگي اينها در قول به اينكه قرآن داراي ظاهر و باطن مي

  .دان قايل هستندآنها ب

» ن و باطنهآظاهر القر«اهللا، تحت عنوان استاد جليل القدر مرحوم علي حبيب
اگر كسي كالمي عربي را شنيد، آنچه را كه كالم بنابر وضع خويش « :گويندمي

شود، اگر در آن به تدبر افتادند از آن كند به ذهنش متبادر ميبر آن داللت مي

ظاهر كالم است و  ؛تبادر اول اينشود، مفهم ميمقاصدي خفي و نهان اغراض و 

كنند، و مفهوم دوم، اين باطن كالم است و همه لغت دانان عرب آن را درك مي
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ن نيز بدين معنا داراي ظاهر و باطن آاين جز با تدبر حاصل نخواهد شد، قر

شود مگر اينكه باشد، و به دومي اعتماد نمياست، و هر دوي آنها مورد نظر مي

ايد متناقض اول باشد، و بايد براي آن از مقاصد و اهداف دين شواهدي داشته نب

  1.باشد

امام غزالي قبل از اين راجع به باطن و ظاهر صحبت كرده، و باطن را به پنج 

  !قسم تقسيم كرده

اينكه در درون آن چيزي نهفته باشد كه اكثر اذهان از فهم آن قاصر : يك

  .باشند درك آن مختص خواص است

توانند آن را ذكر نمايند، و جزو نهانيهاي انبياء و صديق است و آنها نمي: دو

اين بدين معنا نيست كه ديگران از فهم آن قاصرند، بلكه ذكر آن به بيشترين 

  .رسانند و به انبياء و صديقين ضرر نخواهند رساندشنوندگان آن ضرر نمي

كنند و به هيچ فهم ميچيزي است كه اگر صريحاً ذكر شود همه آن را : سه

  .رساند ولي آن را بنابه روش استعاره و رمز به كار بردهكس ضرر نمي
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كنند، و براي درك جزئي آن اي كلي آن را درك مياينكه انسان به شيوه: چهار

  .نياز به تحقيق و ذوق هست

شود، كساني كه فهم كوتاه آنكه با زبان سر نه با زبان حال از آن تعبير مي: پنج

آورند، اما افراد آگاه به دارند فقط ظاهر آن را درك و آن را نطق به شمار مي

  . دننمايحقايق رازهاي آن را درك مي

3
3و !! قرآن راجع به امامان  1

  !!راجع به دشمنان آنها  1

ا در اماميه تاييد كرده ـ جعفريه در قول به باطن تنها نيستند، بلكه عقيده آنها ر

تا جايي كه قبالً گذشت ـ آنها درباره سخن از باطن تا غير از حد خود رفته، 

3حتي بعضيها ـ همانگونه كه خواهد آمد ـ 
3قرآن را راجع به ائمه و  1

نيز  1

4گويند درباره دشمنان آنان ـ حتي بعضيها مي
نيز درباره دشمنان است و اينها  1

اند، تا غير خود ها را به آنها نسبت دادهكه به ائمه اطهار افترا بسته و اين گمراهي

را به گمراهي بكشانند، و به همين خاطر كتاب خدا را در راستاي خواهشاي 

چه بيشتر به نمايند تا آخر هر  كنند، و آن را تحريف مينفساني خويش تاويل مي
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ها نزديك كنند، و آنها فرق زيادي با اسماعيليهاي كتابي از كتابهاي آن فرقه

  .باطني ندارند

فند، و هر كه نداي بينيم كه آنها مختلو هنگام برخورد با كتابهاي آنها مي

و قبل از سخن از آن كتابها از موضوعي  ،اين چيزي نسبي است اعتدال سر دهد

وييم، از آنجا كه به حفاظت قرآن كريم از نقض و گمهم و خطير سخن مي

  .تحريف، مطلق است

  :قرآن كريم و تحريف

  گويند؟چرا از تحريف سخن مي

با رجوع به كتابهاي جعفريه، جدالهايي پيرامون تحريف ميان اعتدال گرايان 

كنيم، و به همين خاطر با اختصار هر چه نسبي و افراط گرايان آنها، مشاهده مي

  !به توان خويش به اين مساله خواهيم پرداخت بنابيشتر 

 ﴾الَ َتْبِديلَ ِلكَِلَماِت اللِّه﴿که باشد، اين است آنچه كه نزد جمهور قطعي مي

إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر َوإِنَّا لَُه ﴿، و خداوند حفظ قرآن را متعهد شده )۶۴:ونسي(

د براي حفظ آن تا روز قيامت به همين خاطر خداون ،)۹:حجر(﴾ لََحاِفظُونَ
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دوران ابوبكر  در كساني را آماده كرده، و قرآن در دوران پيامبر نوشته شد و

في كه در دوران حصبندي شد، و بعداً مآوري و جمععصديق و عمر فاروق جم

معلوم است ـ به نگارش درآمد و در بر همگان حضرت عثمان ـ همانگونه كه 

ان حفظ شده، و در هر شرايطي مسلمانان آنچه در به گذر زم سطور و صدور بنا

اند، و اين چيزي است كه همه آن اند براي حفظ قرآن به كار انداختهتوان داشته

  .كنيمرا احساس مي

كساني كه براي نابودي اسالم تالش كردند، تالش شيطاني خود را براي طعن 

آنها دچار شك شدند  ر كور خوانده بودند؛در قرآن مجيد آغاز نمودند، اما بسيا

و مورد خشم عالمان به قرآن قرار گرفتند و راه و روش آن كافران جاي چندان 

بينيم باشد اين است كه ميب ميجب نيست، اما آنچه كه بسيار جاي تعجتع

دانند ولي تحت تاثر آن كافران قرار كساني كه خود را منتسب به اسالم مي

رآن كريم و نصوص صريح و ظاهر آن خالي ي افتخار است كه قمايه! اندگرفته

باشد كه تاييد عقيده افراط گرايان اثني عشر در اماميه نمايد، آنها از مواردي مي

ويالت فاسد نيز اكتفا نكردند ـ همانگونه كه خواهيم ديد ـ بلكه به جنايتي أبه ت

ه آورند و آن هم افتراء بستن عليه صحابه كرام است، به ويژبس سترگ روي مي

پيش از امام علي منصب خالفت را عهده دار شدند و آنها  ي كهخلفاي راشدين
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اجراي در خواهند اين را بيان كنند كه خلفاي راشدين به ويژه با اين افتراها مي

اند، و اينكه آنها كار بودهشريعت اسالمي و نقل آن و حفظ قرآن كريم خيانت

شان رسوا تا مبادا كارهاي غصب كردند، در قرآن تحريف نمودند را خالفت

  !!گردد و حق علي در خالفت و ائمه بعد از آن ظاهر نگردد 

  كتاب فصل الخطاب

فصل اخلطاب فی حتريف «از جمله مشهورترين كتابهاي آن افراط گرايان كتاب 
 2در ص  1.است حسين بن محمد تقي النوري طبريتأليف  »ربابكتاب رب األ

  :خوانيم اين كتاب مي

بي لطيف و سفري مبارك است، آن را براي اثبات تحريف قرآن و اين كتا

  .»امرسواييهاي اهل جور و عدوان تاليف كرده

وقتي كه «آورد از جمله و روايتهاي زيادي را براي افاده تحريف قرآن مي

پيامبر به لقاء خدا پيوست، دو بت قريش خالفت ظاهري را غصب كردند، 

                                 
در كوفه وفات كرد و  1320ه دنيا آمد و در سال هـ در طبرستان ب 1254در سال .  1

 .مولف كتاب مستدرك وسايل الشيعه است
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و  گذاشت اي پارچهبندي كرد و آن را در ا جمعاميرالمومنين علي همه قرآن ر

اين كتاب خدا است، رسول خدا : آن را نزد آنها در مسجد برد، و به آنها گفت

به من دستور داد كه آن را براي اتمام حجت به شما عرضه كنم، فرعون و نمرود 

حافه مسلمانان را فرا قاين امت گفتند، ما محتاج قرآن تو نيستيم ـ ابي ابن 

هر كه هر چند قرآن را نزد خود دارد آن را بياورد، ابو : واند و به آنها گفتخ

عبيده جراح، عثمان، سعدبن ثابت و گروهي ديگر از مسلمانان آن را آوردند، و 

هايي را كه از آنها بعد از آوري كردند، و آن عيب و كاستياين قرآن را جمع

نمودند، و به همين خاطر است وفات پيامبر صادر شده بود، آن را از آن حذف 

آوري قرآني كه حضرت علي آن را جمع!! بينيم آيات آن غير مرتبط است كه مي

باشد، و در آن همه چيز كرده با خط خويش نزد حضرت مهدي محفوظ مي

  1.وجود دارد

  :سوره واليت در كتاب دبستان مذاهب

عثمان مصحفها  گويندبعضيها مي«از مولف كتاب دبستان مذاهب نقل شده كه 

كرد را از بين برده، و اهل بيت مي اي كه بحث از فضلوزانده و سورهرا س

                                 
 .10ـ 9مرجع فوق ص .  1
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اي ديگر كه كامالً دروغ است را ذكر كرده، و خود بعداً راجع به اين سوره

ظاهر اين كالم اين است كه از كتابهاي شيعه گرفته شده باشد، «: گويدسخن مي

ام، جز اينكه شيخ محمدبن علي بن شهر يدهو من اثري از آن را در آن كتابها ند

چيزي را همانند اين آورده، اينكه » بلالمثا«اني، در كتاب خود رزندشوب ماآ

  1.اندآنها تمام سوره واليت را از قرآن حذف كرده

آن كتاب در  همه نها را عيناً نقل كرديم، وآهاي كمي بود كه اين نمونه

و بعداً اين گونه به اهل بيت اطهار افتراء  دارد،تاريكي اين گمراهي قدم بر مي

  اند؟بندد، پس آن افراط گرايان افتراگر چه كسانيمي

  اند؟چه كساني قايل به تحريف

قايالن به واقع شدن تغيير و نقض در قرآن، «: گويدمولف كتاب سابق مي

مذهب شيخ جليل علي بن ابراهيم قمي شيخ كليني است، او در تفسير خويش 

آن به اين مسئله تصريح كرده، كتابش را پر از اين اخبار نموده، با وجود  در اول

آنكه خود در اول كتابش متعهد شده بود كه جز اقوال مشايخ و معتمدان مورد 

، بنابر آنچه كه ثقة االسالم كلينینظر خويش در آن نياورد، و مذهب شاگرد آن 
                                 

 .157ـ 156فصل الخطاب ص .  1
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صريحي در اين باره در كتاب اند، اخبار بسيار زياد و گروهي بدان نسبت داده

... والروضه و در  »النكت و النتف من التنزيل«آورده است؛ به ويژه كتاب  احلجة

  1.به رد و تاويل آنها پرداخته

محقق سيد محسن كاظمي در شرح الوافيه مذهب آن را روشن كرده آن هم از 

ال إمع القرآن كله نه مل جيإباب «عنواني كه در بابي انتخاب كرده و آن را نام نهاده 
باشد كه انتخاب عنوان هر وي ظاهر است اين مي آنچه كه از روش» ةئماأل

همانگونه كه گفته شد، : گويممن نيز مي. فصلي به معناي رضايت به وي است

مذاهب گذشتگان اغلباً از عناوين ابواب شان چيز را ياد گرفتند، و عالمه 

تصريح كرده است و به همين روش مجلسي در مرأة المومن، هم بدين گونه 

 است كه پي به مذهب الثقة الجليل محمدبن حسن صفار در كتاب البصائر و  در

ن عندهم مجيع أئمه باب فی األ«بريم، و عنوان آن هم بابي كه در آن هست، پي مي
و اين در داللت صريحتر از آن است كه در  »غرسولالنزل علی أالقرآن الذی 

  .»ئمه حمدثونن األإ«ب كافي آمده، در با

                                 
جزء اول اصول الكافي و روضه الكافي كتاب اثر االمامه في الفقه الجعفري و اصوله .  1

 .355ـ 296ص 
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و اين مذهب صريح الثقة محمدبن ابراهيم نعماني شاگرد كليني مولف كتاب 

الغيبه المشهور، در تفسير كوچك خويش كه در آن به ذكر آيات و اقسام آن 

ي تفسير علي بن ابراهيم است، و ي شرحي براي مقدمهپرداخته، و به منزله

ان قمي در كتاب ناسخ القرآن و منسوخه صريح الثقه الجليل سعيدبن عبدالرحم

التحريف فی  :بابكتاب البحار، بابي را تحت عنوان  16و همچنين در جلد 
جل مهارواه شيخنا رمحه اهللا عليهم من العلامء  و نزل اهللا عزأاآليات التی هی خالف ما 

  1.آورده» آل حممد

و از «: گويدمي پردازد، تا جائيكهمولف همچنين به ذكر قائلين به تحريف مي

توان پي به ادعاي كل آنچه كه ذكر كرديم و آن را با اختصار نقل نموديم، مي

مشهور عظيمي ميان متقدمان و گذشتگان و انحصار مخالف در آنها به اشخاصي 

  .بريممعين كه ذكر آنها خواهد آمد، مي

                                 
 .26ـ 25فصل الخطاب ص .  1
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اصحاب به صحت اخبار مشهور : گويدسيد محدث جزايري در االنوار مي

بلكه متواتر كه صراحتاً بر وقوع تحريف در قرآن هم از لحاظ كالم و ماده و 

  1.انداعراب و تصديق بدان، اذعان كرده

رده، كا، فساد آنچه كه محقق كاظمي ذكر از تمامي اينه«: گويدو بعد مي

ن در علي بن ابراهيم و كليني، يا با مفيد و بعضي ديگر درباره انحصار قائل بدا

  2.شوداز متاخرين روشن مي

و بعداً صحابه بهترين ـ امت ـ را متهم به كفر و عناد و جبروت و حماقت 

و شايستگي جمع قرآن را  لياقتاين به اين هدف برسند كه آنها با اند تا كرده

   3.ندارند

نند روايت كليني كه از امام صادق ت هماارواي گونه از اين يزيادو بسيار 

را در  »هزار آيه بود 17قرآني كه جبرئيل براي محمد نقل كرد داراي «! نقل كرده

  1.بينيم كتابهاي آنها مي

                                 
 .30بق ص مرجع سا.  1

 .32ـ 31مرجع سابق ص .  2

 .82مرجع سابق ص .  3



 219

اند، بيشتر از دو هزار حديث است، و اخباري كه دال بر تحريف«: گويدو مي

ادعاي بيشتر از آن را ... گروهي همانند مفيد، و محقق، داماد، عالمه مجلسي و

  2.»اندكرده

اند كه در آنها بحث از آن اخبار از كتابهاي معتبري روايت شده«: گويدو مي

نمايند، جز كتاب اعتماد اصحاب ما در اثبات احكام شرعي و آثار نبوي، مي

اند، الزم قرائت اثر احمدبن محمد يساري، و ائمه رجال او را ضعيف دانسته

نمايند، ذكر از قرائتي كه بر جواز استناد بدين كتاب داللت مياست كه ما برخي 

   3 .كنيم

اعتقاد اساتيد ما به اين مسئله واضح «: گويدمي 4يكي از مفسرين جعفريه

در  نقصانمحمدبن يعقوب كليني معتقد است كه تحريف و  ثقة االسالماست، 

ره روايت كرده، و قرآن رخ داده، زيرا وي در كتابش كافي روايتهايي در اين با

به نقد آنها هم نپرداخته، با وجود آنكه در اول كتابش گفته او آنچه را كه روايت 
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كند بدان باور و اعتقاد دارد، همچنين استادش علي بن ابراهيم قمي، او هم مي

تفسيرش پر از آنها است، و شيح احمدبن ابي طالب طبرسي نيز در كتابش 

  ».است االحتجاج، بر اين روش نوشته

: اي كه بر تفسير قمي نوشته، گفته استيكي از نويسندگان معاصر در مقدمه

اين تفسيري است همانند ديگر تفاسير قديم، و حاوي روايتهايي است كه مفاد «

است از تحريف و تغيير  ما مصحفي كه حاال در دست كه؛باشد آنها اين مي

لف اين را نگفته بلكه محدثين سالم نمانده، و جواب اين نيز آن است كه تنها مو

  1.»گذشته و متاخر به طور عام و خاص با او همنظراند

كليني و برقي، عياشي و «: گويدپردازد و ميو بعد به ذكر قائلين به تحريف مي

نعماني، فرات بن ابراهيم، احمدبن ابي طالب طبرسي مولف كتاب احتجاج، 

سيد بحراني، آنها آيات و  مجلسي، سيد جزايري، حر عاملي، عالمه فتوني،

پوشي در آنها نيست، براي اثبات مذهب روايات زيادي را كه امكان چشم

  .اندخويش آورده

                                 
 .22نگاه مقدمه مذكور ص .  1
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دهد  اين است كه تحريف الزم چيزي كه آن حرفها را كم اهميت جلوه مي

بنابر قول آنها جداً آسان و مخصوص آيات واليت است، و اين باعث تغيير 

شود، و اين دهد، نميه همانا روح قرآن را تشكيل مياحكام و مفهوم جامعي ك

در حقيقت تحريف نيست، و غير شيعه نبايد به اين مسئله چنان اهميتي بدهند و 

   1 .از اين جهت عليه آنها بشورند

  :پردازندبا حركت افراط گرايان مي اعتدال گرايان شيعه به مقابله

افرط گرايان شيعه اثني  اين حركتي از حركتهاي تشكيك و تضليل بود كه

اند، و بعداً هنگام بررسي كتابهاي آنها به بحث بعضي از آن را بر پا كرده يهعشر

ـ تا حدي  يانگراايشان خواهيم پرداخت، ولي آنچه كه مهم است، اينكه اعتدال

اند، و ـ از برادران جعفريه به مقاومت با اين حركت از قديم و جديد پرداخته

اند، و اند و گمان قائالن به تحريف را خنثي كردهبطالت برداشته پرده را از اين

دهند ـ و قائالن به اند آن روايتهايي كه آنها به اهل بيت نسبت ميبيان داشته

اند و مفيد وقوع تحريف كنند ـ بعضيهاشان قابل تاويلتحريف بدان استناد مي

  .)اندزيرا دروغ محض(كرد نيستند، و مابقي نيز نبايد به آنها گوش داد و توجه 
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مشهورترين كسي كه در قديم به مقاومت و مقابله با حركت تضليل پرداخت، 

» من ال يحضره الفقيه«محمدبن بابويه قمي ملقب به صدوق بود، او مولف كتاب 

يكي از كتابهاي چهارگانه معتقد نزد جعفريه است، و سيد شريف مرتضي و 

ر التبيان و دو كتاب از كتابهاي شاگردش شيخ طوسي مولف كتاب تفسي

چهارگانه حديث كه قبالً ذكر شد، و شيخ مفسر جعفريه ابي علي الفضل بن 

   1 .حسن طبري

قرآن به طور نبوت، و منبع «: هاي سيد مرتضي اين است كهاز جمله گفته

علوم شرعي، و احكام ديني است، و علماي مسلمانان نهايت توجه و تالش را 

اند تا جاييكه همه اختالفهاي اعرابي، قرائتي، حرفي آن كرده به حفظ و حمايت

اند، پس با وجود اين همه توجه و ضبط شديد و محكم اي آن را شناختهو آيه

  2؟»تغيير و نقص قرآن چگونه ممكن است

بندي و تاليف شد، ي فعلي جمعقرآن در عهد پيامبر همانند نسخه«: گويدو مي

شد، حتي ل آن در آن زمان تدريس و حفظ ميو استدالل شده كه قرآن ك
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گروهي از صحابه براي حفظ آن تعيين شدند، تا آن را در خدمت پيامبر عرضه 

كنند و براي وي بخوانند، و گروهي از صحابه همانند عبداهللا بن مسعود و ابي 

قرآن را حفظ و ختم كردند و آن را چند بار از اول تا آخر براي ... بن كعب و

كنند كه قرآن به خواندند، همه اينها با اندك تاملي بر اين امر داللت ميپيامبر 

هر كه از اماميه و : گويدبندي شده، و ميطور مرتب بدون كم و كاست جمع

شود، زيرا انكار اين، به گروهي از حشويه اين را انكار كند، بدان اعتماد نمي

اند كه در كردهاصحاب الحديث نسبت داده شده كه اخبار ضعيف روايت 

  1.»حديث صحيح نظيرشان نيست

اما سخن درباره ازدياد يا نقضان قرآن، چيزي است كه «: گويدشيخ طوسي مي

شايسته نيست آن را درباره قرآن گفت، زيرا ازدياد، آن همه بر بطالن آن اجماع 

عدم زياد و عدم (اند، و نقصان نيز خالف مذهب مسلمانان است، و اين كرده

باشد، و اين چيزي است كه شيخ مرتضي صحيح و شايسته مذهب ما مي )نقصان

بدان پرداخته،  هر چند كه روايتهاي زيادي از طرف خاص و عام در رابطه با 

نقص فراوان آيات قرآن ذكر شده، و جابجايي كردن در بعضي از روايتها كه 

                                 
 .15مقدمه سابق ص  . 1
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را مشغول روششان آحاد است بهتر آن است كه از آنها پشت كرد و بدانها خود 

ننمود، چون اينها امكان تاويل را دارند و اگر به فرض اينكه صحت هم داشته 

باشد اين باعث طعنه زدن و بدگويي كردن به قرائتي كه همين حاال موجود 

نقد  آنراشود، چون صحت اين معلوم شده، و هيچ كس از أمت است، نمي

  1.»ننموده و به رد آن نپرداخته

اعتقاد ما اين است قرآني كه همين حاال موجود و در «: گويدشيخ صدوق مي

از اين بيشتر  دست مردم است، همان است كه خداوند بر پيامبر نازل كرده، و

تر از اين است، او م قرآن بيشيگويبه ما نسبت دهد كه مي و هر كه... نيست

  2.»دروغ گفته است

صر حاضر نيز اكثر گيري نسبي اعتدال گريان در قديم بود، اما در عاين موضع

هاي امروزي ظاهراً با جمهور مسلمانان متفقند كه قرآن كريم، بدون كم و شيعه

شاذ  ي موضوع نظريه باشد، و هر كه در اينزياد همان است كه حاال موجود مي

- اند و بدان اعتماد نمياز آن را داشته باشد، او را از اسالم خارج دانسته او جد

                                 
 1/3التبيان .  1

 .93وي درباره اعتقادات ص  رساله . 2
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ي اماميه شيعه«: گويدحمد حسين آل كاشف الغطاء ميشود، و به همين خاطر م

معتقد است كه قرآن موجود و در دسترس مردم، همان قرآني است كه خداوند 

آن را بر حضرت محمد نازل كرد، تا با آن اعجاز و تحدي نمايد، و از روي آن 

به تعليم احكام و بيان حالل و حرام بپردازد، و در آن هيچ گونه نقص و تحريف 

رويي وجود ندارد، همه بر آن اجماع دارند، و هر كه از آنها و يا هر و زياده

به نص  ي ديگر اسالمي قايل به وجود نقص و تحريف در قرآن باشد او بنافرقه

و  إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ﴾  ﴿. قرآن خطا كرده و دروغ گفته است

طريق ما يا از طريق آنها درباره نقص يا تحريف قرآن، ضعيف و اخبار وارده از 

شاذ است، و اخبار آحاد هيچگاه مفيد علم و عمل نيست، يا بايد بنحوي شايسته 

  1 .زده شوندو يا بايد به ديوار  ،تاويل

آن را انتشار داد، بسياري از علماي » فصل الخطاب«وقتي كه مولف كتاب 

ختند، و نظرات و آراء آن را بطالن كردند و خطاي كلي آن پردا با شيعه به مقابله

نها در آو جزئي وي را بيان داشتند، به عنوان مثال، سيد ابوالقاسم خوئي مرجع 

                                 
 123اصول الشيعه و اصولها ص .  1
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، ما ديگر  3و شيخ محمد تقي حكيم 2.، و شيخ محمد جواد بالغي نجفي 1عراق

ن جعفريه ما هاي گمراه و بيان بطالن آنها نداريم، زيرا برادرانيازي به ذكر شيعه

اند، بلكه اخباريوني كه معتقد به صحت همه روايتهاي وارده دار شدهآن را عهده

اند، ولي باز هم در ميان آنها كساني از اهل بيت هستند، آنها قايل به تحريف

: گويد، مرجع سابق آنها در كويت مياند اند كه تحريف را انكار كردهيافت شده

ني اين است كه قرآن كريم همين كه در دسترس مذهب ما و مذهب هر مسلما« 

است، هيچ تحريفي نه ازدياد و نه نقصان در آن نيست، و آنچه در بعضي از 

احاديث روايت شده، كه در قرآن تحريف و نقص وجود دارد، اين مخالف 

عقيده در قرآني است كه خداوند آن را حفظ داشته، قرآني كه هيچگاه باطل 

  4.يابدبدان راه نمي

اين ديدگاهي زيبا و هدايتي مطلوب است، اميد است كه خداوند ديگر 

برادران جعفريه را به صراط مستقيم هدايت دهد، هر چند كساني كه نماينده 

                                 
 .278ـ 215نگاه به كتاب وي البيان ص .  1

 .19ـ 16ي وي به تفسير بشر ص نگاه به مقدمه.  2

 117ـ 107اصول العامه لفقه المقارن ص  نگاه به كتابش.  3

 
 13تعليق بر مقال ص .  4
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دهند، اما بر آنها گران آمد كه جانب اعتدال را در مذهب جعفري تشكيل مي

ه همين خاطر باشند و باند، جعفري جزو افراط گرايان گمراه قايل به تحريف

تالش كردند كه اين تهمتها را از دامن بزرگانشان دور گردانند و آن را به 

باشد اين است كه جمهور جمهور مسلمانان نسبت دهند، ولي آنچه كه قطعي مي

  .مسلمانان قايل به تحريف نبوده و نيستند

و هيچ يك از مسلمانان را سراغ نداريم كه گفته باشد صحابه چيزي را از 

گويند، و اند همانگونه كه افراط گرايان جعفريه آن را ميآن حذف كردهقر

كوشيدند كه اين جنايت شيخ را به دانند ولي ميجعفريه نيز كامالً اين را مي

گويند قول به نسخ تالوت قول به تحريف آن ديگران نسبت دهند، اينكه مي

  !اندحريفاست تا از اين نتيجه بگيرند كه اكثر اهل سنت قايل به ت

نسخ تالوت يعني اينكه خداوند آياتي را نازل كرده و بعداً دستور به رفع آن 

َما َننَسْخ ِمْن ﴿داده، و خداوند همانند آن را آورده و يا بهتر از آن را نازل كرده 

  )۱۶۰:بقره( ﴾  آَيٍة أَْو ُننِسَها َنأِْت بَِخْيرٍ مِّْنَها أَْو ِمثِْلَها

كند، اين نسخ ـ اگر خود دستور رفع آن را صادر مي يعني اينكه شارع حكيم

اين «: گويدآن را بپذيريم ـ همانگونه كه استاد جليل القدر دكتر مصطفي زيد مي



 228

شود، قرآني كه خدا حفظ آن را از تغيير در قرآن سخن ناسنجيده محسوب نمي

 دار شده، و آن هم همان است كه در دسترس است، و اين تهمتو تبديل عهده

اي كه خداوند آن را توسط جبرئيل بر محمد نازل كرد، و شبه تهمت در وحي

محسوب نخواهد شد، ماداميكه آن چيز رفع شده ـ يا نسخ شده ـ در زمان نزول 

اي هم نسخ نشده، صورت گرفته باشد، زيرا بعد از پيامبر ديگر حتي يك كلمه

  .»)283ـ 1/282النسخ في القرآن الكريم ـ (

به كه روز موجود و در دسترس است، همان قرآن كريمي است آنچه كه ام

ايم، پس چطور تالوت و تدبر آن و اجراي احكام آن بدون كم و زياد امر شده

  شود نسخ همان تحريف است؟گفته مي

با وجود آنكه جعفريهاي اعتدال گرا به جنگ با حركت تضليل كه در گذشته 

اند، پس چگونه اين بلكه از آن دفاع كرده اند، واند، رفتهقايل به اين نسخ بوده

به  هتا اينك اند هاي امروز گم شده و نسخ و تحريف را با هم خلط كردهاز شيعه

  !اهداف خود دست يابند

-مي 1/13كنيم او در تفسير خويش التبيان براي مثال به شيخ طوسي اشاره مي

 آنه غير از لفظ آنچه كه در حكم ب: نسخ در قرآن در سه قسم است يك«: گويد
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شود همانند آيه آنچه كه در لفظ به غير از حكم نسخ مي: دو... گيردصورت مي

اي كه رجم، در وجوب رجم بر فرد محصنه هيچ اختالفي وجود ندارد، و آيه

  .است »ايو الشيخ و الشيخة إذا زن«مفهوم آن نسخ شده و آن هم 

مخالفان از عايشه روايت  آنچه كه در لفظ و حكم نسخ شده، همانند آنكه: سه

  .را نازل فرموده» عشر رضعات«اند كه خداوند كرده

اند، گروهي جواز نسخ قرآن را انكار كرده«، 1/394: گويددر جايي ديگر مي

اما آنچه كه ذكر نموديم دليلي است بر بطالن آن، و اخبار زيادي روايت شده 

  .»كه در قرآن چيزهايي نسخ شده

تش از مخالفان ـ يعني غير جعفري ـ است طوسي درباره نوع سوم، چون رواي

، اما نوع دوم، با »اين درست است هر چند كه بر آن قاطع نيست«: اين گفته

كه اين روايت مشهوري است، و : گويد، تاييد شده، و ميالشيخ و الشيخة روايت

باشد، و همچنين از علي بن ابراهيم قمي از جمله روايتهاي جعفريه نيز مي

  .دهدروايت شده، كسي كه روايتهايش را به امام باقر صادق نسبت مي
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، تا در آن اتفاق طبري و 181ـ 1/180البيان ـ و مجمع2/95نگاه تفسير وي 

  ».طوسي راجع به نسخ را ببينيد

خواهيم ما در اينجا در صدد تاييد وقوع نسخ يا عدم نسخ نيستيم، ولي مي

ه شيخ آنها از قول به عدم تحريف و نسخ براي برادران جعفريه ذكر كنيم ك

تالوت دفاع كرده، زيرا نسخ از جانب شارع حكيم است و از جانب بشر بعد از 

گيرد، نسخ و تحريف كامالً از هم جدايند، پس چطور دوران نزول صورت مي

واضح است كه «: گويداين از مرجع سابق جعفريه در عراق پنهان مانده و مي

، و بعد 244البيان ص » همان قول به تحريف و حذف است قول به نسخ تالوت

توان ادعا كرد كه قول به تحريف مذهب اكثر علماي اهل بنابراين مي«: گويدمي

  .»اندسنت است زيرا آنها قايل به جواز نسخ تالوت

 ،دانم كه قول به عدم تحريف مشهور استمي«: گويدمي 225و بعد در ص 

و به آنچه طبري در » !يان علي و محققان شيعه استاين كه موضوعي اختالفي م

آورده راجع به استدالل بر بطالن قول به تحريف اشاره  15ص  1مجمع البيان ج 

خواند، استدالل طبري را بر آن را مي 180كند و اگر مرجع جعفريه تا ص مي

و راي سيد راجع به آنچه كه از گمراهان قايل به ! يافتنسخ تالوت نيز مي
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شيعه نيستند؟ يا اكثر آنها نزد شيعه  ذكر كرد چيست؟ آيا مگر از علمايريف تح

د همانند قمي، عياشي، كليني، نعماني، مجلسي نشوجز محققين محسوب نمي

  ...و

ص  1آورده ج  »معجم الرجال احلديث« چرا سيد خوئي آنچه را كه در كتابش

م قمي، شيخ كليني و كند راجع به صحت تفسير علي بن ابراهي، ذكر نمي64ـ 3

سالم و توسط الاينكه روايتهاي آن كتاب ثابت و صادره از معصومين عليهم 

  اساتيد و متعهدان شيعه به آنها رسيده است؟

خواند تا نصهايي راجع به تحريف قرآن كريم را چرا سيد آنها، روايتها را نمي

  در آن بيابد؟

  و اينكه او حكم به صحت اين اقوال نمايد؟

    1رود؟كه اين از او صادر شده پس چه انتظاري از ديگران ميوقتي 

                                 
اآلن صحبت از تفسير قمي، و آنچه از كافي اثر كليني اثر االمه في الفقه الجعفري و .  1

 .آمدام، مياصوله نوشته
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  :كتابهاي تفسير شيعه در قرن سوم هجري
قبالً گفتيم كه جعفريه داراي درجاتي ميان اعتدال گرايان و افراط گرايان 

دانيم كه به كتابهاي و آنها نسبت به يكديگر مساوي نيستند، و ما الزم مي ،هستند

  .عه كنيم، تا ببينيم كه عقيده اماميه تا چه اندازه تاثير كرده نها مراجآگوناگون 

هنگام مراجعه به بسياري از كتابهاي آنها، ديديم كه در قرن سوم سه كتاب 

   !تفسير به نگارش در آمد

  ـ تفسير منسوب به امام عسكري ـ امام يازدهم 1

  ـ تفسير عياشي 2

  ـ قمي3

  .دهندايي در جعفريه را تشكيل ميو اين سه تفسير نماينده جانب افراط گر

گذارد و هـ ، پا به ميان مي 460و بعد شيخ الطائفه طوسي ـ متوفاي سال 

به عنوان نماينده طرف اعتدال گرايان به » البيان«كتاب خود را تحت عنوان 

جعفريه بعد از : آيدآورد، و بعد از آن شيخ مفسر آنها طبري مي مي نگارش در

و بعضي  اند، اند كه يكي از دو مسلك را پيش رو گرفتهكسانياين در ميان آنها 
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اند و يا نزديك به يكي از آن دو را حاصل كرده ميان آندو توافقيديگر نيز در 

  .انددر بر گرفته

گانه تفسير كه در قرن سوم به نگارش در در اين فصل از آن كتابهاي سه

  .پردازيميگر فصلها ميكنيم، و بعد به ديگر كتابها در دمدند، بحث ميآ

  تفسير حسن عسكري: كتاب اول
  :داستان ديكته كردن كتاب

تفسير منسوب به امام حسن عسكري، ابو يعقوب يوسف بن احمدبن زياد و 

امام حسن : گوينداند، و مياز آن روايت كرده 1ابوالحسن علي بن محمدبن سيار

كر داستان اين امالء اين تفسير را بر آن دو خوانده و ديكته كرده، و به ذ

  .2اندپرداخته

و اين تفسير غير كامل است، و شامل سوره فاتحه و بقره تا چهار آيه به پايان 

  .باشدسوره، مي

                                 
اند ـ نگاه شرح حال آنها در تنقيح المقال اثر اين دو راوي از متعهدان جعفريه.   1

 .مامقاني

 و ما بعد آن 2ص .  2
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  :افراط و گمراهي

اين كتابي است كه عقيده اماميه و آنچه را كه مرتبط بدان است نزد افراط 

راستاي اين عقيده فاسد  كند؛ و آيات قرآن كريم را درگرايان جعفريه، بيان مي

كند، ن به دور است را ذكر ميآما از  نمايد، و آنچه را كه دين حنيفتاويل مي

  .و مملو از افتراء و تهمت به خدا و رسول خدا و اهل بيت اطهار است

- هاي گمراه مياين كتاب در حقيقت تفسير نيست، بلكه كتابي از كتابهاي فرقه

  .كنيم تا خوانندگان خود قضاوت نمايندره ميباشد، به بعضي از موارد اشا

  :كفر كسي كه واليت علي را انكار كند

والَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بَِما أُنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُنزِلَ ِمن قَْبِلَك ﴿:در تفسير فرموده خداوند آمده

  .)4:بقره( ﴾َوبِاآلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنونَ

مام ه منكر فضل اميرالمومنين بر تهر ك: حسن بن علي گفته«: گويدامام مي

تورات و انجيل و زبور و صحف ابراهيم و ساير  مردم بعد از پيامبر باشد،

كتابهاي نازل شده خدا را تكذيب كرده، چون از جمله مهمترين مسايل نازل 
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شده ـ بعد از توحيد و اقرار به نبوت ـ اعتراف به واليت علي و آل طيبين وي 

  .است

راجع به فردي كه ايمان به «: علي بن حسين آمد و به وي گفتفردي نزد امام 

- خواند و زكات ميقرآن و ديگر كتابهاي آسماني و به آخرت دارد و نماز مي

دهد، ولي آورد، و عمل صالح را انجام ميي رحم را به جاي ميدهد، و صله

-چه مي .ديگران با علي است يا ادانم كه آيا حق بنمي: گويدهمراه با اين مي

شما راجع به كسي كه همه اين خوبيها را : گوييد؟ علي بن حسين به وي گفت

؟ وئيدگ چه مي دانم كه آيا محمد پيامبر است يا مسيلمهنمي: انجام دهد و بگويد

: علي بن حسن نيز گفت .خير: رسانند؟ گفتآيا اين عملكردها به وي نفعي مي

دانند كه آيا بها ايمان دارند ونميبه اين كتا كساني كهآن فرد نيز همينطور، 

كه آنها ايمان  1چون آن كساني هستند كهمحمد پيامبر است يا مسيلمه كذاب؟ 

ه آيا علي صاحب حق است يا ك دانند نميبه قرآن و آن كتابها دارند، و 

  2.»ديگران
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  !خريانه و زشهادت فرش و تا

َعلَْيهِْم أَأَنذَْرَتُهْم أَْم لَْم ُتنِذْرُهْم الَ  إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َسَواٌء﴿: در فرموده خداوند

   )۶:بقره( ُيْؤِمُنونَ﴾

وقتي كه مومنان را ذكر كرده، و آنها را به خاطر ايمان «: گويدامام حسين مي

، مدح است علي ولي اهللا بر او و اينكهبه توحيد الهي و نبوت محمد و وحي 

   .پرداختهبه ذكر كافران مخالف آنها در كفر . نمود

كساني كه به توحيد خدا و نبوت محمد و به وحي آن علي و به : گويدو مي

ائمه طاهرين ـ برگزيدگان عباد خدا و قيام كنندگان به مصالح خلق خدا ـ كفر 

  .ورزند، آنها را انزار دهي يا ندهي مسلمان نيستند

صدق و  وقتي كه پيامبر وارد مدينه شد، و آثار: گويدمحمدبن علي باقر مي

آيات حق واليت نبوت وي ظاهر شد، يهود شروع به دسيسه عليه وي كردند و 

خواستند نور وي را خاموش و براي همين بدترين نسبت به وي نمودند، و مي

وي را ابطال نمايند، و از جمله كساني كه قصد رد و تكذيب وي را كردند، 
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ن اخطب، ابو لبابه مالك بن صيف، كعب بن اشرف، حيي بن اخطب، ابو ياسر ب

  .بن عبدالمنذر و شيبه، بودند

كني كه تو رسول خدا هستيد؟ رسول خدا گمان مي: مالك به رسول خدا گفت

آورم، تا اي محمد به تو ايمان نمي: خداي بزرگ اين را فرموده، گفت: فرمود

دهم كه از جانب خدا فرشي كه زير ما است به تو ايمان نياورد و به تو گواه نمي

اي : بابه به عبدالمنذر گفتلابو . اي مگر اينكه اين فرش به تو گواهي دهدمدهآ

دهم، تا اينكه اين عصايي كه در آورم و به تو گواهي نميمحمد به تو ايمان نمي

به تو : دستم است به تو ايمان آورد و به تو گواهي دهد و كعب اشرف گفت

. ينكه اين خر به تو ايمان آوردكنم، مگر اآورم و تو را تصديق نميايمان نمي

براي انسان جايز نسيت كه به خدا چيزي را پيشنهاد كند، بلكه : رسول خدا گفت

  .باشند اوامر او آنها بايد تسليم خدا و فرمان بر

كافي است كه تورات و انجيل و زبور و صحف بر شما توانيد و اما شما مي

كنند، و در آن نام داللت ميكه بر نبوت من و صدق من  ديبخوان را ابراهيم

و وصي من و جانشين من در امتم و بهترين كسي كه بر مردم بعد از  برادرم

  گذارم علي بن ابي طالب آمده؟خودم به جا مي
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: وقتي كه پيامبر از اين سخنان فارغ شد، خداوند فرش را به زبان آورد و گفت

ر و ، و براي خود ياداً قيوماً ابداً هلا واحإن ال اله اال اهللا وحده ال رشيک له, أشهد أ

ياوريي و يا فرزندي را نگرفته، و هيچ كس و فرمانروايي شريك وي نيست و 

تو را با هدي و دين حق  كه تو بنده و فرستاده خدا هستيد دهمشهادت مي

فرستاد، تا بر ديگر اديان پيروز شوي ـ هر چند با اينكه مشركان از آن خوششان 

دهم علي بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن ينيايد و گواهي م

، و جانشين تو است و بهترين كسي است كه  است عبدالمناف برادر و وصي تو

ايد، هر كه او را دوست بدارد و او را ولي بداند، براي بندگان به جايي گذاشته

 ، و هر كه با او دشمني ورزد، با تو بهيدانو ولي مي يدارتو نيز دوست مي

دشمني پرداخته، و هر كدام كه او را اطاعت كند، تو را اطاعت كرده، و هر كه 

  1.»او را نافرماني كند، تو را نافرماني كرده

دارد كه آن فرش به حركت در آمد و آنها را به اين داستان در ادامه بيان مي

لرزه در آورد و بار دوم به سخن آمد و بيان داشت كه خداوند او را به نطق 

رسول  .ورد تا اين گواهي را بدهد، و اينكه هيچ كس جز مومنان بر او ننشينندآ
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بلند شويد و بر روي آن بنشينيد، : ذر و عمار فرمودخدا به سلمان و مقداد و ابي

زيرا شما به آنچه كه اين فرش بدان گواهي داد، ايمان داريد، آنها بر روي آن 

   .نشستند

وقتي : دادند، و بعد گفت شهادت و گواهيو آن عصا و خر نيز همانند اين 

إِنَّ الَِّذيَن ﴿ نزد پيامبر رفتند و ايمان نياوردند، خداوند اين آيه را نازل كرد از آنها

  ١.﴾ كَفَُرواْ َسَواٌء َعلَْيهِْم أَأَنذَْرَتُهْم أَْم لَْم ُتنِذْرُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ

  :داستانهايي خرافي

داستانهاي فراواني از  )7:بقره( ﴾اللُّه َعلَى قُلُوبِهْم َخَتَم ﴿راجع به قول خداوند 

علي روايت شده، همانند اينكه نيازمندي از او طلب مساعدت جهت اداي دينش 

دست خود : از آسمان به وي وحي كرد كه به آن نيازمند بگويد اي فرشتهكرد، 

اين كار را براي او طال شود، او  آن چيزبگذارد تا  خواهد ميرا بر هر آنچه كه 

  .2..مقدار بسياري باقي ماند اوكرد و دينش را ادا نمود، و براي 
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  :آن بعد ازو  غديرروز 

َوِمَن النَّاسِ َمن َيقُولُ آَمنَّا بِاللِّه َوبِالَْيْومِ اآلِخرِ َوَما ُهم ﴿ : در تفسير آيه ذيل آمده

: سي ابن جعفر گفتهعالم بزرگوار مو: گويدامام عسكري مي )۸:بقره( ﴾بُِمْؤِمنَِني

» حضرت علي را در روز عيد در جايگاه مخصوص گذارد غوقتي پيامبر «

در آنجا از صحابه از جمله نخستين آنها ابوبكر و عمر «: گويدمولف تفسير مي

بعد از اين گروهي از تجاوزگران و «: گويدبيعت گرفت، موسي بن جعفر مي

محمد امري را ارائه داد آن را از علي ظالمان آنها ميان خود تباني كردند كه اگر 

دانست، و نزد پيامبر پنهان دارند و به وي نگويند، خداوند اين را از قبل مي

-مان انتخاب كردهميان را شما محبوبترين فرد نزد خدا و تو و ما: آمدند و گفتند

ايد، او براي دفع ظلم از ما و بركناري پادشاهان و حاكمان ظالم در ميان ما، 

دانست كه دلشان خالف آن است به خاطر آنكه خداوند مي. هترين فرد استب

اند، كه بر دشمني وي پابرجا باشند، و حق را از ذي آنها با همديگر توافق كرده

در ميان ! اي محمد: د، خداوند به پيامبر خبر داد، و فرمودنحقش دور گردان

دستور داده علي را به عنوان  به خدايي كه به تو: گوينداند كه ميانسانها كساني

براي  همديگرامام و سياستمدار و مدبر امت نصب كن، ايمان ندارند، و بلكه با 
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-اند، و در دل خود تمرد و عصيان عليه علي را مينابودي تو و او تباني بسته

  1.پرورانند

  !!و كفر دروغ شيخين و صحابه به نفاق و  اتهام

ات مربوط به بيعت صحابه به امام علي، و بعد از اين، آن تفسير به جعل آي

متهم نمودن صحابه كرام ـ قبل از همه ابوبكر و عمر ـ به نفاق و كذب و كفر، 

﴿ ُيَخاِدُعونَ اللَّه َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما هنگام بحث از فرموده خداوند !! پردازد مي

امام موسي بن : گويدامام حسين مي ،)۹:بقره( َيْخَدُعونَ إِالَّ أَنفَُسُهم َوَما َيْشُعُرونَ﴾

وقتي كه تباني آنها و سخنانشان و سوء نظرشان درباره علي به پيامبر : جعفر گفته

القاء شد، پيامبر آنها را فرا خواند و سرزنششان كرد، و آنها دوباره ايمان 

به خدا سوگند به هيچ چيزي همانند اين بيعت : آوردند، و اولين آنها گفت

ي اين قصري را در ام، و اميدوارم كه خداوند به واسطهمينان نداشتهاعتماد و اط

، و از جمله بهترين مهمانان و ساكنانبهشت برايم قرار دهد، و من را در آن 

پدر و مادرم فداي تو باد اي رسول خدا، جز با اين بيعت : دومين آنها گفت

اي : نها گفتاطمينان به بهشت و نجات از دوزخ را پيدا نكردم و سومين آ
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ام و اميد داخل شدن به رسول خدا با اين بيعت آن چنان خوشحال و شاد شده

ام كه اگر گناه همه مردم دنيا ام، و يقين حاصل نمودهرضوان خدا را پيدا كرده

و بعد از  .گيرم و محو خواهند شدمال من باشد با اين بيعت مورد عفو قرار مي

متمردان شروع به عذرخواهي كردند خداوند  آنها همينطور كساني از جبابره و

آنچه كه در درونشان  ، با اين ايماني كه خالف»ُيَخاِدُعونَ اللَّه« :محمد فرمود

را باشد، است، رسول خدا و مومنان كه سيد و آقاي آنها علي بن ابي طالب مي

با اين نيرنگها جز خود كسي ديگر را : خداوند بعد گفت اگر فريب دادند و

مرتكب اين نوع ظلم و  ندتوانستداد، آنها نميندادند و به آنها مهلت نمي فريب

تجاوز شوند، و مردم از اين امر آگاه نبودند، و خداوند پيامبر را از نفاق و كذب 

و كفر آنها آگاه ساخت و به او دستور داد كه آنها را لعنت نمايد، اين لعن در 

را لعن خواهند كرد، و  آنها يدگان خدادنيا از آنها جدا نخواهد شد، بلكه برگز

  1.شونددر آخرت نيز دچار شديدترين عذاب مي
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  !!انداينكه صحابه به هيچ ديني اعتقاد نداشته بهآنها  ادعاي

 !!برد كه آن دسته از صحابه ـ رض ـ معتقد به هيچ ديني نيستنداو گمان مي

ذَا قيلَ لَُهْم الَ ُتفِْسُدواْ ِفي َوإِ﴿كند مثالً هنگامي كه از فرموده خداوند صحبت مي

 اَألْرضِ قَالُواْ إِنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ أَال إِنَُّهْم ُهُم الُْمفِْسُدونَ َولَـِكن الَّ َيْشُعُرونَ﴾
كه امام موسي بن جعفر گفته، وقتي كه به آن پيمان : گويدمي )۱۱،۱۲:بقره(

كني خود به بندگان مستضعف ششكنان در روز غدير گفته شد، با اظهار پيمان

خدا، در دين آنها تشويش و در مذهبشان سرگرداني، ايجاد نكنيد، و با اين 

ما اصالحگر هستيم، : باعث فساد در كره خاكي نشويد، آنها در جواب گفتند

  1...زيرا نه به دين محمد و نه به غير دين محمد اعتقاد نداريم
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  !!دعوت موسي به واليت علي 
اينكه قرآن  گوياكند، اش حول و حوش امامت صحبت ميريباً همهآن كتاب تق

  .تنها براي دعوت مردم به واليت و امامت علي نازل شده

﴿ : فرمايدنيست، وقتي كه خداوند مي اين دعوت تنها خاص امت محمد 

وقتي كه : گويدمي )۵۳:بقره(﴾ َوإِذْ آَتْيَنا ُموَسى الِْكَتاَب َوالْفُْرقَانَ لََعلَّكُْم َتْهَتُدونَ

خداوند آنها را با اين كتاب و ايمان و پايبندي بدان، مورد اكرام قرار داد، 

از بني اسرائيل عهد بگير كه محمد : خداوند به موسي وحي كرد كه اي موسي

وصي و  ينعلي بهتر او بهترين پيامبران و سيد مرسلين و برادر و جانشين

ا كنند يعني اينكه آنها بدانند آنچه كه باشد، تا آنها هدايت پيدمي شجانشين

كند همان اعتقاد به واليت است همانگونه كه انسان را نزد خداوند بزرگ مي

  1.گذشتگان شما به اين خاطر بزرگ شدند و مورد احترام نزد خدا قرار گرفتند
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  :و ابلهانهداستانهاي خرافي 

رزوهاي خويش، آن كتاب به اين همه گمراهي و تحريف قرآن در راستاي آ

 ي و ابلهانه بسنده نكرد و بلكه خرافاتي را ذكر كرد كه حقيقتاً داستان خرافي

يف ﴿ کند می مثالً وقتي كه از سبب نزول فرموده خداوند صحبت. كودكان است

-مي )۱۰:بقره(َعذَاٌب أَِليٌم بَِما كَاُنوا َيكِْذُبونَ﴾ قُلُوبِهِم مََّرٌض فََزاَدُهُم اللُّه َمَرضاً َولَُهم

هنگاميكه آن منافقان عذرخواهي كردند و  :كه امام موسي جعفر گفته: گويد

پيامبر نيز عذر آنها را قبول نمود و آنها را مورد احترام قرار داد چون عذر زباني 

و ظاهري را از آنها قبول و باطنشان را به خدا حواله كرده بود، جبرئيل پيش 

گران آن آشوب: گويدكند و ميسالم مي اي محمد خدا بر تو: محمد آمد و گفت

  و براي مخالفت با علي تباني  ندو متمرداني كه بيعت با علي را نقض كرد

خارج كن، تا عجايب خداوند درباره را اند، اند، و حاال پيش تو نشستهكرده

ها و ساير مخلوقات اكرام وي از علي ظاهر شود، اينكه زمين و آسمان و كوه

برند ام، او را سجده ميآنكه او را در مقام تو و جايگاه تو گذاردهخدا، به خاطر 
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و گردن كج وي هستند، تا همه بدانند كه ولي خدا علي از آنها بي نياز است 

  1.»...و

كه رسول خدا آنها را اخراج كرد، آن گروه و علي در دامنه بعضي : گويدو مي

، كوه تبديل به طال و بعد به هاي مدينه مستقر شده بودند، و خدا خواستاز كوه

نقره شد، و بعد آن درختان به مرداني مسلح منقلب شدند، و شير و پلنگ و 

همه اينها تحت فرمان من : گرگ نيز پديد آمدند، وصي رسول خدا گفت

دلهاي اين گروه وقتي كه اين را مشاهده كردند مريض شد، و عالوه بر ... هستند

يف قُلُوبِهِم  « :خداوند در اين هنگام فرمود آن به حضرت علي حسادت ورزيدند

  2.» مََّرٌض

  معجزات امام علي

﴿ َوإِن كُنُتْم ِفي َرْيبٍ مِّمَّا َنزَّلَْنا َعلَى َعْبِدَنا فَأُْتواْ بُِسوَرٍة مِّن مِّثِْلِه  در تفسير آيه ذيل

اين نيز : گويدمي )۲۳:هبقر(َواْدُعواْ ُشَهَداءكُم مِّن ُدوِن اللِّه إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني﴾

يات مربوط به واليت است، و بعد از معجزات رسول خدا و آهمانند ديگر 

                                 
 43ـ 42ص .  1

 44ـ 43ص .  2



 247

ابري كه  :كند، از جمله معجزات مذكور در آنمعجزات امام علي صحبت مي

پيامبر خدا را در تجارت شام پوشاند و براي وي سايه كرده بود، بر روي آن 

او را با علي سيد وصيين و ياران  رسول اهللا ال اله اال اهللا حممدنوشته شده بود، 

  1...ام،خوب وي ياري داد و شرافت بخشيده

و دادن مژده به  غها و سنگها به پيامبر ها و صخرهو همچنين سالم كردن كوه

  2 .علي بن ابي طالب ؛شهر علمش دروازهوي به خاطر وصيتش و 

را كرده  شحاجت قضاي راند تا پيامبدو درخت به هم چسبيده: و همچنين اينكه

و نظير اين براي علي بن ابي طالب وقتي كه از صفين برگشت پيش آمد، دو 

  3.درخت كه فاصله آنها بيشتر از يك فرسخ بود به هم چسبيدند

  :قرارداد بخشش

براي فريب كم عقالن و نادانان جهت ايمان آوردن به اين خرافات و وارد 

اند، و پيمان داشته د بخشش را صادر كردهشدن به تاريكي اين گمراهي، قرار دا

                                 
 60ص  . 1

 61ص  . 2

 49ـ 48.  3
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كه جهنم براي كافرين به واليت علي و منافقاني كه اظهار رضايت به بيعت وي 

را به  دروغاند همانگونه كه قبالً بدان اشاره كرديم آماده شده، و بعد اين كرده

از  دهند تا اين قرارداد ارزش پيدا كند و بتواند در دل اين قشرپيامبر نسبت مي

مردم تاييد نمايد پس آنچه كه درباره فرموده خداوند گفته شده را بخوان 

أُْولَـِئَك الِذيَن اْشَتُرُواْ الضالَلَةَ بِالُْهَدى فََما َربَِحت تَِّجاَرُتُهْم َوَما كَاُنواْ ُمْهَتِديَن﴾    ﴿
  كند و به پيامبر افتراءبينيد كه دوباره بحث از بيعت ميشما مي )۱۶:بقره(

آيد و گناهان اما از پيروان علي در روز قيامت مي«: بندند، تا اينكه او گفتهمي 

اندازند، وي مي يي ترازوها و درياهايند را روي كفهوي كه بزرگتر از كوه

برند كه او از هالكان اين عبد نابود شده، و گمان مي: گويندمخلوقات همه مي

: شود كهاز طرف خدا به وي ندا مي است و در آتش جهنم ماندگار خواهد بود،

اي آيا به آفرين را كردههاي مرگي خطاكار خيانت ما كه اين همه گناهاي بنده

ازاي اينها كارهاي نيكي نداري كه تو را به بهشت خدا ببرند و يا اينكه گناهان 

دانم، نمي: گويد؟ بنده ميتا به سبب آنها داخل آتش خدا شويبيشتر داري و 

به صحراي قيامت : گويدپروردگارم مي: گويدآيد و مياز طرف خدا مي منادي

ام، رو كند و فرياد بزند كه من فالن فرزند اهل فالن شهر فالني و روستاي فالني

اي ام و به ازاي آن هيچ نيكيها و درياها مرتكب شدهگناهان بسياري همانند كوه
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وب من وجود دارد، و يا چه ندارم، پيش چه كسي از شماها احساني يا كار خ

شناسد كه به جاي وي مجازات شده باشم، اين امكاني است كه دانايي مرا مي

اولين كسي كه به . آوردشديدترين نياز بدان دارم آن مرد نيز اينگونه فرياد بر مي

لبيك لبيك، اي : گويددهد علي بن ابي طالب است، و به وي مي ميوي جواب 

ي و مظلوم دشمنان من من مورد امتحان قرار گرفت ر حجيتكسي كه به خاط

آيد، هر چند كه تعداد كمي از واقع شدي، ايشان با همراه تعداد زيادي مي

اي اميرالمومنين ما : گويندنها تاريكي بود، آن تعداد ميآدشمنان وي كه جلو 

او برادر ايماني وي هستيم، او با ما مهربان و محترم بوده، و در معاشرتمان با 

متواضع بود، و ما همه طاعت  واني احسان و نيكي وي نسبت به ماهمراه فرا

شويد؟ شما با چه چيزي وارد بهشت مي: گويدخود را به وي بخشيديم، علي مي

ن آبا رحمت واسع وي كه هر كه تو را دوست بدارد اي برادر رسول خدا از 

رسول خدا، آنها برادر اي : آيدكند، ندا از طرف خدا ميمايوس و بي نصيب نمي

بخشي؟ من ايماني آن فرد بودند و با آن بخشش كردند، تو چه چيزي به وي مي

حاكم و ميان خود و گناهان وي داوري خواهم كرد، او را به خاطر اينكه محبت 

بخشم، و آن تاريكي كه ميان او و بندگان من بود بايد برطرف تو را داشت مي

خداوند . كنمدگارا آنچه را دستور دهي اجرا مياي پرور: گويدگردد، علي مي
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  هايشان را از آنها بر اي علي براي دشمنان آن قبل از آن، تاريكي: فرمايدمي

كنم، و علي نيز آن را براي آنها ضمانت كرد، و به دارم و آن را ضمانت ميمي

را قبل  هايتانهر آنچه را كه آرزو داريد انجام دهيد ظلمات و تاريكي: آنها گفت

اي برادر رسول خدا، ثواب نفسي از نفسهايي : گوينداز آن فرد، برداشتم، آنها مي

آن : گويدرا كه در خانه پيامبر بوديد و بر جاي آن خوابيديد، به ما بده، علي مي

تر است يا درخت آيا اين خوب: بعد از آن پيامبر فرمود... را نيز به شما بخشيدم

  1.»ام علي بن ابي طالب آماده شدهبرادر  و وصيزقومي كه براي مخالفان 

كه آنچه را از  متوجه شده باشدكنم خواننده خود بعد از اين بيانات گمان مي

هاي اين كتاب گفتيم حقيقتاً تفسير نبوده، بلكه كتابي از كتابهاي يكي از فرقه

  .اميه استاثري از آثار افراط گرايان در عقيده ام ،گمراه است كه اسالم را آزرده

  اين كتاب اثر كيست؟

اين كتاب اثر كيست؟ آيا اين از آن امام  ؛ماند كهدر اينجا اين سوال باقي مي

خواهم قاطعانه بگويم كه كنم كه خير، بلكه ميحسن عسكري است؟ گمان مي

است و هرگز كافر و يا گمراه نبوده، بلكه بوده  يآن مرد فرد صالح و مومن
                                 

 49ـ 48.  1
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و  .اندبزرگوارش افراط و غلو كرده پدرانكه در او و  كساني كافر و گمراهند

كنند و كساني از خود شيعه هستند كه نسبت اين كتاب را به امام حسن رد مي

گيرند، و معتقدند كه شامل مسايلي ناپسند و نابخرد است، و در سند خرده مي

چند  هر. كندمولف كتاب الذرعيه هنگام بحث از اين تفسير بدين امر اشاره مي

هاي امام است، و كند كه اثبات نمايد اين كتاب از جمله گفتهكه او تالش مي

و  اختصاص داده 293تا  285ص از صفحه را در جزء چهارم  9 در اين موضوع

درباره آن موارد پست و نابخرد و عجيب و غريبي كه بعضي از آنها را ذكر 

ن وجود ندارد، در آير جز بعضي از غرايب معجزات كه در غ: گويدكرديم، مي

  !آن نيست

كتابهاي ديگر غير از افراط گرايان شيعه كه از آن اطالع دارم، به اين تفسير 

آنها اين تفسير كتاب  در نزد نمايند، و اگركنند و از او روايت نمياشاره نمي

موارد و مسايل آن  به كردند وروايت ميآن از ) مجتهدان(بوده، قرآن ناطق مي

بودند، ولي اين راي من است و كافي هم نيست، بلكه واجب است به يپايبند م

  .آن كتاب و محتواي كفرآميز آن اشاره كرد
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هاي امروز و ديروز افراط گرايان معتقد به صحت نسبت دادن بعضي از شيعه

-اند، و بعضي از مفسرانشان از آن كامالً روايت مياين تفسير به امام عسكري

  .كنند

  :ير قميتفس:كتاب دوم

  :جايگاه كتاب و مولف آن نزد شيعه

گانه مذكور، تفسير قمي اثر ابي حسن بن ابراهيم بن دومين كتاب از تفاسير سه

باشد، مولف كتاب در دوران امام هاشم قمي است كه شامل تمام قرآن مي

، و نزد شيعه معتبر و از ه استوفات كرد 307و در سال  1زيسته ميعسكري 

شود، و اكثراً شاگردان محمدبن راويان نزد آنها محسوب ميجمله بزرگترين 

از او  ـكتاب اول امت نزد جعفريه اثني عشر ـيعقوب كليني در كتابش الكافي 

  .اند روايت كرده

                                 
 8نگاه به آنچه كه جزائري در مقدمه خويش بر اين تفسير نوشته ص .  1
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) تفسير(اين كتاب : گويدآقا بزرگ طهراني ـ مولف كتاب الذريعه ـ مي

اقر و ابي عبداهللا نفيسي و سفري جاويد است كه از دو امام بزرگ ابي جعفر ب

  1.صادق روايت شده

آن تفسير، : گويدسيد طبيب موسوي جزائري در مقدمه خويش به وي مي

اي اثري است زيرا شامل ويژگيهايي متفاوت است كه به اي عصري و نخبههديه

  .شوندندرت در غير آنها يافت مي

  :از جمله

  .ديگر سيرتفا بسياري از ـ اين تفسير اصل و منبع است براي اصول1

اند، به همين خاطر ـ روايات از دو امام صادق با كمترين سند روايت شده2

  .است در حقيقت تفسير آن دو امام صادق اين تفسير :گويددر الزريعه مي

  .ـ مولف آن در زمان امام عسكري بوده3

                                 
 309ـ 4/302از تفسير قمي ـ الزريعه  6ـ 5ص  1نگاه به گفته وي ج .  1
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 از ياران و صحابه كرد،ـ پدرش كه اين راويان را براي فرزندش روايت مي4

  .بود امام رضا

وجود دارد، كه دشمنان ) ع(ـ در آن دانشي فراوان راجع به فضايل اهل بيت 5

  .اهل بيت خواستند آنها را از قرآن حذف نمايند

ـ او متعهد به بيان بسياري از آيات قرآني است كه مراد كلي آنها جز از 6

  1.طريق استمداد از اهل بيت فهم نخواهد شد

كه چطور كتاب و مولفش اين ! ظهار دارمارا  مخواهم دهشت عجيبنخست مي

اولين افراط  جزومكانت را نزد برادران جعفريه به دست آوردند، در حالي كه او 

  !تحريف قرآن را رهبري كردند؟ ادعايگرايان گمراهي بود كه حركت 

و قبالً آن را نقل كرديم، و آنچه را كه جزائري در مقدمه كتابش ذكر كرده، 

بر اينكه قمي معتقد به تحريف قرآن كريم بوده، و اينكه نقل نموديم، مبني 

   2).شدقبالً ذكر . (جزايري از او و از آن تحريف دفاع نمود

                                 
 20ص .  1

 در مقدمه مذكور 24ـ 23ص .  2
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تحريف (قمي در مقدمه كتاب تفسير خويش آنچه را كه بدان معتقد است 

برد نمايد و براي آن مثالهايي از آيات قرآن كه گمان ميرا ذكر مي) قران

هاي گمراه و آن كتاب بعد از اين پر از اين گمراهي 1.آورداند، ميتحريف شده

كننده درباره تحريف، و جدل براي تخطئه كردن آيات قرآني يا گمان به اينكه 

  2.در ترتيب و نظم آن فساد و ناهمواري وجود دارد، است

  : هايي از افراط و گمراهيجلوه

  :خواهد شد تاييد عقيده اماميه در آن كتاب، در موارد ذيل ظاهر

  قول به تحريف قرآن كريم: اوال

همين حاال قول به تحريف را ذكر كرديم، و قبالً بيان نموديم كه اعتقاد آن 

و در اينجا اين  3افراط گرايان همان عاملي است كه آنها را به اين وادار كرده

  !!دهيممسئله را با چند مثال از اين تفسير بيشتر توضيح مي

                                 
 11ـ 10مقدمه تفسيرش ص  .1

 ...272ـ 126ـ 125ت 122ـ  118ـ 110ص  1ج  .2

 در اين فصل 153ص .  3
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يعني اين آيه را تحريف و بدان : (اند كه او گفتهسبت دادهبه امام بن جعفر ن

فَاْسَتْغفَُرواْ اللَّه } يا علی{َولَْو أَنَُّهْم إِذ ظَّلَُمواْ أَنفَُسُهْم َجآُؤوَك «) اضافه كرده

لي يعني يا ع(اين گونه نازل شده  »َواْسَتْغفََر لَُهُم الرَُّسولُ لََوَجُدواْ اللَّه َتوَّاًبا رَِّحيًماً

  :و بعد گفته). در آن اصل است

  ١﴾ فَالَ َوَربَِّك الَ ُيْؤِمُنونَ َحتََّى ُيَحكُِّموَك فــيَما َشَجَر َبْيَنُهْم﴿ 

َولَمَّا ُضرَِب اْبُن َمْرَيَم َمثَلًا إِذَا قَْوُمَك ِمْنُه ﴿: فرمايددر سوره زخرف خداوند مي

َو َما َضَرُبوُه لََك إِلَّا َجَدلًا َبلْ ُهْم قَْوٌم َخِصُمونَ إِنْ َيِصدُّونَ َوقَالُوا أَآِلَهُتَنا َخْيٌر أَْم ُه
واضح است كه اين آيات از  ٢﴾ُهَو إِلَّا َعْبٌد أَْنَعْمَنا َعلَْيِه َوَجَعلَْناُه َمثَلًا لَِّبنِي إِْسَراِئيلَ

 .»...عبد ان علي اال«آورد نمايند ولي آيه آخر را اين گونه ميمسيح صحبت مي

  ٣!!»اسم علي از اينجا حذف شده: گويدميبعد 

                                 
است ولي هستند، مورد خطاب آنها رسول اكرم  65ـ 64اين دو آيه از سوره نساء .  1

را دوباره زياد نموده يعني اينكه اين از قرآن حذف » يا علما«قمي آن را علي ذكر كرده و 
 .شده

 59ـ 57آيات .  2

3  .2/286 
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ن حذف شده ولي او آكند كه اسم علي دو بار در قردر سوره مريم روايت مي

  ١.آنها را آورده

  :افترا به صحابه

افتراء به بهترين  ي قول به تحريفم راجع به الزمهنتيجه آنچه را كه ذكر كردي

ني صحابه به آنهايي كه يع .امتي است كه خداوند آنها را براي بشريت آورد

سنگين رسالت و نشر آن و دفاع از آن و فدا كردن مال و  بار تحمل مسئوليت

بينيم كه قمي مرتكب اين جان، وطن و خانواده خود را كردند با وجود اين مي

متهم به كفر و نفاق و  د، و آنها رابند، و به صحابه كرام افتراء ميشودجرم مي

همان قول به تحريف و حذف نامهاي ائمه و  كه خودد تا به هدف كنشرك مي

-ذكر مي گر را نمونه هايي از دروغهاي اين حيلهـ 1 است، برسد غصب خالفت

  :كنيم

قمي  ﴾َواذْكُُرواْ نِْعَمةَ اللِّه َعلَْيكُْم َوِميثَاقَُه الَِّذي َواثَقَكُم بِِه﴿ 7در سوره مائده آيه 

ان واليت علي را از آنها گرفت، همه وقتي كه رسول خدا عهد و پيم: گويدمي

  ».بعداً آن را نقض كردندولي م و اطاعت كرديم، يشنيد: گفتند
                                 

 302ـ 1/301.  1
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نقض عهد  :يعنی 1﴾ فَبَِما َنقِْضهِم مِّيثَاقَُهْم لَعنَّاُهْم﴿ : گويددرباره قول خداوند مي
 ٢امرياملومنني

َعلَْيَك ِمن نََّبإِ ُموَسى  طسم ِتلَْك آَياُت الِْكَتابِ الُْمبِنيِ َنْتلُوا﴿: و سوره قصص

َوِفْرَعْونَ بِالَْحقِّ ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ إِنَّ ِفْرَعْونَ َعلَا ِفي الْأَْرضِ َوَجَعلَ أَْهلََها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف 
رِيُد أَن نَُّمنَّ َعلَى طَاِئفَةً مِّْنُهْم ُيذَبُِّح أَْبَناءُهْم َوَيْسَتْحيِي نَِساءُهْم إِنَُّه كَانَ ِمَن الُْمفِْسِديَن َوُن

الَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِفي الْأَْرضِ َوَنْجَعلَُهْم أَِئمَّةً َوَنْجَعلَُهُم الَْوارِِثَني َوُنَمكَِّن لَُهْم ِفي الْأَْرضِ 
اين ) 6اول سوره تا آيه ( ﴾َوُنرِي ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهم مَّا كَاُنوا َيْحذَُرونَ

َنْتلُوا َعلَْيَك ِمن نََّبإِ ُموَسى ﴿ رانند ات كريم از موسي و فرعون سخن ميآي

آنها كساني « :راندامام قمي از فرعون و هامان و جنودش صحبت مي ﴾َوِفْرَعْونَ

ای من آل » «منهم«و قول آن  !»بودند كه آل محمد و حق آنها را غصب كردند
درباره (ترسند اگر اين آيه از قتل و عذاب نمييعني » مَّا كَاُنوا َيْحذَُرونَ» «حممد

و نری فرعون و هامان و جنود منه ما كانوا «: گفتشد ميموسي و فرعون نازل مي
  .»ای من موسی و مل يقتل منهم ,حيذرون

                                 
قمي آن را خاص  ».…َولَقَْد أََخذَ اللُّه ِميثَاَق َبنِي إِْسَرآِئيلَ  «ي سابق آن آيه 13مائده آيه .  1

 .حابه را لعن كرده؛ چون عهد اميرالمومنين را نقض نمودندامام علي كرده و ص

2  .1/163 
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نسل شما «: گويدمي ﴾َوقَالَ لَهــْم َخَزَنُتَها َسلَاٌم َعلَْيكُْم ِطْبُتْم ﴿ در سوره زمر 

: اندشوند مگر نسلي كه پاك به دنيا آمدهآنها داخل بهشت نمي پاك است، چون

فالني و فالني حق ما را غصب كردند و بدان جاريه را : اميرالمومنين فرموده

اند، ما كساني را از پيروان خود در ميان خريده و زنان را به نكاح خود در آورده

  1.آنها قرار داديم تا نسل آنها را پاك گردانند

ـ » حتي اذا جائنا«اين دو آيه اين گونه نازل شدند : گويده زخرف ميدر سور

يقش وقتي آن را ديدند رفيعني وقتي كه فالن و فالن آمدند يكي از آنها به 

به : خداوند به پيامبر گفت ﴾ َيا لَْيَت َبْينِي َوَبْيَنَك ُبْعَد الَْمْشرِقَْينِ فَبِئَْس الْقَرِيُن: گفت

َولَن  َينفََعكُُم الَْيْوَم إِذ ظَّلَْمُتْم  آل حممد حقهم  ﴿: بگو انوانشفالن و فالن و پير

أَفَأَنَت ُتْسِمُع ﴿: بعد خداوند به پيامبرش فرمود ﴾ أَنَّكــْم ِفي الَْعذَابِ ُمْشَترِكُونَ

َك فَإِنَّا ِمْنُهم فَإِمَّا َنذَْهَبنَّ بِ ﴿ ،﴾الصُّمَّ أَْو َتْهِدي الُْعْمَي َوَمن كَانَ ِفي َضلَالٍ مُّبِنيٍ
فَاْسَتْمِسْك ﴿: يعني فالن و فالن، بعد خداوند به پيامبرش وحي كرد كه ﴾مُّنَتِقُمونَ

                                 
و عمر فاروق است از آنجا كه شيعه  صديق ، منظور از فالن و فالن ابوبكر2/286.  1

اند، اين بهتان عظيمي براي خود امام برند كه آن دو خالفت علي را غصب كردهگمان مي
 .همسر به نكاح عمر در آوردزيرا امام علي دخترش را به عنوان ! است
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يعني تو بر راه و روش و  ﴾ بِالَِّذي أُوِحَي إِلَْيَك  يف على إِنََّك َعلَى ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ

   1 .واليت علي هستيد، علي همان صراط مستقيم است

الَِّذيَن كَفَُروا ﴿يباً همه آن پيرامون افتراء و تحريف است سوره محمد تقر

اين آيه در مورد كساني نازل : گويدقمي مي ﴾َوَصدُّوا َعن َسبِيلِ اللَِّه أََضلَّ أَعَمالَُهْم 

شده كه بعد از پيامبر مرتد و حق اهل بيت را غصب كردند، و مانع واليت 

ا محو كرد، يعني آن اعمال خوبي را اميرالمومنين و ائمه شدند، اعمال آنها ر

در زمان پيامبر كردند، همه به وسيله اين كارهاي كه همانند جهاد و ياري اسالم 

  2.رساندبعدي از بين رفتند و ديگر سودي به آنها نمي

يف  َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوآَمُنوا بَِما ُنزِّلَ َعلَى ُمَحمٍَّد ﴿: گويدبعد مي

 !اين گونه نازل شد ﴾ على  َوُهَو الَْحقُّ ِمن رَّبِّهِْم كَفََّر َعْنُهْم َسيِّئَاِتهِْم َوأَْصلََح َبالَُهْم

  :گويدبعد مي

                                 
آنچه را كه در آنجا ذكر كرد، جمع ميان افتراء به شيخين و صحابه و تحريف قرآن .  1

 43ـ 38و نص آيات قرآن كريم غير از اين است ـ زخرف آيه . است

2  .2/300 
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َوالَِّذيَن كَفَُروا فََتْعًسا لَُّهْم َوأََضلَّ ﴿نازل كرد  غجبرئيل اين آيه را براي پيامبر 

و همين طور  1﴾وا َما أَنَزلَ اللَُّه يف على  فَأَْحَبطَ أَْعَمالَُهْم أَْعَمالَُهْم ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَرُِه

  .دهدبه خرافات ادامه مي

و سوره رحمن نيز به اين شيوه است و هر چند كه در آن شيخين را متهم به 

   2 .كندكفر و دخول في النار مي

هايي بودند كه تا حدي كافي است و هدف ما از آن را بيان اين نمونه

از روي  ا نكشد، البته آنچه رفت رابه درازبيشتر دارند، و تا سخن از اين  يم

  خواهيم كه عقل و دينمان را حفظ گرداندناچاري ذكر كرديم و از خداوند مي

  :قرار دادن ائمه به اينكه مورد مراد كالم خداونداند :ثالثاً
ند به اينكه مراد نمايبينيم كه آنها كالم خداوند را تاويل ميدرباره تحريف مي

از آنها ائمه ـ همه يا بعضي ـ است، با وجود آنكه در كالم خداوند آنها را ذكر 

قريب در آن جاها نكرده بلكه  يا اي چه به صورت بعيد ونكرد و بدانها اشاره

  .باشندنها خاص خداوند ميآبعضي از 

                                 
1 . 2/302 

2  .2/86. 
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قَِت الْأَْرُض بُِنورِ َوأَْشَر﴿ : فرمايدمي 69همانند اينكه خداوند در سوره زمر آيه 

ابو عبداهللا «: گويديعني با نور خدا زمين روشن شد، ولي آن كتاب مي ﴾َربَِّها

گويد پروردگار زمين يعني امام زمين، گفتم اگر هر گاه خارج شود آن چگونه مي

آنگاه، مردم از نور خورشيد و ماه بي نياز شدند از نور امام بهره : است؟ گفت

  1.»گيرندمي

الَِّذيَن آَمُنواْ َوَتطَْمِئنُّ قُلُوُبُهم بِِذكْرِ اللِّه ﴿  28وده خداوند در سوره رعد آيه فرم

كند در را به واليت علي تفسير مي» ذكر«در جايي ديگر : گويدمي قمي ﴾…

ي ، آيه2/47( ﴾ الَِّذيَن كَاَنْت أَْعُيُنُهْم ِفي ِغطَاء َعن ِذكْرِي﴿فرموده ديگر خداوند 

  )كهف سوره 101

نمايد، در فرموده خداوند در سوره شوري و شرك را به واليت علي تفسير مي

ما «كند كه اين گونه تفسير مي ﴾ كَُبَر َعلَى الُْمْشرِِكَني َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه﴿13آيه 

  ).2/105(» از واليت علي«يعني » تدعونهم

فهاي افتتاحيه باشند، همانند حربعضي از آيات كه مختص به قرآن كريم مي

ذَِلَك الِْكَتاُب الَ َرْيَب ِفيِه . أمل  ﴿هاي قرآن از جمله سوره بقره  بعضي از سوره

                                 
1  .2/253. 
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! مراد از كتاب در اينجا علي بن ابي طالب است: گويدقمي مي ﴾ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني

)1/30(  

أَْو ﴿: گويديقمي م ﴾ائِْت بِقُْرآٍن غَْيرِ َهـذَا أَْو َبدِّلُْه﴿ 15در سوره يونس آيه 

قلْ َما َيكُونُ ِلي أَنْ أَُبدِّلَُه ِمن ِتلْقَاء ﴿يعني اميرالمومنين علي بن ابي طالب،  ﴾َبدِّلُْه

و در همين ) 1/310(يعني در علي بن ابي طالب  ﴾َنفِْسي إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما ُيوَحى إِلَيَّ

يعني امامت تغيير پيدا «: گويدمي ﴾الَ َتْبِديلَ ِلكَِلَماِت اللِّه﴿) 64ي آيه(سوره 

  )1/314(» كندنمي

أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ِلتفَْترَِي  َوإِن كَاُدواْ لََيفِْتُنوَنَك َعنِ الَِّذي﴿ 73درباره سوره اسراء آيه 

  ).2/24( .يعني اميرالمومنين: گويدقمي مي ﴾ َعلَْيَنا غَْيَرُه

يعني در قرآن  ﴾كَفَُروا ِفي ِمْرَيٍة مِّْنُهَولَا َيَزالُ الَِّذيَن ﴿ 55و در سوره حج آيه 

  »يعني شك در اميرالمومنين: گويدكريم، قمي مي

معناي : گويدمي ﴾َوالَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِآَياِتَنا﴿همين سوره  57و درباره آيه 

  ).2/86(» واليت اميرالمومنين و ائمه ندارند به ايمان ؛آن يعني

آنها : گويدقمي راجع به آن مي ﴾… أَْم َيقُولُونَ َتقَوَّلَُه ﴿ 33يه آدر سوره طور 

گويند اي محمد اميرالمومنين اين را خود ساخته است، و آنها ايمان ندارند مي
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فلياتوا «:گويدكه علي آن را نساخته و بنا به راي خويش قيام نكرده، بعد مي

  ).2/333. (، يعني مردي همانند علي از جانب خدا»بحديث مثله

بوده، اما قمي آنها  غقبالً ديديم كه آن آيات خاص رسول و حضرت مسيح 

  .را تحريف و به امام علي اختصاص داد

آنچه كه مربوط به روز آخرت است آن را نيز به امام علي اختصاص و  او

ساعت است، و  12» شب و روز«: آمده كه) 2/112(تاويل كرده، در تفسير وي 

ترين ساعت از اين دوازده ساعت است و و شريف علي بن ابي طالب مبارك

   1﴾َبلْ كَذَُّبوا بِالسَّاَعِة َوأَْعَتْدَنا ِلَمن كَذََّب بِالسَّاَعِة َسِعًريا﴿!اين فرموده خدا است

كوشد تا مراد بسياري از آيات را علي نمايد، او بدين هم اكتفا نكرده بلكه مي

ص به خدا و پيامبر و كتابهايش و روز اين عالوه بر تبين و تاويل مراد آيات مخت

خواهد آن آياتي را هم كه خاص حيوانات و جمادات است آخرت است، و مي

! خواهد از منزلت امام علي بكاهند، يا بيفزايندنمايد، كما اينكه ميبه علي تاويل 

سوره بقره آيه  ﴾.…ا ا فَْوقََهإِنَّ اللََّه الَ َيْسَتْحيِي أَن َيْضرَِب َمثَالً مَّا َبُعوَضةً فََم﴿ مثالً 

كند تا قبل از بلند جلوه دادن امام كند، كه قمي تالش مي، انسان تعجب مي26

                                 
 11فرقان آيه .  1
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آورد، آنجا كه علي تا حد الوهيت، او را به منزله و مرتبه حشرات مضر پايين مي

  1!!داردامام علي را بيان مي» مگسي= بعوضه «مراد از واژه 

اي كه دال بر اهتمام و ارتفاع ست كه نويسنده هر آيهبعد از اين ديگر بعيد ني

  .نمايد را به معناي مقام امام علي تاويل نمايد

: گويدكند و ميجزائري در مقدمه خويش بر كتاب اين تاويل را بيان مي

خداوند از اعمال امت پيامبرش بعد از وفات پيامبر آگاه است كه آنها به دين «

وان حاميان دين را در هر زماني هتك حرمت شوخي خواهند كرد، و به عن

بايست اسامي ائمه و فضيلت پس از آنها ايمن نبود، اينكه مي... خواهند نمود

اين روش و اسلوب نايه و استعاره ـ همانگونه كه آنها را در قرآن از طريق ك

قرآن در اكثر آياتش است ـ بيان دارد، قرآن ظاهر مربوط به چيزي و باطنش به 

  2.»ديگرچيزي 

                                 
 19ص .  1

 1/34تفسير .  2
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قرآن داراي سه موضوع و : گويددر اينجاست كه ابو جعفر مي: گويدو بعد مي

3سه بخش است، 
3آن درباره ما و دوستان، و  1

، ديگر درباره دشمنان ما و  1

3و  ،دشمنان گذشتگان ما
  1.»روش و داستان است 1

آنچه كه ذكر كرديم اين را روشن نمود كه تمام مدح و ثناهاي : گويديو م

راجع به محمد و آل مطهرين وي است صريح  يا چه به صورت كنايه و قرآن

باشد، چه در است، و هر ذم و سرزنشي كه در آن آمده راجع به دشمنان آنها مي

مخالف ظاهر باشد گذشته و چه در آينده و تمام آياتي از اين قبيل ـ هر چند كه 

  2 .شودـ بر آنها حمل مي

  .ي قول به تحريف و افتراء صحابه استاين تاويل فاسد نتيجه

  .آنچه كه مربوط به عقيده اماميه است: رابعاً
  :ـ رجعت1

نمايد، و به قمي چيزهايي را كه به عقيده وي در اماميه مربوط است، بيان مي

يعني بازگشت ه او ايمان به رجعت ن را در تفسيرش آورده، اينكآهمين خاطر 

اند تا ائمه آنها نها را غصب كردهآداند كه حق مسايل اساسي مي و آنرا از دارد،
                                 

 مقدمه مذكوراز  21ص .  1

 25ـ 24در تفسير ص  مقدمه.  2
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داند كه قرآن آن را اي مينمايد، و اين را از جمله مسايل اساسيرا قصاص مي

  .بيان كرده و به رد منكران آن پرداخته

آيا مگر «: گويدمي ﴾ْحُشُر ِمن كُلِّ أُمٍَّة فَْوًجاَوَيْوَم َن﴿ كند ي ذيل استناد ميآيهبه 

كند؟ و خدا در روز قيامت در هر امتي گروهي را حشر و ديگران را ترك مي

  1.»نمائيممثال اين بسيار زيادند و آن را در جاي خويش ذكر مي«: گويدمي

َرَض إِنَّ الَِّذي فَ﴿ خداوند است : نچه را كه ذكر كرده و فرمودهآو از جمله 

يعني رجعت، كه : گويدـ قصص، قمي مي85 آيه ﴾َعلَْيَك الْقُْرآنَ لََرادَُّك إِلَى َمَعاٍد

  )2/147. (گرداندپيامبر و اميرالمومنين و ائمه را به سوي مردم باز مي

يعني آنها را با نام قائم  ﴾َواْسَتِمْع َيْوَم ُيَناِد الْمــَناِد ﴿، 41يه آو در سوره ق 

 جو خرو... الزمان از آسمانو صيحه يعني نفخ قائم... پدرش فرا خوانندالزمان و 

  )2/327(يعني رجعت و بازگشت 

يعني آنها، : گويدقمي مي ﴾ فَالَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخَرِة﴿  ،22در سوره نحل آيه 

نند، يعني آنها كافرا ﴾ قُلُوُبُهم مُّنِكَرةٌ﴿ . ندرايمان به رجعت و بازگشت را ندا

  )1/383. (يعني در برابر واليت علي تكبر دارند »وهم مستکربون«

                                 
 24مرجع سابق ص .  1
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فَأََصاَبُهْم َسيِّئَاُت َما َعِملُواْ َوَحاَق ﴿گويد، و همچنين در تفسير سوره مباركه مي

َوأَقَْسُمواْ بِاللِّه َجْهَد ﴿و ... ستهزاء آنها به رجعتايعني   ﴾بِهِم مَّا كَاُنواْ بِِه َيْسَتْهزُِؤونَ

 ﴾أَْيَمانِهِْم الَ َيْبَعثُ اللُّه َمن َيُموُت َبلَى َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّا َولـِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ
كنند، و اين درباره گروهي از امت كفار به خدا سوگند ياد نمي: گويدقمي مي

خواهيد از بشود بعد از مرگ قبل از قيامت محمد نازل شد كه به آنها گفته مي

  )1/385. (د گشتنخورند كه بر نخواهگشت آنها سوگند مي

  :ـ نزول وحي بر ائمه2
شود، چون قمي معتقد است  كه وحي بعد از وفات رسول اكرم منقطع نمي

معناي : گويدكند ميو قمي كه سوره قدر را تفسير مي !امام قائم مقام پيامبر است

اجل و رزق و موت و حيات، خير و ليلة القدر يعني اينكه خداوند در آن شب 

ِفيَها ُيفــَرُق كُلُّ أَْمرٍ ﴿ : فرمايدكند همانگونه كه خدا ميرا مقدر مي... شر و

  .﴾َحِكيمٍ
يعني مالئكه و روح  ﴾َتَنزَّلُ الَْملَاِئكَةُ َوالرُّوُح ِفيَها﴿ : فرمايدو خداوند مي

و اوامري كه نوشته شده شوند، و مسايل بر امام زمان نازل مي) جبرئيل(القدس 

  ).2/431(نمايند را به وي تسليم مي
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: داني؟ گفتآيا شب قدر را مي«: به امام جعفر نسبت داده كه از او سوال شده

» نماينددانم حال آنكه در آن شب مالئكه مرا طواف ميرا نمي -چطور شب قدر

)2/432.(  

  !دانندـ ائمه غيب را مي3
بينيم كه در تفسير دانند، به همين خاطر ميمي را او معتقد است كه ائمه غيب

سوره  ﴾َعاِلُم الَْغيـبِ فَلَا ُيظْهُِر َعلَى غَْيبِِه أََحًدا إِلَّا َمنِ اْرَتَضى ِمن رَُّسولٍ﴿ي ذيل آيه

علي مرتضي از رسول است و رسول خدا نيز از او : گويد، مي27ـ 26جن آيه 

  )2/390. (است

به افتراء وي ـ به امام  پيامبر اختصاص ندارد، بلكه بناغيب تنها به خدا و  علم

  !علي نيز اختصاص دارد

دارد كه علم ائمه محيط به همه چيز است، و هيچ راهي براي حتي بيان مي

ن وقت وجود ندارد، و اگر بعضي از آنها در عصر كشف آشناخت از آنها در 

  .علمي براي هستي و مظاهر آن، كشف شود

ز كشف علمي به روش جديد از روش اعجاز قرآني باشد، و اگر بسياري ا

مگر اينكه اين كشفيات از  .ي علمي صحيح و غير ممكن استتناقض ميان نظريه

  .و افتراهاي قمي كشف شده باشد دروغها
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 60سال، خورشيد  500زمين مسير «: به امام علي نسبت داده كه او گفته

ان آسمان روشنايي و زير آنها فرسخ، پشت آن دو و براي ساكن40فرسخ، ماه 

هاي بزرگ در سرزمين ها همانند كوهستاره. هستندمايه روشنايي براي اهل زمين 

  )2/17. (باشندمي

برد كه امام علي بن حسين علت خورشيد گرفتگي را وجود بحري و گمان مي

- ميان آسمان و زمين دانسته، وقتي كه گناه بندگان زياد شود، و خداوند مي

دهد مورد عتاب قرار دهد، به مالئكه مامور دستور مي آنها را با اين نشانه خواهد

  ).15ـ 2/14(كه خورشيد يا ماه را در آن بحر بياندازند 

و در جاي ديگر از ائمه روايت كرده كه زمين بر روي ماهي و بر روي آب و 

 .آب بر روي سنگ، و سنگ بر روي شاخ گاو، و گاو بر روي زمين قرار دارد

  )59ـ  2/58(

قاف، كوهي است دورادور دنيا از : گويدمي» حم عسق«در اول سوره شوري 

  ».زمرد آبي و آبي آسمان به خاطر اين كوه است

  :ـ نفي علم از عالمان و مشهوران غير خود4
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از  وبه همه چيز، اكتفا نكرده،  ي علميقمي از اين افتراها براي بيان احاطه

كند تا ميدان علمي مينشهرت علمي دارند صحبت  كه مكانت علمي و ديگران

  !جز براي ائمه باقي نماند

و ترجمان قرآن است،  و دانشمند اسالم مثالً ابن عباس كه مشهور به حبر امت

 گويدمي ـ پدرش عموي رسول خداـ به سخنان قمي كه راجع به ابن عباس و 

فردي نزد علي بن : تهاز امام ابي جعفر باقر روايت شده كه گف :گوش فرا دهيد

 گاه به تمامي آيات نازل شدهآبرد كه او ابن عباس گمان مي: حسين آمد و گفت

در چه روزي و درباره چه چيزي نازل شده است، پدرم  داند كه و مي ،است

ي ذيل درباره چه نازل از او سوال كرد كه اين دو آيه: گفت) علي بن حسين(

َوالَ ﴿و  ١﴾أَْعَمى فَُهَو ِفي اآلِخَرِة أَْعَمى َوأََضلُّ َسبِيالً َوَمن كَانَ ِفي هـــِذِه﴿  شده،

آن مرد نزد  ٢﴾َينفَُعكُْم ُنْصِحي إِنْ أََردتُّ أَنْ أَنَصَح لَكُْم إِن كَانَ اللُّه ُيرِيُد أَن ُيْغوَِيكُْم

ابن عباس رفت و از او سوال كرد، ولي جواب آن را نداد، بلكه سوالي ديگر را 

، امام سبب نزول را اين گونه بيان كرد، كه آيه اولي درباره ابن عباس مطرح كرد

  )2/23( !ي دومي درباره پدرش نازل شدهو پدرش و آيه

                                 
 72ـ سوره اسراء 1

  34سوره هود  ـ 2



 272

  :متعه و خمس چون؛ـ احكام فقهي آنها 5
را با روشي كه  استي وي از احكام فقهي قمي آنچه را كه مرتبط به عقيده

أَلَْم َتَر أَنَّا ﴿آمده  83سوره مريم آيه نمايد، در قرآن از آن ابا دارد عرضه مي

اين درباره مانعين خمس و : گويدمي ﴾أَْرَسلَْنا الشََّياِطَني َعلَى الْكَاِفرِيَن َتُؤزُُّهْم أَزا

  ).2/53(زكات نازل شده 

آنها : گويدمي ﴾الَِّذي َجَعلَ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر ﴿آمد كه  26و در سوره قاف آيه 

ما كافر به كسي هستيم كه امامت و خمس را براي شما : گوينداند كه ميكساني

  )2/326(قرار داده 

إىل فََما اْسَتْمَتْعُتم بِِه ِمْنُهنَّ   «:ء را اينچنين تحريف كرده استسوره نسا 24ي آيه
اين آيه دليلي است بر جواز : گويدو مي »فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ فَرِيَضةً  أجل مسمى

   1 .عهمت

  :اسباب نزول: خامساً
به چند . كنيمدر بحث قمي راجع به اسباب نزول، اثر اماميه را مشاهده مي

  :پردازيممثال مي

  :ـ هم پيماني صحابه با ابليس1
                                 

   »فََما اْسَتْمَتْعُتم بِِه ِمْنُهنَّ فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ فَرِيَضةً «، و نص خود آيه  1/136.  1
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وقتي كه : گويدمي ﴾َولَقَْد َصدََّق َعلَْيهِْم إِْبِليُس ظَنَُّه﴿ 20ي در سوره سباء آيه

ه علي را براي مردم منصوب نمايد، در فرموده خداوند پيامبر را دستور داد ك

هر : در غدير خم گفت 1» يف عىل  ِمن رَّبَِّك َيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُنزِلَ إِلَْيَك«خويش 

كه من موالي او باشم علي نيز موالي او است، ابليسها نزد ابليس بزرگ آمدند و 

: رگ به آنها گفت چه شده؟ گفتندانداختند، ابليس بزخاك را بر سر خويش مي

روز قيامت منحل نخواهد شد، به آنها  اين مرد امروز پيماني منعقد كرده كه تا

اند كه با اين طور نيست، كساني كه پيرامون او هستند به من وعده داده: گفت

َولَقَْد َصدََّق َعلَْيهِْم ﴿من مخالفت نخواهند كرد، خداوند اين آيه را نازل كرد 

  ).2/210( آيه ﴾ ِليُس ظَنَُّهإِْب

  :ـ بيعت روز غدير2
  ﴾فَلَا َصدََّق َولَا َصلَّى﴿فرمايد راجع به بيعت دوباره هنگامي كه خداوند مي

سبب نزول اين آيه اين بود كه رسول خدا روز غدير خم مردم را به : گويدمي

قرار به ما هرگز ا: اش رفت و گفتبيعت به علي فرا خواند و به طرف خانواده

پيامبر باالي منبر ... كنيم و سخن پيامبر را تصديق نخواهيم كردواليت علي نمي

                                 
، و اند سبا مكي سوره قيامه و سوره 31و آيه . در آيه البته قيد اخير اضافه است.  1

 .الوداع بودمسئله غدير بدون خالف در بين خود شيعه بعد از حجه
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لَا ﴿ كند، خداوند اين آيه را نازل كرد ن بو ميآرفت دومي خواست خود را از 

  2.رسول خدا ساكت شد و نام او را نبرد 1﴾ُتَحرِّْك بِِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجلَ بِِه

  :را غصب كردند ـ عاقبت كساني كه واليت3
 ﴾َيْوَم َيْبَعثُُهُم اللَُّه َجِميًعا فََيْحِلفُونَ لَُه كََما َيْحِلفُونَ لَكُْم﴿: درباره قول خداوند

وقتي كه در روز قيامت آنهايي را كه حق آل محمد را : گويد، مي18مجادله آيه 

- دهند، سوگند مينمايند، اعمالشان را به آنها نشان ميغصب كردند جمع مي

اند، همانگونه كه در دنيا براي پيامبر سوگند ياد خورند كه آنها اين كار را نكرده

نها واليت بني هاشم را رد نخواهند كرد، و وقتي كه براي قتل آكردند كه مي

تالش كردند، و خداوند پيامبر را از آن آگاه ساخت، آنها !! رسول خدا در عقبه

اند، تا اين را نگفته و اين را نيز انجام نداده براي پيامبر سوگند ياد كردند كه آنها

حيِلفُونَ بِاللِّه َما قَالُواْ َولَقَْد قَالُواْ كَِلَمةَ ﴿اينكه خداوند به پيامبر اين را نازل كرد 

اُهُم اللُّه َوَرُسولُُه الْكُفْرِ َوكَفَُرواْ َبْعَد إِْسالَِمهِْم َوَهمُّواْ بَِما لَْم َيَنالُواْ َوَما َنقَُمواْ إِالَّ أَنْ أَغَْن
  3 .74سوره توبه  ﴾ِمن فَْضِلِه فَإِن َيُتوُبواْ َيُك َخْيًرا لَُّهْم

                                 
 .كند و سياق آيات بحث قرآن استاين از قرآن صحبت مي 16سوره قيامه آيه  . 1

2  .2/397 

3  .2/358. 
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  :الزمان مطالبه خون حسين را خواهد كردـ قائم4
أُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُموا َوإِنَّ اللََّه َعلَى َنْصرِِهْم  ﴿ 39در سوره حج آيه 

اين آيه درباره : گويندـ يعني جمهور مسلمانان ـ مي هعام: گويدمي. ..﴾لَقَِديٌر

پيامبر وقتي كه قريش او را از مكه اخراج كردند، نازل شده، ولي اين درباره 

  )85ـ 2/84. (الزمان است وقتي كه براي مطالبه خون حسين به ميان آمدقائم

باشد، نيست، و ائمه مي اثر عقيده اماميه تنها درباره آنچه كه مربوط به امامت

بلكه پا را فراتر نهاده و ديگران را متهم كرده و براي سلب فضايل از آنها 

  :نماييممثال ذيل را ذكر مي روشن شدن مطلب، اند برايكوشيده
  !!ـ حادثه افك اتهامي است براي ام المومنين، نه اينكه تبرئه الهي وي 5

قرآن كريم درباره تبرئه ام  كه در آنمشهور است اي  حادثهحادثه افك 

آيد كه خداوند آن صحابه المومنين عايشه نازل شد، ولي بر آقاي قمي گران مي

اولين كسي كه بنابه اعتقاد وي خالفت را غصب كرد  ـ ابي بكر دخترگرانقدر و 

تبرئه كرده، و به همين خاطر قمي افك جديدي را مطرح كرده، او  ـ را !!

داند، و درباره اين آيه به عايشه نه اينكه تبرئه وي، مي صحبت از افك را اتهامي
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اند كه عامه علما روايت كرده: گويدمي 1﴾إِنَّ الَِّذيَن َجاُؤوا بِالْإِفِْك ُعْصَبةٌ مِّنكُْم﴿

اين درباره حضرت عايشه به خاطر اتهامي كه در غزوه بني مصطلق از خزاعه به 

اند كه اين درباره ماريه قبطيه، ت كردهوي نسبت دادند، نازل شد، اما خاصه رواي

به خاطر متهم كردن وي از جانب بعضي از زنان منافق، نازل شده بعد روايتي را 

وقتي كه ابراهيم فرزند رسول خدا فوت «: نمايد كه گفتهاز امام جعفر روايت مي

كرد، پيامبر بسيار ناراحت شد، زن منافقي گفت، چرا ناراحت هستي؟ اين كه 

  ).2/99. (پيامبر علي را فرستاد تا او را به قتل برساند! ابن جرير بود فرزند

در سوره حجرات به ذكر داستان اتهام فالن زن به ماريه پرداخته، و رسول 

خدا علي را فرستاد تا جريج را به قتل برساند، و اين سبب نزول فرموده خداوند 

  )23/318( ﴾افَاِسٌق بَِنَبٍأ فََتَبيَُّنو َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِن َجاءكُْم﴿است 

: ورده فرمودهآخداوند بعداً مثالي را «: بعد از اين در همان صفحه آمده

َضَرَب اللَُّه َمثَلًا لِّلَِّذيَن كَفَُروا ِاْمَرأَةَ ُنوحٍ َوِاْمَرأَةَ لُوٍط كَاَنَتا َتْحَت َعْبَدْينِ ِمْن ِعَباِدَنا ﴿
به خدا قسم منظور از : گويد، مي 10سوره تحريم آيه  ﴾َماَصاِلَحْينِ فََخاَنَتاُه

... ، آن زن فاحشه است، تا حد را بر آن زن به خاطر آنكه از طريق »فََخاَنَتاُهَما«

اينكه آن فرد او را دوست داشته، جاري كرد، وقتي كه آن زن خواست به 
                                 

  11ـ سوره نور آيه 2
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رد محرم خارج حالل نيست كه با غير از ف: آن برود، آن مرد به او گفت... سوي

منظور حضرت  ـ نعوذ باهللا(شوي، پس خود را به نكاح فالن مرد در آورد 

  1.)ـ عايشه است

اند كه فالن روايت كردهـ خاصه ـ يعني شيعه : گويدوقتي كه آقاي قمي مي

گويد، زن، كه يكي از زنان منافق است، مرتكب آن زنا شده، و نام آن را هم نمي

و  2 .اند كه آن عايشه استم آن تصريح كرده و گفتهغير وي از جعفريه به اس

ضرب المثل به زن نوح و زن لوط، جعفريه مراد از آن را عايشه و حفصه از 

كند كه خيانت مورد نظر همان قمي در آنجا تاكيد مي 3دانند،امهات مومنان مي

  .فاحشه است

  !! يهعشركتاب تاريخ اثنيراقرآن : سادساً
، و شيعه در زير مام علي رسيد، جنگهايي صورت گرفتبه اخالفت وقتي كه 

يل از صسايه حكومت اموي با چيزهايي روبرو شدند و كتابهاي تاريخي به تف

دهد  اي تغيير بگونهخواهد طبيعت قرآن كريم را اما قمي مي ،انداين سخن رانده

                                 
 .عين آن نقل شده.  1

 .338تفسير شيعه ص .  2

 .23ـ 22بحار االنوار ص .  3
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ن براي صحت اين داستا. تا آن را به عنوان كتاب تاريخ جعفريه، معرفي نمايد

واقعه بصره و جمل و بني اميه را از ديدگاه جعفري بشنو، و به چند مثال اشاره 

  :كنيممي

  :ـ اصحاب جمل و بصره1
إِنَّ الَِّذيَن كَذَّبــواْ بِآَياِتَنا َواْسَتكَْبُرواْ َعْنَها الَ ُتفَتَُّح لَُهْم ﴿  40در سوره اعراف آيه 

اين آيه : گويدمي ﴾نَّةَ َحتَّى َيِلَج الَْجَملُ ِفي َسمِّ الِْخَياِطأَْبَواُب السََّماء َوالَ َيْدُخلُونَ الَْج

درباره اصحاب : گويدهمچنين مي) 1/230(درباره طلحه و زبير و چل نازل شده 

َوإِن نَّكَثُواْ أَْيَماَنُهم مِّن َبْعِد ﴿ نازل شده 12جمل آيه ذيل از سوره توبه آيه

  ...﴾َعْهِدِهْم
  ).341ـ 2/340. (همان بصره است موتفكهمنظور از : دگويدر سوره نجم مي

  ).2/384. (است موتفكاتبصره همان : گويددر سوره حاقه هم مي

  :ـ بني اميه2
اما بني اميه ما بسيار با آن برخورد خواهيم داشت، و ما اين تفسير عجيب را 

3خوانيم ماداميكه مي
ه است ـ همانگونه كه آنها قرآن درباره دشمنان جعفري 1

داشته در قرآن !! برند ـ پس الزم است كه امويها نيز نصيب بزرگي گمان مي

إِنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعنَد اللِّه الَِّذيَن كَفَُرواْ فَُهْم الَ ﴿: به تفسير اين آيه نگاه كنيد. باشند
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يه نازل شد، چون آنها اين آيه درباره بني ام: گويد، مي 55انفال آيه  ﴾ُيْؤِمُنونَ

-خرابترين مخلوقي خدا هستند، و همانهايند كه در باطن قرآن كافر قلمداد شده

  ).1/279(اند، و ايمان ندارند 

نگاه مثالً به . (دهندبينيم كه كفار بسياري از آيات را به بني اميه نسبت ميو مي

ـ 255ـ 243ـ 242ـ 123ـ 80ـ 68ص  2ـ ج 371ـ 211ـ 196ـ 156ص  1ج 

384(.  

  :ـ بنو سباع3
كرد، علويون چنان مناسب ديدند كه آن قمي در عصر عباسي اول زندگي مي

در ) ذوي القربي(حكم را به ديگران نسبت دهند، و از ظلم خويشاوندان نزديك 

امان نماندند، عباسيون از ديدگاه جعفريه با امويها فرق چنداني ندارند، اما قمي 

كفر آنها تصريح نمايد، بلكه آنها را بجاي بني عباس تواند هنگام بحث به نمي

  )2/242(خواند  بني اسد مي

  :ـ اتفاق بر قتل علي4
كنيم، داستانهاي هنگامي كه به بعضي از وقايع تاريخي ديگري برخورد مي

فَآِت ذَا الْقُْرَبى َحقَُّه ﴿ اند، مثالً درباره فرموده خداوند را وضع كرده يخيالي غريب

صحبت  صفتبينيم كه درباره اين پنج ، مي 38مريم آيه  ﴾ْسِكَني َواْبَن السَّبِيلَِوالِْم
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آورد كه فاطمه زهراء ـ رض ـ به اين آيه نزد ابوبكر به راند و داستاني را ميمي

حقانيت خالفت علي استدالل كرد و همچنين علي نيز به اين آيه استدالل كرد و 

ت ترسيد و در برابر اين موضوع نزد فاروق از دست دادن حكم و قدر را ابوبكر

ـ كسي كه به قتل علي اشاره كرده بود ـ فرستاد، و خالدبن وليد را مامور قتل 

  ).159ـ 2/155... (علي كرد و

  :ـ كفر اصحاب بيعة الرضوان5
رسول خدا وقتي كه مردم «: گويدكند ميوقتي كه از صلح حديبيه صحبت مي

صحابه آن را انكار كردند، و كسي كه بسيار آن را  را به صلح فرا خواند، عامه

اي رسول خدا مگر ما به حق نيستيم و دشمنان ما بر : انكار كرد فالن بود، گفت

: قبوالني؟ فرمودبه ما ميرا دين  درذلت : آري گفت: ؟ فرمودندباطل نيست

 اگر: خداوند به من وعده داده و خالف وعده را نيز نخواهد كرد، آن مرد گفت

  )312ـ 2/311( .كردمبود، با آن مخالفت ميچهل مرد با من مي

قسمت اول اين  باشد، اين است كه عمربن خطاب آنچه كه معروف مي

اگر «مناقشه را انجام داده، ولي قمي به او افترا زده و جمله آخر را زياد كرده 

اين صلح عام صحابه : گويدو مي» كردبود با آن مخالفت ميچهل مرد با من مي

  )2/312( .اندرا انكار كرده
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: گويدعام صحابه همانهايند كه خداوند درباره آنها مي: گويدو همچنين مي

َوُيَعذَِّب الُْمَناِفِقَني َوالُْمَناِفقَاِت َوالُْمْشرِِكَني َوالُْمْشرِكَاِت الظَّانَِّني بِاللَِّه ظَنَّ السَّْوِء ﴿
  ).سوره فتح 6، آيه  2/315( ﴾َعلَْيهِْم َداِئَرةُ السَّْوِء

خواهد عامه اصحاب بيعة الرضوان را از زمره اين گونه، آقاي قمي مي

آنهايي كه خداوند با نص قرآن از آنها راضي شده، آقاي . دوزخيان قرار دهد

راند، تا اينكه به هدف خود برسد قمي در ترتيب آيات سوره فتح طعنه مي

)2/315.(  

  :ـ مسايل ديگر6
: كنندكه همين طور قران كريم را در داستان مسايلي ديگر تاويل مي بينيممي

َوَيْوَم الِْقَياَمِة َتَرى الَِّذيَن كَذَُبواْ َعلَى اللَِّه ﴿: مثالً هنگامي كه بحث از فرموده خداوند

  :گويد، مي 60سوره زمر ايه  ﴾ُوُجوهــُهم مُّْسَودَّةٌ

بيني كساني آخرت امام نيست، مي هر كه ادعا كند علي امام دنيا است ولي در

هر چند كه اين ... دهند و سيمايشان سياه خواهد بودكه به خدا دروغ نسبت مي

  )2/251. (فرد از زمره علويان فاطمي باشد
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  ـ قائم و جيش سفياني7
اند، و بعضي از آنها اكثر فرق شيعه قايل به بازگشت ائمه قبل از روز قيامت

او نمرده اما بر اساس تقيه : گويندباشند و ميم معين ميقايل به بازگشت يك اما

باشد كه چيزي كه عامل ايجاد آن است اين مي... موت وي نمايان شده، و

ياني فدر روزهاي آخرت فردي كه او را س: گويندها ميبعضي از اموي

خوانند بر خواهد گشت، بعضي از جعفريها خرافات ديگري را افزوده و  مي

نمايد با جيش سفياني مقابله و مبارزه مي گردد هدي هنگامي كه بر ميگويند م مي

  !و اين در تفسير قمي موجود است! شكست خواهد داد آنها راو 

سوره هود آيه  ﴾َولَِئْن أَخَّْرَنا َعْنُهُم الَْعذَاَب إِلَى أُمٍَّة مَّْعُدوَدٍة﴿ : فرمايدخداوند مي

اند، كه در رسالت ياران امام مهديبه خدا سوگند آنها : گويد، قمي مي56

مشخص نيز روي جمع خواهند شد، وقتي كه به صحرا آمدند، جبيش سفياني 

دهد كه بامهاي آنها را بگيرد، د، خداوند به زمين دستور ميآينها بيرون ميآبراي 

كَاٍن قَرِيبٍ َولَْو َتَرى إِذْ فَزُِعوا فَلَا فَْوَت َوأُِخذُوا ِمن مَّ﴿و اين فرموده خداوند است 

  ).2/205(يعني به سبب امام مهدي  52ـ 51سباء  ﴾َوقَالُوا آَمنَّا بِِه

گويد اين يعني ، مي113طه  ﴾أَْو ُيْحِدثُ لَُهْم ِذكًْرا﴿ و درباره فرموده خداوند 

  ).2/65: (دهدآنكه ميان مهدي و سفيان رخ مي
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يخ افراط گرايان به همين خاطر است كه تفسير قمي به عنوان مرجعي براي تار

  !.آيدجعفري در مي

  :راههاي فريب و گمراه كردن :سابعاً
كند، و معاني و حتي نص آن را تحريف قمي با ظاهر قرآن كريم مخالفت مي

دهد بلكه نه اينكه قرآن احتمال آن را نمي: گويدنمايد، و چيزهايي را ميمي

، و اكثر آيات آن چه باشداند، ميمخالف آنچه امت اسالم بر آن اجماع كرده

مه حتي خود اي كه هدهد واقعهمكي و چه مدني به بيعت غدير خم نسبت مي

برد كه اكثر اين امت بوده است و گمان مي الوداعحجةاز  گويند بعدجعفريه مي

مشرك و كافر و منافق است، و چيزهاي ديگري كه اسالم و عقل سليم آن را 

  .دانندبدور مي

خواست، كم ولف تفسير منسوب به امام عسكري چگونه ميقبالً ديديم كه م

عاقالن و ناآگاه را فريب دهد تا به خرافات وي ايمان بياورند و در زير سايه 

گمراهي آن حركت نمايند، و قمي آخرين كسي بود كه قيام به اين وظيفه كرد و 

  :براي اين چند راه قرار داد

دهد، ام باقر و امام صادق نسبت ميـ اكثر آراء خود را به ائمه به ويژه ام1

  .همانگونه كه در مقدمه كتاب به آن اشاره كرديم
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سول اكرم و آن امامان فهم معنا و مراد قرآن جز از طريق ر: گويدـ و مي2

  .دشونمي

اين قرآن است و آن را «به امام علي ـ كرم اهللا وجه ـ نسبت داده كه او گفته 

و آگاهي از  گويد، در آن دانشي شما سخت نميبه نطق آوريد، زيرا او خود برا

گذشته و آينده، تا روز قيامت در آن وجود دارد، و حكم ميان شما است، و 

آنچه را كه شما بر سر آن اختالف داريد را بيان كرده، اگر از من درباره آن 

مقدمه ص (» كنم، زيرا من آگاهتر به آن هستمسوال كنيد، شما را از آن آگاه مي

قرآن به نطق در نيامده و به نطق هم در : و به امام صادق نسبت داده كه گفته )3

-نخواهد آمد، ولي رسول خدا است كه قرآن را به نطق آورد، و خداوند مي

  :يكي از آنها گفت »َعلَْيكُم بِالَْحقِّ نطِقُ بكتابنا يَ ا  َهذَ «: فرمايد

سوگند جبرئيل آن را  به خدا: خوانيم، امام گفتما قرآن را اين طور نمي

  1.اينگونه بر محمد نازل كرد

                                 
آيه كريم تحريف  29جاشيه  »َهذَا كـَتاُبَنا َينِطُق َعلَْيكُم بِالَْحقِّ «و نص آيه اينكه  2/95نگاه .  1

 .شده تا اينكه با ديدگاه وي تعارض پيدا نكند
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المثلهايي را براي مردم قرآن ضرب«: نسبت داده شده كه او گفته ربه امام باق

آورده و خدا بر آنها پيامبر و ما را مورد خطاب قرار داد، و كسي جز ما آن را 

  ).2/425(» داندنمي

. مشرك و كافر استرا نپذيرد، ) قرآن(و گفته كه هر كس تاويل كتاب 

)2/260.(  

قرآن : گويدغريبي را براي تفسير قرار داده، اينكه او مي ـ و ايشان اصول3

بينيم وي دچار تحريف شده و دسترسي به آن از طريق آن ممكن نيست، مي

و از اين نوع ! پردازد، مياست آياتي كه تاويل آنها بعد از وقت نزول آنها

اما آنچه كه تاويلش بعد از تنزيلش است، مسايلي و «: گويدكند و ميصحبت مي

محمد، و  لو مباحثي است كه در عصر پيامبر و بعد از آن همانند غصب حق آ

وعده خدا به پيروزي آنها بر دشمنانشان، و اخبار خدا درباره خروج امام مهدي 

  ).14مقدمه تفسير ص (» روز قيامت، به وقوع پيوسته بهو بازگشت وي 

ي هستند و معناي آن قومي مطب قواآياتي وجود دارند كه مخ :گويدو مي

أنتم يا   َوقََضْيَنا إِلَى َبنِي إِْسَراِئيلَ ِفي الِْكَتابِ لَُتفِْسُدنَّ﴿: فرموده خداوند! ديگر است
  .﴾ِفي اَألْرضِ َمرََّتْينِ َولََتْعلُنَّ ُعلُوا كَبًِريا أمة حممد معرش
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سوره  42آيه . آن از آن امت محمد است مخاطب آن بني اسرائيل و معناي

  )16خود مقدمه ص (نساء 

نص در  همه از لحاظ روش توانسته قرآن كريم را هم از لحاظ معنا و اينبا 

  .كندهاي خود تحريف راستاي رسيدن به گمراهي

اماميه كافر است، و اينكه شيعه حتي  به ـ و معتقد است كه غير معتقد4

  !بهشت خواهند شد گناهباران آنها نيز وارد

سوره  ﴾َولَْولَا َدفُْع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهم بَِبْعضٍ لَُّهدَِّمْت َصَواِمُع﴿ مثالً در فرموده خدا 

خداوند به وسيله كساني از شيعه كه همه فرائض را انجام : گويد، مي40حج آيه 

اگر بر  دهند، دفع خواهد كرد، ودهند، آنهايي را آن فرائض را انجام نميمي

و در سوره طه آيه ) 1/83(ترك آن اجماع كردند، همگي را از بين خواهد برد، 

پيامبر براي : گويدمي ﴾َوَخَشَعت الْأَْصَواُت ِللرَّْحَمنِ فَلَا َتْسَمُع إِلَّا َهْمًسا﴿  108

  ).65ـ 2/64(» شوندكند، و همه آنها داخل بهشت ميگناهباران شيعه شفاعت مي

برزخ : گويدمي ﴾َوِمن َوَراِئهِم َبْرَزٌخ إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ ﴿ 100ن آيه و در سوره مؤم

ين گفته او ... همان امري ميان دو امر، و ثواب و عقاب ميان دنيا و آخرت است

ديگري ندارم،  سوگند، جز برزخ براي شما هيچ ترسبه خدا  ؛صادق است كه

در ).2/94(» ما از شما بهتر هستيم اگر به ما واگذار شده اين بدان خاطر است كه



 287

اين خاص شيعه : گويدمي ﴾غَاِفرِ الذَّنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ﴿،3ر آيهفسوره غا

  ).2/254. (اميرالمومنين است

اين آيه براي : گويدمي ﴾أَلِْقَيا ِفي َجَهنََّم كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيٍد﴿ : 24در سوره ق آيه

اند، و رضوان دارد كه آن دو در جايگاه ويژهپيامبر و علي گفته شده و بيان مي

دهد و علي نيز اين گيرد و به علي ميآورد پيامبر آن را ميكليد بهشت را مي

  .طور خواهد كرد

  تفسير عياشي: كتاب سوم
  :باشدعياشي در منزلت قمي مي

مهمترين آثار اماميه در تفسير بود كه همانند تفسير عسكري غلو تفسير قمي از 

تفسير سومي كه در قرن سوم . كندرف در آن عقيده خود را نمايان ميو تط

نوشته شده تفسير عياشي است كه نوشته محمدبن مسعود عياشي متوفاي حدوداً 

  1.كنندهجري است و شيعه اثني عشريه او را از ثقات حساب مي 320سال 

                                 
-ايشان ابو النضر محمدبن مسعود بن عياش سلمي سمرقندي، معروف به عياشي مي.  1

 12/20، و مجمع المومنين  2/32ه العارفين باشد به شرح حال ايشان در تنقيح، و هدي
نويسنده او را از علماء » بهجه اآلمال في شرح زبده المقال«مراجعه شود؛ و در كتاب 

 .43كند ص شود حساب ميجعفريه كه به قول ايشان در جرح و تعديل مراجعه مي
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 اي در مورد كتاب ومقدمه 1و در ابتداي كتاب محمدبن حسين طباطبائي

  :گويدنويسد، و در آن مينويسنده آن مي

-ي نوراني ائمه ميو دانشمنداني براي اقتباس از تاقچه انو خداوند انديشمند

فرستد، تا از علوم و آثار بزرگواران چيزهايي را ضبط و اخذ كنند و آن را به 

سبك جديد در كتابهاي خويش بنويسند و ابواب مختلف آن را در تاليفات 

  .اي حاضر بنوشندكنند، تا آيندگان از سرچشمه خويش تنظيم

بهترين چيزي كه در اين مورد براي ما به ارث مانده كتاب تفسير عياشي  

خواهد آن را در دسترس است و اين كتاب گرانبهائي است كه امروز ناشر مي

  .خوانندگان قرار بدهد

ان قديم در قسم به عمرم اين بهترين و معتبرترين كتابي است كه از بزرگوار

نوشته جات تفسير به ماثور به ما رسيده است و اين كتاب از همان روز اول تا 

قرن ـ مورد قبول علماء تفسير قرار گرفته و هيچ  11به امروز ـ يعني نزديك به 

و مولف آن كتاب . كس در مورد  آن بدگويي نگفته و لطمه وارد نكرده است

- ن عياش تيمي و اهل سمرقند كوفه ميشيخ بزرگوار ابو النضر محمدبن مسعودب

                                 
 .زنيمينويسنده كتاب الميزان في تفسير القرآن ـ در آينده از آن كتاب حرف م.  1
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باشد و باشد و از بزرگان علماء شيعه و استاد در حديث و تفسير به روايت مي

  .كسي است كه در اواخر قرن سوم هجري زندگي كرده است

اند و تمامي علماء بعد از ايشان بر بزرگي و منزلت و فضيلت او اجماع كرده

معتبر و در احاديث صادق و از راويان و علماء رجال همه متفقند كه ايشان 

آموزان شيخ بزرگوار الكشي كه از دانش: بزرگ است، و محدثين بزرگي همانند

از او ... باشد و جعفربن محمدبن مسعود عياشي كه فرزندش است وخودش مي

  .كنندروايت مي

  :روش و اهداف عياشي همانند قمي است
ر ايشان نزد شيعه در منزلتي شبيه فهميم كه عياشي و تفسيبا اين توضيح مي

فهميم كه با بررسي كردن تفسير عياشي مي. باشدمنزلت قمي و تفسيرش مي

پيمايد، و فرقي ميان آنها در روش و هدف و ايشان نيز همان راه قمي را مي

يابيم، و آنچه در تفسير قمي بيانگر شديم بر تفسير نمي افراط و تفريط و گمراهي

  :يابد، و اينك توضيح و بيان در مورد آنق ميعياشي نيز تطبي

  سخن در مورد تحريف قرآن: اوالً
عياشي در تالش براي تشكيك در قرآن و دعوت به قبول كردن تحريف آن 

فصل الخطاب في «ي كتاب شود و به اين خاطر نويسندهبا قمي همسو مي
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- ساب ميعياشي را از قائلين به تحريف قرآن ح» تحريف  كتاب رب االرباب

كه عياشي در اول تفسير خويش اخباري صريح در مورد : گويدكند، و مي

نند قمي به عياشي نيز نسبت كند و تحريف قرآن را هماتحريف قرآن بيان مي

  1 .ددهمي

كند كه براي تحريف ي فصل الخطاب اخباري از عياشي روايت ميو نويسنده

  :كندقرآن به آن استدالل مي

اگر قرآن مانند : گويدايشان مي: كنده از امام صادق روايت مياز جمله آنچه ك

  2.يافتيدماند ما را در آن با نام و نشام ميروز نزول مي

جبرئيل اين آيه را اينگونه : كند كه ايشان فرموده استو از امام باقر روايت مي

َبْغياً أَن  يف عيلفُُرواْ بَِما أَنَزلَ اللُّه بِئَْسَما اْشَتَرْواْ بِِه أَنفَُسُهْم أَن َيكْ«: بر محمد نازل كرد

  ٣.»ُيَنزِّلُ اللُّه
  يابيمو در تفسير عياشي بسياري از اين گمراهيها را مي

                                 
 .26فصل الخطاب ص .  1

 .14همان مرجع ص .  2

سوره بقره است و تحريف آن در اضافه  90و آيه شماره  232همان مرجع ص .  3
 .است» في علي«كردن 
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كند، از اخباري را ذكر مي) 1/13( »ما عنی به االئمه من القرآن«تحت عنوان 

و دوباره از كند امام صادق كه آن را از امام باقر روايت مي جمله آنها خبر قبلي

شد ما اگر در قرآن زياد و كم واقع نمي: كند كه ايشان فرمودامام باقر روايت مي

  .يافتندرا در آن مي

اند، و تنها آيات زيادي از قرآن كاسته شده: كندو از امام صادق روايت مي

اند، و مردم آن را قبول تباه كردهشاند و كاتبان در آن احروفي به آن اضافه شده

  .انددهكر

كتاب : (كند كه گفتي بقره عياشي از امام صادق روايت ميو در اول سوره

  ).ال ريب فيه 'علي'

َما َننَسْخ ِمْن ﴿: از ابو عبداهللا در مورد اين آيه پرسيدم: و از عمروبن يزيد گفت

! ينگونه نازل نشدگويند، ادروغ مي: گفت آَيٍة أَْو ُننِسَها َنأِْت بَِخْيرٍ مِّْنَها أَْو ِمثِْلَها﴾

-آورد و يا اينكه  رها نميسازد يا همانند آن ميهنگامي كه فراموش و رها مي

پس : گفتم. خداوند اينگونه نفرموده است: اينگونه است؟ گفت: گفتم. سازد

َما ﴿ : در آن الف و واو وجود ندارد، و اين طور است: چگونه فرموده؟ گفت

  هيچ امامي را: گويدمي !﴾َنأِْت بَِخْيرٍ مِّْنَها أَْو ِمثِْلَها َننَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو ُننِسَها
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كنيم مگر اينكه از نسب او بهتر و يا شبيه او را ميرانيم و فراموش نمينمي 

  1.كنيمجايگزين مي

  :كندو عياشي در تفسير سوره نساء روايت زير را گزارش مي

 ﴾لَِّذيَن آَمُنواْ   ثُمَّ كَفَُرواْا﴿قول خداوند : به محمدبن علي گفتم: گويدجابر مي

هفده مرد بودند كه آن دو و سوم و چهارم و : چه كساني هستند؟ گفت

هنگامي كه پيامبر علي بن ابي طالب : گفت. باشندعبدالرحمن و طلحه از آنها مي

  رح(و عماربن ياسر (ي : را به سوي مكه فرستاد، گفتنداين صب)را ) بچه

فرستاد؟ و ه اگر پيامبر نفر ديگري را به سوي اهل مكه ميفرستاد، و اي حذيف

نام ايشان در » صبي«ناميدند زيرا كالن مردان در مكه بودند، كه علي را صبي مي

َوَمْن أَْحَسُن قَْولًا مِّمَّن َدَعا إِلَى اللَِّه َوَعِملَ َصاِلًحا   « قرآن است و آن قول خداوند

خوشگفتارتر از آن كس كه به  و كيست( » الُْمْسِلِمَني َوقَالَ إِنَّنِي ِمَن   وهو صبى

از ] در برابر خدا[سوى خدا دعوت نمايد و كار نيك كند و گويد من 

  2.است)  شدگانم تسليم

                                 
 .سوره بقره است 106شماره آيه .  1

 .است» و هو صبي«ي فصلت تحريف آن اضافه كردن سوره 33.  2



 293

به خدا قسم كفر براي ما بهتر از وضعيتي است كه در آن قرار : پس گفتند

ر را بر آن دو دشوار ايم، و رفتند و آن دو را از اهل مكه هراساندند و كاگرفته

خدا ما را بس و او بهترين حامي و : در جواب گفت) ع(ساختند، ولي علي 

هنگامي كه داخل مكه شدند خداوند پيامبرش . سرپرست است، و به مكه رفتند

را از سخن آنها به علي و سخن علي به آنها مطلع كرد و نام آنها را در قرآن 

الَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد  أمل تر إىل «باشد نازل كرد، و آن اين آيه مي

همان كسانى كه  »َجَمُعواْ لَكُْم فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم إَِمياناً َوقَالُواْ َحْسُبَنا اللُّه َونِْعَم الَْوِكيلُ

اند پس از  ا گرد آمدهشم] جنگ با[مردم به ايشان گفتند مردمان براى ] برخى از[

بر ايمانشان افزود و گفتند خدا ما را بس است و ] لى اين سخنو[بترسيد آن 

   1 .)نيكو حمايتگرى است

به فالن و فالن نگاه كنيد : و اينگونه نازل گشت ﴾َواللُّه ذُو فَْضلٍ َعِظيمٍ﴿تا 

ابوسفيان و عبداهللا بن عامر و اهل مكه : آنگاه كه به علي و عمار رسيدند و گفتند

خدا ما را : اند پس از آنها بترسيد و آنها در جواب گفتندشدهبراي شما جمع 

بس و او بهترين حامي و سرپرست است و آن دو نفر آنها هستند كه خداوند در 

                                 
اضافه است، و سخن عياشي در مورد تحريف كالم  )الم تر الي= (آل عمران  173.  1

 .كندي كذاب را به ما يادآور ميمسيله
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تا آخر آيه، و اين اولين كفر آنها  ﴾الَِّذيَن آَمُنواْ   ثُمَّ كَفَُرواْ﴿: گويدمورد ايشان مي

مردي از آن گوشه بر : كه فرمود .ستو كفر دوم در مورد سخن پيامبر ا... است

ماند، تمام كساني كه در آن شود كه نزد خداوند به عيسي ميشما وارد مي

كردند كه از خويشان خودشان باشد، و ناگاه علي از آن مجلس بودند آرزو مي

آن همين است، و آنها خشمگينانه بيرون رفتند و : گوشه وارد شد، و پيامبر گفت

ر دادن او به عنوان پيامبر در مورد علي باقي مانده، و به خدا قسم تنها قرا: گفتند

پرستي بهتر از آن است كه از پيامبر در مورد علي بشنويم و اگر برگشتن به بت

َولَمَّا ﴿خيزد، پس خداوند نازل كرد ي با ما بر مياين دوام يابد علي به مقابله

تا اخر آيه، و اين كفر دوم آنها  ﴾ِمْنُه َيِصدُّونَ ضــرَِب اْبُن َمْرَيَم َمثَلًا إِذَا قَْوُمَك

إِنَّ الَِّذيَن ﴿: بود، و كفر را به كفر ديگري ازدياد كردند آنگاه كه خداوند گفت

اي علي از : فرمود غپيامبر  ﴾آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت أُْولَِئَك ُهْم َخْيُر الَْبرِيَِّة

بهتر از آدم و نوح و : مردم به پيامبر گفتندبهترين مخلوقات به حساب آمديد، 

تا  ﴾إِنَّ اللَّه اْصطَفَى آَدَم َوُنوًحا َوآلَ إِْبَراِهيَم﴿انبياء است؟ پس خداوند نازل كرد 

قُلْ إِنِّي َرُسولُ اللِّه ﴿: از شما نيز بهتر است؟ خداوند فرمود: گفتند ﴾َسِميٌع َعِليٌم﴿

ي شما بهتر و نسل او از شما بهتر است، و هر كس ولي او از همه ﴾إِلَْيكُْم َجِميًعا

از او پيروي كند بهتر از كسي است كه از شما پيروي كند، خشمگينانه بلند 
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تر است از آنچه در مورد پسرعموي برگشتن به كفر بر ما آسان: شدند و گفتند

: گويدو آن قول خداوند است كه مي: گويد پس كفر را بيشتر كردندخويش مي

  .﴾اْزَداُدواْ كُفًْرا ثُمَّ﴿
: كند، كه ايشان گفتي نحل عياشي از ابو جعفر روايت ميو در تفسير سوره

قَالُواْ  يف عىلَوإِذَا ِقيلَ لَُهم مَّاذَا أَنَزلَ َربُّكُْم   «: جبرئيل اين آيه را اينگونه نازل كرد

  1.»أََساِطُري اَألوَِّلَني
از ابو عبداهللا در مورد اين آيه  كند، كهو از اسماعيل حريري روايت مي

إِنَّ اللَّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َواِإلْحَساِن َوإِيَتاء ِذي الْقُْرَبى َوَيْنَهى َعنِ الْفَْحَشاء ﴿پرسيد؟ 

آن را بخوان : گويماي اسماعيل اينگونه كه به شما مي: گفت ﴾َوالُْمنكَرِ َوالَْبْغيِ

جانم به فدايت، ما : گفتم »حقهَواِإلْحَساِن َوإِيَتاء ِذي الْقُْرَبى إِنَّ اللَّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ «

ولي ما در قرائت علي اينگونه آن را : خوانيم، گفتدر قرائت زيد اين طور نمي

: گفتم. است» ال اله اال اهللا«شهادت : معني عدل چيست؟ گفت: خوانيم، گفتممي

: گفتم. داً رسول اهللا استان محم: شهادت: و االحسان به چه معني است؟ گفت

                                 
 .است» في علي«ـ تحريف در اضافه كردن 24ي ، سوره نحل شماره2/257.  1



 296

واگذاشتن امامت به امامي بعد از امامي، : و ايتاء ذي القربي حقه يعني چه؟ گفت

   1.كنديعني از واليت فالن و فالن نهي مي: گفت ﴾َوَيْنَهى َعنِ الْفَْحَشاء َوالُْمنكَرِ﴿

  طعنه زدن به اصحاب كرام   : ثانياً
ء نقل كردم دو امر ديگر را روشن روايتي كه از تفسير عياشي بر سوره نسا

اند، يعني تهمت زدن به بهترين امتي كه براي مردم بيرون آمده: كند، يكيمي

النورين، و طلحه و زبير، كه خدا از آنها اصحاب بزرگوار مانند شيخين، و ذي

ي بهشت را به آنها داده راضي و آنها هم از خداوند خشنود و خداوند مژده

  .است

گردن باشد، كه آن گمراه ديدگاه او در رابطه با اسباب نزول مي: و امر ديگر

هاي خرافيش همخواني داشته باشد  اي كه با افكار و ايده سبب نزول آياترا بگونه

  .كند كج مي

دهد تا اعالم كند و هنگامي كه عياشي روايت موضوع خويش را گزارش مي

 زماناصحاب پيامبر در  گانه راشدين و كساني ديگر از بهترينكه خلفاء سه

                                 
واليت «ي خواهد به جملهاست و مي» حقه«ي نحل ، تحريف در سوره 90،  2/267.  1

 .كندبه ابوبكر و عمر اشاره » فالن و فالن
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مقداد و ابوذر و «تمامي اصحاب كرام به جز : گويدپيامبر كافر شدند پس مي

  1.بعد از فوت پيامبر مرتد شدند» سلمان فارسي

باشد، و ما بعضي از و تفسير ايشان پر از بدگويي از اصحاب و تكفير آنها مي

ابو عبداهللا در مورد اين آيه  از: گويدجابر مي: كنيم بعنوان نمونه ذكر ميآنها را 

: گفت ﴾َوِمَن النَّاسِ َمن َيتَِّخذُ ِمن ُدوِن اللِّه أَنَداداً ُيِحبُّوَنُهْم كَُحبِّ اللِّه﴿: سوال كردم

آنها را جايگزين امامي كه خدواند براي آنها  2آنها فالن و فالن اولياء هستند

َوِمَن النَّاسِ َمن ﴿: فرمايدميگذاشته بود قرار دادند، به اين خاطر است كه خداوند 

بعد  ﴾َوَما ُهم بَِخارِجَِني ِمَن النَّارِ﴿تا  ﴾َيتَِّخذُ ِمن ُدوِن اللِّه أَنَداداً ُيِحبُّوَنُهْم كَُحبِّ اللِّه

   3.ي ظلم و پيروانشان هستنداي جابر، به خدا قسم آنها ائمه: ابو جعفر گفت

تند كه در آتش براي هميشه دشمنان علي هس: گويدو در روايت ديگري مي

   4.مانندباقي مي

: گفتكه از ابو عبداهللا شنيدم مي: گويدعبداهللا نجاشي مي: گويدو مي

أُولَـِئَك الَِّذيَن َيْعلَُم اللُّه َما ِفي قُلُوبِهِْم فَأَْعرِْض َعْنُهْم َوِعظُْهْم َوقُل لَُّهْم ِفي أَنفُِسهِْم ﴿
                                 

 .148ص  1تفسير صافي ج .  1

 .گانه و مبايعين آنها استهدف ايشان خلفاي راشدين سه.  2

 .167تا  165، سوره بقره از آيه  1/72تفسير عياشي .  3

4  .1/73. 
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َوَما أَْرَسلَْنا ِمن رَُّسولٍ إِالَّ ِلُيطَاَع ﴿قسم فالن و فالن است  به خدا: گفت ﴾قَْوالً َبِليًغا

پيامبر و علي، به اين معني كه اي علي اگر نزد : يعني ﴾َتوَّابا رَِّحيًما﴿تا  ﴾بِإِذِْن اللِّه

َه َواْسَتْغفََر لَُهُم الرَُّسولُ لََوَجُدواْ اللّ﴿اند توبه كردند شما آمدند و از آنچه انجام داده

بعد ابو عبداهللا  ﴾َتوَّاًبا رَِّحيًما فَالَ َوَربَِّك الَ ُيْؤِمُنونَ َحتََّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم

ثُمَّ الَ َيجُِدواْ ِفي أَنفُِسهِْم َحَرًجا مِّمَّا ﴿به خدا قسم آن ذات علي است : گفت

و براي علي  ﴾َتْسِليًما َوُيَسلُِّمواْ﴿با زبان خود در مورد واليت علي  ﴾قََضْيَت

   1.شوندتسليم مي

واهللا اگر ملتي خداوند را بدون شريك : كند كه ابو عبداهللا گفتو روايت مي

پرستش كند و نماز را انجام و زكات را ادا و حج را بجا آورد و ماه رمضان 

  .روزه بگيرد ولي تسليم ما نباشد مشرك است

َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اللِّه الَ ﴿ا پرسيدم از ابو جعفر اين آيه ر: گويدجابر مي

اول و : گفت ﴾َيْخلُقُونَ َشْيئًا َوُهْم ُيْخلَقُونَ أَْمواٌت غَْيُر أَْحَياء َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ

دهند و پيامبر را در گفتن دوم و سوم هستند كه از غير خداوند دعاء سر مي

تكذيب كردند، و با علي دشمني » يد و از او پيروي كنيدعلي را ولي قرار ده«

                                 
، عياشي در اينجا نفاق را به ابوبكر و عمر  65تا  63، وسوره نساء از آيه  1/552) 2. ( 1

 .دهدنسبت مي
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ورزيدند و او را ولي نگذاشتند و مردم را به واليت خويش دعوت كردند و اين 

يعني چيزي را  ﴾الَ َيْخلُقُونَ َشْيئًا﴿است و اما  ﴾َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اللِّه﴿معني 

 ﴾أَْمواٌت غَْيُر أَْحَياء﴿شوند، و نها پرستش مييعني و آ ﴾َوُهْم ُيْخلَقُونَ﴿پرستند نمي

يعني آنها مشرك  ﴾َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ﴿يعني كافر و بي ايمان هستند، و 

آورند و به حق يعني ايمان نمي ﴾فَالَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ﴿ آورند، وهستند و ايمان نمي

يعني قلبهاي آنها كافر و بي ايمان است، و  ﴾ةٌ قُلُوُبُهم مُّنِكَر﴿گردند، و بر نمي

ورزند، خداوند به عنوان تهديد يعني از واليت علي تكبر مي ﴾َوُهم مُّْسَتكْبُِرونَ﴿

الَ َجَرَم أَنَّ اللَّه َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الُْمْسَتكْبِرِيَن «: گويدبه آنها مي

  1.»عىل عن والية

  :قرار دادن ائمه به عنوان مراد از كلمات خداوند: ثالثاً
- رواياتي را ذكر مي» في ما انزل القرآن«عياشي در تفسير خويش تحت عنوان 

  2:كند، كه از جمله

                                 
 .تحريف در آيه است "عن والية علي"، و23تا  20ي ي نحل از آيه، سوره257: 2/256.  1

 .خلفاء راشدين است: دوم و سوم: و هدف ايشان از

2  .1/9. 
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4باشد، قرآن چهار قسم مي: گويدابو جعفر مي
4آن در مورد دشمنان ما، و  1

1 

4و   ،فرايض و احكام و  سنت
4و  ،امثال است1

  . كرائم قرآن براي ما است 1

3: قرآن سه قسم است: گويدو اميرالمومنين مي
3در مورد دشمنان، و  1

سنت  1

3و  ،و امثال
  .فرايض و احكام است 1

كه قبالً نيز به آن اشاره كرديم » ما عني به االئمه من القرآن«و تحت عنوان  

هر كس حق ما را در قرآن نشناسد در فتنه واقع : گويدابو عبداهللا مي 1:گويدمي

  .شده است

اگر شنيدي كه خداوند يك نفر از اين : كند كه فرمودو از ابو جعفر روايت مي

برد پس بدان آن ما هستيم و اگر شنيدي كه از امتي به ا به نيكي نام ميامت ر

  .كند بدان كه آن دشمنان ما هستندبدي ياد مي

اين آب : عترت پيامبر را به بهترين نام، نام ببريد: گفت علي بن ابي طالب 

  .شيرين فرات است، و آن آب تلخ ناهموار است، پس از آن دوري گزينيد

هنگامي كه ابو عبداهللا مرا ديد كه در قرآن از آياتي : گويدميعمربن حنظله 

 ﴾قُلْ كَفَى بِاللِّه َشهِيًدا َبْينِي َوَبْيَنكُْم َوَمْن ِعنَدُه ِعلُْم الِْكَتابِ﴿گردم شبيه اين آيه مي

                                 
1  .1/13. 
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از اول تا آخر هر آنچه شبيه اين آيه است ! براي تو كافي است كه بدانيد: گفت

  .دباشدر مورد ائمه مي

گذاري كرده است و آن را به كه عياشي آن را پايه است اين بعضي از قواعدي

- ي آن ميائمه اطهار نسبت داد ، تا افتراء خويش را محكم كند و در مطالعه

مراد از بيشتر كلمات قرآن ائمه است و : خواهد بگويدتوانيم بفهميم كه مي

  :كنيمبعضي از آنها را جهت روشن شدن ذكر مي

آَمنَّا بِاللِّه َوَمآ ﴿كند در مورد قول خداوند ي از سالم از جعفر روايت ميعياش

علي و حسن و حسين و فاطمه است و بر : هدف از اين آيه: فرمود ﴾أُنزِلَ إِلَْيَنا

راند و شود، بعد خداوند در مورد مردم سخن ميي بعد از آنها نيز جاري ميائمه

به مانند آنچه  ﴾بِِمثْلِ َمآ آَمنُتم بِِه﴿ ردم ايمان آوردنداگر م ﴾فَإِنْ آَمُنواْ﴿: گويدمي

يعني ايمان علي و فاطمه و حسن و حسين و ائمه : شما بدان ايمان آورده ايد

  )304ـ 1256( ﴾فَقَِد اْهتَدواْ وَّإِن َتَولَّْواْ فَإِنََّما ُهْم ِفي ِشقَاقٍ﴿ بعد از آنها

: صبغه: گفت ﴾اللِّه َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللِّه ِصْبَغةًِصْبَغةَ ﴿ابو عبداهللا در مورد اين آيه 

  ).305ـ 1257. (شناخت اميرالمومنين به واليت در ميثاق است

َوكَذَِلَك ﴿ اين آيه را از ابو جعفر پرسيدم : گويدويه عجلي ميابن مع يزيد

: گفت ﴾ونَ الرَُّسولُ َعلَْيكُْم َشهِيًداَجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطًا لَِّتكُوُنواْ ُشَهَداء َعلَى النَّاسِ َوَيكُ
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ما امت وسط هستيم، و ما بر مخلوق خداوند گواه و شاهد هستيم، و حجت 

  1.باشيمخداوند در زمين مي

آنها : گفت ﴾َوإِِذ اْبَتلَى إِْبَراِهيَم َربُُّه بِكَِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ﴿ابو عبداهللا در مورد اين آيه 

  2.ئمه از فرزندان علي تمام و كامل كردرا به محمد و علي و ا

َولَْو أَنَُّهْم أَقَاُمواْ التَّْوَراةَ َواِإلِجنيلَ ﴿. مراد از اين آيه واليت است: ابي جعفر گفت

  ٣.﴾َوَما أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِْم
مراد از امت معدود كه  :گفتند كند، كه ايشانابو عبداهللا از پدرش روايت مي

َولَِئْن أَخَّْرَنا َعْنُهُم الَْعذَاَب إِلَى ﴿باشد، عشري ميي اثنياشاره شده، ائمه در اين آيه

   ٤.﴾أُمٍَّة مَّْعُدوَدٍة
فَالَِّذيَن آَمُنواْ بِِه َوَعزَُّروُه ﴿ي نور در اين آيه مراد از كلمه: گويدو ابي جعفر مي

  5.باشدعلي مي ﴾ُهَوَنَصُروُه َواتََّبُعواْ النُّوَر الَِّذَي أُنزِلَ َمَع

                                 
 143ي ، سوره بقره آيه1/62 . 1

 124ي ي بقره آيه، سوره1/57 . 2

 مائده 66،  1/330.  3

 هود 8،  141،  2/140.  4

 عرافا 157،  2/31.  5
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مراد ائمه : گفت ﴾َوَعالَماٍت َوبِالنَّْجمِ ُهْم َيْهَتُدونَ﴿و ابو عبداهللا در مورد اين آيه 

  1.است

 :﴾َواِإلْحَساِن﴿. و عدل محمد است ﴾إِنَّ اللَّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ﴿: و ابي جعفر گفت

داوند بندگان را به خ. و آن خويشاوندي ما است :﴾َوإِيَتاء ِذي الْقُْرَبى﴿علي، 

يعني ستم بر اهل بيت و : محبت ما دستور داده است، و آنها را از فحشاء و منكر

   2.دعوت به غير از اهل بيت ـ نهي كرده است

  :كندي الوهيت بلند ميو عياشي همانند قمي ائمه را به درجه

َنْينِ إِنََّما ُهَو إِلٌه الَ َتتَِّخذُواْ إِلـَهْينِ اثْ﴿ كندهنگامي كه اين آيه را تفسير مي

دو امام را : معني آيه اين است: كند كه گفتاز ابو عبداهللا روايت مي ﴾َواِحٌد

  3.جويا نشويد زيرا تنها يك امام شايسته تبعيت است

- مي ﴾َحاِفظُواْ َعلَى الصَّلََواِت والصَّالَِة الُْوْسطَى َوقُوُمواْ ِللِّه قَانِِتَني﴿و در اين آيه 

  .فرمانبرداري براي ائمه باشيد: گويند

                                 
 نحل 16،  2/256.  1

2  .2/267، 

 سوره نحل 51، 2/261.  3
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عياشي روايت  ﴾فَلَْيْعَملْ َعَملًا َصاِلًحا َولَا ُيْشرِْك بِِعَباَدِة َربِِّه أََحًدا﴿ و در اين آيه

تسليم براي  »و ال يرشک بعباده ربه«شناخت ائمه است، و : كند، كه عمل صالحمي

  1.علي است، و قرار ندادن شريك براي او در خالفت است

ها كافي است براي دانستن اينكه عياشي نيز مانند قمي است، و هر نمونهاين 

ها ببينيم، و اين توانيم آن را در خالل اين نمونهآنچه در مورد قمي گفتيم مي

ص : فی الفقه اجلعفری و اصوله ةاثر االمامي«بحث را به تحقيقاتي كه در كتاب 

  .دهمام پايان ميكرده 209، 208

: گويدزند و ميحرف مي 24تا  12ود از سبب نزول آيات ي ه و در سوره

: گفتپيامبر در آخر نماز با صداي بلندي براي اميرالمومنين دعا كرد و مي

خداوندا محبت علي را در دل مومنين و هيبت و عظمت او را در دل منافقين 

ِملُوا الصَّاِلَحاِت إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَع﴿قرار بده، پس خداوند اين آيه را نازل كرد 

 2 ﴾ا لُّداَسَيْجَعلُ لَُهُم الرَّْحَمُن ُودا فَإِنََّما َيسَّْرَناُه بِِلَسانَِك ِلُتَبشَِّر بِِه الُْمتَِّقَني َوُتنِذَر بِِه قَْوًم
اي او را ياري دهد؟ يا گنجي خواهم كه فرشتهبه خدا سوگند نمي: گفت  3رمع

                                 
 205اثر االمه في الفقه الجعفري و اصوله ص .  1

 ي مريمسوره: 97، 96.  2

 .36/101بحار االنوار !!! رمع كنايه از عمر است: گويدمجلسي مي.  3
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ي هود درباره آن نازل داوند ده آيه از اول سورهاو را از فقر نجات دهد؟ پس خ

در مورد واليت  ﴾أَْم َيقُولُونَ افَْتَراُه﴿تا  ﴾فَلََعلََّك َتارٌِك َبْعَض َما ُيوَحى إِلَْيَك﴿كرد 

قُلْ فَأُْتواْ بَِعْشرِ ُسَورٍ مِّثِْلِه ﴿گويند واليت علي افتراه است علي يا اينكه مي

فَاْعلَُمواْ أَنََّما أُنزِلِ ﴿در مورد واليت علي  ﴾ْم َيْسَتجِيُبواْ لَكُْمفَإِن لَّ﴿تا  ﴾ُمفَْتَرَياٍت

آيا شما واليت را به علي تسليم  ﴾بِِعلْمِ اللِّه َوأَن الَّ إِلَـَه إِالَّ ُهَو فََهلْ أَنُتم مُّْسِلُمونَ

و فالن در پي دنيا هستند يعني فالن  ﴾َمن كَانَ ُيرِيُد الَْحَياةَ الدُّْنَيا َوزِيَنَتَها﴿. كنيدمي

اگر پيامبر مدركي از جانب  ﴾ُنَوفِّ إِلَْيهِْم أَْعَمالَُهْم ِفيَها  أَفََمن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة مِّن رَّبِِّه﴿

َوِمن قَْبِلِه ِكَتاُب ﴿خواند و اميرالمومنين آن را مي ﴾َوَيْتلُوُه َشاِهٌد مِّْنُه﴿خدا دارد 

أُْولَـِئَك ُيْؤِمُنونَ ﴿و واليت علي در كتاب موسي ذكر شده  ﴾ُموَسى إََماًما َوَرْحَمةً

و در واليت شك  ﴾بِِه َوَمن َيكْفُْر بِِه ِمَن اَألْحَزابِ فَالنَّاُر َمْوِعُدُه فَالَ َتُك ِفي ِمْرَيٍة مِّْنُه

ء الَِّذيَن َهـُؤال﴿تا ﴾َوَيقُولُ اَألْشَهاُد﴿تا  ﴾إِنَُّه الَْحقُّ ِمن رَّبَِّك﴿نداشته باشيد زيرا 

  1.﴾َهلْ َيْسَتوَِياِن َمثَالً أَفَالَ َتذَكَُّرونَ﴿تا  ﴾كَذَُبواْ َعلَى َربِّهِْم

                                 
تحريف در معناي . هباشد نه ده آيآيه مي 13و تعداد آيات  101ـ 36/100بحار االنوار .  1

 .آيه و به مسخره گرفتن كالم پاك الهي در سخنانش واضح است
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  : فصل پنجم

  تبيان اثر طوسي و تفاسير طبرسي
  
  اني تفسير نزد طوسي و طبرسيبم

  فرق او با جمهور
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  :مباني تفسير نزد طوسي و طبرسي
- رو از مفسران جعفري مي بعد از اين شروع به بحث از نمايندگان ميانه

كنيم، و نخستين آنها شيخ قبيله در عصر خويش ابو جعفربن محمد حسن 

هايي بودند است و وقتي كه صدوق و شريف مرتضي از جمله جعفريه 1طوسي

كه نخست به مبارزه با حركت تقليل و تشكيك در قرآن كريم پرداختند، طوسي 

با اين حركت قيام كرد، آنگاه  نخستين كسي بود كه با روش علمي به مبارزه

را به نگارش درآورد، و بيان كرد كه قرآن كريم موجود » التبيان«تفسير بزرگش 

باشد، همانگونه كه قبالً نيز به آن اشاره و در دسترس بدون كم و كاست مي

كرديم، و بعد اصول و قواعدي را براي تفسير وضع كرد و آن را در تفسير 

بدان كه روايت در : گويد، مي 6ـ 1/4كتاب تبيان خويش تطبيق كرد و در 

اخبار اصحاب ما واضح و روشن است كه تفسير قرآن تنها با استفاده از اثر 

كه سخن آنها همانند سخن پيامبر حجت است  اي صحيح از پيامبر و ائمه

خواهيم بگوييم باشد، و تاويل به راي جائز نيست، و آنچه در اينجا ميجائز مي

                                 
هجري متولد شد و به عراق هجرت كرد و در بغداد اقامت كرد،  385طوسي در سال . 1

بعد به كوفه و نجف كوچ كرد، نخست به مذهب شافعي گرايش داشت، بعد كالم و اصول 
فت كرد و داراي كتابهاي زيادي است و در سال را از شيخ مفيد فرد نخست اماميه دريا

 .9/202، معجم المومنين  2/72هديه العارفين . وفات كرد 460
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درست نيست كه در كالم خدا و پيامبرش تضاد و تناقض وجود : است كهاين 

  .داشته باشد

بِِلَساٍن َعَربِيٍّ ﴿، 1﴾إِنَّا َجَعلَْناُه قُْرآًنا َعَربِيا لََّعلَّكُْم َتْعِقلُونَ﴿: فرمايدو خداوند مي

، و 4»كل شئ وفيه تبيان«و ، 3﴾َوَما أَْرَسلَْنا ِمن رَُّسولٍ إِالَّ بِلَساِن قَْوِمِه﴿، و 2﴾مُّبِنيٍ

چگونه درست است كه قرآن را به عربي  5﴾مَّا فَرَّطَْنا ِفي الِكَتابِ ِمن َشْيٍء﴿

 توصيف شود و از ظاهر: واضح، و نازل شده به زبان قومش، و بيانگر براي مردم

آن چيزي فهم نشود و آيا اين غير از توصيف كردن قرآن به لغز و معماي كه به 

فسير و بيان فهم نشود چيز ديگري است ؟ و اما  خداوند اقوامي را جز بعد از ت

  .﴾لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنبِطُوَنُه ِمْنُهْم﴿كند بر استنباط معاني قرآن در اين آيه مدح مي

كنند در اين آيه مورد مزمت كه در معاني قرآني تدبر و تفكر نمي را و قومي

  ٦.﴾َدبَُّرونَ الْقُْرآنَ أَْم َعلَى قُلُوبٍ أَقْفَالَُهاأَفَلَا َيَت﴿:: دهدخويش قرار مي

                                 
 30زخرف . 1

 195: شعراء. 2

 4: ابراهيم. 3

 89: نحل. 4

 38: انعام. 5

 83: نساء. 6
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قرآن و : گذارمدو چيز با ارزش را ميان شما جاي مي: و پيامبر فرموده است

 !بيان فرموده كه قرآن همانند عترت حجت است غعترت اهل بيتم، و پيامبر 

روايت  گيرد؟ و از پيامبرشود حجت قرار ميحال چگونه چيزي كه فهميده نمي

اگر حديثي از من به شما رسيد، آن را بر قرآن عرضه كنيد، و : ندفرمود كه شده

هر آنچه با قرآن موافق بود قبول كنيد، و اگر با قرآن مخالف بود آن را به هيچ 

  .و شبيه اين نيز از ائمه روايت شده است ،وجه نپذيريد

حديث را عرضه شود ي آن فهم نميپس چگونه بر قرآني كه چيزي به وسيله

و آنچه در اينجا الزم است بگوييم اين است كه معاني قرآن بر چهار قسم  كنيم؟

  :است

براي هيچ كس جائز نيست كه خود را در و داند، خداوند آن را مي آنچه: اوال

َيْسأَلُوَنَك َعنِ السَّاَعِة أَيَّانَ ُمْرَساَها قُلْ ﴿آن به تالش و كوشش اندازد، و آن همانند 

  ١.﴾نََّما ِعلُْمَها ِعنَد َربِّي الَ ُيَجلِّيَها ِلَوقِْتَها إِالَّ ُهَوإِ
  2﴾إِنَّ اللََّه ِعنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة﴿و همانند 

  .پس كوشش در شناخت آنچه مربوط به خداوند است اشتباه و خطا است

                                 
 187: اعراف. 1

 34: لقمان.2
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 آنچه ظاهر آن با معني مطابق باشد، و هر كس لغت عربي را بداند معني: ثانياً

: و مانند، 1﴾َوالَ َتقُْتلُواْ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللُّه إِالَّ بِالَْحقِّ﴿:آن را درك كند همانند

  .و شبيه اينها 2﴾قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد﴿

 ﴿: شود، مانندآنچه مجمل است و از ظاهر او مراد مفصل فهم نمي: ثالثاً

َوِللِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه ﴿و3﴾َوأَِقيُمواْ الصَّالَةَ َوآُتواْ الزَّكَاةَ

  .و شبيه اينها 5﴾َوآُتواْ َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه﴿ ،4﴾َسبِيالً

حقيقتاً كه تفصيل و توضيح تعداد نمازها و تعداد ركعات نمازها، و تفصيل 

يان و مناسك حج و شرايط آن، و اندازه حد نصاب در زكات به جز با ب

شود پس و وحي از جانب خداوند متعال روشن نمي غروشنگريهاي پيامبر 

  .خود را به زحمت انداختن در اين قسم اشتباه و ممنوع است

اينكه لفظ ميان دو معني يا بيشتر مشترك باشد، و امكان هر دو معني را : رابعاً

يم، زيرا هر در اينجا درست نيست كه يكي را بر ديگري ترجيح بده. داشته باشد

                                 
 151: انعام. 1

 اول سوره اخالص. 2

 43: بقره. 3

 97: آل عمران. 4

 141: انعام. 5
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داند كه كدام يك مراد اصلي كدام از آنها درست است كه مراد باشد و خدا مي

  .است

كرد و اگر لفظي ميان دو چيز يا بيشتر مشترك باشد، و دليلي بر اين داللت مي

  .كه تنها يكي از آنها جائز است، درست است كه گفته شود؛  مراد همان است

ييم كه بايد اين اخبار و روايات را قبول كنيم، گوبندي ميو بعد از اين تقسيم

  .و نبايد در تاويل آيات قرآن از خود جلوگيري بكنيم

خواهد قرآن را تاويل كند بايد به كسي كه مي: گويدو در جاي ديگري مي

سبب نزول آن برگردد و سبب نزول آيه را بايد مراعات كند و با آرزو و نظريات 

  1.خويش آن را معني نكند

  :با جمهور اورق ف
اين همان است كه شيخ طوسي بيان كرده، كه تنها در قسمت چهارم با 

جمهور اختالف وجود دارد ، زيرا آنچه براي پيامبر قرار داده به ائمه نيز نسبت 

شود و ها هماهنگ ميي اماميهداده است و اين چيز غريبي نيست، زيرا با عقيده

اصحاب نداده است، در حالي كه آنها  همچنين در تفسير هيچ گونه نقشي به

  .انداز پيامبر گرفته مستقيما تفسير را

                                 
 .326ـ 9/325التبيان  .1
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و در قرن بعد از ايشان ـ يعني قرن ششم هجري ـ امام مفسرين نزد جعفريه 

مجمع «كه كتاب تفسيري به نام  1.ابو علي فضل بن حسين الطبرسي ظاهر شد

نيز تاليف  2ب ديگريو كتا» جوامع الجامع«و كتاب كوچكتري به نام » البيان 

  .كرد

و ايشان همان مسلك و روش شيخ طوسي را پيگيري كرده است و تا حد 

رو نسبي مفسرين فراواني به شيخ طوسي متاثر شده است، و اين دو، جانب ميانه

اند، اما با وجود اينكه به عنوان جعفري را چنانكه قبالً اشاره كرديم جويا شده

ي اماميه لي در تفسير قرآن كريم از تاثيرات عقيدهاند، ورو شهرت يافتهميانه

  :كنيمهاي تاثير را در نكات زير مشاهده ميباشند و مهمترين پديدهمحفوظ نمي

  :تاويل بعضي از آيات قرآن مجيد جهت استدالل براي عقيده اماميه: اوالً 

قرآن تحريف شده است، به تاويل در قرآن جهت استدالل : گويندآنها كه مي

ي خويش نياز ندارند، تا نصي بر امامت در قرآن را بيابند، ولي اين راي عقيدهب

ي كه براي اثبات عقيده: دو مدت زيادي در برابر بعضي آيات توقف كردند

                                 
 .هجري فوت كرد 548در سال  .1

و كتاب سوم تفسير الكاف الشاف من كتاب الكشاف، : 4/310گويد صاحب الذريعه مي .2
 .ي لندن يافتميا اينكه الوجيز نام دارد، و اين كتاب را در كتابخانه
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اند، و مثال اين را در خويش بر آن مجادله و مباحثه و در نهايت تاويل كرده

طهير و عصمت ائمه بحث ي واليت و تجزء اول هنگام سخن گفتن در مورد آيه

  .كرديم

  :آوردن بعضي قرائتهاي موضوع و شاذي كه به مذهبشان مرتبط است :ثانياً 

إِنَّ اللَّه ﴿اند، ي آل عمران آوردهسوره 33ي آنچه در تفسير آيه: مثال آن مانند

در قرائت : گويدميكه  ﴾اْصطَفَى آَدَم َوُنوًحا َوآلَ إِْبَراِهيَم َوآلَ ِعْمَرانَ َعلَى الَْعالَِمَني

  1!!آمده) و آل محمد علي العالمين(اهل بيت اينگونه 

-طوسي در تفسير آن مي ﴾َواْجَعلَْنا للُْمتَِّقَني إَِماًما﴿ي فرقان سوره 74ي يهآو در 

در : گويدپذيرد، و ميعبادت را از هر كس به افعال آنها اقتدا كند مي: گويد

  2!!آمده ﴾ا  من الُْمتَِّقَني إَِماًماَواْجَعلْ لَن﴿قرائت ائمه اينگونه 

كند كه آن را مخصوص و طبرسي اقوالي در اين آيات از امام صادق نقل مي

  .دهدي جعفريه قرار ميائمه

                                 
 .2/433، مجمع البيان 2/441التبيان  .1

 .7/412ن التبيا .2
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اين در » هذه فينا«ما را قصد كرده، و = ايانا عني : مانند سخن امام در آن مورد

آورد كه با افراط يزهايي ميچ احيانا كند بلكهمورد ما است و به اين اكتفاء نمي

  !!شودگراياني كه قائل به تحريف هستند همنظر مي

كند تا به قرائتي كه طوسي بيان پس آنچه در قرآن ثبت شده را غلط معرفي مي

از امام صادق اين آيه : گويدابو بصير مي: كرده برسد، و روايت اين است كه

و «اين در اصل اينگونه : سيدم؟ در جواب گفترا پر ﴾َواْجَعلَْنا للُْمتَِّقَني إَِماًما﴿
  1.بوده است »اجعل لنا من املتقني اماما

خداوند مومنان ( ﴾َوكَفَى اللَُّه الُْمْؤِمنَِني الِْقَتالَ﴿ي احزاب سوره 25ي و در آيه

با طوفان و ارسال فرشتگان و : گويدطوسي مي) را از جنگ بي نياز ساخت

و اين قرائت ابن مسعود و در ) ي عليوسيلهبه = بعلي : گويندبعضي  مي

  2.مصحف ايشان است

و كفي اهللا المومنين بالريح و الجند، و ابن مسعود اينگونه : گويدو طبرسي مي

  3.و كفي اهللا المومنين القتال بعلي: خواندمي

                                 
 .326جوامع الجامع ص  . 1

 .8/331التبيان  . 2

 .370جوامع الجامع ص  . 3
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پس اگر ( ﴾ُهنَّفََما اْسَتْمَتْعُتم بِِه ِمْنُهنَّ فَآُتوُهنَّ أُُجوَر﴿ي نساء سوره 24ي و در آيه

) ي او را بپردازيدبا زني از زنان ازدواج كرديد و از او كام گرفتيد بايد مهريه

كنند، ي فقهي كه به مذهب جعفري مرتبط است ذكر ميقرائتي جهت تاييد نظريه

فما استمتعتم (كه عبارت از مباح بودن ازدواج متعه است و آن قرائت اين است 

  1)فĤتوهن اجورهن  'الي اجل مسمي  'به منهن 

  اسباب نزول قرآن :ثالثاً 

-در آوردن بعضي اسباب نزول تاثير اماميه بر آنها روشن و واضح مشاهده مي

َولَمَّا ُضرَِب اْبُن َمْرَيَم َمثلًا إِذَا قَْوُمَك ِمْنُه ﴿سوره زخرف  57ي شود، مثالً در آيه

شد قوم تو از آن خنديدند هنگامي كه فرزند مريم به عنوان مثال ذكر ( ﴾َيِصدُّونَ

                                 
 188، و به تحريف قمي بر اين آيه در ص  84ـ 83، جوامع الجامع ص 6/166التبيان  . 1

  .مراجعه شود
اند كه حمزه يكي از قراء سبعه است، قرآن را از امام جعفر شيعه و ديگران ذكر كرده

جعفربن : گويدو ابن جزري در غايه النهايه في طبقات القراء مي 1/12البيان مجمع : گرفته
محمد تنها در ده حرف با حمزه اختالف داشت، و اين ده حرف با هيچ كدام از قرائتهاي 

يابيم، و امام جعفر در آخر شيعه همخواني ندارد، و هيچ گونه اثري از اماميه در آن نمي
 .مراجعه شود 1/196به كتاب مذكور ص » نه بودقرائت علي اين گو: گويدمي
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از : گويدكند و ميطوسي سبب نزولي ذكر مي 1)و سر و صدا به راه انداختند

ترسيدم كه در مورد اگر از آن نمي: پيامبر روايت شده كه روزي به علي گفت

گفتم شما آنچه نصاري در مورد عيسي گفتند گفته شود، در مورد شما چيزي مي

داشتند، يد حتماً خاك زير پاي شما را بر ميگذشتكه اگر كنار هر كس مي

علي را به عيساي مسيح تشبيه : گروهي از منافقين اين را انكار كردند و گفتند

   2.كند پس خداوند آيه را نازل كردمي

از اهل بيت روايت شده كه : آوردولي طبرسي سبب ديگري را مي

قريش بود آمدم، پيامبر روزي نزد پيامبر كه در ميان مردم : اميرالمومنين گفت

اي علي شما بسيار به عيسي بن مريم شباهت داريد، : نگاهي به من كرد و گفت

كردند پس هالك اي او را دوست داشتند و در دوست داشتن او افراط ميدسته

اي او را دشمني كردند و در آن دشمني ورزيدند، پس آنها نيز شدند، ودسته

                                 
كشاند، ي زخرف مكي است، طوسي پس چگونه از منافقين سخن به ميان ميسوره.  1

 اند؟آيا در مكه نيز منافقين وجود داشته

 210ـ 9/209التبيان .  2



 317

ماندند، پس نجات يافتند، و اين سخن  او ميانهاي در مورد هالك شدند، و دسته

   1 .پيامبر بر منافقين سخت آمد، پس خنديدند و آيه نازل گشت

َوأَْوفُواْ بَِعْهِد اللِّه إِذَا َعاَهدتُّْم َوالَ َتنقُُضواْ اَألْيَمانَ ﴿ي نحل سوره 91ي و در آيه

: گويدطبرسي مي ﴾كَِفيالً إِنَّ اللَّه َيْعلَُم َما َتفَْعلُونَ َبْعَد َتْوِكيِدَها َوقَْد َجَعلُْتُم اللَّه َعلَْيكُْم

اين آيه در مورد واليت علي و بيعت براي او نازل گشت، : امام صادق گفت

   2.امارت اميرالمومنين را به علي تسليم كنيد: آنگاه كه پيامبر فرمود

مبر علي هنگامي كه قريش ديدند كه پيا: ي قلم طبرسي گفتو در مورد سوره

ي علي گمراه گشته است، پس محمد به وسيله: را جلو انداخته است گفتند

- و آن دسته ﴾بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه﴿تا  ﴾ن َوالْقَلَمِ﴿خداوند اين سوره را نازل كرد 

داند كه چه و بهتر مي( ﴾َوُهَو أَعلَُم بِالُْمْهَتِدين﴿اي بودند كه حرفهايي را زدند 

  3 .يعني علي بن ابي طالب: گويدمي )كسي راهياب است

                                 
 9/53البيان ، مجمع436جوامع الجامع ص .  1

 .است، و سوره نحل مكي 249جوامع الجامع ص .  2

هاي نازل شده و بعد از علق ، و سوره قلم از جمله اولين سوره504همان مرجع ص .  3
 .اي كوچك بودنازل گشته، آن گاه كه علي پسر بچه



 318

ي عبس مشهور و معروف است، ولي طوسي آنچه مفسرين و سبب نزول سوره

در مورد مردي از بني اميه كه با پيامبر : گويدو مي 1كنداند را پرت ميذكر كرده

نشسته بود نازل گشت، آنگاه كه ابن مكتوم آمد و پيامبر از او روي گرداند و 

او توجهي نكرد، پس خداوند آن را به پيامبر يادآور شد و او را  عبوس شد و به

  2.معاقبه كرد

پس از اينكه ميان اسباب نزول چيزهايي را كه به علي و بيعت او مربوط باشد 

باشند، و نازل شدن آن در مكه و فهميم كه از هيچ طريقي صحيح نمييافتيم، مي

نهد ، اما نسبت به غير از يهمچنين سياق آيات بر جعلي بودن آن قاطعيت م

: ابوالحسن امر مختلف است، مثال آن مانند آنچه در مورد سوره الليل آمده

 ﴾فَأَمَّا َمن أَْعطَى َواتَّقَى﴿كند كه مراد از اين آيه آورد و بيان ميطبرسي روايتي مي

اين آيه در مورد ابوبكر نازل : ابن الزبير گفت: گويدبعد مي. ابو دحداح است

ه و رهائي كه مسلمان شدند همانند بالل و عامربن فهيت، زيرا ايشان بندهگش

                                 
 .10/268التبيان .  1

 .10/269: همان مرجع.  2
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ديگران را خريد و آزاد كرد و اين آيات شامل هر كس كه بخواهد حق خداوند 

   2.كندولي طوسي هيچ سببي براي نزول ذكر نمي 1شودرا از اموالش بدهد مي

  :دقرار دادن ائمه به عنوان مراد از كلمات خداون :رابعاً 

قبالً در مورد آن افراط گراياني سخن گشوديم كه براي آنها سخت بود قرآن 

از نام و بيعت ائمه خالي باشد و ناچار به سخن گفتن در مورد تحريف قرآن و 

  .بيرون كشيدن نامهاي ائمه از آيات واليت پناه بردند

ك يابيم كه آنها را به چيزي تحريو همين انگيزه را در طوسي و طبرسي مي

كند، و آن تاويل بسياري از آيات قرآن كريم است تا نام و واليت ائمه را مي

  :آوريماثبات كنند، و براي اين چند نمونه را مي

َولَْوالَ فَْضلُ اللِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه الَتََّبْعُتُم الشَّْيطَانَ إِالَّ ﴿ي نساء هرسو 3ي در آيه

فضل و رحمت خداوند : كند كهروايت مي ي خويشطبرسي از ائمه ﴾قَِليالً

  1.»عليهما السالم«عبارتند از پيامبر و علي 

                                 
 .502ـ 10/501مجمع البيان .  1

2  .10/363 
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 ﴾َوإِن مِّْن أَْهلِ الِْكَتابِ إِالَّ لَُيْؤِمَننَّ بِه قَْبلَ َمْوِته﴿همان سوره  159ي و در آيه

روح هيچ كس از بدنش خارج : كندو صادق روايت مي رطبرسي از امام باق

اي كه چشمش روشن و تجديد نيرو علي را نبيند به گونه شود تا محمد ونمي

  2.كند

َوَناَدى أَْصَحاُب الَْجنَِّة أَْصَحاَب النَّارِ أَن قَْد َوَجْدَنا ﴿ي اعراف سوره 44ي و در آيه

َؤذِّنٌ َبْيَنُهْم أَن لَّْعَنةُ َما َوَعَدَنا َربَُّنا َحقًّا فََهلْ َوَجدتُّم مَّا َوَعَد َربُّكُْم َحقًّا قَالُواْ َنَعْم فَأَذَّنَ ُم
موذن : كند، كه امام رضا فرمودطبرسي از تفسير قمي نقل مي ﴾اللِّه َعلَى الظَّاِلِمَني

موذن من هستم، و از ابن : گويد امام علي گفتو مي. اميرالمومنين علي است

 !ديابنعلي در كتاب خدا نامهايي دارد كه مردم آن را نمي: كندعباس روايت مي

لعنت : گويددارد و ميعلي در ميان آنها بانگ برمي: گويدو طبرسي دوباره مي

  3.خدا بر كساني باد كه واليت مرا تكذيب كردند و حق مرا ضايع كردند

علي : گويدراند و ميي قبلي سخن ميو هنگامي كه از اصحاب االعراف آيه

اي علي، : مبر گفتپيا: گويدكند و ميمردم را به بهشت و جهنم تقسيم مي
                                                                                

 3/274، التبيان 92جوامع الجامع ص .  1

 4/13يان التب.  2

 146جوامع الجامع ص .  3
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گواينكه با هم در قيامت هستيم و عصاي در دست تو است، كه گروهي را به 

  .رانيدسوي بهشت و گروهي را به سوي دوزخ مي

-ما ميان بهشت و جهنم مي: كند كه گفتو طبرسي از اميرالمومنين روايت مي

را وارد  شناسيم و اوايستيم، هر كس ما را ياري دهد او را با سر و صورتش مي

شناسيم و او را  كنيم و هر كس با ما دشمني ورزد او را با سيمايش ميبهشت مي

  1 .كنيموارد دوزخ مي

َوإِذَا َوقََع الْقَْولُ َعلَْيهِْم أَْخَرْجَنا لَُهْم َدابَّةً مَِّن الْأَْرضِ ﴿ي نمل سوره 82ي و در آيه

علي است، و از تفسير عياشي شبيه  امام )َدابَّة(آن  :گويدطبرسي مي ﴾ُتكَلُِّمُهْم

  2.كنداين را روايت مي

-طبرسي روايت مي ﴾َولََتْعرِفَنَُّهْم ِفي لَْحنِ الْقَْولِ﴿ي محمد سوره 30ي و در آيه

  3.دشمني آنها با علي بن ابي طالب است) لحن القول(كند 

                                 
 120ـ  8/119، التبيان  20/251مجمع البيان ط مكتبه الحياه .  1

 .ولي طوسي ذكر نكرده است 9/306، التبيان  9/106مجمع البيان  . 2

 .دوباره طوسي ذكر نكرده است 367ـ 9/366، التبيان  9/174مجمع البيان .  3
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 كند ادعا ميطبرسي  ﴾يٍدأَلِْقَيا ِفي َجَهنََّم كُلَّ كَفَّارٍ َعنِ﴿ي ق سوره 24ي و در آيه

هر كس با شما : گويددر روز قيامت خداوند به من و علي مي: كه پيامبر فرمود

دشمني ورزيده است به دوزخ وارد كنيد و هر كس به شما محبت ورزيده به 

  1.بهشت وارد كنيد

هاي آيند، بلكه براي ائمهو طوسي و طبرسي در تاويل بر امام علي منحصر نمي

ي بقره سوره 37ي اند، از جمله آنچه در تاويل آيهتاويالتي قرار داده ديگر نيز

آدم كلماتي از پروردگار خود ( ﴾فََتلَقَّى آَدُم ِمن رَّبِِّه كَِلَماٍت فََتاَب َعلَْيِه﴿اند گفته

طبرسي بعد از نقل روايات ) ي او را پذيرفتدريافت كرد و خداوند توبه

در روايت آمده كه آدم به پيامبر و اهل بيت : يدگومختلفي در تاويل كلمات مي

  2.ايشان توسل كرده است، و تمام اينها جائز است

گفته شده ـ و اين روايت : گويدو طبرسي بعد از نقل اين روايات مي

مخصوص به اهل بيت است ـ آدم بر عرش نامهاي معظم و مكرمي را مشاهده 

نامها بزرگترين مخلوقات نزد خداوند اين : كرد، از آنها سوال كرد، به او گفتند

                                 
 .1/169التبيان .  1

 .1/89ان مجمع البي.  2
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محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين، پس آدم : هستند، و آن نامها عبارتند از

  1.جهت قبولي توبه و ارتفاع منزلت خويش به آنها توسل كرد» عليه السالم«

 ﴾قُواَْواْعَتِصُمواْ بَِحْبلِ اللِّه َجِميًعا َوالَ َتفَرَّ﴿ل عمران آي سوره 103ي و در آيه

را ) حبل اهللا(بينيم كه مي) ي خدا چنگ بزنيد و پراكنده نشويدهمگي به رشته(

  2.كنندبه ائمه تاويل مي

إِنَّ اللَّه َيأُْمُركُْم أَن ُتؤدُّواْ اَألَماَناِت إِلَى أَْهِلَها ﴿ي نساء سوره 58و در مورد آيه 

دهد كه خداوند به شما دستور مي( ﴾الَْعْدلَِوإِذَا َحكَْمُتم َبْيَن النَّاسِ أَن َتْحكُُمواْ بِ

كنند اين امري از بزرگان خويش روايت مي) امانتها را به صاحبان امانت برسانيد

است براي هر كدام از ائمه كه امارت را به ولي االمر بعد از خود بسپارد 

آَمُنواْ أَِطيُعواْ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن﴿در اين آيه ) اولواالمر(گويند منظور از و مي) 1317(

ايد از خدا و اي كساني كه ايمان آورده( ﴾اللَّه َوأَِطيُعواْ الرَُّسولَ َوأُْوِلي اَألْمرِ ِمنكُْم

                                 
: يكي اينكه مراد قرآن است، دومي: كندطبرسي در تفسير حبل اهللا سه قول را ذكر مي.  1

كاملترين اين است كه بر همه حمل : گويدي جعفريه، بعد ميائمه: دين اسالم، سومي
 .546ـ  2/545، التبيان 2/482مجمع البيان : شود

 .89، جوامع الجامع ص 3/234التبيان .  2
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َولَْو َردُّوُه إِلَى الرَُّسولِ َوإِلَى أُْوِلي ﴿و  1)رسول خدا و ولي االمر پيروي كنيد

  .باشدائمه مي 2﴾اَألْمرِ

از دانشمندان ( ﴾اْسأَلُواْ أَْهلَ الذِّكْرِ إِن كُنُتْم الَ َتْعلَُمونَفَ﴿در  3و مراد از اهل تذكر

  ﴾ثُمَّ أَْوَرثَْنا الِْكَتاَب الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا﴿در  4و منتخبين .7: االنبياء) بپرسيد
 َيْوَم َيقُوُم الرُّوُح﴿در  5و اجازه دادن .22فاطر ) ايمبندگاني كه انتخاب كرده(

جز كساني كه ( ﴾َوالَْملَاِئكَةُ َصفًّا لَّا َيَتكَلَُّمونَ إِلَّا َمْن أَِذنَ لَُه الرْحَمُن َوقَالَ َصَواًبا

، ائمه 38النباء ) زنددهد هيچ كس حرف نميي شفاعت ميخداوند به آنها اجازه

  .دنباشمي

اْدُخلُواْ ِفي السِّلْمِ كَآفَّةً  َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ﴿ ي بقره سوره 208ي و در مورد آيه

ايد همگي به صلح و اي كساني كه ايمان آورده( ﴾َوالَ َتتَّبُِعواْ ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن

                                 
 .89، و جوامع الجامع ص 237ـ 3/236بيان ، الت.  1

 .89، و جوامع الجامع ص 3/273همان، .  2

 .289، و جوامع الجامع ص 7/232التبيان .  3

 .389، و جوامع الجامع ص 8/243التبيان .  4

 .10/249: ، التبيان9/427مجمع البيان .  5
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وارد شدن ) السلم(مراد از  كنند كهاز اصحاب خويش روايت مي) آشتي در آئيد

  1.به واليت است

َعلَْيكُْم َوِميثَاقَُه الَِّذي َواثَقَكُم بِِه إِذْ قُلُْتْم  َواذْكُُرواْ نِْعَمةَ اللِّه﴿ي مائده و در مورد آيه

به ياد آوريد نعمت خدا را بر خود و به ياد آوريد پيماني را كه ( ﴾َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا

  )شنيديم و اطاعت كرديم: با شما بست، بدانگاه كه گفتيد

  2.يت استكنند كه مراد از ميثاق دخول در والاز اصحاب خويش روايت مي

َوإِنِّي لََغفَّاٌر لَِّمن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا ثُمَّ ﴿ي طه سوره 82ي و در مورد آيه

آمرزم كسي را كه برگردد و ايمان بياورد و كارهاي من قطعاً مي( ﴾اْهَتَدى

راهياب، = كنند كه مراد از اهتدا روايت مي) شايسته بكند و سپس راهياب بشود

  3.ه واليت استروي كردن ب

ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا ِللَِّذيَن كَرُِهوا َما َنزَّلَ اللَُّه ﴿: سوره محمد 26ي و در مورد آيه

اين بدان خاطر است كه به كساني كه دشمن چيزي ( ﴾َسُنِطيُعكُْم ِفي َبْعضِ الْأَْمرِ

شما در برخي از كارها از : هستند كه خدوند فرو فرستاده است، گفته بودند

                                 
 .2/302، مجمع البيان 2/185التبيان .  1

 .106جوامع الجامع ص  ،3/459التبيان .  2

 .284، جوامع الجامع ص 7/196التبيان .  3
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واليت ) ي خدافرستاده(كند كه مراد از طبرسي روايت مي) كنيمي ميزپيرو

  1.است

  .شودبينيم كه به صورت مخصوص نامبرده ميو در مورد امام دوازدهم مي

كساني كه به غيب (  ﴾الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ﴿ي بقره سوره 3ي و در مورد آيه

كنند اينكه در زمان ز ايمان به غيب حساب ميكنيم امشاهده مي) ايمان دارند

  2.غيب مهدي و وقت بيرون آمدن ايشان به او ايمان داشته باشيم

َولَقَْد كََتْبَنا ِفي الزَُّبورِ ِمن َبْعِد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَْرَض ﴿ي انبياء سوره 105ي و در آيه

ايم كه بي گمان تمام كتب نوشته ما عالوه بر قرآن در( ﴾نََيرِثَُها ِعَباِدَي الصَّاِلُحو

روايت  رطبرسي از امام باق) ث خواهند بردي ما به ارزمين را بندگان شايسته

   3.كند كه آن وارثين اصحاب مهدي در آخر زمان هستندمي

َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ﴿ي نور سوره 55و در مورد آيه 

ْخِلفَنَُّهم ِفي الْأَْرضِ كََما اْسَتْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم َولَُيَمكَِّننَّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي لََيْسَت
از شما كه ايمان  خداوند به كساني( ﴾اْرَتَضى لَُهْم َولَُيَبدِّلَنَُّهم مِّن َبْعِد َخْوِفهِْم أَْمًنا

                                 
 .305ـ 9/304، التبيان 1/105مجمع البيان .  1

 .1/38، مجمع البيان 9/255التبيان .  2

 .296، جوامع الجامع ص 7/284التبيان .  3
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دهد كه آنان را قطعاً در ند، وعده ميااند و كارهاي شايسته را انجام دادهآورده

ا جايگزين قبل از خود كرده زمين جايگزين خواهد كرد همانگونه كه پيشينيان ر

هاي ما اهل بيت به خدا قسم آنها شيعه: كننداز بزرگان خويش روايت مي) است

- هستند، خداوند آن را بر دست يكي از ما كه مهدي اين امت است انجام مي

  1.دهد

ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرُسولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ﴿سوره فتح  28ي ورد آيهو در م

خدا است كه پيغمبر خود را همراه با رهنمون و آئين ( ﴾ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه

: گويندمي) راستين روانه كرده است تا آن را بر همه آئينهاي پيروز گرداند

گيرد و تمامي اديان رون بيايد اسالم ميان تمام بشر جاي ميهنگامي كه مهدي بي

  2.شوندديگر باطل مي

باشد، و چنانكه اين مهمترين آثار اماميه در تفسير طوسي و طبرسي مي: و بعد

پيدا است طبرسي بيشتر تحت تاثير اماميه قرار گرفته است، و طوسي وطبرسي 

نادي از قرآن و سنت ندارد هر چند كه كتاب را از اين ناحيه كه هيچ است

رسند و هنگامي كه تر به نظر ميي اهل تشيع معتدلاند اما از همهمحفوظ نداشته

                                 
 .318، جوامع الجامع ص 7/457التبيان .  1

 .9/127، مجمع البيان 9/336التبيان .  2
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دارند، به  بينيم كه با هم بسيار فاصلهكنيم، ميآنها را با سابقينشان مقايسه مي

همين خاطر اينها را به معتدل نسبي معرفي كرديم و اال افراط و تفريط در ميان 

  !و نيز واضح و روشن استاين د
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  : فصل ششم

  تفسير بعد از طوسي و طبرسي
  

  تفسير صافي
  البرهان في تفسير القرآن

  بحار األنوار
  تأويل آيات واضح و روشن

  تفسير شبر
  كنز العرفان
  زبدة البيان

  الميزان
  تفسير كاشف

  البيان
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  :تفسير صافي: اوالً
تفسير يا با روشي معتدل و يا با  قبالً ذكر كرديم كه تفسير شيعه بعد از اين دو

  .اندروشي افراط گرايانه و يا مسلك و روشي ميان افراط و تفريط را گرفته

تفسير صافي، نوشته ي محمدبن : و از كتابهايي كه به آنها دسترسي پيدا كردم

 ،دياين كتاب را به اتمام رسان هـ 1075در سال . ور به محسن استمرتضي مشه

ي قرن سوم گانهكه تمامي گمراهگريهاي كتابهاي سه ندا هو ايشان كوشش كرد

رد آنها هجري كه عبارت بودند از تفسير عسكري و عياشي و قمي كه در مو

  .سخن رانديم را ذكر نمايد

ي كليني تحريف و تاويالت فاسد بيشتري را از كتاب كافي نوشتهو و روايات 

ا گرفته است و از شمار ادامه پس اين كتاب جانب افراط و تفريط ر. كندنقل مي

شود، و به اين خاطر در آن كتاب دهندگان حركت تضليل و تشكيك حساب مي

كنيم كه قائل به تحريف قرآن شده است و اصحاب بزرگوار را مورد مشاهده مي

كه براي قرآن ذكر  فاسدي دهد و تاويالتخويش قرار مينارواي ي حمله

گانه كه در مورد آنها اط گرايان و كتابهاي سههاي افركند از كتابهاي فرقه مي

  .كندنقل مي سخن بميان رفت
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پس هر : باشدي جعفريه صحيح ميتفسير تنها از طريق ائمه: گويدايشان مي

قرآن را براي يك نفر كه علي   غو پيامبر  1آنچه از آنها نباشد معتبر نيست

- از صحابه روايت مي و به تمامي كساني كه تفسير را 2است تفسير كرده است

كردند و اصحاب نفاق را مخفي و پنهان مي: گويدشود و ميور ميكنند حمله

  3.بستندكردند و در كمال گستاخي بر پيامبر افتراء مينسبت به خدا جسارت مي

ي جعفريه و دوستان و دشمنان آنها بيشتر قرآن در مورد ائمه: گويدو ايشان مي

- و گمان مي 5كنداني در رابطه با تحريف قرآن ذكر ميو روايات فراو 4باشد،مي

كند فراوان زند كه در قرآن ناهمخواني و اختالفاتي كه بر تحريف داللت مي

  .است

و اما آگاه و با خبر شدن شما : گويدكند  و ميو به عنوان مثال اين را ذكر مي

 ﴾اَمى فَانِكُحواْ َما طَاَب لَكُم مَِّن النَِّساءَوإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ ُتقِْسطُواْ ِفي الَْيَت﴿بر اختالف در 

                                 
 .2ص  1تفسير صافي ج .  1

 .8، 7، 6ص  1، ج 11ص  4ج .  2

 2ص  1ج .  3

 8ص  1ج .  4

 18، از اول تا ص 1ج .  5
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و اگر ترسيدند كه درباره يتيمان نتوانيد دادگري كنيد با زنان ديگري كه براي (

اعتدال ميان يتيمان چه شباهتي با ) شما حاللند و دوست داريد ازدواج كنيد

افقين از چيزي كه مناست ي زنان كه يتيم نيستند، پس اين نكاح زن دارد، همه

3سخن ميان يتيم و نكاح زنان بيشتر از و اند، قرآن كاسته
داد  را شكيل ميقرآن  1

  1!!كه از قرآن كاسته شده است

از : گويدآورد و ميو صاحب صافي روايات تحريف را پشت سر هم مي

رش مجموع اين اخبار و همچنين روايتهاي ديگري كه از طريق اهل بيت گزا

فهميم كه قرآن در دسترس آن قرآن نيست كه بر محمد نازل شده شده است مي

است، بلكه بعضي از آن مخالف است و بعضي منحرف و متغير و بسياري نيز 

حذف شده ، از جمله نام علي و لفظ آل محمد و نامهاي منافقين و چيزهاي 

رسول خدا از آن  اند، و اين قرآن به ترتيبي كه خدا وديگري نيز كه حذف شده

  1.باشدراضي باشند نمي

                                 
 .مراجعه شود 450ـ  1/449جهت تفسير اين آيه به تفسير ابن كثير  18، 17ص  1ج .  1

 .18ص  1ج .  1
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كند، بلكه آراء و نظريات طبرسي و به آوردن و پيگيري اين روايات اكتفا نمي

كند و بعد آنها را رد در مورد عدم تحريف قرآن نقل مي را و طوسي و صدوق

  1.كندمي

كه تمامي آنها به جز سه نفر كه عبارتند از : گويدو در مورد اصحاب مي

و چهار نفر از آنها ! د و ابوذر و سلمان فارسي همه بعد از پيامبر مرتد شدندمقدا

ي سم اجتماع ابوبكر و عمر و عايشه و حفصه بر قتل پيامبر به وسيله: به نامهاي

  2.كردند

دارد و آن را با بيان بعضي و اين كتاب همچنين در ظلمات خويش قدم بر مي

امل ذَِلَك الِْكَتاُب الَ َرْيَب ِفيِه ﴿ي بقره ول سورهدر تفسير ا: كنيماز امثله بيشتر مي

اين كتابي است كه هيچ گماني در آن نيست و راهنماي ( ﴾ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني

كتابُ  «: كند كه گفتاز عياشي از امام صادق روايت مي) پرهيزگاران است
بي كه عبارت از اين كتا: كندو اين جمله را اينگونه تفسير مي »ال ريب فيه  'علی'

                                 
در دسترس ، ايشان معتفد است كه قرآن غير از آن كتاب آسماني 20، 19ص  1ج .  1

 .باشدمي

 .133ص  4، ج 148ص  1ج .  2
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را به شيعه تفسير » متقين«ي سپس كلمه. علي است گماني در آن وجود ندارد

مورد اهتداء اين كتاب قرار ) شيعه ( به اين خاطر تنها متقين  : گويدكند و ميمي

  1.كنندگيرند زيرا تنها آنها هستند كه از آن استفاده ميمي

لنَّاسِ َمن َيقُولُ آَمنَّا بِاللِّه َوبِالَْيْومِ اآلِخرِ َوِمَن ا﴿ي بقره سوره 8ي و در مورد آيه

ما به خدا و روز : گوينداي هستند كه ميو در ميان مردم دسته( ﴾َوَما ُهم بُِمْؤِمنَِني

: گويندمي 2)رستاخيز ايمان داريم در صورتي كه باور ندارند و مومن نيستند

و دوم و امثال آنها از منافقين،  مانند ابن اُبي و اصحابش، و همچنين مانند اول

روي كردند، گردد زيادهآنهايي كه در كفري كه موجب ختم و غشاوه و نفاق مي

بعد آنچه در  1.به خصوص هنگام قرار دادن اميرالمومنين براي خالفت و امامت

  2.كندتفسير حسن عسكري بر اين آيه آمده نقل مي

                                 
 .30ج ص .  1

برترين مسلمانان بعد . ابوبكر و عمر است: و هدف ايشان از اول و دوم 31ص  1ج .  2
 )به قول علي ع(از پيامبر 

 .168ص  1ج .  1

 177ص  1ج .  2
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- و آنچه قبالً ذكر كرديم نقل ميي قدر با قمي همصدا است و در تفسير سوره

وجود قرآن متعلق به وجود امام : گويدكند و ميكند و بلكه به آن نيز اضافه مي

اگر امام در شب قدر موجود : گويدو بعد از نقل روايتي از ابو عبداهللا مي! است

و اين به اين خاطر است كه هر : ماندشود و باقي نمينباشد قرآن نيز بلند مي

شود، شب قدر از تبيينات و تفاسيري كه متعلق به آن سال باشد نازل مي سال در

- پس اگر امام در شب قدر موجود نباشد احكام قرآن در مسائل روز نازل نمي

شود زيرا اين دو شود ، زيرا كسي نيست تا بر او نازل شود پس قرآن نازل نمي

-نزد پيامبر بر حوض ميشوند تا ـ قرآن و امام ـ با هم هستند و از هم جدا نمي

  1!!چنانكه در حديث متفق عليه وارد شده است :روند

گانه هيچ توانيم بگوييم كه تفسير صافي در افراط كمتر از تفاسير سهپس مي

  .باشد بلكه بيشتر هم هستكه نمي

  البرهان في تفسير القرآن: ثانياً

                                 
 .كه قبال به عدم صحت اين حديث اشاره كرديم 23ص  1ج .  1
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 1107ي سال و از كساني كه با صافي هم عصر بوده سيد هاشم بحراني متوفا

دارد كه ) البرهان في تفسير القرآن(باشد و ايشان كتابي به نام مي 1109يا سال 

  1.آوري كرده استتمامي روايات جعفريه را در آن تفسير جمع

اين كتاب تفاوت زيادي با تفسير صافي ندارد، ايشان نيز همان راه گمراهگري 

تحريف شده مي پندارد ، و  پيمايد، كتاب خداوند را از نظر نص و معنيرا مي

در مورد نگهدارندگان قرآن و حامالن شريعت اسالم از اصحاب بزرگوار 

  .آوردكند ميكند، و رواياتي دروغين كه گمراهيش را تاييد ميبدگويي مي

توانيم از مي و روش اين تفسير گمراه و گمراهگري و اثرات اماميه در آن را
ها و از اخباري كه بحراني روع به تفسير سورهابو ابي كه در جزء اول قبل از ش

  .در آن كتاب آورده درك كنيم

  :اين هم بعضي از مثالها

فصلي در مورد اينكه قرآن تنها ائمه به صحيحي آن را جمع «: گويدبحراني مي

-خبر را زير اين فصل ذكر مي 26و » دانندتنها آنها ميرا كردند و تاويل قرآن 

  1.كند
                                 

 .83، 82يد ال اصول ص العالم الجد.  1
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- از اميرالمومنين نقل مي 2)1347(نزل عليه القرآن من االقسام  باب فيما«و در 

3قرآن : كند كه ايشان فرمود
3باشد مي 3

3و  ،آن در مورد ما و دشمنانمان 1
1 

3 ،سنت و امثال و فرائض
  .فرائض و احكام است  1

4قرآن : كند كه فرمودو ابو عبداهللا روايت مي 
  .است 4

-از جمله چيزهايي كه بر خالف ما انزل اهللا است اين آيه مي: گويدبحراني مي

شما بهترين كساني هستيد كه براي مردم ( ﴾كُنُتْم َخْيَر أُمٍَّة أُْخرَِجْت ِللنَّاسِ﴿باشد 

لَّـِكنِ اللُّه َيْشَهُد « باشدله تحريفات قرآني اين آيه ميو از جم) ايدبيرون آمده

: گويدي آخري را اضافه كرده و بعد ميكه اين جمله »يف عىل اهللا إِلَْيَكبَِما أَنَزلَ 

   1.اينگونه نازل گشت

اموراتي است كه بعد از عصر : كندو اما آنچه بحراني بعد از نزول تاويل مي

مله غصب حق آل محمد، و نصرت و ياري كه پيامبر رخ داده است از ج

                                                                                
 15/17ص  . 1

  21ص ) 394ـ 1347(
 34ص  . 1
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خداوند به آنها وعده داده بود و آنچه خداوند به پيامبر خبر داده بود در مورد 

  1.باشدمهدي و بيرون آمدن ايشان و همچنين اخباري كه مربوط به مرتدين مي

اي باشد ولي معني مربوط به قومي ديگر و اما در مورد آنچه مخاطب دسته

َوقََضْيَنا إِلَى َبنِي إِْسَراِئيلَ ِفي الِْكَتابِ لَُتفِْسُدنَّ ِفي ﴿كشاند يه را به ميان ميباشد اين آ

در كتاب تورات به بني اسرائيل اعالم كرديم كه دوبار در سرزمين =  ﴾اَألْرضِ

گويد خطاب به جماعت مي) كنيدورزيد و برتري جوئي بزرگي ميتباهي مي

  2.امت محمد است

-كند اين آيه را به ميان ميد رد كردن كسي كه ارتداد را انكار مياما در مور

ي ملتها را روزي گروه عظيمي از همه( ﴾َوَيْوَم َنْحُشُر ِمن كُلِّ أُمٍَّة فَْوًجا﴿كشاند 

ي فاتحه و در تفسير سوره 1)اندكردهآوريم كه آيات ما را تكذيب ميگرد مي

به شك اندازاني كه امام را » الضالين و«پرستان، بت» غير المغضوب«: گويدمي

  .شناسندنمي

                                 
 35ص  . 1

 4ي ، سوره اسراء آيه36ص  . 2

 83ي ي نمل آيه، سوره37ص  . 1
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خداوند كوهي كه دنيا را احاطه كرده : كند كه گفتو از ابي جعفر روايت مي

و آبي رنگي ياقوت مانند دارد را خلق كرد، كه رنگ آبي بودن آسمان از 

گرفتگي همان رنگ كوه است، و پشت سر آنها مخلوقي را خلق كرده كه هيچ 

رائض كه بر ما واجب گردانيد، بر آنها نگذاشته، و تمام آنها دو مرد از كدام از ف

  .كنند، و آنها را نيز نام برداين امت را لعنت مي

پشت سر اين خورشيد چهل : كند كه گفتو دوباره از ايشان روايت مي

ي آنها با هم چهل سال است و مخلوقات خورشيد ديگر وجود دارد، كه فاصله

دانند كه خداوند آدم را خلق كرده يا نكرده ا وجود دارد ، و نميبسياري در آنه

ي ميان آنها چهل است و پشت سر اين ماه چهل ماه ديگر وجود دارد و فاصله

سال است و مخلوقات بسياري كه به خلق آدم آگاهي ندارند در آنها وجود 

اوقات  دارد، و لعنت كردن اول و دوم براي آنها همانند زنبور عسل در تمام

هر وقت لعنت نكردند از  كه ي بر آنها مامور هستندياه الهام شده است و فرشته

   1.شوندطرف آنها تعذيب مي

                                 
 .،  و مراد ايشان از اول و دوم ابوبكر و عمر است47ص  . 1
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بينيم كه در گمراهي و اينگونه امثال را در اين تفسير همانند تفسير قبلي مي

  1.داردخويش قدم بر مي

  .يديمو با اين چند مثالي كه آورديم روش و منهج بحراني را نيز فهم

  بحار االنوار: ثالثاً

و از جمله كساني كه در عصر تفسير صافي و برهان زندگي را سپري كرده 

  .است  1111محمد باقر مجلسي ومتوفاي سال هزار و صدو يازده 

و ايشان از مشهورترين علماء جعفريه و داراي مكانت و منزلت واالي نزد آنها 

  .باشدمي

دارد كه بسياري چيزها را در آن » ار االنواربح«و مجلسي كتاب بزرگي به نام 

قرار داده است و ايشان اين كتاب بحار االنوار را براي تفسير ننوشته است، بلكه 

ي اثني عشري آن را نوشته است، و سخن گفتن جهت خدمت به مذهب جعفريه

باشد و كتابي را به بحث امام مخصوص كرده است او در قرآن از اين باب مي

ابواب «ير اين كتاب صد باب را قرار داده است كه از جمله آن بابها كه در ز

                                 
 .نيز مراجعه شود 260به تفسير الميزان ص .  1
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يعني آياتي كه در مورد ائمه ـ به زعم ايشان ـ : باشدمي» اآليات النازله فيهم

و  1صفحه و دو جزء قرار گرفته است 600نازل گشته است، كه اين ابواب در 

يعني آياتي كه در  »مامتهإو  علی فضله ةشانه الدال یف ةبواب اآليات النازلأ«همچنين 

صفحه و دو جزء قرار گرفته  450مورد امامت علي نازل شده، كه اين نيز در 

   2.است

و كافي است كه عناوين بعضي از آن ابواب را نام ببريم تا افراط اين گمراه را 

  :نمايان كنيم، از جمله آن بابها

و امانت در قرآن  1باب اينكه ائمه آيات و بيانات و كتاب خداوند هستند

و آنها انوار خداوند هستند و تاويل كردن آيات نور در  2عبارت از امامت است

و تاويل كردن مومنين و ايمان و مسلمين و اسالم به ائمه و واليت  3مورد آنها

                                 
صفحه  402از اول تا آخر كه  24آخر جزء ، و ج  تا 167از ص  23ج : آن دو جزء.  1

 .است

 192از اول تا ص  36، و ج 436تا آخر جزء ص  183از ص  35ج .   2

 211ـ 206ص  23ج  11باب .  1

 283ـ 273ص  23ج  16باب .  2

 205ـ 204ص  3ج  18باب .  3
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و طاغوت و الت و عزي به  و كفار و مشركين و كفر و شرك و بت... آنها

هترين امت و ائمه هستند كه براي مردم بيرون و آنها ب 1دشمنان و مخالفان آنها

و امام  3و آنها طرف خدا و روي خدا و دست خدا و امثال اينها هستند 2اندآمده

علي در قرآن عبارت است از مومن، ايمان، دين، اسالم، بينه و سالم، و خير 

و در مورد علي  4دنباشالبريه، و دشمنان علي عبارت از كفر، فسوق و عصيان مي

و علي نبأ و  1ـ صلوات اهللا عليه ـ ذكر و نور و هدي، و تقوا نازل گشته است

  2.ي بزرگ خدا استخبر عظيم و همچنين آيه و نشانه

گانه قرن سوم هجري و بسياري از كتابهاي افراطي و مجلسي از تفاسير سه

ي هاكند بلكه بسياري اوقات نظريهكند ولي تنها به نقل اكتفا نميشيعه نقل مي

  .دهدخويش را نيز ارائه مي

                                 
 390ـ 354ص  23ج  21باب .  1

 158ـ 153ص  24ج  46باب .  2

 203ـ 191ص  24ج  53باب .  3

 352ـ 336ص  35ج  13باب .  4

 407ـ 394ص  35ج  20باب .  1

 4ـ1ص  36ج  25باب .  2
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كند و ي ايشان داللت ميو هر چند تاليف به شكل ابوابي كه بر فساد عقيده

رساند اما آوردن آراء و نظريات ايشان ايشان را به سقوط گاه افراط گرايان مي

  . كندحقيقت را بهتر روشن مي

جبرئيل اين : دكناز كافي سه روايات كه از امام ابو جعفر گزارش داده نقل مي

يف « ﴾بِئَْسَما اْشَتَرْواْ بِِه أَنفَُسُهْم أَن َيكْفُُرواْ بَِما أَنَزلَ اللُّه﴿: آيه را بر محمد نازل كرد
َوإِن كُنُتْم ِفي ﴿نازل گشت  غجبرئيل با اين آيه بر محمد : گويدو مي »َبْغيا  عىل

اين آيه را : گويدو مي ﴾ُتواْ بُِسوَرٍة مِّن مِّثِْلِهفَأْ﴿يف عىل  ﴾َرْيبٍ مِّمَّا َنزَّلَْنا َعلَى َعْبِدَنا

  ﴾ُنوًرا مُّبِيًنا ﴿  يف عىلّ  ﴾أَنزَّلَْنا َيا أَيَُّهآ الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب آِمُنواْ بَِما﴿نازل كرد 

علي : فرمايدبيان قول خداوند كه مي 1:گويدو بعد از اين روايات مجلسي مي

ي علي نازل گشته مشكوك يد در مورد آنچه دربارهشا ')ع(في علي  'عبدنا 

قرآن معجزه است و امكان : اند، پس چگونه خداوند بر آنها رد كرد و گفتبوده

ي نساء ي سوم در اوائل سورهندارد از طرف كسي ديگر باشد و اما ابتداي آيه

و آخر آن در  ﴾لَْنا ُمَصدِّقًا لَِّما َمَعكُمَيا أَيَهآ الَِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب آِمُنواْ بَِما َنزَّ﴿اينگونه 
                                 

مراجعه شود، كليني اين سه  373ـ 372ص  23به روايات و بيانات ايشان در ج .  1
 .كندروايت را از علي بن ابراهيم قمي نقل مي
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َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاءكُم ُبْرَهانٌ مِّن رَّبِّكُْم َوأَنَزلَْنا إِلَْيكُْم ﴿آخر همان سوره اينگونه 

است، و شايد چيزي در خبر ساقط شده باشد، و نام ايشان در دو  جا  ﴾ُنوًرا مُّبِيًنا

و اول دومي روشن است، و يا اينكه در مصحف آن  است، پس افتادن آخر اولي

  ...بزرگواران يكي از آن دو آيه همين طور باشد و

  . جهت اطالع بيشتر بر تفسير مجلسي به آن مراجعه شود 

سپس مجلسي سه روايت از كافي كه از امام ابو عبداهللا جعفر الصادق روايت 

  :د ازتنو آنها هم عبار 1كندكند نقل ميمي

 ﴾إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َبْعَد إَِميانِهِْم ثُمَّ اْزَداُدواْ كُفًْرا لَّن ُتقَْبلَ َتْوَبُتُهْم﴿د اين آيه در مور

روي كردند توبه آنها قبول آنهايي كه بعد از ايمان كافر گشتند و در كفر زياده(

امبر ابتدا به پي: در مورد فالن و فالن و فالن و فالن نازل گشت: گفت) باشدنمي

ايمان آوردند ولي بعد از عرضه كردن واليت علي كافر شدند زيرا پيامبر  غ

آنها به بيعت دادن به اميرالمومنين ايمان  )من كنت مواله فعلی مواله(فرمود 

آوردند، سپس كافر گشتند، زيرا بعد از فوت پيامبر به ايشان بيعت ندادند، و بعد 

                                 
 376ـ 375ص  23ج .  1
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گري بيعت دادند، آنها كساني هستند كه از آن به كفرشان اضافه كردند، و به دي

  .ايمان در قلبشان باقي نمانده است

إِنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعلَى أَْدَبارِِهم مِّن َبْعِد َما  ﴿ي محمد سوره 25ي و در مورد آيه

كساني كه بعد از روشن شدن هدايت به كفر و ضالل پيشين ( ﴾َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى

فالن و فالن و فالن به سبب ترك واليت : گويدمي) ندگردخود بر مي

ذَِلَك ﴿ي محمد را خواندم سوره 26ي اميرالمومنين علي مرتد شدند، بعد آيه

اين بدان خاطر ( ﴾بِأَنَُّهْم قَالُوا ِللَِّذيَن كَرُِهوا َما َنزَّلَ اللَُّه َسُنِطيُعكُْم ِفي َبْعضِ الْأَْمرِ

در برخي كارها از : ل شده ي خداوند ، گفته بودنداست كه آنها به دشمنان ناز

به خدا قسم در مورد آن دو و اتباع و : گفت) كنيمشما اطاعت و پيروي مي

 غدر اصل اين آيه را  اينگونه بر محمد ) ع(پيروانشان نازل گشت، و جبرئيل 

َسُنِطيُعكُْم ِفي َبْعضِ ﴿  يف عىل ﴾ُهذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا ِللَِّذيَن كَرُِهوا َما َنزَّلَ اللَّ﴿نازل كرد 

بني اميه را به عهد و پيمانشان دعوت كنيد تا امارت بعد از پيامبر : گفت ﴾الْأَْمرِ

اگر به آنها بدهيم به : به ما داده نشود و چيزي از خمس به ما ندهيد، و گفتند غ

پس  كنند،آنها نمي ند، و توجه به بودن امارت درميانشوچيزي محتاج نمي

كنيم، و آن هم ايم از شما پيروي ميبه بعضي از آنچه به آن دعوت شده: گفتند
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بخشيم، و قول خداوند كه ي خمس است، كه چيزي از آن به شما نميمساله

و آنچه خداوند نازل كرد واجب گردانيدن واليت  »و كرهوا ما نزل اهللا« :فرمود

باشد، سپس ي وحي ابو عبيده ميي آنها نويسندهاميرالمومنين بود، و از جمله

أَْم أَْبَرُموا أَْمًرا فَإِنَّا ُمْبرُِمونَ أَْم َيْحَسُبونَ أَنَّا لَا َنْسَمُع ﴿خداوند اين آيه را نازل كرد 

ي محكمي را بلكه آنان تصميم محكمي گرفتند و ما نيز اراده( ﴾ ِسرَُّهْم َوَنْجَواُهم

-پنهاني و سخنان در گوشي آنان را نمي برند كه ما اسرارگرفتيم، آيا گمان مي

ي حج سوره 25ي واليت سومي، ايشان در مورد آيه 79/80زخرف ) شنويم

كساني كه با توسل به ظلم در آن سرزمين مرتكب ( ﴾َوَمن ُيرِْد ِفيِه بِإِلَْحاٍد بِظُلْمٍ﴿

ر زيرا وارد كعبه شدند، و ب: در مورد آنها نازل گشت: گويدمي) گردندخالف مي

پيمان شدند، و كفر و انكار آنچه در مورد اميرالمومنين نازل گشته متعاهد و هم

  .به سبب ظلم به پيامبر و ولي ايشان مرتد شدند

  :گويدو بعد از اين روايات مجلسي مي

  : بيان و توضيح
ي نساء شماره اين آيه در سوره: گويممي ﴾إِنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ﴿در مورد اين آيه 

إِنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ ثُمَّ كَفُرواْ ثُمَّ آَمُنواْ ثُمَّ كَفَُرواْ ثُمَّ اْزَداُدواْ كُفًْرا لَّْم ﴿: ينگونه استا 137
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آورند و بي گمان كساني كه ايمان مي( ﴾َيكُنِ اللُّه ِلَيْغِفَر لَُهْم َوالَ ِلَيْهِدَيُهْم َسبِيالً

شوند، و سپس ديگر بار كافر مي اورند وشوند و باز هم ايمان ميسپس كافر مي

  .)بخشدافزايند هرگز خداوند ايشان را نميبر كفر خود مي

إِنَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ َبْعَد إَِميانِهِْم ﴿: اينگونه است 90ي آل عمران شماره و در سوره

كساني كه بعد از ( ﴾نَثُمَّ اْزَداُدواْ كُفًْرا لَّن ُتقَْبلَ َتْوَبُتُهْم َوأُْولَـِئَك ُهُم الضَّآلُّو

ي آنان قبول افزايند هيچگاه توبهشوند و آن گاه بر كفر ميايمانشان كافر مي

و شايد جهت توضيح و بيان اتحاد و همبستگي مفاد و معاني آنها ) شودنمي

قسمتي از يكي از آن دو آيه را به ديگري انضمام كرده باشد، و احتماالً در 

اشد، و آنچه ظاهر است مراد از ايمان در آن دو جا گونه بهمين» ع«مصحف آنها 

تنها اقرار به زبان است و مراد از كفر تنها انكار به زبان است، و علي بن ابراهيم 

  .نيز در تفسير خويش به اين تصريح كرده است

: دهداين كنايه دو احتمال را مي: فالن و فالن و فالن: و قول ايشان كه گفت

آن بعضي از بني اميه همانند عثمان و ابو سفيان و معاويه اولي اينكه مراد از 

باشد، پس مراد از كساني كه ما انزل اهللا را دوست نداشتند ابوبكر و عمر و ابو 

همان ضمير راجع در » قالوا«عبيده است، زيرا ظاهر كالم اين است كه فاعل 
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عمر و عبيده  احتمال دوم اينكه مراد از كنايات ابوبكر و. است» الذين ارتدوا«

  .باشد

 »الذين ارتدوا«و » الذين كرهوا«گردد و مراد از و ضمير قالوا به بني اميه برمي
باشد و باشند، پس اين از قبيل قرار دادن ظاهر در جاي ضمير مينيز آنها مي

للذين «ابوبكر و عمر است كه اين تفسير » در مورد آنها نازل گشت«مراد از 

  .باشدمي» كرهوا

شايد آنها جرئت بيعت بر منع واليت : در بعضي چيزها: ايشان كه گفت و قول

اند، بعد در هر دو آنها را نداشته باشند ولي در منع خمس با آنها بيعت كرده

ها و مجلسي بعد از به اتمام رساندن بيانات قبلي ده 1مورد با آنها بيعت كردند

باشند را وار پيامبر ميروايت كه مربوط به تحريف قرآن و تكفير اصحاب بزرگ

  :گويدكند، بعد ميذكر مي

اين را بدان كه استفاده از لفظ شرك و كفر براي كساني كه به امامت 

ي بعد از ايشان و فضيلت آنها بر ديگران اعتقاد نداشته اميرالمومنين و ائمه

                                 
 .378ـ 23/376.  1



 349

سپس براي اثبات  1كندباشند، داللت بر كافر و ماندگار ماندن در آتش دوزخ مي

: گويدمي» المسائل«شيخ مفيد در كتاب : گويدآورد، ميرف خويش دليل ميح

اماميه در مورد كسي كه امامت يكي از ائمه را رد كند و آنچه خداوند از 

وجوب اطاعت آنها حرف زده را رد كند اتفاق نظر دارند، كه آن فرد كافر و 

اماميه اتفاق : گويد، و در جاي ديگر مياستگمراه و مستحق ماندن در دوزخ 

گذاران كافر هستند، و بر امام واجب است كه بعد از دارند كه تمامي بدعت

دعوت از آنها استتابه كند و حجت را بر آنها تمام كند، سپس اگر آنها توبه 

شود واال اگر توبه كردند و به ايمان برگشتند با آنها همانند مومن رفتار مي

رساند و هر كس از آنها اينگونه داد به قتل مينكردند امام آنها را به خاطر ارت

  .شودبميرد وارد دوزخ مي

ي مجلسي فهميم كه كتاب بحار االنوار نوشتهو با آوردن اين چند كلمه مي

آسماني خداوند متعال ـ امتدادي براي حركت گمراهگري و تشكيك در كتاب 

                                 
 »باب كفر و نفاق و فضيلت اعمال سه نفر«مجلسي باب ديگري را به نام و  23/390.  1

به كتاب . باشدي راشدين ميگانهخلفاي سه: گذاشته است كه مراد از ايشان از سه نفر
 .مراجعه شود 252تا  8/208ايشان 
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عشريه را نيي اثباشد و جانب افراط و تفريط در مذهب جعفريهمي ـ قرآن

  1.كندنمايان مي

  تاويل آيات واضح و روشن: رابعاً
آوري آياتي كه گمراهان و مجلسي نخستين كسي نيست كه راجع به جمع

اند توجه كرده همفكرش به تحريف آن در لفظ و معني مرتكب گناه و جرم شده

 الدين بن علي نجفي كتابي به نامباشد، به عنوان نمونه قبل از ايشان شرف

به نگارش درآورده، و مجلسي  »ةالطاهر ةفی فضل العرت ةيات الباهرويل اآلأت«

  1.دهدبعضي از روايات آن را گزارش مي

كند بلكه به بندي نميولي اين كتاب مانند مجلسي آيات را زير ابواب جمع

ي بقره بيشتر از رود ـ و در آوردن بعضي از آيات سورهترتيب سوره جلو  مي

                                 
باشد، كه تاليفات فراواني در شيخ محمد جواد يكي از دانشمندان معاصر شيعي مي.  1

ذهب پنجگانه به نگارش در آورده، و مذهب جعفري را مانند مذهب پنجم معرفي فقه م
شود و در مورد بسياري از كرده است، و تقريباً اعتدال در تاليفات ايشان مشاهده مي

به نظر : گويدتاليفات شيعه به نظرپردازي روي كرده است و در مورد كتاب مجلسي مي
فضائل امام علي ! بحار نوشته يا ندانسته است؟شما مجلسي خود دانسته است آنچه در 

 247ص 

 .23/168بحار االنوار .  1
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كند و تحريف آوري ميسكري در تفسير خويش ذكر كرده را جمعآنچه حسن ع

  .كندآموزش كليني نقل ميدر نص قرآن را از قمي و دانش

و در اينجا به ذكر مثال نياز نداريم، زيرا تمام اين كتاب صورت روشني براي 

و در مورد بسياري از كتابهاي آنها كه مانند اين  ،باشدگر ميآن گمراه گمراه

  .گوئيمهستند سخن ميكتاب 

  تفسير شبر: خامساً
و چنانكه پيدا است حركت تضليل و تشكيك قويتر از حركت جلوه دادن 

باشد و در تمام آن سه كتابي كه در قرن سوم هجري نوشته تضاد در قرآن مي

باشند و در تمامي كتابهاي مي اند و داراي مقام و منزلت وااليي نزد شيعهشده

ام هيچ كتابي را مانند تفسير التبيان ام و يا خواندهپيدا كرده تفسير جعفريه كه

ي طوسي نيافتم كه در اعتدالي نسبي يا افراط كم  قرار گرفته باشد ولي نوشته

رسند و نه در بعضي تفاسير در اين اواخر نمايان شدند كه نه به آن مستوي مي
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ي سيد قرآن كريم نوشتهنازلترين سطح قرار دارند، و از جمله آن كتابها تفسير 

  1.باشدعبداهللا شبر مي

ي افراط ايشان نكات زير و براي روشن كردن آثار اماميه در آن تفسير و اندازه

  :شويمرا يادآورد مي

گونه نصي از عبداهللا شبر نيافتم، نسبت به تحريف يا عدم تحريف هيچ: اوالً

كنيم ا در آن مشاهده ميولي ظاهراً به گفتن تحريف در قرآن ميل دارد و اين ر

كند، و از جمله آن كه بسياري اوقات به متن قرآن به عنوان قرائتي اشاره مي

  :قرائتها

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَّقُواْ اللَّه ﴿ 110، 104، 102ي آل عمران آيات در مورد سوره

» مسلمون«، تقيه، و »تقاته«: گويدشبر مي ﴾َحقَّ ُتقَاِتِه َوالَ َتُموُتنَّ إِالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمونَ

مسلمون با تشديد الم خوانده شده است، و تحريف تقوي به تقيه به علت تاكيد 

  .باشديكي از مبادي شيعه مي

                                 
 .هجري وفات كرده است 1242در سال .  1
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ي مسلمون با تشديد هم به معني تسليم براي پيامبر و امام بعد و خواندن كلمه

  1.كنداز ايشان تفسير مي

كُن مِّنكُْم أُمَّةٌ َيْدُعونَ إِلَى الَْخْيرِ َوَيأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْونَ َعنِ َولَْت﴿: ي دومو آيه

مراد  2كندرا به ائمه تبديل مي» امه«ي كه كلمه ﴾الُْمنكَرِ َوأُْولَـِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ

  .باشدي جعفريه ميايشان ائمه

كُنُتْم َخْيَر أُمٍَّة أُْخرَِجْت ﴿ه است ي سوم نيز همين كار را انجام دادو در آيه

مراد آل محمد : گويدمي ﴾ِللنَّاسِ َتأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف َوَتْنَهْونَ َعنِ الُْمنكَرِ َوُتْؤِمُنونَ بِاللِّه

  3 .خوانده شده است» كنتم خير ائمه«عليهم السالم است، و 

جار و مجرور را  ﴾يَّ ُمْستـِقيٌمقَالَ َهذَا ِصَراطٌ َعلَ﴿سوره البحر  41ي و در آيه

به اضافه كردن صراط به  ،صراط علي: گويدكند و ميبه اسم علي تبديل مي

  1.كندعلي آن را قرائت مي

                                 
 .96تفسير شبر ص  . 1

 نگاه كن 96به تفسير ايشان ص  . 2

 97ص  . 3

 264تفسير ايشان ص  . 1
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َوَما أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رَُّسولٍ َولَا َنبِيٍّ إِلَّا إِذَا ﴿سوره حج  52ي و در مورد آيه

ايم، مگر از تو رسولي و نبي نفرستادهپيش ما ( ﴾ِفي أُْمنِيَِّتِه َتَمنَّى أَلْقَى الشَّْيطَانُ

اينكه هنگامي كه تالوت كرده است، اهمريمن در تالوت او القاء شبهه كرده 

شنود آن امام است كه صدا را مي: از ائمه روايت شده است: گويدشبر مي) است

  2.دو از اينگونه مثالها زياد هستن 1بيندولي فرشته را نمي

كند، ديدگاه ايشان نسبت به و آنچه شبر را به قائلين به تحريف انضمام مي

ـُونَ﴿باشد ي الحجر مياز سوره 9ي آيه ما ( ﴾إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظـ

كه اين را اينگونه تاويل ) كنيمايم و ما نيز از آن محافظت ميقرآن را نازل كرده

ما آن را نزد اهل ذكر يكي بعد از ديگري تا ظهور مهدي يا در لوح : ندكمي

  1.گرددكه ضمير به پيامبر برمي: گويندداريم، و ميالمحفوظ نگه مي

                                 
 328ص  . 1

 .مراجعه شود 425، 353، 212، 146به عنوان نمونه به ص  . 2

! شبر در اول معتقد بود كه قرآن تحريف شده است: گويداستاد محمد حسن ذهبي مي . 1
بايد در قرآن : برخورد كرد نظر خود را تغيير داد و گفت »انا له حلافظون«ي اما وقتي با آيه
 .2/191التفسير و المفسرون . تاويالتي بشود
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بينيم كه شبر نسبت به اصحاب و امهات المومنين اطهار بدگويي مي: ثانياً

همتي كه به ي تي نور كه در مورد تبرئهبه عنوان نمونه آيات سوره :كند مي

زند، و شبر اتهام را به كسي كه خداوند عائشه ام المومنين وارد كردند حرف مي

  : گويددهد و مياو را تبرئه كرده نسبت مي

 »ِمْنُهْم«و كسي كه بخش عظيمي از آن را به عهده داشته  ﴾َوالَِّذي َتَولَّى ِكْبَرُه﴿

ت دارد ، يا در دنيا ، با اجرا عذاب بزرگ و دردناكي در آخر »لَُه عذَاٌب َعِظيٌم«

ي قبطي و آن تهمتي كه در مورد ماريه: گويدكردن حد بر آنها را دارد، مي

عائشه به او از حامله شدن با ابراهيم به جريج قبطي وارد كرد نازل گذشت، و 

  1 .شود در مورد عائشه نازل گشتگفته مي

فَقَْد َنَصَرُه اللُّه إِذْ أَْخَرَجُه الَِّذيَن  إِالَّ َتنُصُروُه﴿ي توبه سوره 40ي و در مورد آيه

اگر ( ﴾...كَفَُرواْ ثَانَِي اثَْنْينِ إِذْ ُهَما ِفي الَْغارِ إِذْ َيقُولُ ِلَصاِحبِِه الَ َتْحَزنْ إِنَّ اللَّه َمَعَنا 

پيامبر را ياري نكنيد، خدا او را ياري كرد، بدانگاه كه كافران او را بيرون كردند 

ي كه هو دومين نفر بود، هنگامي كه آن دو در غار شدند، در اين هنگام در حال

                                 
زده بود اشاره كرديم مراجعه و به آنچه در مورد افك كه قمي از آن حرف  238ص  . 1

 .كن
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براي شبر سخت ) غم مخور كه خدا با ما است: پيغمبر خطاب به رفيقش گفت

است كه از آسمان تكريم براي ابوبكر نازل گردد، و ايشان به نفي اين تكريم 

آيه را به عنوان اتهامي  بندد، وكند، بلكه بار ديگر بر خداوند افتراء مياكتفا نمي

: گويددهد، و به اين خاطر ميقرار مي غبراي بزرگترين مسلمانان بعد از پيامبر 

گونه مدحي در خود نگرفته است زيرا مومن بعضي اين هيچ ﴾إِذْ َيقُولُ ِلَصاِحبِِه﴿

َو قَالَ لَُه َصاِحُبُه َوُه﴿ي كهف  سوره 34ي آيه: شود ماننداوقات با كافر همسفر مي

ابوبكر از جان خود  ﴾الَ َتْحَزنْ﴿، ) باغبان به دوست مومن خود گفت ﴾ُيَحاوُِرُه

ترسيد و اضطراب و تكان را از خود نشان داد كه نزديك بود به آنها بفهماند، 

 ﴾فَأَنَزلَ اللُّه َسِكيَنَتُه﴿خدا به ما آگاه است  ﴾إِنَّ اللَّه َمَعَنا﴿نهي كرد  را پس پيامبر او

بر پيامبر نازل كرد، و در آوردن ضمير به صورت  ﴾َعلَْيه﴿ ويش راآرامش خ

اند چيزهايي نهفته است كه بر هيچ كس مفرد، در حالي كه ديگران نيز با او بوده

  .باشدمخفي نمي

كند و تحريف در معني را به تحريف در ي خويش افراط ميشبر در ائمه: ثالثاً

  .كندنص نيز اضافه مي
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َتَنزَّلُ ﴿: گويدي قدر ايشان نگاه كن، كه ميبه تفسير سوره به عنوان نمونه

بِإِذِْن ﴿گردند جبرئيل يا مخلوقاتي بيشتر از مالئكه نازل مي ﴾الَْملَاِئكَةُ َوالرُّوُح ِفيَها

دهد كه به نزد پيامبر و بعد از ايشان به نزد ائمه هر سال به آنها دستور مي ﴾َربِّهِم

به  ﴾َسلَاٌم ِهَي﴿همراه تمامي مقدرات در آن سال  ﴾أَْمرٍمِّن كُلِّ ﴿نازل شوند 

خاطر حصر، خبر تقدم پيدا كرده است يعني به جز سالمتي چيز ديگري وجود 

  1.فرستندندارد به خاطر زيادي سالمي كه مالئكه بر ولي امر مي

َسأَلَ ﴿ كند،ي معارج بعد از اينكه به مكي بودن آن اشاره ميو در مورد سوره

-به عذابي كه به وقوع مي ﴾بَِعذَابٍ َواِقعٍ﴿خواستاري درخواست كرد،  ﴾ِئلٌَسا

: نازل گشت يكي از منافقين در روز غدير گفت 2وقتي: گويدمي) پيوندد

                                 
 562ص  . 1

كند نه هر دوي آنها، به سخنان يكي از در آنچه به انزل سكينه بر پيامبر اشاره مي.  2
- اشاره مي ﴾فََتلَقَّى آَدُم ِمن رَّبِِّه كَِلَماٍت فََتاَب َعلَْيِه﴿ ي بقرهي سورهاهل تشيع در تفسير آيه

به صورت مفرد آورده و از » فتاب عليه«ين خداوند به خاطر ا: گويدطبرسي مي. كنيم
به صورت تثنيه خودداري كرده است كه اختصار را رعايت كند و به خاطر » عليهما«

ي توبه نيز سوره 62ي ايجاز و تغليب آن حذف را ايجاد كرده است، همچنانكه در آيه
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باشد سنگي از آسمان بر ما خداوندا اگر اين راست است و از طرف شما مي

  !!و او را به قتل رساند بفرست، پس خداوند سنگي به او زد

 ﴾َولَِئْن أَخَّْرَنا َعْنُهُم الَْعذَاَب إِلَى أُمٍَّة مَّْعُدوَدٍة﴿از سوره هود  8ي در مورد آيه و

آن : امام صادق گفت: گويدمي) اگر عذاب را تا مدت معدودي به تاخير اندازيم(

  1.باشنداصحاب مهدي هستند كه به اندازه اصحاب اهل بدر مي

كنم براي فهميدن اثرات اماميه در آن كر مياين بعضي از تفسير شبر بود، كه ف

كافي باشد، و اين هر چند در منزلتي ميان دو منزلت قرار دارد اما به افراط 

  .باشدنزديكتر از اعتدال مي

  كنز العرفان  : سادساً

آن كتابها، به سبك ديگري از نوشتن تفسير روي بحث و بررسي در و بعد از 

باشد، و براي اين هم به دو كتاب كه حكام ميآوريم، كه مخصوص به آيات امي

  .كنيميكي جانب اعتدال و ديگري راه افراط را گرفته اشاره مي
                                                                                

راضي كردن هر » يرضوهما«و معني آن  ﴾َواللُّه َوَرُسولُُه أََحقُّ أَن ُيْرضوُه﴿باشد همينگونه مي
 . ﴾َوإِذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو لَْهًوا انفَضُّوا إِلَْيَه﴿ي جمعه دو است، و در اخر سوره

 .تا اوائل قرن نهم هجري زندگي كرده است.  1
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ي مقدادبن عبداهللا السيوري حلي نوشته »كنز العرفان فی فقه القرآن«كتاب اول، 

ي جعفريه بر آن است و با تمامي و اين كتاب به احكامي كه راي شيعه 1باشدمي

به عنوان نمونه در . كندباشد اشاره ميعضي از مذاهب مخالف ميمذاهب يا ب

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة فاغِْسلُواْ ﴿ي مائده سوره  86يتفسير آيه

اي =  ﴾الْكَْعَبنيِ ُوُجوَهكُْم َوأَْيِدَيكُْم إِلَى الَْمَراِفقِ َواْمَسُحواْ بُِرُؤوِسكُْم َوأَْرُجلَكُْم إِلَى

مومنان هنگامي كه براي نماز به پا خواستيد صورتها و دستهاي خود را همراه با 

آرنجها بشوئيد و سرهاي خود را مسح كنيد و پاهاي خود را همراه با قوزكهاي 

  )خود را بشوئيد

كند و جهت اثبات واجب بينيم كه در آخر آيه توقف طوالني مياو را مي

  2.كندا نه شستن آنها كوشش بسياري را ميبودن مسح دو پ

َوإِذَا ُحيِّْيُتم بَِتِحيٍَّة فََحيُّواْ بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ﴿ي نساء سوره 86ي و در تفسير آيه

ي زيبايي و بهتر از آن با همانند آن، هرگاه شما را درودي دادند بگونه( ﴾ُردُّوَها

                                 
  10، 9ص .  1
2 . 70 ،71  
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سالم در وسط نماز كوشش و براي اثبات وجوب پاسخ ) آن را پاسخ گوئيد

  1.گيردتالش فراواني به كار مي

إِنََّما الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس فَالَ َيقَْرُبواْ الَْمْسجَِد ﴿ي توبه سوره 28و در مورد آيه 

بي گمان مشركان پليدند، لذا نبايد پس از امسال به ( ﴾الَْحَراَم َبْعَد َعاِمهِْم َهـذَا

كند كه عبارت ستخراج چند حكم در آن اشاره ميبه ا) مسجدالحرام وارد شوند

باشند، و آثار آنها و هر آنچه با مشركين نجس عيني نه حكمي مي: است از

رطوبت به آنها بچسپد دوباره نجس هستند، و درست نيست كه وارد 

در تمام آنچه گفتيم به : گويدمسجدالحرام و مسجدهاي ديگر نيز بشوند، بعد مي

  2.ء با كافران هيچ گونه فرقي ندارنداجماع تمامي علما

رسيم و در حين بررسي و تحقيق در مورد كافر نزد جعفريه به اين مطلب مي

اند، و به كفر بسياري از مسلمين كه آنها به مفهوم كافر توسعه و گسترش داده

                                 
  22، 21ص  . 1
  .به جزء چهارم همين موسوعه بحث سئور آدمي مراجعه شود . 2
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-اند، حتي بعضي از آنها غير از جعفري را كافر و مشرك اعالم ميحكم كرده

  1!!كنند

إِنَّ اللََّه َوَملَاِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ َيا أَيَُّها ﴿ي احزاب سوره 56يورد آيهو در م

خداوند و فرشتگان بر پيغمبر درود ( ﴾الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما

از ) دندو چنانكه سالم كر ...شما هم بر او درود بفرستيد! د، اي مومناننفرست مي

باشد، نه كند كه درود بر آل به تبعيت از پيامبر مشروع و جائز مياين بحث مي

اللهم صل علي آل : تنها به تبعيت بلكه به صورت مفرد هم جائز است مانند

باشد و اين محمد، بلكه درود فرستادن بر يكي از آنها به تنهايي نيز جائز مي

و آنها كه : گويداست، سپس ميدرود در نماز واجب و در غير نماز سنت 

واجب است در نماز بر آنها درود فرستاده شود عبارت است از ائمه معصوم، به 

-هستند، و فاطمه نيز به خاطر اينكه پاره» آل«خاطر اجماع اصحاب بر اينكه آنها 

  .شودي تن پيامبر است با آنها حساب مي

از ايشان  ائمه مقام جانشينيائمه در مقام پيامبر جانشين هستند، و : گويدو مي

  1.غصب شده است

                                 
  .مراجعه شود 61ـ 58به كتاب ايشان ص  . 1
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َوإِذَا َضَرْبُتْم ِفي اَألْرضِ فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح أَن ﴿ سوره نساء 10ي و در مورد آيه

هر گاه در زمين به مسافرت ( ﴾َتقُْصُرواْ ِمَن الصَّالَِة إِنْ ِخفُْتْم أَن َيفِْتَنكُُم الَِّذيَن كَفَُرواْ

را كوتاه خوانديد، گناهي بر شما نيست اگر ترسيديد كه كافران  ازپرداختيد و نم

به استخراج احكامي ) = اي گرفتارتان گردانندبالئي به شما برسانند و به فتنه

وجوب قصر نماز و اگر يك سال هم طول بكشد : كند از جملهدست پيدا مي

كه، و مدينه، و مسجد م: ولي اين نزد ما به غير از چهار مكان كه عبارت است از

باشد، و بيشتر بر اين اجماع دارند، جامع كوفه، و حاير شريف مخصوص مي

زيرا نماز در اين مكانها به خاطر اين كه جايگاه وااليي هستند فضيلت بيشتري 

  2.دارند

  

  

  

                                                                                
باشد، و مسجد چهارم حاير حسيني محراب اميرالمومنين در جامع كوفه مي  88ص  . 1

  .در كربالء است
  .وفات كرد 993در سال  . 2
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  زبدة البيان: سابعاً

ي احمدبن محمد نوشته» زبده البيان في احكام القرآن«كتاب دوم به نام 

و براي تبيين و توضيح اندازه افراط و تاثيرات  1به مقدسي اردبيلي است مشهور

 :داريماماميه در تفسير ايشان نكات زير را عرضه مي

از : گويدزند، و ميدر كتاب طهارت از ايمان مطلق نزد جعفريه حرف مي

تصديق و اقرار به واليت و امامت تك تك آنها و وصي : هاي ايمانجمله پايه

  .باشدمي) ع(ت اهل بي

- اي ميكند اشارهسپس به آنچه بر امامت اميرالمومنين داللت مي: گويدبعد مي

كنيم، و دالئل در اين مورد بي شمار است ولي تنها به ذكر بعضي از آنها اكتفا 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َمن َيْرَتدَّ ﴿ :سوره مائده است 54ي ي آنها آيهكنيم، از جملهمي

مومنان  يا( ﴾ِمنكُْم َعن ِدينِِه فََسْوَف َيأِْتي اللُّه بِقَْومٍ ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه أَِذلٍَّة َعلَى الُْمْؤِمنَِني

هر كس از شما از آيين خود بازگردد خداوند جمعيتي را خواهد آورد كه 

 و در تفسير اين) دارنددارد و آنان هم خدا را دوست ميخداوند دوستشان مي

                                 
  10ص  . 1
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ظاهر اين آيه در مورد اميرالمومنين و اصحاب ايشان كه به نام : گويدآيه مي

خوارج مرتد گشتند و همچنين در مورد جنگجويان با آن بزرگوار در جنگ 

  .باشدجمل و صفين و جنگهاي ديگر مي

كند، تا اينكه در دهد و به احاديث موضوعي استدالل ميو به بيان آن ادامه مي

ي بعدي بودن آن و تمامي اوصاف در آن موجود است و آيه: گويدآخر مي

إِنََّما َوِليُّكُُم اللُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنواْ الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّالَةَ ﴿كند صفات را تاييد مي

تنها خدا و پيغمبر او و مومناني ياور و دوست ( ﴾َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوُهْم َراِكُعونَ

-آورند و زكات مال بدر ميند كه خاشعانه و خاضعانه نماز را به جاي ميشماي

نازل گشت ) ع(مفسرين اجماع دارند بر اينكه در مورد علي : گويدمي) كنند

ي مائده بر امامت سوره 55ي و اردبيلي در كتاب نماز به آيه) 439ـ 1393(

اند استدالل صدقه دادهايشان كه در حال ركوع  انفرزند ؛امام 11اميرالمومنين و 

  .كندمي

َوإِِذ اْبَتلَى إِْبَراِهيَم َربُُّه ﴿آورد سوره بقره را مي 124ي آيه» الطهاره«و در كتاب 

بِكَِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ قَالَ إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماًما قَالَ َوِمن ذُرِّيَِّتي قَالَ الَ َيَنالُ َعْهِدي 
اه را كه خداي ابراهيم او را با سخناني بياموزد و او آنها را به تمام آنگ ﴾الظَّاِلِمَني
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من تو را پيشواي مردم خواهم كرد، : و كمال و به بهترين وجه انجام داد، گفت

براي ) رسدپيمان من به ستمكاران نمي: آيا از دودمان من؟ گفت: ابراهيم گفت

  .كندعصمت ائمه به آن استدالل مي وجوب

كند و از سبب نزول حرف ي تحريم را بيان مياول سوره: نكاحو در كتاب 

و در سبب نزول چيز بزرگي براي حفصه و چيز بزرگتري : گويدزند، بعد ميمي

براي عائشه كه دروغ گفت و ظلم كرد و آشوب به پا كرد، و به آن مناكير 

  .ي پيامبر ايجاد كرد، وجود دارددستور داد، و اذيت را برا

َعَسى َربُُّه إِن طَلَّقَكُنَّ أَن ُيْبِدلَُه أَْزَواًجا َخْيًرا مِّنكُنَّ ﴿كند استدالل مي 5و به آيه 

اگر پيغمبر شما ( ﴾ُمْسِلَماٍت مُّْؤِمَناٍت قَانَِتاٍت َتاِئَباٍت َعابَِداٍت َساِئَحاٍت ثَيَِّباٍت َوأَْبكَاًرا

او گرداند كه را طالق دهد، چه بسا پرودرگار بجاي شما همسراني را نصيب 

- بهتر از شما باشند، زنان دوشيزه يا غير دوشيزه فرمانبردار، با ايمان، فروتن، توبه

كند كه آنها داراي اين اين داللت مي: گويدو مي) كار، پرستشگر، و گردن كج

  !!ن صفات در ديگران وجود داشته استاند و ايصفات نبوده

و شايد اين : گويدزند و مييالمثل همسر نوح حرف مو بعد از اين از ضرب

تسليتي براي پيامبر و مومنين باشد تا بفهمند كه قرار گرفتن زن غير صالحه براي 
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پيامبر و ديگران و وارد شدن آنها به دوزخ، با وجود اينكه جسم پيامبر و يا 

چسبد و زوجيت براي آنها وجود دارد، چيزي واقع مومنين به جسم آنها مي

باشد، و همچنين است براي هر كسي كه به ر و غير بعيد ميپذيشدني و امكان

ي تزويج دختر خويش بخواهد به پيامبر تقرب جويد و به اين خاطر ام وسيله

حبيبه دختر ابوسفيان و خواهر معاويه همسر پيامبر بود در حالي كه پدرشان از 

بنت  و همچنين صفيه ،بزرگترين روساي كفر و طرف مقابل جنگهاي پيامبر بود

حيي بن احطب كه پدرشان بر كفر به قتل رسيد و سوده بنت زمعه نيز كه 

كه پيامبر قبل از بعثت دو : پدرشان مشركانه از دنيا رفت، و گفته شده است

  .پرست تزويج كرددختر خويش را از دو كافر بت

از اين بيشتر به بازگويي افراط و گمراهي اين گمراهگر فكر كنم نيازي  

  .نداريم

 الميزان: امناًث

عشريه در قرنهاي قبلي به بعد از حرف زدن در مورد كتابهاي جعفريه اثني

تفكر اندازيم تا بفهميم تا چه اندازه كتابهاي دانشمندان معاصر آنها نگاهي مي

  .در آنها نيز تاثير گذاشته است امامت
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تاب باشد كو از مشهورترين كتابهايي كه داراي منزلت وااليي نزد شيعه مي

است، آثار ) 446ـ 1399(ي حسين طباطبائي نوشته» الميزان في تفسير القرآن«

  .شوداماميه در آن كتاب در نكات زير نمايان مي

-كند و جهت انتصار آن فعاليت ميي خود دفاع ميهنگامي كه از عقيده: اوالً

گفتيم كه دهد، قبالً نيز كند، در برابر تحريف قرآن ديدگاهي ناپسند را ارائه مي

كند كه احتمال دارد اصحاب آيات را در غير جاي ايشان به اين نكته اشاره مي

آيه از نظر نزول جزئي از : گويدمي 330ص  16خود قرار داده باشند، در ج 

باشد و به آن نيز مرتبط نيست بلكه يا اينكه به دستور آيات همسران پيامبر نمي

  .اندر آن ميان قرار دادهپيامبر و يا در هنگام نوشتن آن را د

و هنگام حرف زدن در مورد ديدگاه شبر نسبت به تحريف از اضافه كردن 

كه به ائمه  ﴾َوَما أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رَُّسولٍ َولَا َنبِيٍّ﴿بعد از » أو محدث«ي كلمه

ي محدث به اينكه زند، و از تفسير شبر براي كلمهنسبت داده است حرف مي

ي ميزان دهد و نويسندهبيند بحث را ادامه ميشنود ولي فرشته را نميمي صدا را

ي اهل بيت بسيار هستند كه در روايات در معني محدث از ائمه: گويدمي

كتابهاي البحائر، و الكافي و الكنز و االختصاص و كتابهاي ديگر، و همچنين در 

  .شودوايتهاي اهل سنت نيز يافت مير
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راند، ولي ي الميزان تنها از معني محدث سخن ميسندهو هر چند كه نوي

برگيرنده كند دردهد و در آن كتاب به آن اشاره ميرواياتي كه به ائمه نسبت مي

  .باشدآن كلمه در آيه مي

در كتاب بخاري آمده است : يابيممي... اما روايات اهل سنت در صحيحين و

شد، ساني بودند كه به آنها الهام ميدر امتهاي قبل از شما ك: فرمود غكه پيامبر 

و در كتاب  .گيردو اگر الهام در ميان امت من موجود باشد در عمر قرار مي

در امتهاي قبل از شما : كند كه فرمودعائشه از پيامبر روايت مي: مسلم نيز آمده

كساني الهام شده موجود بودند، و اگر در امت من قرار باشد يك نفر الهام شده 

  .باشدباشد آن يك نفر عمر مي موجود

اند كه به آنها در هر امتي كساني بوده: فرمود غو در ترمذي آمده كه پيغمبر 

  .الهام شده است، و اگر در امت من يك نفر الهام شده باشد آن عمر است

شود و يا اينكه گمان قرآن نسبت داده نمي بهپس در اين روايات، تحريفي 

  .شودوحي برده نمي استمرار وحي و شنيده شدن

از  ﴾فََما اْسَتْمَتْعُتم بِِه ِمْنُهنَّ فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ﴿سوره نساء  24ي و در مورد آيه

فََما اْسَتْمَتْعُتم بِِه ِمْنُهنَّ «كند كه اينگونه نازل گشته است ي خويش روايت ميائمه
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راجع به اين روايات و  اي عامسپس نظريه »فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ إىل أجل مسمى

  :گويددارد، كه ميامثال اين روايات بيان مي

ه اينگونه كشايد مراد از اين روايات تفسير و معني مقصود از آيه باشد نه اين

پس ايشان به تحريف و عدم تحريف قاطع آنها اظهار نظر  .نازل گشته باشد

  .باشدكند، يعني در منزلتي ميان منزلت قمي و طوسي مينمي

از پناه بردن طوسي و طبرسي به تاويل بعضي آيات قرآن كريم جهت : ثالثاً

ي ميزان را ي اماميه توضيحاتي داديم، و در اينجا نويسندهاستدالل براي عقيده

يابيم، مثالً آيه واليت كه در جزء اول از آن سخن در افراط و افترائي بيشتر مي

ت صفحه آورده است كه جهت اثبات رانديم، طباطبائي آن را در بيشتر از بيس

هر كس با او هم عقيده نباشد : گويدآن به تالش و كوشش افتاده است و مي

زند كه ابوبكر گمراه است، و از مجادله علي با ابوبكر در مورد واليت حرف مي

  .به واليت علي اعتراف كرده است

واْ أَِطيعواْ اللَّه َوأَِطيُعواْ الرَُّسولَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُن﴿سوره نساء  59ي و در مورد آيه

بر مردم واجب است كه در آنچه پيامبر با استفاده : گويدمي ﴾َوأُْوِلي اَألْمرِ ِمنكُْم

دارد، تبعيت و پيروي كنند، و اما از وحي و يا راي و نظريات خويش بيان مي

و تنها از راي  اولواالمر ـ هر كس كه باشد ـ قدرتي به دسترسي بر وحي ندارد،
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كنند، و واجب است كه همانند دانند استفاده ميو نظراتي كه به صواب مي

رسول از نظريات اولي االمر پيروي شود، و به اين خاطر است كه وقتي از 

زند از آنها نام وجوب بردن مشاجره و مجادله به خدا و رسول خدا حرف مي

  .بردنمي

طاعت و براي اولي االمر نيز يك پس براي خداوند يك ا: گويدسپس مي

   .باشداطاعت موجود مي

كند، روي در اختصاص دادن وحي به پيامبر خود را نمايان مياعتدال و ميانه

اما در قرار دادن راي و نظر اولو االمر همانند راي پيامبر به صورت مساوي و 

مت خواهد به وجوب عصاست، مي غاينكه پيروي از آنها پيروي از پيغمبر 

و رواياتي جهت تاييد ! ي جعفريه برسدآنها و به اينكه آنها عبارتند از ائمه

دارد، و در اينجا به آوردن يكي از آن روايتها و شرح نظريات خويش بيان مي

كنيم، و اين ي غلو و افترائات ايشان اكتفا ميايشان بر آن جهت توضيح اندازه

  :هم نص روايت

ابويه كه از جابربن عبداهللا انصاري روايت كرده در تفسير البرهان از ابن ب

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ أَِطيُعواْ اللَّه َوأَِطيُعواْ الرَُّسولَ ﴿وقتي كه خداوند اين آيه . است

اي رسول خدا ما همه خدا و : را بر پيامبر نازل كرد گفتم ﴾...َوأُْوِلي اَألْمرِ ِمنكُْم
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آن اولي االمر كه خداوند اطاعت آنها را با طاعت شناسيم، ولي رسولش را مي

اي جابر آنها جانشينان من و : شما همسان دانسته آنها چه كساني هستند؟ گفت

ي مسلمانان بعد از من هستند، نخستين آنها علي بن ابي طالب، بعد حسن ائمه

بن حسين، بعد محمدبن علي كه در تورات به باقر معروف است، و شما اي 

رسيد و سالم مرا به او برسان، بعد صادق جعفربن محمد، بعد ه آن ميجابر ب

موسي بن جعفر، بعد علي بن موسي، بعد محمدبن علي، بعد علي بن محمد، بعد 

ي من محمدبن حسن ابن علي كه حجت حسين بن علي، سپس هم نام و كنيه

باشند و محمدبن حسن بن علي كسي است كه خداوند بر زمين است مي

ي غيبت او كند و خداوند به وسيلهند شرق و غرب را بر دستان او فتح ميخداو

  .كندي خويش دل مومنين به آن را امتحان مياز اولياء و شيعه

اي رسول خدا در غيبت ايشان سودي براي : عرض كردم: گويدجابر مي

 قسم به كسي كه مرا به پيغمبر! ريآ: فرمود غوجود دارد؟ پيغمبر  يانش شيعه

برند همانند رگزيد آنها از نور و روشنايي و از واليت او در حين غيبت سود ميب

سود مردم از نور خورشيد هر چند كه هوا ابري باشد، اي جابر اين از اسرار 

و سپس ! باشدهاي علم خداوندگار جز بر اهل خويش ميپنهاني و ذخيره

ت گزارش شده است و و از نعماني از علي معني همين رواي: گويدطباطبائي مي
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علي بن ابراهيم به سند خويش از سليم از علي روايت كرده است و روايتهاي 

ديگري از اهل سنت و اهل شيعه گزارش شده است، كه در بعضي از آنها نام 

خواهد به آن دسترسي پيدا كند به كتاب امامها ذكر شده است و هر كس مي

  .مراجعه كند... حراني وب) غايه المرام(و كتاب ) ينابيع الموده(

-راند و مياز روش خويش در تفسير و استدالل به روايات سخن مي: ثالثاً

ام، و هر روايتي كه در زير تمامي بيانات روايتهاي گوناگوني را قرار داده: گويد

ام و اما نقل شده باشد، در حد توان آورده) ع(ي اهل بيت و ائمه غاز پيامبر 

ب و تابعين گزارش شده است به خاطر وجود خلط و رواياتي كه از اصحا

  .شودتناقض در آن به عنوان حجت بر مسلمان حساب نمي

فهميم كه با قمي و عياشي و امثال آن دو و با اطالع بر آن بحثهاي روايتي مي

كند و بعضي از بسيار تفاوت ندارد و بسياري از روايتها را از آنها روايت مي

  :كنيمنمونه ذكر ميمثالها را به عنوان 

هنگامي كه خداوند به سجده بردن مالئكه و وارد كردن : از جمله آن روايتها

آيا خداوند بشري بزرگتر از من خلق : به بهشت از آدم اكرام گرفت، آدم گفت

فهمد و او را صدا زد، اي آدم ي دروني آدم را ميكرده است؟ خداوند وسوسه

- نگاه كن، پس ايشان به دامن عرش نگاه ميسرت را بلند كن، و به دامن عرش 
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ال اله اال اهللا، محمد رسول اهللا، علي بن ابي ( :بيند بر آن نوشته شدهكند و مي

طالب اميرالمومنين، و زوجته فاطمه سيده نساء العالمين، و الحسن و الحسين 

جز اهللا خدايي نيست و محمد فرستاده خدا و علي = سيد شباب اهل الجنه 

ومنين و همسر ايشان فاطمه سيد و بزرگ زنان دنيا و حسن و حسين سيد اميرالم

خداوندا آنها چه كساني هستند؟ خداوند : آدم گفت) جوانان بهشت هستند

اي آدم آنها فرزندان شما هستند، و از شما و تمامي مخلوقاتم بهتر : فرمود

و آسمان را بود شما و بهشت و دوزخ، و زمين هستند، و اگر به خاطر آنها نمي

كردم، به هيچ وجه با چشم حسادت به آنها نگاه نكن، زيرا از كنارم درست نمي

پس آدم با چشم حسادت به آنها نگاه كرد و نگاه كرد و آرزوي . كنمبيرونت مي

چشيد و بر  هاز درخت نهي شد تامنزلت آنها را كرد و شيطان بر او مسلط شد 

م حسادت نگاه كرد تا همانند آدم از حواء نيز مسلط گشت و به فاطمه با چش

درخت نهي شده خورد، پس خداوند آنها را از بهشت بيرون كرد و به زمين 

  .فرستاد

و همين معني با روايتهاي ديگري كه بعضي : گويدسپس نويسنده ميزان مي

  .تر و مختصرتر هستند گزارش شده استتر و بعضي كوتاهطوالني
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آدم كلماتي از ( ﴾فََتلَقَّى آَدُم ِمن رَّبِِّه كَِلَماٍت﴿قره ي بسوره 37ي و در مورد آيه

از خداوند به : گويدكند و ميدوباره از كليني روايت مي) ش گرفترپروردگا

جويد و در نهايت منزلت محمد و علي و حسن و حسين و فاطمه توسل مي

  .اندايت كردهونيز اين معني را ر... صدوق و عياشي و قمي و: گويد مي

هر گاه واليت اميرالمومنين را انكار كردند پس آنها : كندو از كافي روايت مي

  .ماننداصحاب دوزخ هستند و براي هميشه در آن باقي مي

آنها كه : كند كه گفتكند نقل ميو از عياشي كه از امام صادق روايت مي

ز اهل ي ما امورد خشم خداوند قرار گرفتند، كساني هستند كه علي و حق ائمه

  .بيت را انكار كردند، پس مورد خشم خداوند قرار گرفتند

إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَنَزلَْنا ِمَن الَْبيَِّناِت ﴿ي بقره سوره 159ي و در مورد آيه

 ﴾ُهُم اللَّاِعُنونََوالُْهَدى ِمن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاسِ ِفي الِْكَتابِ أُولَـِئَك َيلَعُنُهُم اللُّه َوَيلَْعُن
دارند آنچه را كه از دالئل روشن و هدايت فرو بيگمان كساني كه پنهان مي(

ايم، خدا و ايم بعد از آنكه آن را براي مردم در كتاب بيان روشن نمودهفرستاده

: كند كه فرموداز امام صادق روايت مي) كنندنفرين كنندگانش او را نفرين مي

هر كدام از ما هر گاه امامت به او داده شد بايد حتمًا مراد ما هستيم، زيرا 

  .از خود را براي مردم بيان كند جانشين و امام بعد
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كسي كه تقيه نداشته باشد : كند كه گفته استو از عياشي دوباره روايت مي

  !در واقع بي دين است

آَمُنواْ اْسَتجِيُبواْ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن﴿ي انفال سوره 24ي و از قمي و كافي در مورد آيه

فرمان خدا را بپذيريد و دستور ! اي مومنان( ﴾ِللِّه َوِللرَُّسولِ إِذَا َدَعاكُم ِلَما ُيْحيِيكُْم

پيغمبر او را قبول كنيد، هنگامي كه شما را به چيزي دعوت كند كه به شما 

   .كند كه اين آيه در مورد واليت امام علي نازل گشتروايت مي) زندگي بخشد

شود ها آثار اماميه در اين تفسير روشن ميو با عرضه كردن تمامي اين نمونه

كه بدون شك از تفسير طوسي و بلكه طبرسي نيز افراط بيشتري كرده است و با 

كند فرق زيادي با روايت مي... بحثهاي روايتي كه از قمي و عياشي و كليني و

  .گذاردديگر گمراهان باقي نمي

  كاشف تفسير: تاسعاً
تر يافتيم و به آن ي طوسي را از همه معتدل و ميانهوقتي كه كتاب تبيان نوشته

روي اشاره كرديم، ولي امروز شاهد بعضي از تفاسير شيعه هستيم كه از نظر ميانه

ي جمله از. دست كمي ندارندد و از نظر افراط نيز از او نباشكمتر از طوسي نمي

ي دانشمند تفسير كاشف نوشته: اولي: داريميآن تفسيرها دو كتاب را بيان م
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محمد جواد مغنيه ،و اعتدال و ميانه روي را در : جعفري اهل لبنان مشهور به 

  :نكات زير مشاهده مي كنيم

در بيان و توضيح ايشان براي منهج و روش خويش در نوشتن تفسير، : اوال 

ر چيز به احاديث صحيح در تفسير آيات و بيان مراد از آن قبل از ه :گويدكه مي

شارح و راهي براي شناخت معاني  غام، زيرا پيغمبر اعتماد كرده غپيامبر 

آنچه پيامبر به ( ﴾َوَما آَتاكُُم الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَانَتُهوا﴿: باشدقرآن مي

  .)دكند بپرهيزينهي ميرا از آن آنچه شما  از دهد بگيريد وشما دستور مي

كنم، زيرا و هر گاه حديثي در سنت نيافتم به ظاهر و سياق آيه اعتماد مي

فهمد متكلم حكيم در بيان مراد خويش به آنچه مخاطب از داللت ظاهري آن مي

اي گيرد و هر گاه آيهكند، چنانكه مخاطب نيز از آن ظاهر حكم را مياعتماد مي

ام تا بهتر شد، آنها را با هم آوردهتر بااي ديگر و واضحتر و روشندر معني آيه

روشن شود زيرا قرآن يك مصدر دارد و بعضي از آن تفسير براي بعضي ديگر 

  .باشدمي

و هر گاه لفظ با حكم عقل در تعارض باشد، به دليل وجوب عمل به نقل ،  

  .املفظ را جهت هماهنگ شدن با عقل تاويل كرده
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اي فقهي در مان و مكاني بر مسالهو هر گاه لفظ با اجماع مسلمين در هر ز

إِذَا َتَداَينُتم بَِدْينٍ إِلَى أََجلٍ ﴿ ام مانندتعارض بود ظاهر لفظ را بر اجماع حمل كرده

) هر گاه به همديگر تا مدت معيني وامي داديد، آن را بنويسيد( ﴾مَُّسمى فَاكُْتُبوُه

جماع بر استحباب كند ولي ادر اينجا بر وجوب داللت مي» فاكتبوه«ي كلمه

  .كنمكند، پس ظاهر را بر استحباب نه وجوب حمل ميداللت مي قرضنوشتن 

كنم، بلكه اما از قول مفسرين مانند حجتي قاطع و دليلي مستقل استفاده نمي

تنها مانند مويد و مرجحي براي يكي از نظريات هنگامي كه لفظ احتمال بيشتر از 

حقتاً كه مفسرين تالشهاي فراواني جهت  كنم،يك معني را بدهد استفاده مي

اند، و چنان توجهي به اين هاي قرآن كشيدهكشف معاني و اسرار و ويژگي

  .اند كه به هيچ كتابي تا به حال اينگونه توجه نشده استكتاب كرده

  :باشدتا حد زيادي به اين منهج ملتزم مي: ثانياً

 ﴾ِصَراطَ الَِّذيَن أَنَعمَت َعلَيهِْم﴿ه مثال آن مانند آنچه در تفسير فاتحه بر اين آي

» الضالين«يهود و » مغضوب عليهم«در بعضي روايتها آمده كه : گويدكند، ميمي

نصاري هستند، ولي لفظ آيه عام است و استثناء و تخصيصي در آن به كار نرفته 

شود، و هر است، هر فرمانبرداري شامل نعمت و رحمت خداوندگار مي

  .اه و مغضوب عليه استگناهكاري گمر
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كند كه ي بقره، به اين اشاره ميدر سوره 113تا  111و هنگام تفسير آيات 

كنند، سپس عنواني اينگونه بعضي از يهود و نصاري بعضي ديگر را تكفير مي

گذارد و زير اين را مي) كنندبعضي از مسلمانان نيز بعضي ديگر را تكفير مي(

  :گويدعنوان مي

و نصاري در حكم يك طايفه قرار دارند، چون تورات به عيسي و و اگر يهود 

كند، قرار گرفتن شيعه و سني به عنوان يك طائفه انجيل به موسي اعتراف مي

زيرا كتاب آنها يكي است كه قرآن است و پيامبر : باشدحقيقت و واقعيت مي

دران است، پس چگونه بعضي از اين دو فرقه برا غآنها نيز يكي است كه محمد

  كنند؟ديني خويش را تكفير مي

َوقَالَِت الَْيُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعلََى َشْيٍء َوقَالَِت ﴿و اگر به اين آيه نگاه كنيم 

گويند مسيحيان يهوديان مي( ﴾النََّصاَرى لَْيَسِت الَْيُهوُد َعلَى َشْيٍء َوُهْم َيْتلُونَ الِْكَتاَب

يهوديان : گويندچيزي نيستند، و مسيحيان نيز ميداراي حق و حقيقتي نبوده و بر 

و اگر با آن معناي كه بيان ) داراي حق و حقيقتي نبوده و بر چيزي بند نيستند

كرديم به اين آيه نگاه شود، و تمامي مفسرين نيز بر آن اتفاق دارند، سپس كسي 

يم كه فهمداند با آن آيه مقايسه كنيم، ميكه برادر مسلمان خويش را كافر مي

يهود، نصاري را تكفير و . تر از يهود و نصاري به خود گرفته استدحالي ب
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در حالي كه تورات و  ﴾َوُهْم يْتلُونَ الِْكَتاَب﴿د نكننصاري، يهود را تكفير مي

كند در يخوانند، مسلمان چگونه برادر مسلمان خويش را تكفير مانجيل را مي

-ها كه زبان خود را با خواندن قرآن ميند؟ پس بايد آنخواحالي كه قرآن را مي

  .پيچند از خدا بترسند و به معاني و مراد آن توجه بكنند

راند و ي انفال از مهاجرين و انصار سخن ميسوره 75ـ 72و در تفسير آيات 

آنگاه كه با ـ العابدين براي آنها في بهتر از وصف امام زينيهيچ توص: گويدمي

 ـ كندو طلب رحمت و رضوان را براي آنها ميكند پروردگارش مناجات مي

  .نيافتم

خداوندا اصحاب محمد را رحم كن خصوصاً آنها كه نيكوكار بودند و در راه 

ياري پيامبر سختي چشيدند و به ياري پيامبر شتافتند و به دعوت او سبقت 

گرفتند و جواب دادند، زيرا دليل رسالت پيامبر را شنيده بودند و از همسران و 

ي حق جدا شدند و با پدران و فرزندان فرزندان خويش به خاطر اظهار كلمه

  .خويش در راه اثبات نبوت پيامبر و ياري رساندن به او جنگيدند 

خداوندا آنها را فراموش مكن كه به خاطر شما و در راه شما همه چيز را جا 

  .گذاشتند و همراه پيامبرت به سوي شما راه افتادند

  :گويدآوردن اين دعاي امام مي و شيخ بعد از
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- كه شيعه آن را معظم مي» السجاديه«ي اين مناجات در رساله: مالحظه شود

شيعه به : گويندي كساني كه ميدارند آمده است، و اين ردي است براي همه

  .كنندمقام اصحاب بي حرمتي مي

و الشيعه االماميه «ي رعد تحت عنوان سوره 38ـ 35و در تفسير آيات 

بعضي از جيره خواران و جاهلين به بر پا كردن فتنه و : گويدمي» الصحابه

اند، و از طريق افتراء و آشوب ميان مسلمين جهت تفرقه افكني عادت گرفته

اند زيرا بي حرمتي به مقام اصحاب و به دروغ بر شيعه اماميه كار را شروع كرده

را به شيعه نسبت ... قرآن وو قرار گرفتن تحريف در ) ع(خدا تلقي كردن علي 

اهل كتاب به آنچه به ( ﴾َوالَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكَتاَب َيفَْرُحونَ بَِما أُنزِلَ إِلَْيَك﴿دهند مي

مراد خداوند در اين آيه : گويدطبرسي مي) شوندشما داده شده خوشحال مي

نزال آن شاد اصحاب پيامبر كه به او ايمان آوردند و او را تصديق كردند و به ا

باشد، و اگر قرار باشد به مقام اصحاب بي حرمت باشند، طبرسي شيخ شدند مي

  .داردآنها در تفسير اين آيه نظر ديگري را ارائه مي

 ﴾إِن َتُتوَبا إِلَى اللَِّه فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكَُما﴿ي تحريم و در تفسير آيه چهار سوره

پيدا كرد، سپس بعد از اشاره به حفصه  يعني اگر دل شما به حق تمايل: گويدمي
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اگر توبه كنند و اصالح شوند، قلب و دل : گويدو عائشه از امهات المومنين مي

آنها به دستور خداوند و اخالص براي خداوند تمايل پيدا كرده است، و اگر بر 

رسان همكاري خويش ضد پيامبر اصرار ورزيدند بدانند كه خداوند ولي و ياري

ويش است، و جبرئيل و جميع مالئكه و مومنين صالحين نيز او را ياري پيامبر خ

  .دهندمي

مفسرين در اينجا سبب : شيخ محمد عبده گفت: گويدي ليل ميو بعد از سوره

اند، و گفته شده كه در مورد ابوبكر نازل گشته است، و را بيان كرده ينزولهاي

دارد، ولي معني ن ما را باز نمياگر اين روايت صحيح باشد هيچ مانعي از قبول آ

  .اين آيات براي هميشه عام هستند

فهميم كه شيخ با وجود اينكه جانب اعتدال و و با توجه به ذكر اين روايت مي

ي اماميه خالي روي را پيش گرفته است ولي تفسير ايشان از تاثيرات عقيدهميانه

  :نيست، به عنوان نمونه

اين (دهد كه گفته است اين جمله را نسبت مي) ع(بينيم كه به علي او را مي

سخن بميان  كه قبالً نيز در اين مورد) 1426(قرآن ساكت و من قرآن گويا هستم 

  .رفت
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 ،ي عصمتو از اماميه و نظريه .راندچنانكه از عصمت اهل بيت نيز سخن مي

ي راند، ولي ايشان بعضسخن مي ،و در بيشتر از يك مورد در مورد مهدي منتظر

  .كنداز احاديثي كه از طريق اهل سنت نيز آمده است را ذكر مي

  البيان: عاشراً

گراي گر است و بسيار دور از گروه افراطكتاب دوم كه طرفدار گروه اعتدال

لقاسم موسوي ااثر سيد ابو» البيان في تفسير القرآن« باشد و آن هم امروزي مي

كتاب جز جلد اولش كه شامل  خوئي، مرجع سابق جعفريه در عراق، ولي اين

به چاپ نرسيده، اما ما به موارد ذيل ) ظاهراً(مقدمه و تفسير سوره فاتحه است 

  :كنيماز آن اكتفا مي

خواننده مرا خواهد ديد كه من در اين تفسير «: در مقدمه اين كتاب آمده: اول

آثار از ظواهر قراني و محكمات آن و آنچه كه به تواتر يا به طريق صحيح از 

آمده، و يا آنچه كه عقل سالم و فطرتي كه خداوند » غوارده از اهل بيت پيامبر 

آن را صحبت دروني قرار داده انتخاب كرده همانگونه كه پيامبر و اهل بيتش را 

  .امحجت بيروني قرار داده فراتر نرفته
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 بيند كه از خود آيه براي فهم و درك معاني آيات ديگرمي هو همچنين خوانند

كنم، و بعداً اثرهاي روايت شده را براي اين كار و براي بيان اصول استفاده مي

  .امتفسير به كار گرفته

و مخالفان  .كند كه ثابت نمايد قرآن از تحريف به دور استاو تالش مي: مدو

كند كه  نمايد، بلكه روايت ميتكفير نميپيروي نكردن از عقايدش را به خاطر 

  .زندار به شهادتين دور مياسالم بر مدار اقر

  .كوشد با حديث، حجيت ظواهر قرآن را ثابت نمايداو مي: سوم

او در تفسير خويش براي سوره فاتحه، ملتزم و پايبند به اين روش : چهارم

  .كندباشد، و خواننده تفسيرش كامالً آن را حس ميمي

اسماء الحسني با وجود اين، تاثير اماميه را در قول وي راجع به صحت اطالق 

اي آنها و توسل به آنها بينيم، و اينكه اطاعت از امامان و خضوع بربر ائمه مي

و اينكه جايز است !! و همچنين بيان فضل سجده در خاك حسينيه واجب است

بوسيد و مورد تعظيم قرار داد، و عبادت آنها جز توسط معصومان به  را قبر آنها
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توانند شفاعت نمايند و براي شيعه و آنها مي ،شودجايگاه اقدس الهي بلند نمي

  .كندشفاعت خواهند كرد و خداوند نيز شفاعت آنها را رد نمي

باشد، بود، اش مياين كه بيان شد همان تعريف تفسير خود كه متاثر از عقيده

آيد، و اميدوارم آنچه كه مربوط و او در بيان خويش از مرتبه طوسي پايين نمي

ر كتابهاي ديگر، غير از تفسير آورده شوند هر چند كه اگر آقاي به اماميه است د

خود بيان بود كه از هم بر همان روشي ميرساند بخوئي تفسيرش را به پايان مي

- داشت، و بسيار مهمتر و واالتر از ديگر كتابهاي چاپ شده از طرف گروه ميانه

  .بودجعفريه، مي اآلنرو 

هاي امروز را مختلف در تفسير از آن شيعهپس، اين كتابها دو منهج و روشي 

رو جعفريه همچنان از دارد كه حركت ميانهدارند، يكي از آنها بيان ميبيان مي

- خويش تفسير مي هوي و هوس و آرزوهايدام آنهايي كه قرآن را بر اساس 

و ديگري پرده از چهره كساني  اند، به در نيامده،نمايند و متاثر از عقيده اماميه

گرايي را سر داده، و عقل را مدار حكم خويش قرار دارد كه نداي اعتدالمي بر

  .نداند، هر چند كه خالي از افراط و گمراهي نيستداده
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   :فصل هفتم

  اجمالي به ساير تفاسيرنگاهي 
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  نگاهي اجمالي به ساير تفاسير

بيشتر  زده كتاب تفسير شيعه براي توضيحنبعد از تحقيقات گذشته راجع به شا

  .كنيماثر آقا بزرگ طهراني نگاه مي »الی تصانيف الشيعه ةيعالذر«به كتاب 

اشاره به تعداد زيادي از كتابهاي تفسير شيعه كرده،  ةريعذالبينيم كه كتاب مي

گردانند، همانند كتاب و عنوان بعضي از اين كتابها مرا از نگاه به آنها بي نياز مي

  .»ةضل العرته الطاهرتاويل اآليات الباهره فی ف«

بعضي از اين كتابها، در عنوانشان اثر اماميه هويدا نيست، بلكه بايد براي اين 

اي مختصر بنمائيم، و در اينجا تعدادي از آن كتابها را به موضوع آن كتابها اشاره

خويش تالش  هاي خواستهلفانشان براي تاويل كتاب خدا در راستاي ؤكه م

م، و بعضي از تعليقات مولف كتاب الزريعه را نيز نمائياند ذكر ميكرده

  .آوريم مي

اين كتاب فارسي است، وبه بيان آيات متعلق به امامت و : آيات ائمه) 1(

پردازد، مولف آن مير محمد علي الريجاني طهراني است كه مي (!) فضايل ائمه

  .است وفات كرده 1323در سال 
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  :آيات ائمه) 2(

 كرده آياتي را ذكر: گويدمي ةريعذال مولف كتاباين كتاب فارسي است، و 

نها را در آهاي آنها نامهاي ائمه و اوصاف و ويژگي استدالل بهخواهد كه مي

  .وفات كرد 1297مولف آن ميرزا علي نقي همداني است و در سال  (!) وردهآ

  :آيات بينات) 3(

ن تفسير در اي: گويدعالم معاصر يوسف بن احمدبن يوسف گيالني نجفي مي

با داليل و بياناتي براي استخراج اسامي چهارگانه معصومين و بعضي از 

  .كوشدخصوصيات آنها در شصت آيه از آيات قرآن، مي

مراد وي از معصومين همانند آن كه آنها را با رسول خدا شريك : گويممي

ان، ، و در آن تعريف وي از گمراه غعشر و فاطمه الزهرا اند، ائمه اثنيدانسته

هاي آنها، و مشاركت وي با آنها در افراط و و رضايت و اعجاب وي به گمراهي

  .كنيمگمراهي را، مشاهده مي

  :آيات حجه و الرجعه) 4(
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پردازد و اين تفسير به بيان آيات مربوط به آنها و نكات دقيق مي: گويدمي

مولف . كنداثرهاي روايت شده درباره آنها در تفسير آيات و تاويل آنها ذكر مي

 1293آن شيخ محمد علي بن مولي حسن علي همداني حاير است كه در سال 

  ...به دنيا آمده و

امام دوازدهم كه در جزء سابق  منسوب به اين كتاب به خرافات: گويممي

ما نزل من القرآن في «پردازد، و كتابي همانند اين، كتاب بدان اشاره كرديم، مي

نگاه به كتاب . اهللا جوهري احمدبن محمد استاثر ابي عبد» صاحب الزمان

  .»2/421ايضاح المكنون «

اثر مولي حيدر علي ! فی الذم اجلائرين علی اهل البيت اآليات النازلة: كتاب) 5(

  .الشرواني

 هرةاآليات النازلة فی فضايل العرتة الطا: كتاب) 6(

و  (!) ستآيه درباره فضيلت معتمدان خدا ا 500اين تفسير شامل : گويدمي

  ...شيخ تقي الدين عبداهللا حاجي آنها را تفسير كرد و بيان داشته

  :ةآيات الوالي) 7(
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  .باشداين كتاب فارسي است و اثر ميرزا ابي قاسم بن محمد شيرازي مي

آيه از قرآن كريم پرداخته، و معتقد است كه  1001در آن به تفسير : گويدمي

باشد ـ و واليت آنها به اتفاق مفسرين ميآيه از آنها درباره حق اهل بيت  500

اند كه گويند ـ و مابقي بنابه تفاسير اهل بيت كسانيدروغگويان اين طوري مي

ياران اماميه  ؛آن از طريق ويژه كس بهن درباره آنها نازل شده، و آگاهترين آقر

  .هستند

چقدر ! فسرين خودشاناتفاق مفسرين نه اينكه م: گويداين گونه مي: امگفته

  !!دارند نافتراء و دورغ بست هقدرت عجيبي ب

 :ياتويل اآلأت) 8(

االمين حسيني  حخر آن از آن سيد امير روااثر اسحاق بن مجيد اصفهاني او

  .اصفهاني

  :تاويالت القرآن) 9(

  730اثر كمال الدين ابي الغنايم عبدالرزاق كاشاني، متوفاي سال 
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  .اندن در رابطهي كه گمراهان با آ»تاويل اآليات«) 10(

  .حسيني بس محمد استرآبادي فرزند اثر مولي عبدالرشيد

  .را دارد» مناقب النبي و االئمه«بعنوان  ياو كتاب: گويدميو 

مراد از اهل ضالل چيست؟ منظور وي همان خير امتي است كه : امگفته

بر گيريهايش در براز موضعهمانگونه كه ا، خداوند آنها را براي بشريت فرستاد

َوَسُيَجنَُّبَها الْأَْتقَى الَِّذي ُيْؤِتي َمالَُه ﴿: كه روشن است خداوند متعال فرمودهاين 

  .ابوبكر صديق نازل شددر حق سوره ليل، از آنجا كه اين آيه  ﴾َيَتَزكَّى

  :ةتاويل اآليات الباهرة فی فضل العرتة الطاهر )11(

باشد، ني اصفهاني مياين كتاب فارسي است و اثر محمد تقي بن محمد طهرا

   .وفات كرده 1322و در سال 

اش تحت همين عنوان، بحث قبالً درباره همين كتاب با ترجمه عربي: امگفته

  .كرديم

 ةالطاهر ةفی فضل العرت ةتاويل اآليات الظاهر )12(
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  .وفات كرد 940در سال كه الدين علي حسين استرآبادي است  اثر شرف

 شامل مدح اهل بيت و مدح اولياي يل آياتي كهدر اين كتاب تاو: گويدمي

ـ !! گويداين گونه ميـ آنها و ذم دشمنانشان از طريق ما و از طريق اهل سنت 

ما «: ، و كتاب449آمده، و از كتابهاي كنز الفوائد شيخ كراكجي متوفاي سال 

 ي اربلي متوفاي سالو كشف الغمه ،ن حجامباثر ا» ل من القرآن في اهل البيتنز

  .و از كتابهاي عالم حلي، روايت كرده 692

  ةتاويل اآليات النازل) 13(

هزار بيت  20باشد، نزديك به آنها مي اره فضل اهل بيت و اوليايدرب: گويدمي

گروهي از ياران : ديگوفيض در اول كتاب الصافي مي. است... ياران و پيروان 

اند، و در آنچه كه كرده ما كتابهايي را درباره تاويل قرآن بدين روش تاليف

آوري شده، بنابر درباره تاويل آيه توسط خود يا پيروانشان يا دشمنانشان جمع

  .هزار بيت بود 20ترتيب قرآن و كتابي از جمله آنها را ديدم كه نزديك به 

  .تاويل ما نزل في النبي و آله) 14(

  .تاويل ما نزل في شيعتهم) 15(
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  .تاويل ما نزل في اعدائهم) 16(

ابن صجابه است كه به اين سه كتاب اثر عبداهللا بن عباس معروف : گويدمي

  .آن را از او شنيده 328دلعكبري در سال 

كند ولي هشت كتاب ديگر وي را ذكر مي» رجال«شيخ طوسي در كتاب 

را » ما نزل من القرآن في اهل البيت«و » الدواجن«و » المقنع«نجاشي جز كتاب 

الدين علي در كتابش ن سيد شرفباين كتابي كه گذشت، ا ر نكرده، واز او ذك

  .كندآن را از او نقل مي» تاويل اآليات ظاهره«

  :الكائنات ات النازله في فضايل اهل بيت سيدتفسير اآليات البيان) 17(

اين كتاب فارسي است، و اثر سيد مصطفي بن ابي قاسم موسوي است كه در 

  .به دنيا آمد 1320تاريخ 

 ةفسري االئمة هلداية االمت )18(

اثر محمد رضا بن عبدالحسين نصيري طوسي است، كه در قرن يازدهم 

  .»زيسته
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  .جلد است 30اين تفسير بسياز بزرگ و شامل 

و روش اين مفسر بدين گونه است، كه تعدادي آيات را همراه با ترجمه 

مه آورد، و بعد براي تفسير آيات به ذكر منقوالت و ترجفارسي است مي

  .پردازداحاديث به فارسي و بعد تفسير كردن آنها با عربي، مي

تفسير  از كتابهاي احتجاج اثر طبرسي وو اغلباً از تفسير عياشي و بيضاوي، و 

  ...كندامام عسكري و قمي روايت مي

، اثر اين مولف است و در شش جلد و كامالً فارسي »مختصر تفسير االئمه«و 

  .باشدمي

  :ن جارودتفسير اب) 19(

وفات كرد، و زيديه به  150نام آن زيادبن منذر است، كه در سال : گويدمي

شود، و تفسير خود را از امام باقر در دوران حياتش روايت وي نسبت داده مي

  .كرده
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در ايام طوالني : قبل از اينكه او به زيديه بگرويد، يا بهتر بگويم: امگفته

قمي در . است بريءدر آن تفسير آمده  از آنچه كه گمراهيش، امام باقر 

  .تفسيرش كه به تفصيل از آن صحبت كرديم اين را آورده

  :تفسير الحافظ محمدبن موسي نيشابوري) 20(

: گويدآن را از دوازده تفسير در آورده، مولف الذريعه مي: گويدمولف مي

د، آياثر شيخ محمدبن موسي شيرازي مي» نزول القرآن في شأن علي«: كتاب

  .باشدظاهراً اين كتاب اثر حافظ مذكور مي

  :ابيح بما نزل من القرآن في اهل البيتتفسير المص) 21(

  .اثر ابي عباس احمدبن اسرائيلي است

  :تفسير المثني) 22(

شايد اثر امير محمد رضا حسيني منشي الممالك ما باشد، هم عصر : گويديم

اين : گويدفهان اقامت داشته، و ميدر اص» االمل«شيخ حر، و هنگام تاليف كتاب 

باشد و در آن احاديث و جلد كتاب كه به عربي و فارسي است، مي 30بيشتر از 
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را آورده، و از بعضي از اين ويژگيها روشن خواهد شد كه اين غير  آنهاترجمه 

  .باشداز تفسير امامان سابق الذكر است هر چند كه در بعضيها با آنها شريك مي

  :ر النعمانيتفسي) 23(

او ابو عبداهللا محمدبن ابراهيم بن جعفر شاگرد ثقه االسالم كليني : گويدمي

در مقدمه تفسيرش شامل رواياتي است كه با اسناد خويش از امام صادق . است

الحكم و «ي مختصري به نام روايت كرده، و اين به تنهايي همراه با خطبه

مام مجلسي آن را كامالً در مجلد تدوين و در ايران چاپ شده و ا» المتشابه

  .آورده» القرآن من البحار«

در جزء ثالث اندازه و دانند، االسالم ميآن را ثقه اي كه شيعهكليني: امگفته

شاگرد قمي است كه صحبت از  و او ،گمراهي و دروغهاي وي را بيان كردم

نمايد، و ي گمراهي را تكميل آيد تا آن سلسلهگذشت، و نعماني مي شتفسير

عالمه مجلسي نيز در اين تحقيق قبالً راجع به آن صحبت كرديم، و در اينجا 

تقدير و بزرگداشت ما از عالم عابد و فهميده امام صادق باقي مانده كه از 

  .است بيزارهمگي اين گمراهان 
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  تفسير ميرزا هادي) 24(

راساني اين اثر سيد علي از نوادگان مير كالن مروي بجستاني خ: گويدمي

باشد با آوردن حائري معاصر است و اين مكمل تفسير علي بن ابراهيم قمي مي

يعني غير فرقه خويش ـ مطابق با روايات  ـ احاديث روايت شده از طريق عامه

  .ائمه مذكور در تفسير قمي است

آمده، ولي در روايتهاي  روايتهايي كه در تفسير اين گمراهچه : گويممي

  !موضوع نيامده؟

  .124سوره بقره  ﴾َوإِِذ اْبَتلَى إِْبَراِهيَم َربُُّه بِكَِلَماٍت﴿ تفسير آيه) 25(

فسير است، و اين ت 1161اثر مولي محمد رفيع گيالني متوفاي سال : گويدمي

  .باشدبات عصمت امامت ميثجزئي لطيف درباره امامت و ا

آنها در جزء سابق  اقوال آنها را در بحث اين آيه ذكر و به بيان بطالن: امگفته

نها براي امامانشان قايلند، پيامبر به آعصمتي كه  اند بيان داشته آنها ام، وپرداخته

  !غآن دست نيافته 
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  .69آل عمران  ﴾إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ﴿ي تفسير آيه) 26(

  .باشداين نزديك به هزار بيت مي: گويداثر ميرزا محمد تنكابني است، مي

اي ميان ورده، چه رابطهآكه اين كتاب در اينجا  موضوعي عجيب است: امتهگف

  الحرام در مكه، وجود دارد؟اهللامامت و بيت

  !»در آن بيان تاويل به كربال وجود دارد«: اندنجا گفتهآام كه آنها در ولي ديده

  .دآور ،»االرض و التربة الحسينيه«مولف كتاب  ،اين مرا به ياد شاعر آن قوم

اي و از جمله داستان كربال و كعبه اين كه كربال نسبت به كعبه داراي رتبه

  !!بلندتر است

إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب َعنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهَِّركُْم ﴿تفسير آيه تطهير ) 27(

  .33احزاب  ﴾َتطْهًِريا

نها فارسي آعنوان كه يكي از  الذريعه، چهار كتاب را به اين: مولف كتاب

، در جزء سابق به طور مباركهاست را ذكر كرده، و قول آنها درباره اين آيه 

  .امقرار داده بررسيگسترده آن را مورد 
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  ﴾َوَسُيَجنَُّبَها الْأَْتقَى﴿ي تفسير آيه) 28(

  .الذريعه، دو كتاب را به اين عنوان ذكر كرده: مولف كتاب

ها را به نوشتن اين كتاب وا داشته، همان چيزي است كه چيزي كه آن: امگفته

اين آيه كريمه و ما بعد آن درباره ابوبكر صديق نازل شده، همانگونه كه بزار از 

باشد، و اينكه ابي زبير و حاكم او از زبير و ابي حاتم از عروه روايت مي

علي ـ همانگونه كه به تواتر از خود  غخوبترين مردم بعد از رسول خدا 

باشد، و در نظر آنها ابوبكر غاصب خالفت است، و به روايت شده ـ ابوبكر مي

همين خاطر است كه آن را زير آياتي كه از كفار و منافقين و ظلم و طاغوت 

  .خواهند اين آيات را از او دور گرداننداند؛ و ميرانند، آوردهسخن مي

  .سينياثر عطاءاهللا بن محمود ح :الكرسیتفسري آية) 29(

راند اي كه خداوند از آن صحبت ميالكرسياي ميان آيههيچ نوع رابطه: امگفته

اين تفسير بر  :گويدام كه مير الزريعه ديدهو ميان امامت نيست، غير از اينكه د

چرا كند، و بعيد نيست داللت مي اوشيعه بودن مولف و قوت فهم و كثرت علم 

ام كه آنها ائمه را تا صفوي است و قبالً ديدهكه اين مولف از جمله علماء دولت 
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دانيم كه توسط دولت صفوي شيعه چه چيزهايي اند، ما ميحد الوهيت باال برده

  .بر سر اسالم آورد

  . 110:آل عمران  ﴾كُنُتْم َخْيَر أُمٍَّة أُْخرَِجْت ِللنَّاسِ ﴿يتفسير آيه) 30(

  اثر حسين بن دلدار علي

اشاره كرديم، از آنجا كه آنها توسط آنها ف اين آيه كريمه قبالً به تحري: امگفته

  .دانندرا خاص امامان خويش مي ﴾ةكنتم خري ام﴿ آيه

اين بعضي از كتابهاي تفسير بود كه مولف الذريعه آنها را در حرف همزه در 

غير از اين . آورده» تاويل و تفسير«و در حرف تاء در كلمه » آيات«كلمه 

: گويدمي 318بينيم، مثالً در جزء چهارم ص يي ديگر ميرا در جا ييكتابها

همه اينها » نور الثقلين«و » نور التوفيق«و » تفسير نور االنوار و مصباح االسرار«

تفسير تنزيل اآليات «: گويدمي 268در حرف نون آمده، و در همان جز ص 

  .»التنزيل و التعبير«و » التنزيل من القرآن«و » التنزيل في اميرالمومنين«و » الباهره

- مي» تاويل اآليات الباهرة فی فضل العرته الطاهرة«در جزء سه بعد از صحبت از 

آيات النازلة فی فضايل «و » آيات الفضايل«و » االئمه«در جزء اول كتابهاي : گويد
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 20را ذكر كرديم، و در حرف ميم نزديك به » آيات الوالية«و » ةالعرتة الطاهر

ت گذشتگان محدث با عنوان آنچه كه در قرآن درباره كتاب از تاليفا

ذكر شده، و هر يك از اين كتابها ... اميرالمومنين، و اهل بيت يا درباره حجت

ند، چون در آن يآي كتابهاي حديث به شمار ميصحيح دانسته شده و از زمره

اي كه از امامان درباره نوعي خاص از احاديث تدوين شده، آن نوع خصوصي

  ن آياتي كه درباره فضايل اهل بيت و جايگاه آنها نازل شده، روايت بيا

چون در آن . توان آن را نيز از زمره كتابهاي تفسير به شمار آوردشود، و ميمي

به ذكر آن آيات و تاويل و شرح آنها و بيان مراد از آنها، پرداخته، به ويژه همراه 

هاي قرآن از سوره ترتيب سوره با ترتيب آن آيات كه در اكثر اين كتابها بر

  .فاتحه تا سوره ناس است

و انگيزه تنهايي گذشتگان و متاخران در اين نوع از احاديث و استقالل تاليف 

3باشد كه نصي از قرآن يا آنها در اين مي
4يا  1

يات شريفه ـ كه روايات آاز  1

مده ـ را به اهل بيت و پيروان و دوستان آنها و زيادي بر اختالف آن آ

  .درباره آنها نازل شده است: گوينددشمنانشان اختصاص داده و مي

و آقاي فيض، بعضي از آنها را در مقدمه سوم در اول كتاب الصافي آورده و 

  ...به بيان عدم منافات ميان آنها پرداخته
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م كه اين گمراه و گمراه سخن از كتاب صافي رانديم، و بيان داشتي: گفتم

كننده است، و آنچه كه مولف كتاب الذريعه در آنجا درباره مولف تفسير صافي 

كند و عشر گفته، اين را تاليف و تاكيد ميو امثال وي از افراط گرايان شيعه اثني

ي افراط گرايان هر كه كتاب الذريعه را بخواند، مولف كتاب الصافي را به زمره

  .نمايد و آنچه كه اآلن گفت شاهد اين استشيعه ملحق مي

 را عشراي از كتابهاي تفسير شيعه اثنيكنم كه نمونهبعد از همه اينها گمان مي

زده كتاب از قرن سوم تا قرن نام، و تحقيق ما پيروان شاتا حد زيادي بيان كرده

گاه ما هاي تفسير را در خالل اين قرنها بيان داشته، ونحاضر، گرايشها و ديدگاه

به سي كتاب كه در كتاب الزريعه آمده بودند، صورت بسيار واضح و روشني را 

به بار آورد، و بعضي از اين كتابها در نيمه اول قرن و دوم بوده همانند تفسير 

ابي جارود، و بعضيها در عصر حاضر بوده همانند تفسير ابي جارودي كه قمي 

كه حركت تشكيك و تضليل همراه با نمايد به اينآن را نقل كرده و اشاره مي

يل عصر تدوين آغاز شد، و تفسيرهاي جديد بسياري به استمرار اين حركت ااو

  .نمايندگمراه و عدم موفقيت آنها اشاره مي

به بيست كتاب در جايي  ةريعذال همراه با آن سي كتاب، اشاره مولف كتاب

امت و خام، همه اينها بر ضدهرا نيز بر آنها آور اوام، و تعليق ديگر را ذكر كرده
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نمايند، و چه بسا اكثريت تفاسير شيعي را بزرگي اين حركت گمراه داللت مي

  .گيرنددر بر مي
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  :ي بحث خالصه
گويم كه مرا به اين هدايت داد، هدايتي كه اگر توفيق الهي خدا را سپاس مي

  .يافتيمنمي بدان راهبود، هرگز نمي

ي اثني ـ آنچه را كه در بيان تفسير و اصول نزد شيعهبعد از اتمام ـ بعون خدا 

  .نمايماي از بحث و نتايج آن اشاره ميعشر، در اينجا به خالصه

  .ام، تقسيم كردهتاين بحث را به دو قسم

  راجع به تفسير و اصول آن نزد اهل سنت: قسم اول

  .امرا به بيان تفسير و اصول آن نزد شيعه، اختصاص داده: قسم دوم

  .سم اول شامل هشت فصل استق

  .امبه بيان علم تفسير و مراد از تفسير و تاويل اختصاص دادهرا فصل اول 

تا  35يف و موضوع كه به در فصل دوم تفسير ـ صحيح و حسن آن بدون ضع

ام، و به اين ام، و به مالحظاتي پيرامون آنها پرداختهرا جمع كردهرسيد مي

دانند، امامانشان را با پيامبر در عصمت شريك مي ام كه شيعهموضوع اشاره كرده

  !!دانندو اينكه آنها، اقول امامانشان را بدون فرق همانند اقوال پيامبر مي
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ام، به قرآن، بحث كرده ينهايشانو در فصل سوم، از تفاسير صحابه، و آگاهتر

ام، و بعضي از به آنچه كه تفسيرشان در حكم مرفوع است اشاره نموده

ام، و بعد از نها را بيان داشتهآو ويژگيهاي  ،خود آنها جمع كرده كه رهاييتفسي

به ابن » تنوير المقياس«ام كه نسبت كتاب ام، و ثابت كردهتدوين بحث كرده

ام و اينكه چندها بار به خاطر آنكه و به خطر چاپ پرداخته .عباس صحيح نيست

اي و اين فصل را با اشارهاست چاپ شده، » ابي عباس= ترجمان قرآن «تفسير 

و موضع آنها در برابر تفسير » ترجمان قرآن«صريح به موضع شيعه در برابر 

  .امصحابه، به پايان رسانده

نها آام كه ام، و بيان كردهو فصل چهارم را به تفسير تابعين اختصاص داده

آغاز اند، و مدارس تفسير در عصر آنها به بيشتر از صحابه محتاج تفسير بوده

  .امو بيان ويژگيهاي تفسير تابعين اشاره كرده» مجاهد«تدوين و بعد به تفسير 

اي كوتاه درباره بيان بهترين هفقام كه در فصل پنجم و مناسب ديدهو چنان 

روش تفسير نزد جمهور داشته باشم، و در اين فقه به بيان ارزش تفسير ماثور از 

ام، و اين چيزي بود كه با راي، پرداخته تابعين و حديث از اسرائيليات و تفسير

الزم ديديم آن را بعد از سخن راندن از تفسير تابعين بيان داريم، و اين وقفه مرا 
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هاي گفتهام كه در اين فصل به و چنان مناسب ديده... از تكرار بي نياز كرد

  ...حافظ ابن كثير اشاره نمايم وو تيميه،  نچندي از شيخ االسالم اب

ام، و به بيان منهج و روش ، از تفسير در قرن دوم سخن گفتهمفصل ششو در 

ام آنها ام، و به سه كتابي كه در اين قرن نگارش شدند اشاره داشتهآن پرداخته

ام زيرا مولف آن رداختهبه بحث آن نپ» مقاتل بن سليمان« ـ تفسير1عبارتند از 

ي اتصال ميان را حلقه تفسيري كه او» يحيي بن سالم«و تفسير  ،مجروح است

اي اثر فراء، تفسيري كه نمونه» معناي القرآن«دانند، و تفسير قرن اول و سوم مي

  .شوداز تفسير عقلي محسوب مي

اي ام، و وقفهآن را به قرن سوم و تفسير طبري اختصاص داده: فصل هفتم

ترين كوتاه نزد شيخ المفسرين امام طبرسي و تفسيرش كه در سطح تفسير بزرگ

  .امشود، داشتهكتاب محسوب مي

ام ام، و بيان داشتهبه كتابهاي تفسير بعد از طبرسي اشاره كرده: فصل هشتم

انجامد، بلكه گردانند، نه به اين خاطر كه به درازا مياكتفا بدانها مرا بي نياز مي

- به خاطر آنكه تفسير ماثوري كه بعد از طبرسي به عنوان صحبت محسوب مي

شوند همانا، كتابهاي حديث و آثار و كتاب مصدر رأيسي خوانده ميشود و 



 406

طبرسي است و اين فصل پايان قسم اول درباره تفسير و اصول آن نزد اهل 

  .باشدسنت مي

ام كه آن را به بيان تفسير و اصول آن نزد شيعه بعد از اين به قسم دوم پرداخته

اي به مراجعه به مقدمهام، نخست در عصمت فصل اختصاص داده يعشراثني

در  اصل ام، و اينكه اماميه بزرگترينتفسير و اصول آن و كتابهاي آنها آورده

  ...وضع اصول و در پذيرش كتاب خدا را داشته و

-است، از آنجا كه مي» قرآن صامت و قرآن ناطق«تحت عنوان : فصل اول

است، و قرآن و امام نيز قرآن ناطق ! كندگويند قرآن صامت است و صحبت نمي

كنند، و امام همانند پيامبر است در عصمت و را جز از طريق امامان قبول نمي

كنند، ، و به مذهب اخباريون آنهايي كه اعتماد به اخبار نه به عقل مي!عملش

اند، و به قول بعضي از ام، واصوليون آنها نيز كه مخالف اخباريوناشاره كرده

ام، و اينكه حكم ممكن است در وقت رداختهآنها درباره نسخ بعد از نبوت پ

شود، بنابه گمان خويش بنابه باب تقيه يا بنابه باب تدريج در تشريع، بيان مي

را براي ائمه  يشهانها ممكن است پيامبر بعضي از احكام را بيان نمايد و بعضيآ

  !!بيان آن در وقت مناسب، واگذارد عشر جهتاثني
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ام، و به اختالف آنها ر و باطن اختصاص دادهبه بحث از ظاهرا : فصل دوم

ام، و اينكه آنها به تاويل و حقيقت باطن نزد پيرامون حجيت ظاهر اشاره داشته

ليه ياند، و اين سخن به ديدگاه اسماعآنها براي تاثر عقيده خويش روي آورده

به ام، و در پايان اين فصل باطنيه نزديك است، و بعد قول جمهور را بيان كرده

3ديدگاه آنها مبني بر اينكه 
4يا  1

3قرآن درباره امامان و  1
4يا  1

آن درباره  1

  .!اممخالفانشان است، اشاره كرده

و  فصل سوم درباره ديدگاه افراط گرايان آنها پيرامون تحريف قرآن، است، و

ام، از آنجا كه بر آنها گران آمد سبب روي كردن آنها به اين سخن را بيان كرده

شان خالي بود، و به مشهورترين كتاب آنها در قرآن از بحث از امامان و عقيده

فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب «ام آن هم در اشاره كرده باباين 

ام، از جمله آنها ـ ريف اشاره نمودهبعضي از نامهاي قائلين به تحبه و » االرباب

امام قمي مولف مهمترين  كتاب تفسير ! ـ بزرگترين علمايشان تأسفبا كمال 

صحيح  هروايت كردو نزد آنها، و آنها هر آنچه را كه در اين كتاب آورده است 

كليني مولف كتاب كافي كتاب نخست آنها در حديث او و شاگرد ! دانندمي

اند كه بوده سانيها كام كه در خود شيعهبيان داشته... شي واست، و همچنين عيا
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اند، با حركت افراط گرايي شيعه چه در قديم و چه در عصر حاضر مقابله كرده

  .اماند و بدان اشاره كردهن آنها دچار تناقضي عجيب شدهيهر چند كه محدث

ارم را به ام و فصل چهو بعد از اين به تحقيق درباره تفسير آنها پرداخته

ام و ترين آنها كه بدان اطالع يافتهام، و در قديمكتابهاي قرن سوم اختصاص داده

گرداند، همان تفسير ابي جارود است كه آن را مرا از ديگر كتابها بي نياز مي

است ـ و بيزار از آن بري  امام آورند ـ هر چند كهتفسير امام باقر به شمار مي

ن در دسترس نيست اويل قرن دوم بوده، اين تفسير اآلاين در اواخر قرن اول و 

  .ولي قمي آن را در تفسير خويش در قرن سوم نقل كرده

  :امدر اين فصل از سه كتاب بحث كرده

اي از افراط گرايي و عسكري، اين تفسير نمونه نتفسير حس: كتاب اول

را كافر  گمراهي و خرافات است، اين كتاب اصحاب كرام به ويژه ابوبكر و عمر

گويد هر كه واليت نمايد، و ميداند و آنها را متهم به نفاق و كفر و كذب ميمي

علي را انكار نمايد كافر است، و موسي مردم را به اين واليت فرا خوانده، و 

علي معجزات فراواني داشته و داستانهاي خرافي را بنابه زعم خويش : گويدمي

و بعد تعهد  !باور نخواهند كرد آنراكودكان آورد كه جز براي بيان معجزات مي
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نمايد كه به خرافات و براي كساني صادر ميتنها مغفرت را  و ضمانت و قرارداد

  ...بياورندايمان هاي وي گمراهاي

ام كه امام حسن بري از آن است كه مولف اين كتاب و به همين خاطر گفته

- ن هستند، اما بعضي از شيعهها داراي آباشد، و اينكه اين راي بعضي از شيعه

  !هاي امروز و ديروز نيز صحت نسبت اين كتاب به امام را باور دارند

اقعاً از آن او بوده، ما كفر وي ـ نه كفر امامت وي ـ را و اگر اين كتاب و

  .كرديماعالم مي

ام، زيرا اين تفسير قمي است، نزد اين كتاب كمي درنگ كرده: و كتاب دوم

باشند اعم از افراط گرايان و داراي مكانتي عليا نزد شيعه مي كتاب و مولف آن

عصار قديم، ادر عصر حاضر و چه در  ، چهاعتدال گرايان، اخباريون و اصوليون

 آن نزد افراط گرايان شيعه دليل وجود و استدالل به اي است كه براياين مسله

هيچ دليل و ي اعتدال گرا هاآن نزد شيعه استدالل به اما براي بينيم، اي مي و بهانه

  ..!!بينم اي نمي بهانه

اين كتاب پر از تحريف قرآن چه از لحاظ نص و متن و تاويل و تنزيل، و 

داند، و همچنين افترا به صحابه است وامامان را مورد مراد كلمات خداوند مي
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آنچه كه مربوط به عقيده اماميه است همانند رجعت و نزول وحي بر ائمه و علم 

  ...ها به غيبآن

اند، و به بيعت برد كه صحابه با ابليس در اسباب نزول تحالف بستهو گمان مي

اند، روز غدير و عاقبت كساني كه بنابه گمان خود واليت را غصب كرده

پرداخته، و اينكه امام مهدي مطالبه خون حسين را خواهد كرد، و حادثه افك را 

بينيم داند، و ميرئه الهي نسبت به وي ـ مياتهامي به ام المومنين ـ نه اينكه تب

اصحاب  در آن نمايد، وكه قرآن را به كتاب تاريخ شيعه اثني عشر تبديل مي

  .كندبحث مي لشكرشهاي ديگر و امام مهدي و و از فرقه !بينيو مي جمل را

-جاهالن ميكردن هايي را براي فريب كم عقالن و گمراه بيني كه او راهو مي

  ...پيمايد

كتاب سوم، همان تفسير عياشي، در منزلت و هدف و روش همانند كتاب 

  .امباشد، و اين را بيان كردهقبلي مي

فصل چهارم را به تفسير تبيان طوسي و تفاسير طبرسي اختصاص  آن بعد از

  .امداده

و طوسي و طبرسي، به عنوان نمايندگان طرف اعتدال گرايان نسبي و دوري از 

ي كه به بيان اصول تفسير آن دو و فرق ميان آنها و جمهور، افراط تا جاي
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اند؛ و اثر اماميه در آوردن تاويل براي استدالل به عقيده خويش، واضح معروف

موضوع و شعار در رابطه با مذهب و روايت  اءتهاي ساختگي واست؛ و ذكر قر

خدا در نزد آنها درباره اسباب نزول، در آن آمده؛ و ائمه را مورد مراد كلمات 

بينيم كه شيخ الطائفه طوسي اعتدال دانند، و ميبعضي از تاويالت آيات، مي

  .گراتر و كم افراط تر از طبرسي است

ام، و فصل ششم را به كتابهاي تفسير بعد از طوسي و طبرسي اختصاص داده

ام، دارند، پرداختهدر آن به ذكر ده كتاب كه گرايشهاي مختلف تفسير را بيان مي

كنند، بينيم كه بعد از طوسي و طبرسي كساني راه افراط و گمراهي را طي ميمي

آنها همانند كتاب كافي كليني استمداد  هاز كتابهاي تفسير قرن سوم و مشابو 

كرده، و بعضي از آنها طريق اعتدال گرايي نسبي و دوري از افراط و نظرات تا 

  ...پيمايند؛ وحد زياد را مي

نها بيان اتجاه و آدارند، و سه كتاب از ه، اين گرايشها را بيان ميگانكتابهاي ده

  .نمايندديدگاه تفسير در عصر حديث، مي

ام، و در آن نگاهي كلي به باقي كتابهاي اين قسم را با فصل هفتم به پايان برده

ام، در اين كتاب، كتابهاي انداخته» الذريعه الي تصانيف الشيعه«تفسير در كتاب 

- يابيم كه عنوانشان بر افراط و گمراهي مولفشان داللت ميشيعي را مي تفسير
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ريعه از آنها ذيابيم كه مولف كتاب النمايد، و كتابهاي ديگري را در اين باره مي

  .كندصحبت مي

) در حجم(اين تعداد بزرگ از كتابهاي گمراه، دال بر ضخامت و بزرگي 

- روي شيعه اثنيثير آنها در گروه ميانهنمايد، و اندازه تاحركت افراط گرايان مي

  ...دارد وبيان مي ي راعشر

بعد از همه اينها، اعتقاد دارم كه اين روش و اين تصوير كامالً واضح است، و 

  .ندارد ديگر نيازي به توضيح بيشتر
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