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 ريچهد

كتاب پژوهشي در اصول و فروع شيعه دوازده امـامي نوشـته اسـتاد پژوهشـگر دكتـر      
محمد علي سالوس در چهار جزء ( عقيده ـ تفسير ـ حـديث ـ فقـه ) شـاهكاري اسـت         
علمي كه نويسنده محترم سالهاي متمادي عمر خويش را در راه به ثمر رساندن آن صرف 

 كرده است.
الم پس از سالها بحـث و بررسـي در تـاريخ اسـالم و     اين پژوهشگر معاصر جهان اس

تاريخ مذاهب فلسفي و عقيدتي و فقهي و ورق زدن در يك دنيا كتـاب جديـد و قـديم،    
بدين نتيجه رسيده كه بنيانگذاران مذهب شيعه با ذكاوت و تيز هوشي خاصـي اهـرم اول   

مـه جوانـب   مذهب را در امامت خالصه كرده به زمين كوبيدند، سپس همه مـذهب در ه 
آن؛ چه از نظر عقيدتي و چه از نظر تفسير و ديدگاه خاص آن در فهم كـالم اهللا مجيـد ـ    

و  غقرآن؛ دستور العمل زندگي و دين ـ، و چه از نظر فهم خاص سـخنان پيـامبر اكـرم    
ساختن احاديثي بر زبان ائمه كه با مفكوره امامت همخواني داشته باشد، و چه از نظر پايه 

چرخد كه امامـت اهـرم    و دستور العملهاي فقهي و... بدور همان آسيابي ميريزي احكام 
 آن است.

بعبارت ديگر بنيانگذاران مذهب با ساختن افترايي بنام امامت، و سپس تراشيدن دليلها 
و براهيني براي اثبات آن، و سـعي در كـج كـردن گـردن آيـات قرآنـي بطـرف مفكـوره         

انان جدا كردند، سپس در راستاي شاخ و برگ ساختگيشان خود را از صف جمهور مسلم
را ـ عامه ـ ناميدند،   ها  آن بخشيدن به مذهب به هدف دورتر شدن از جمهور مسلمانان كه

را در پرتو امامت بنا نهادند، و بسـيار سـعي نمودنـد     اركان مذهب و علوم و دانشهاي آن
 امت شاخ بشاخ نشود!اي خشت بناي كارشان را بگذارند كه در هيچ موردي با ام بگونه
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تا چه حد در اين هدف به نتيجه رسيدند؟ و تا چه حد توانستند ميخ امامت را محكـم  
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 هـر پژوهشـگر، و هـر انسـان بـا فرهنـگ، و هـر        

شـود، را ايـن كتـاب ارزشـمند      مـي  ر، و هر طالب علم، و هر عاقلي مطـرح شخص ديندا
دربرگرفته، و با اسلوب بسيار شيوا همه اين مسائل را زير زره بين بحث و بررسي برده، و 
همه چيز را بي پرده در مقابل خواننده قرار داده تا خود انتخاب كند كه راه كجاست و چه 

 كجا...
برد. كتـاب   هجوم ميكند، و نه به ايده و عقيده شخصي  مي نويسنده نه به كسي توهين

تواني دنيـاي حقيقتهـاي پنهـان را ببينـي، پـس از آن       مي اي است كه از آن در واقع دريچه
 اختيار باشماست...

 
 ناشر...



 

 
 

 :قسمت اول

 تفسير و اصول آن نزد اهل سنت
 

 تفسير و اصول آن

 كلمه تأويل در سنت مطهر

 كلمه تأويل در قرآن

 علم تفسير

 فرق ميان تفسير و تأويل

 تفسير و تأويل و معني





 

 
 

 تفسير و اصول آن

ونعوذ  ،ونستغفره ونتوب إليه ،ونستعينه ونستهديه ،نحمده سبحان وتعاىل ،إن احلمد كله هللا

 ونصيل ،ونسأله عز وجل أن جينبنا الزلل يف القول والعمل ،باهللا من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا

وعىل آله وصحبه ومن اهتد هبديه  ،وعىل أوهلم خاتم األنبياء واملرسلني ،رسله الكرامونسلم عىل 

 .واتبع سنته إىل يوم الدين

كند، جزء ي اثني عشريه را بيان مياين قسمت دوم كتاب ما است كه حقيقت شيعه
ي اماميه و ديگر عقايد بود، و اين جزء مخصوص تفسير و اي ميان عقيدهاول مقارنه

 :امگذاشته بخشدو  در به اين خاطر آن را ،باشدول تفسير همراه با مقارنه مياص
 .امقسمت اول: از تفسير و اصول آن نزد اهل سنت سخن گشوده

 امتفسير و اصول آن نزد اهل تشيع قرار داده را در موردقسمت دوم: 
ه بر آن را اي چاپ شده، و نيازي به حذف و اضافو اين جزء قبالً در كتاب جداگانه

 .روا نداشتم
از خداوند متعال خواهانم كه عمل ما را خالصانه براي خويش قرار دهد و از ما قبول 

-باشد و تنها او ياري رسان ميكند، زيرا خداوند بهترين مولي و بهترين ياري دهنده مي

 .باشد و هر چه شكر و سپاس است اليق ذات اوست

﴿                               

   ﴾  :182 -180[الصافات.[ 

 0F1.باشدتاويل در اينجا به معني: توضيح ماهيت و كيفيت آن مي

                                           
 ـ كتاب فضائل الصحابه ـ باب ذكر ابن عباس7/100فتح الباري  -1
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ببينند او هر آنچه در خواب ها  آن دهد: كهخبر ميها  آن گويد: يوسف بهو ابن كثير مي
 .دهدبه تفسير و تعبير آگاهي دارد و تعبير آن را قبل از وقوع مي

﴿ ها:و از جمله آن آيه                         

                         ﴾ ] :و  ]45 -44يوسف

﴿ همچنين               ﴾ ] :100يوسف.[ 

﴿ ي اسراءسوره 35ي و در آيه                   

    ﴾ 78ي در آخرت، و در آيه ستسرانجام بهتر و نيكوتري براي شما 

﴿ ي كهفسوره                            ﴾  و در

﴿ 82آيه              ﴾  و تاويل در اينجا به تفسير خضر براي

شود كه عبارت بودند از سوراخ رويدادهايي كه موسي ديد و آن را انكار كرد گفته مي
 .كردن كشتي، و كشتن غالم و بر پا كردن ديوار

 كلمه تاويل در سنت مطهر:

 كنيم:سنت نگاه مي هايو از اين به بعد به كتاب
كنند كه پيامبر براي او دعا كرد و ابن عباس روايت مي ـ امام احمد و طبراني از1

خداوندا ابن عباس را در دين فقيه گردان و  »اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل« فرمود:

 تاويل را به او ياد بده)
 آمده: (اللهم علمه تأويل القران)و در روايت بزار: 

 عط ابن عباس احلكمة وعلمه التاويل)(اللهم او در روايتي ديگر از امام احمد از عكرمه: 

 )8ـ 960(



 17 قسمت اول: تفسير و اصول آن نزد اهل سنت

گويد: تفسير از تاويل عامتر است زيرا اكثراً تاويل در معاني و و راغب اصفهاني مي
شود، در حالي كه تفسير در الفاظ و جمله و همچنين تنها در كتب الهي استعمال مي

 شود.مفردات آن و همچنين در كتب الهي و كتابهاي ديگر نيز استعمال مي
گويد: تفسير علمي است كه در آن احوال كالم و سيد شريف علي بن محمد جاني مي

شود و دو قسم دارد. يكي تفسير: و اهللا مجيد بنابر داللت آن بر مراد و هدفش بحث مي
شود كه تنها به نقل درك خواهد شد، مانند اسباب النزول و داستان آن به چيزي گفته مي

و ديگري تاويل: و آن به چيزي  .باشدكه به روايت متعلق مي آن، پس تفسير آن است
باشد، پس ي قواعد عربي درك شود و به علم درايت متعلق ميشود كه به وسيلهگفته مي

در دومي به دلخواه و اشتهاء هر چند كه درست هم باشد اشتباه  سخن در اولي بدون نقل
 است

 :كنيمقرآن و سنت نگاه مي از ديدگاهن را آ معنيمعني تاويل،  درو مقابل اين اختالف 

 تاويل در قرآن:  ي هكلم

 ﴿ بار ذكر شده، در سوره آل عمران 17اين كلمه در قرآن            

                                  

                                        

                      ﴾  :و معني آن در  ]7[آل عمران

اينجا: و كساني كه در دلهايشان كژي يعني گمراهي و گريز از حق به باطل است، متشابه 
-را از معنايي كه موافق با محكم باشد به معناي موافق اهداف و بطالت خويش تغيير مي

اند، و دجز خدا هيچ كس ديگري نمي راها  آن دهند، در حالي كه تاويل و تفسير درست
گويند: هر گردانند، و ميدانشمندان ثابت قدم در علم خويش متشابه را به محكم بر مي

كدام از محكم و متشابه از سوي خداي ماست، امكان ندارد كه بعضي از آن مخالف 
 بعضي ديگر باشد.
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باشد و به اين خاطر از قرآن تنها ي تاويل نخست به معني تحريف معني ميكلمه
گيرند، اما به محكم كه مي» ه بتواند آن را به اهداف فاسد خويش منحرف كنندمتشابهي ك«

و حجت ها  آن محكم دليل براي تزنند زيرا آياهيچ گونه قدرتي بر آن ندارند دست نمي
 .باشدشان ميبر عليه

شود، و آن هم ي تاويل دوم: به معني تاويل حقي كه متشابه بر آن حمل ميو كلمه

﴿ ي نساءسوره 59ست كه با محكم هيچگونه تعارضي ندارد و در آيه معني درستي ا  

                                  

 ﴾  :ي باشد و در آيهبهترين عاقبت و آينده مي : به معنيالياحسن تاو ].59[النساء

 سوره اعراف 

   ﴿ :سوره االعراف 53ي و در آيه             

            ﴾ قبت كار، و آنچه عا ؛و التاويل در اينجا به معني

 .ي كه خداوند به او خبر داده استيرسد از وعده و وعيدهابه او مي

 ﴿ ي يونس:سوره 39و در آيه                       ﴾  يعني

 .و آن هم، خواري مشركان ها، آن آينده و عاقبت كار
 

 علم تفسير

 :تدر لغتفسير 

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

﴿             ﴾  :تفسير در اينجا  ]33[الفرقان

 باشد.به معني: روشن و بيان مي



 19 قسمت اول: تفسير و اصول آن نزد اهل سنت

 تفسير در اصطالح: 

 حكايتگويد: تفسير در اصطالح: آگاهي بر سبب نزول آيه و رهان ميزركشي در الب
هاي وارده در آن، سپس ترتيب مكي و مدني، محكم و متشابه، ناسخ و آن، و اشاره

اي اضافه بر اين باشد و دستهمنسوخ، خاص و عام، مطلق و مقيد، مجمل و مفسر آن مي
 امر و نهي و چيزهاي ديگر شبيه بهوعده و وعيد،  گويند: آگاهي بر حالل و حرام،مي
1Fباشدميها  اين

1 

نمايد، پس مفسر بايد ي مفسر قرآن را مشخص ميدارد وظيفهآنچه زركشي بيان مي
 .و توضيح دهدشرح  كرده، روشن و بيان را تمام آنچه ذكر شد

 ويل: أت

لبيان (جامع اشود. طبري تفسير خود را بعضي اوقات تاويل به معني تفسير استعمال مي

گويد: سخن در تاويل ها ميگذاري كرده است و هنگام تفسير آيهنام عن تأويل آي القرآن)

 اهل تاويل اتفاق دارند. ؛يا اينكه ...اهل تاويل اختالف دارند ...اين آيه
له: آن وأله و توأالعرب: أولَ الكالم و تأَوله: در آن فكر كرد و تقدير كرد، و و در لسان

 كرد.را تفسير 
 ،45 ،44 ،37 ،36 ،21 ،6ي يوسف در هشت آيه اين كلمه وارد شده = و در سوره

100، 101 
بينند عبارتند از: ابو عبيد، ابو العباس و كساني كه فرقي ميان تفسير و تاويل نمي

اند: تفسير و تاويل يكي هستند، يا اينكه گفتهكه احمدبن يحيي، و ابن االعربي، و ثعلب 

                                           
 2/148البرهان:  -1
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آنچه مطابق ظاهر  انتخابني: مشكل برطرف كردن، و تاويل: از دو احتمال تفسير به مع
2Fباشد.مي

1 
باشد، و معني: و به معني برگشتن به عاقبت امر مي )لاو(ي تاويل در لغت از ريشه

 رسد؟تاويل اين كالم چيست؟ عاقبت اين سخن به چه مي
پس تاويل انتقال آيه به معاني  لته فآل: آن را تغيير دادم پس تغيير كرد،وأگوئيد: و مي

 .باشدمحتمل آن مي
معني لغوي  . پسباشد و به معني سياست استي اياله ميو گفته شده: تاويل از ريشه

  .ورزدتاويل از اطالق آن بر تفسير امتناع نمي
ماتريدي كه تفسير خود را  مثلاند: اي ميان تفسير و تاويل فرق گذاشتهدسته ولي

فرق ها  آن به اين خاطر است كه ميانو اين نامگذاري كرده است. » السنه تاويالت اهل«
باشد، و گواهي دادن بر خداوند قاطعانه بيان كردن ميتفسير گذارد، گفته: مراد از لفظ مي

و تاويل: ترجيح يكي از دو احتماالت بدون  ،باشدبه اينكه هدف او از اين لفظ چنين مي
 .است قاطعيت و گواهي دادن

كه با ماقبل  گويند: تاويل: گرداندن آيه به آن معنيو ابن حبيب نيشابوري و بغوي مي
و مابعدش موافق باشد و از طريق استنباط باشد و مخالف با قرآن و سنت نباشد و تفسير: 

 !باشدنزول آن مي حكايتسخن از اسباب نزول آيه و شان و مقام آن و 
نقل ظاهر لفظ از معني اصلي به دليلي است كه به گويد: مراد از تاويل و ابن اثير مي

 .آن احتياج دارد
 كنند كه پيامبر فرمود:ـ و شيخان روايت مي2

دهند، هر يك پيراهني را به تن دارند، كه در خواب ديدم كه مردم را به من نشان مي
اين هم  رسيد، و بعضي ديگر ازي آنان ميبعضي از اين پيراهنها كوتاه بود و تنها به سينه

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

1/427 



 21 قسمت اول: تفسير و اصول آن نزد اهل سنت

ولي عمربن خطاب را ديدم كه پيراهن بلند به تن داشت از بس كه بلند بود  كوتاهتر بود
گفتند: اي  .لت ذلك يا رسول اهللا؟ قال: الدينوّ أ(قالوا: فام كشيد آن را به روي زمين مي

3Fرسول خدا! اين خواب را چطور تعبير كردي؟ فرمود: آن را به ايمان تعبير كردم.

1 

﴿ هاآن آيه يو از جمله                 ...﴾ 

﴿ يعني تعبير و تفسير خواب. و همچنين] 6[يوسف:            

                                        

                                    

        ﴾  :بِّئْنَا .]37 -36[يوسف يلِهِ  نَ امَ اما:  ،: يعني خواببِتَأْوِ بَّأْتُكُ يلِهِ  نَ : بِتَأْوِ

 دهم.ي آن را به شما خبر مييعني وضعيت كنوني و آينده
 آمده كه ايشان فرمودند: غـ و در روايت جابر در مورد حج پيامبر 3

يد چشم ي ددر روز حج به راست و چپ و جلو و عقب پيامبر نگاه كردم و به اندازه
(وهو شد سوار و پياده را ديدم و پيامبر در ميان ما بود در حالي كه قرآن بر او نازل مي

انجام ما هم  داد انجام ميو هر آنچه ـ دانست تفسير آن را مي او وـ  يعرف تاويله)

4Fداديم. مي

2 
در ركوع و  غـ امام بخاري از ام المومنين عائشه روايت كرده كه فرمودند: پيامبر4

، و با اين دعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفريلخواند: جده بسيار اين دعا را ميس

5Fكردقرآن را تفسير مي ن)آل القر(يتاوّ 

3 

                                           
البخاري ـ كتاب االيمان ـ باب برتري اهل ايمان در اعمال، و مسلم ـ كتاب فضائل صحابه ـ باب  -1

 فضائل عمر 

 اند.اب حج پيامبر و ابو داود و نسائي نيز روايت كردهسنن ابن ماجه ـ كتاب المناسك ـ ب -2

 البخاري ـ كتاب الحج ـ باب توريث دور مكه ـ و بيعها. -3
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﴿ يو هدف ايشان تفسير آيه          ﴾ باشدمي. 

فرمود: مومن نه ـ مياهللا عـ و همچنين در صحيح بخاري آمده... عمربن خطاب رضي5

 72ي يهآو با اين كار  ن)آولون القرأ(وكانوا يت: گويدبرد. ابن شهاب مياز كافر ارث نمي

 ﴿ كردندي انفال را تفسير ميسوره                  

                  ...﴾  :6]72[األنفالF١ 

﴿ يگويد: و آيهمي (وكانوا يتأولون)ابن حجر در تعبير         ...﴾  را به

در ميراث و چيزهاي ديگر ولي و ها  آن كردند، يعني بعضي ازواليت در ميراث تفسير مي
 باشند.بعضي ديگر ميياران 

اند و با جان و مال اند و مهاجرت كردهي آيه: بيگمان كساني كه ايمان آوردهترجمه
اند برخي از آنان اند و ياري نمودهاند و كساني كه پناه دادهخود در راه خدا جهاد نموده

 .ياران بعضي ديگرند
غري ما  ن فيتاولونه عىلآن القريتعلمو فرمودند: غكند كه پيامبرـ و امام احمد روايت مي6

7Fوجل انزل اهللا عز

 كردند.خداوند تاويل مي خواستهگيرند و آن را خالف ن را ياد ميآقر ،2

كند، مردي كفشهايش را بيرون آورد و كعب حبار روايت ميـ امام مالك از كعب األ7
 كرده باشيد به او گفت: چرا كفشهايت را بيرون آوردي؟ شايد اين آيه را تفسير حباراأل

﴿                 ...﴾  :دانيد بعد گفت: آيا مي] 12[طه

8Fكفشهاي موسي چه بود؟ و...

3 
ـ از عائشه روايت شده فرمودند: نماز ابتدا دو ركعت واجب بود، سپس دو ركعت 8

گويد: به عروه به اتمام رسيد. زهري ميدر نماز سفر به اثبات رسيد، و در حالت اقامت 

                                           
  3/452فتح الباري  -1
 4/155المسند  -2

 باشد.مي 12ي طه شماره الموطا ـ كتاب الباس ـ باب ماجاء في االنتعال و آيه در سوره -3
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ل عثامنخواند؟ گفت: گفتم: چرا عائشه نمازها را تمام مي لت ما تأوّ = او هم همانند  تأوّ

9Fكرد.عثمان تفسير مي

1 
 كشاندو بازگويي اين داستان در اينجا به درازا مي

-مال كلمهبينيم كه استعبعد از عرضه كردن آنچه در قرآن و كتاب سنت نبوي آمده مي

بر آن معناي  يل در قرآن و سنت مخالف اطالق آن بر تفسير قرآن نيست، افزونوأي ت
همانگونه  داردكنيم كه تاويل صحيح و فاسد ي تاويل را ديديم و فراموش نميلغوي كلمه

 دارد.كه تفسير، فاسد و صحيح 
 

 ويلأفرق ميان تفسير و ت

كنم كه اشكاالتي بر آن دهند فكر ميميويل فرق قرار أو كساني كه ميان تفسير و ت
 وارد است:

و چيزي كه به تفسير نياز نداشته باشد  غـ ماتريدي تاويل را تنها بر سخن پيامبر 1
تفسير خويش را به  كردكند! و شايد اين همان چيزي باشد كه او را وادار منحصر مي

نچه در سنت نبوي آمده هيچ كند و اين سخن ماتريدي با آنامگذاري  »ةتأويالت اهل السن«

دانست، و ايشان قرآن را تاويل قرآن را مي غبه اينكه پيامبر اكرم . گونه تعارضي ندارد
 كرد.تاويل مي

 حكايتـ و مذهب نيشابوري و بغوي كه تفسير را بر كالم در اسباب نزول آيه و 2
شود، بلكه م نميباشد، مفهوم تفسير تنها به اين تماكند قطعي نمينزول آن منحصر مي

باشد، پس آنچه جهت توضيح و روشني و بيان و تفسير به نظر و استنباط نيازمند مي شرح

                                           
 ـ باب يقصر اذا خرج من موضعه. ةالبخاري ـ كتاب تفسير الصال -1
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و آنچه ابن اثير ذكر كرده هم مثل اين  ،باشدبراي تاويل ذكر كردند شامل تفسير نيز مي
 .است
 .باشدـ سخن راغب اصفهاني مانع اطالق تاويل بر تفسير نمي3
كند، كه عبارتند از: تفسير به دو نوع تفسير معروف اشاره مي ـ و شريف جرجاني به4

باشد و  باشد، و تفسير عقلي، كه متعلق به روايت ميماثور يا نقل، كه متعلق به روايت مي
ولي يكي را به تفسير و ديگري را به  ،گويد صحيح و درست استميها  آن آنچه در مورد

 كند.هر دو را در خود جمع مي تاويل نامگذاري كرده است، و تفسير قرآن
گويد: لفظ تاويل كند و ميرا بيان مي »تاويل« معنيو ابن تيميه سبب اختالف در فهم 

كنند و اصطالح اي از سلف اطالق ميشود و آنچه طائفهمي فهميدهميان آنچه از قرآن 
س طبق به سبب همين اشتراك در لفظ تاويل هر ك ،باشداي از متاخرين مشترك ميدسته

10Fباشدفهم خويش معتقد بوده است كه آنچه در قرآن ذكر شده شامل لغت او مي

و بعد  1
فقهاء و متكلمان و باشد: تاويل در عرف كند كه تاويل داراي سه معني مياين را بيان مي

: تغيير لفظ از معني راجح به معني پوچ به خاطر دليلي كه با آن محدثان و صوفيان متأخر
د و اين همان تاويلي است كه در اصول فقه و مسائل اختالفي در آن حرف باشمقترن مي

 .زنندمي
 اما تاويل در اصطالح سلف دو معني دارد:

كند با ظاهر آن مخالف و يا موافق يكي: تفسير كالم و بيان معناي آن، و فرق نمي
ين همان باشند و اباشد، تفسير و تاويل نزد اين دسته مترادف و يا به هم نزديك مي

دانند و محمدبن جرير طبري گويد: دانشمندان تاويل آن را ميچيزي است كه مجاهد مي
سخن در تفسير قول او چنين و چنان  »كذاالقول يف تاويل كذا و«گويد: در تفسير خود مي

: اهل تفسير در تفسير اين آيه با هم اختالف »يهويل في هذه اآلأهل التأاختلف «است، و 
 !باشدويل، تفسير ميأهاي ديگر شبيه به اين، و مراد ايشان از كلمه تدارند، چيز
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 ويل و معني:أتفسير و ت

شود؛ براي نمونه فرّاء تفسير خود را اطالق مي »تفسير«بر  »معني«و بعضي اوقات 
ناميده است و از ابو العباس احمد بن يحيي در مورد تاويل سوال شد؟ » معاني قرآن«

باشند، و ابن العرابي نيز اين را گفته عني وتأويل هر سه يكي ميفرمودند: تفسير و م
11Fاست

1. 
 از ابن مسعود روايت شده كه گفته: در ميان ما چنان بود كه هر وقت ده آيه را ياد

بخوبي درك كرده بدان عمل گذشتيم مگر اينكه معاني آن را گرفتيم از آن نمي مي
 كرديم. مي

شود: تفسير آيه، يا تاويل آيه، يا معني آيه چنان و بنابراين درست است كه گفته مي
است اما اگر ما به علم (قائم به ذات خود) نگاه كنيم، علمي كه كتابها و مردان مخصوص 

يابيم كه به خود را دارد، ما براي اين علم تنها يك اسم كه براي همه متعارف است مي
 ».علم التفسير«عبارتست از 

 ت براي قرآنتوضيح سن غتفسير پيامبر 

 ﴿ فرمايد:خداوند مي                            

        ﴾ پس  ،كردن و خواندن آن بر عهده ماست چرا كه جمع] 19 -17: مة[القيا

سپس بيان و توضيح آن نيز بر عهده  ،آن پيروى كنهر گاه آن را خوانديم از خواندن 
 .ماست

﴿ فرمايد:و مي                   ﴾  :2[يوسف.[ 

حفاظت و نگهداري، خداوند سبحان چنانكه كفالت نگهداري قرآن را به عهده گرفته، 
ي قرآن را فهميده و هيچ و پيامبر معني همه ،تهبيان آن را نيز به عهده خويش گرف شرح و
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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 بعضي آو پيامبر در تفسير قر
به وحي و دستور و  را كند، و تمام اين كارهامي اوقات عام را تخصص و خاص را تعميم

﴿ دهدتعميم و توفيق خداوند متعال انجام مي                  

         ﴾  :اين سخن  ،گويد و از سر هوس سخن نمى« ].5 -3[النجم

 .»شود نيست ىبجز وحيى كه وحى م



 

 
 

 قسمت دوم:

 اثني عشري ي تفسير و اصول آن نزد شيعه





 

 
 

 سه روش
گويد: در ميان اهل علم هيچ مخالفي براي اينكه سنت نبوي سه مي امام شافعي 

يكي اينكه خداوند  ؛اند، و آن دو روشروش دارد نيافتم، همه بر دو روش آن اجماع كرده
و  ،و پيامبر هم مانند آن نص قرآن، نصي بيان كندباشد،  آوردهبا نص موردي را در قرآن 

واضح و مراد از آن را و ديگري مانند اجمالي كه در قرآن نازل شده است، و پيامبر معني 
 .باشدو اين دو روش مورد اختالف ميان دانشمندان اسالمي نمي. كندمي روشن

ت قرار داده آن را سن غو روش سوم: آن چيزي كه نصي در قرآن ندارد و پيامبر 
گويند: به علت اينكه خداوند اطاعت و پيروي از پيامبر را واجب ميها  آن است. بعضي از
كند خداوند به پيامبر اجازه داده در كه به رضايت او توفيق پيدا مي هدانستگردانيده و مي

 كند.  قانونگذارين براي آن نصي وجود ندارد براي مردم آمورد چيزهايي كه در قر
حتماً اصلي در قرآن  قانون نهادهاند: هر چيزي كه پيامبر براي مردم ضي هم گفتهو بع

ي انجام دادن آن را بيان كرده و اصل فرضيت چنانكه پيامبر تعداد نمازها و شيوه ،دارد
ي معامله و چيزهاي ديگري كه براي مردم و همچنين شيوه ،نماز در قرآن وارد شده است

 ﴿ فرمايد:داوند ميتشريع كرده است، زيرا خ           ﴾ ة[البقر: 

  ﴿ گويد:و مي ]188       ﴾ 275: ة[البقر.[ 

فرمايد: هر چيزي كه خداوند به است كه مي آوردهي پيامبر را و امام شافعي فرموده
ام و هر آنچه خداوند از شما نهي كرده تماً آن را به شما دستور دادهشما دستور داده ح

12Fامحتماً آن را از شما منع كرده

باشند بسيار سنتهايي كه با تفسير مرتبط نميو در مجموع  1
 هستند. ناچيز
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بسياري از احكام عبادات و معامالت و احوال شخصيه و  غمشخص است كه پيامبر 
 روشن گردانيده است، و تنها راه معرفترا اند قرآن بيان نشدهچيزهاي ديگري نيز كه در 

پيامبر كه به  شرح و تفصيلو اما  ،باشدروشنگري پيامبر ميشرح و تفسير و يا همان ها  آن
 ياران گرامي ايشانباشد كه باشد بسيار نيستند و اين هم به اين سبب ميتفسير مرتبط مي

ترين فصيح ازها  آن نازل شده وها  آن قرآن به لغت ؛ زيرابودندآگاهترين مردم به قرآن 
پس ظاهر قرآن كريم را  آگاهي كامل داشتند.بر اسباب نزول  همچنين و اند بودهمردم 
اند: از ابن مسعود روايت شده كه فرموده: در اند و احكام را استنباط و تطبيق كردهدانسته

گذاشتيم مگر اينكه معاني رفتيم از آن نميگميان ما چنان بود كه هر وقت ده آيه را ياد مي
 كرديم.گرفتيم و به آن عمل ميآن را ياد مي

گفتند هنگامي كه دادند ميهايي كه به ما قرآن را ياد مي گويد: آنو ابو عبدالرحمان مي
گذاشتيم مگر اينكه آن را تطبيق و اجرا گرفتيم از آن نميدر خدمت پيامبر ده آيه را ياد مي

13Fآموختيم. همگام مي ديم، پس ما علم و عمل راكرمي

1 
گويد: اما در مورد تفسير اين را بايد بدانيم كه قرآن به لغت عرب و ابن خلدون مي

سايه فهميدند و معاني آن را در قرآن را ميها  آن نازل شده، و هر كدام ازها  آن اساليب
آيه جهت بيان توحيد و  كردند، و قرآن جمله جمله و آيهو جمالت آن درك مي كلمات

 برخي ديگرها به عقائد و از آن آيه برخيشد، و فرضهاي ديني و بر حسب وقايع نازل مي
ي قبلي بود، و پيامبر و بعضي از آن مقدم و بعضي متاخر و ناسخ آيه ،به احكام متعلق بود

آن ها  آن كرد وكرد و به اصحاب شناسايي ميمجمل را بيان و ناسخ را از منسوخ جدا مي
 14F2.دانستندو سبب نزول و مقتضي حال آيات را مي ،شناختندرا مي

                                           
 .1/80اين دو جمله را در تفسير طبري تحقيق شاكر نگاه كنيد  -1
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كنيم، زيرا بعضي از اصحاب بعضي آيات مالحظه مي» كردندرا با فهم كلمات و جمالت آن درك مي
 اند و چيزهايي بر اصحاب مخفي بوده است.را اشتباه فهميده
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 آوري احاديث مربوط به تفسيرجمع

ها  آن اماند و توانستهاز احاديث صحيح و حسن كه به تفسير مربوطبرخي و در اينجا 
بر كتابهاي زير اعتماد  در اين راستاآورم و آوري كنم را ميرا به قدرت خداوند جمع

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

كتاب  گويد:ابن حجر در نهايت كتاب فتح الباري مي .كتاب تفسير اخراج كرده است
باشد و حديث موصول مي 465حديث مرفوع و يا در حكم مرفوع و  548تفسير شامل 

حديث مرفوع و يا در حكم مرفوع و  448ديث تكراري آن احا ،باشندمي معلقهبقيه همه 
 448احاديث تكراري آن  .باشندباشد و بقيه همه معلقه ميحديث موصول مي 465

بر اخراج بعضي  حديث است، و احاديث ناب و خالص آن صد حديث هستند، و مسلم
-بودن ظاهر نمي را اخراج نكرده زيرا در مرفوعها  آن موافقت كرده و بسياري ازها  آن از

 تا هستند. 66هم ها  آن از تفسير ابن عباس گرفته شده است كهها  آن باشند، و بيشتر
پس . باشداثر اصحاب و تابعين در آن مي 580گويد: و بعد از ذكر اين احاديث مي

و در صحيح بخاري  ،گرفته است برصحيح بخاري بسياري از احاديث و آثار مرفوع را در 
اضافه بر اين . كنيمسند نداريم، هر چند كه ما به احاديث مرفوع اكتفا مي سيبررنيازي به 

ابن حجر در شرح خود احاديث مربوط به آن موضوع را با روايتهاي مختلف همراه با 
 كند.ذكر راوي ذكر مي

هر چند امام مسلم در اين مورد  ،ثانياً: صحيح مسلم همراه با مختصر حافظ المنذري
15Fرا اخراج نكرده احاديث بسياري

دليل به  را اندهايي كه ايشان اخراج كرده ولي تنها آن 1
 گيريم.صحت آن مي

الدين سيوطي: ايشان بعد از ذكر طبقات مفسرين  (اإلتقان في علوم القرآن) جاللثالثاً: 
 گويد: و چون سخن ما در آنچه خواستيم در اين كتابكه نزديك به اتمام كتاب است مي
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رسيده ـ از تفسيرهاي كه  غبجاست كه آن را با آنچه از پيغمبر  هان يافتپاي بياوريم،
 تصريح شده ـ خاتمه دهم.ها  آن مرفوع بودن

اين است آنچه به دستم رسيده از  گويد:و بعد از ذكر احاديث زيادي در اين مورد مي
صحيح، حسن، ضعيف، مرسل، و  ؛تصريح شده استها  آن تفاسير مرفوعي كه به رفع

 .را در اينجا آوردم و به احاديث جعلي و اباطيل اعتماد نكردمها  آن ضلمع
گيريم، تنها از احاديث صحيح تقان كمك ميو آنگاه كه ما از احاديث وارد شده در اإل

كنيم و براي ما مهم نيست كه آن احاديث را از كتابهاي سنت و يا و حسن آن استفاده مي
 .آوري كرده باشدتفسير جمع

ي امام سيوطي: و اين كتاب با كتابهاي ثور) نوشتهأ: (الدر المنثور في التفسير بالمرابعاً
باشد، و احاديث ضعيف و قبلي ايشان فرق دارد، اين در شش جلد و با حجمي بزرگ مي

 باشد.موضوع آن بيشتر از احاديث صحيح مي
بعضي از آيات به آن  ايم، و ليكن تنها در تفسيري آن را نخواندهو هيچ كدام از ما همه

دهد و ايم، زيرا ايشان در ذكر راويهاي گوناگون بسيار فراوان تفصيل ميمراجعه كرده
 .كندهمچنين به رجال حديث و تفسير آن نيز اشاره مي

 حديث) 35(سي و پنج 

هايي كه من جمع  كنيم، و تعداد آنشروع مي غبعد از اين به ذكر احاديث پيامبر 
 باشد.مي حديث 35ام كرده
 غخواندم، پيامبر ـ از ابي سعيدبن معلي روايت شده كه گفته: در مسجد نماز مي1
به او جواب ندادم، بعد از نماز خدمت پيامبر رفتم و عرض كردم، من نماز صدا زدند، مرا 

﴿ خواندم، فرمودند مگر خداوند نفرموده:مي         ﴾ نفال:[األ 

 »جواب دهيد؟ها  آن هنگامي كه خدا و پيامبرش شما را خواستند به« ]24
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هاي قرآن بعد گفت: قبل از اينكه از مسجد بيرون برويد يك سوره از بزرگترين سوره
دهم، بعد دستم را گرفت، و هنگامي كه خواست از مسجد بيرون برود به را به شما ياد مي

 دهم؟ گفتي قرآن را به شما ياد ميترين سورهاو عرض كردم: مگر نگفتي: بزرگ

﴿       ﴾ اين سبع المثاني و قرآن ارزشمند و  ]2: تحة[الفا

 بزرگواري است كه به سوي من فرستاده شده است.
ديگر در  يسند باو ترمذي  ،الكتاب تحةالبخاري ـ كتاب التفسير ـ باب ما جاء في فا(

 ؛فضائل القرآن باب: ما جاء في فضل فاتحه الكتاب روايت كرده است و گفته كهكتاب 
اند: به فتح الباري حسن و صحيح است و ابن خزيمه و حاكم نيز آن را اخراج كرده

 .)مراجعه شود 8/157
اند و : يهود (مغضوب عليهم) مورد خشم خداوند واقع شدهندفرمود غـ پيامبر 2

ي فاتحه الكتاب و باشند. (ترمذي در ابواب التفسير: سورهي) گمراه ماليننصاري (ض
سيوطي اخبار بسياري را  8/159اند. فتح الباري احمدبن حبان اين روايت را گزارش كرده

گويد: ابن ابي حاتم گفت: اختالفي ميان مفسرين در تفسير كند و بعد ميروايت مي
 .)1/16م ـ الدر المنثور ييابمي(مغضوب عليهم) به يهود و (ضالين) به نصاري را ن

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

﴿ (البخاري ـ كتاب التفسير ـ سوره بقره ـ باب:                 

    ﴾ سرتان نگاه داشتيم و براي شما  يايباني، باالو ابر را چون س ]57: ة[البقر

 ).8/164فتح الباري . ترنجين و بلدرچين فرستاديم)

﴿ فرمود: به بني اسرائيل گفته شد: غـ پيامبر 4                

                                 

   ﴾ ي آن شهر با خشوع و خضوع وارد شويد، و و از دروازه ].58: ة[البقر

به مسجد در نيامدند ها  آن زيم)ربگوييد خدايا از گناهان ما در گذر تا گناهان شما را بيام
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، (كه كالمي است »حبة يف شعرة« اي معذرت خواهي گفتند:و دسته جمعي نشستند و به ج

باشد و مقصود بني اسرائيل مي »در موي ياآن دانه«نامفهوم و بي معني چون معني لغوي 
و  ،اين بود كه با قول و عمل با دستور خداوند مخالفت نمايند و به جاي سجده بنشينند

 د).خواهي سخن نامفهوم و بي معني بگوينبه جاي معذرت
در  ،گويد: به روي چشمشود ميد: در روز قيامت نوح خواسته ميدنفرمو غـ پيامبر5

 .گويد: آريگويد: آيا تبليغ و ابالغ كرديد؟ در جواب ميخدمتم اي پروردگار، خداوند مي
اي پيش ما نيامد، گويند: ترسانندهشود: آيا به شما ابالغ كرد؟ ميسپس از امتش سوال مي

گويد: محمد و امتش، پس همه گواهي گويد: گواه و شاهد داريد؟ نوح مييبعد به نوح م
 باشد:آيه مي اين باشد و اين تفسيرد كه نوح ابالغ كرده، و پيامبر بر شما گواه مييدهمي

﴿                            ﴾ 

 ].143: ة[البقر
 روي كرديم تا گواهاني بر مردم باشيد و پيامبر گواهي بر شما باشد.شما را ملت ميانه

﴿ (بخاري ـ كتاب التفسير ـ سوره بقره: باب      ﴾  و احمد و نسائي و

 ).8/172فتح الباري  اند.ترمذي و ابن ماجه نيز اين را روايت كرده
ي سپيده گويد: خدمت پيامبر عرض كردم: اي رسول خدا! رشتهـ عدي بن حاتم مي6

 ي سياه به چه معني است؟از رشته
بعد  بري حقا كه كم فهم هستي، چنين گمان ميآيا واقعاً رشته و تار است؟ گفت: اگر 

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

  ﴾  و ترمذي در تفسير آن آيه حديث فوق را آورده و بعد گفته: اين حديث حسن و

 صحيح است.



 35 ي اثني عشري قسمت دوم: تفسير و اصول آن نزد شيعه

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

     ...﴾ خواهيد ي شما هستند پس از هر راهي كه ميزنان شما محل بذرافشان

 به آن محل درآييد.
يعني از يك دريچه و سوپاپ (ترمذي آورده و گفته: اين حديث حسن و صحيح 

آمد و عرض كرد: اي رسول  غاست) و از ابن عباس آمده كه فرمود: عمر نزد پيامبر 
ي جماع مشب شيوهخدا هالك شدم، پيامبر فرمود: چه چيزي شما را هالك كرد؟ گفت: ا

يه بر آگويد: پيامبر هيچ جوابي را به او نداد، تا اينكه اين را تغيير دادم. ابن عباس مي

﴿پيامبر نازل شد               ...﴾  بعد فرمود: از جلو و عقب

حسن و غريب است و ابن  :تهدر غير دبر و موقع حيض درآييد. (ترمذي آورده و گف
اند به الدار المنثور گويد: احمد و ترمذي اين را صحيح دانسته) مي8/191حجر در الفتح 

 ).267ـ 1/261جهت بسياري از اخبار مرفوع و موقوف مراجعه كنيد 
در روز خندق فرمود: از نماز ميانه تا غروب شمس ما را حبس كردند،  غـ پيامبر 8

افِظُوا«تش كند (بخاري ـ سوره بقره: باب آهايشان را پر از اشانهخداوند قبرها و ك ىلَ  حَ  عَ

اتِ  لَوَ الةِ  الصَّ الصَّ طَى وَ سْ هي  ىالدليل ملن قال الصاله الوسط« مسلم در كتاب الصاله باب »الْوُ

نماز «ورده است، و در بعضي روايتها: ما را از نماز ميانه آچندين روايت  »العرص ةصال

و گفته: حسن و صحيح  "نماز ميانه نماز عصر است"كردند، و نزد ترمذي مشغول » عصر
الدر المنثور  ،2/192االتقان  ،8/195الباري اند: فتحاست، و ديگران نيز اين را روايت كرده

 .305ـ 1/300
شود كند، فرمود: مسكين به كسي گفته نميروايت مي غاز پيامبر  ـ ابو هريره 9

شود كه گيرد، بلكه مسكين به كسي گفته مياي را ميا، و يا لقمهكه خرمايي يا دو خرم

 ﴿ يخواهيد آيهكند. اگر ميشرم و حيا مي       ﴾ با  ].273: ة[البقر

ي بقره ـ باب (بخاري ـ سوره خواهند) را بخوانيد.الحاف و اصرار چيزي از مردم نمي
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﴿        ﴾  و احمد و ابو داود و نسائي از طريق عبداالرحمان بن

كند. هر كس چهل درهم داشته باشد ابي سعيد از پدرش در حديث موضوعي روايت مي
ابن خزيمه و ابن حبان اين روايت را  ،و گدايي كند حقيقتاً الحاف و اصرار كرده است

 اند.صحيح دانسته
در حديث موضوعي اين را  ،مردي از بني اسد ،سارو احمد نيز از طريق عطاءبن ي

و دوباره احمد همراه با سنائي از طريق عمروبن شعيب از پدرش و او  روايت كرده است.
و الدار  203ـ 8/202از جدش در حديث مرفوعي اين را روايت كرده است. فتح الباري 

 ).363ـ 1/358المنثور 
س مالي را بدهد و زكات آن را ندهد، اين فرمايد: خداوند به هر كمي غـ پيامبر 10

شود در حالي كه دار به گردن او آويزان ميمال در روز قيامت به عنوان ماري شاخ

 ﴿خواند  گويد: منم مال و گنج شما. بعد اين آيه راگيرد و مياستخوان آرواره او را مي

                    ﴾  :تا آخر اينكه (البخاري ]. 180[آل عمران

 ـ سوره آل عمران: باب                 :ما من «، و نزد ترمذي

هر كس زكات مالش را ادا  »ال جعل اهللا يوم القيامه يف عنقه شجاعاً إرجل يؤدي زكاة ماله 

و گفته اين حديث حسن  .شوديخته ميويامت به عنوان ماري به گردن او آنكند در روز ق
اند. فتح و صحيح است و احمد و نسائي و ابن خزيمه نيز اين حديث را روايت كرده

 )8/230الباري 
بلند شد و بعد از حمد و شكر و سپاس خداوند فرمود: اي مردم شما  ـ ابوبكر 11

﴿ خوانيداين آيه را مي                       ﴾ 

اي مومنان مواظب خود باشد، هنگامي كه شما هدايت يافتيد گمراهي  ].105: ة[المائد
كنيد، و من از رساند) و آن را در غير جاي خود استعمال ميگمراهان به شما زياني نمي

-كنند و آن را تغيير نميفرمود: آنگاه كه مردم منكر را مشاهده ميخدا شنيدم كه مي پيامبر
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را معاقبه كند. (ابن ابي شبيه و احمد و عبدبن ها  آن يدهند، احتمال دارد كه خداوند همه
ن را صحيح دانسته و نسائي و ابن آد خويش و ابو داود و ترمذي كه نيو حميدي در مسا
 ).2/193االتقان  ،2/339اند ـ الدار المنثور  كرده ماجه آن را روايت

   ﴿ فرمود: پنج چيز از غيبها هستند غـ پيغمبر 12       

                            

         ﴾  :ي خداست،  گاهي از فرا رسيدن قيامت ويژهآ .]34[لقمان

-باراند، و مطلع است از آنچه در رحمها است و هيچ كس نميو او است كه باران را مي

آگاه و  خداوندميرد قطعاً آورد و در كدام سرزميني ميداند فردا چه چيز را فرا چنگ مي
را ها  آن و در روايت ديگري آمده كه فرمود: پنج چيز به جز خدا هيچ كس .باخبر است

داند كه آورد، و هيچ كسي نميداند فردا چه چيزي را فراچنگ ميداند: هيچ كس نمينمي
بارد، و چه چيزي در رحمهاي مادران است، و ميرد و كي باران ميدر كدام سرزمين مي

هُ  رسد به جز خداوند پاك و منزه) (البخاري ـ سوره انعام. باب:يكي قيامت فرا م نْدَ عِ (وَ

.( يْبِ اتِحُ الْغَ فَ  مَ
و حاكم اين حديث را روايت  اند هو احمد و بزار و ابن حبان آن را صحيح نيز دانست

 .)3/15، الدار المنثور 8/514(الفتح الباري . اندكرده
شود، يد از مغرب طلوع نكند قيامت بر پا نميفرمود: تا وقتي كه خورش غـ پيامبر 13

كه آورند، ولي آن روز روزي است هنگامي كه مردم آن را مشاهده كردند همه ايمان مي
(البخاري . را قرائت فرمودند يهآايمان كسي كه قبالً ايمان نياورده باشد سودي ندارد. بعد 

 يمانها).إنفس  نعام. باب: (قله لم شهداءكم)، باب (ال ينفعـ سوره اال
و در  2/194اند، (االتقان و مسلم و احمد و ترمذي نيز اين حديث را روايت كرده

 ﴿ شوندروايت مسلم (سه چيز وقتي خارج مي               

           ﴾  :158[األنعام[. 
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اند يا ايمان نياوردهـ ظهور برخي عالمات آخرت ـ دن افرادي كه قبل از آن ايمان آور
ها  آن اند سودي به حالشان نخواهد داشت) واينكه با وجود داشتن ايمان خيري نيندوخته

عبارتند از: طلوع خورشيد از مغرب، دجال، و دابه االرض، ايمان آوردن بعد از ظهور اين 
 بخوانيد). 62ـ  3/57ار بسياري را در الدار المنثور و اخب. سه چيز ارزشي ندارد

زند: كه سالم بمانيد و هرگز مريض نشويد، زنده د: منادي ندا ميدنفرمو غـ پيامبر 14
بمانيد و هرگز نميريد، و جوان باشيد و هرگز پير نشويد، و در ناز و نعمت باشيد و هيچ 

﴿ وقت نااميد نشويد، و اين تفسير آيه                  ﴾ 

﴿راف ـ باب ع(مختصر مسلم ـ سوره األ ]43[األعراف:        ﴾  و ابن ابي

شبيه و احمد و عبدبن عميد و دارمي و ترمذي و نسائي و كسان ديگري نيز اين حديث 
 .)3/58الدار المنثور  اند: را روايت كرده

به او عرض  ،كنار من گذشتاز گويد: عبدالرحمان ابي سعيد خدري ـ ابو سلمه مي15
ناميد؟ در جواب گفت: پدرم كردم: پدر شما چه مسجدي را تاسيس شده بر تقوي مي

گفت: خدمت پيامبر به منزلش رفتم، گفتم: اي رسول خدا كدام مسجد بر تقوي تاسيس 
پيامبر كمي از شن را برداشت و آن را بر زمين پرت كرد، بعد گفت: آن شده است؟ گفت: 

دهم من از پدرت شنيدم گويد: گفتم: گواهي ميمسجد، مسجد مدينه است. ابو سلمه مي
 كرد.كه همين گونه آن را بازگويي مي

(مختصر صحيح مسلم ـ كتاب الصاله، باب: في المسجد الذي اسس علي التقوي، و 
باب، بيان المسجد الذي اسس علي التقوي، و ابن ابي الشبيه و احمد و كتاب الحج، 

اند و در يكي از روايتها: دو مردم در عصر پيامبر ترمذي و نسائي نيز اين را روايت كرده
گفت: آن مسجد در مورد مسجدي كه بر تقوي تاسيس شده اختالف پيدا كردند، يكي مي

، خدمت پيامبر آمدند و از ايشان سوال كردند؟ گفت مسجد قباء استپيامبر و ديگري مي
 .2/195االتقان  ،3/277الدار المنثور . پيامبر فرمود: آن مسجد من است
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يه در مورد مسجد قباء نازل شد ولي اگر اين مسجد از آو اين مشخص است كه اين 
ابن به سخن  تر است.روز اول بر تقوي تاسيس شده باشد، مسجد پيامبر به اين نام اولي

مراجعه  26: ص كساءالهل أمهات املومنني وأ(آية التطهري بني تيميه و ابن كثير در كتاب من: 
 .شود)

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

      ﴾  :ر آن است و براي نيكوكاران نيكوترين پاداشها و زياده ب ]26[يونس

شوند، منادي ندا بهشت و اهل جهنم داخل جهنم مي گفت: آنگاه كه اهل بهشت داخل
خواهد آن را به اي از جانب خداوند داريد كه ميدهد: اي اهل بهشت شما وعدهسر مي

گويند: و آن وعده چيست؟ مگر خداوند ترازوي اعمال نيك ما را سنگين شما بدهد، مي
ما را داخل بهشت و دور از جهنم نكرد؟ گفت: پرده را از روي خود و روي ما را سفيد و 

از همه چيز ها  آن كنند، به خدا قسم كه نگاه به خداوند برايزند و به او نگاه ميكنار مي
-(احمد و مسلم و ترمذي و ابن ماجه اين روايت را گزارش كرده. تر استداشتنيدوست

نَىاند و در روايتي ديگر:  سْ ةٌ هشت : باحلُْ يَادَ زِ : نگاه به خداي تعالي است. الدار المنثور وَ
 ).2/195التقان  ،3/305

 ﴿ در مورد آيه غـ از پيامبر 17            ...﴾ 

، روايت شده است كه »براي آنان در زندگي دنيا و آخرت بشارت است« ]64[يونس: 
شود و بشارت بيند يا براي او ديده مين در دنيا خواب خوبي است كه مومن ميفرمود: اي

ترمذي كه آن را و به و احمد ي(سعيدبن منصور و ابن ابي ش. آخرت وي بهشت است
 ).196ـ 2/195االتقان  ،3/313اند. الدر المنثور حسن دانسته اين را روايت كرده

شود، وردگارش تا محوطه او نزديك ميفرمود: در قيامت مومن از پر غـ پيامبر 18
شناسيد؟ پرسد: فالن گناه را ميخواهد و از او ميخداوند در مورد گناهانش از او اقرار مي

گويد: در دنيا آن را شناسم: خداوند ميگويد: آري خداوندا ميدو بار پشت سر هم مي
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و اما كافران  ،شودميجمع ها  آن كنم. بعد كتاب حسناتپوشيدم و امروز شما را عفو مي
همان كساني هستند كه پروردگارشان را ها  اين شود:گفته ميها  آن در حضور ديگران به

﴿ باب، (بخاري ـ سوره هود كردند.تكذيب مي                 

      ﴾. 

وبه و قبولها، باب: في النجوي و تقرير العبد بذنوبه، و مختصر صحيح مسلم كتاب، الت
اند. الدر و ابن جرير و كساني ديگر نيز اين را روايت كرده شيبهابن مبارك و ابن ابي 

 ).3/325المنثور 
دهد تا ظلم را به دلخواه خود : خداوند به ظالم فرصت ميندفرمود غـ پيامبر 19

 اين آيه را خواندآن كند، بعد از رگز او را رها نميگيرد و هپيگيري كند، بعد او را مي

﴿                      ﴾  :102[هود[ .

﴿ (بخاري ـ سوره هود ـ باب     ﴾  و مسلم مختصر صحيح مسلم ـ كتاب

و ترمذي و نسائي و ابن ماجه و ديگران نيز اين حديث را  الظلم ـ باب، في االمال للظالم.
 3/439الدار المنثور . اندروايت كرده

گويد: مردي خدمت پيامبر آمد و گفت: اي رسول خدا زن مي ـ ابن مسعود 20

﴿ شداي را بوسيدم چكار كنم كه خداوند مرا عفو كند، بعد اين آيه نازل بيگانه  

                               ﴾ 

باشد؟ پيامبر فرمود: شامل هر كس كه آن مرد گفت: اين شامل من هم مي ]114[هود: 

﴿ي هود ـ باب: خاري ـ سورهباشد (ببخواهد به آن عمل كند مي       ﴾. 
و در روايت مسلم: مردي خدمت پيامبر آمد و گفت: در كنار شهر با زني خلوت كردم 

اجرا كن. عمر به او گفت: اگر بر خود  منولي با او همبستر نشدم، حكم خداوند را بر 
بر هيچ جوابي به او نداد تا آن مرد رفت و پيام ،پوشانيديد خداوند آن را پوشانيده بودمي
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﴿بعد پيامبر مردي را دنبال او فرستاد و اين آيه را بر او تالوت كرد        

    ﴾. 

گفت: اي پيامبر خدا اين تنها مخصوص او است؟ پيامبر فرمود: نه، ها  آن مردي از ميان
 .ستي امت ابلكه براي همه

اند. الدار المنثور ترمذي و نسائي و كساني ديگر نيز اين را روايت كردهو و احمد (
3/352.( 

: كدام يك از شما درختي را ندگويد: خدمت پيامبر بوديم فرمودمي ـ ابن عمر 21
ي خود شود و هميشه ميوهشناسد كه به مرد مسلمان شبيه است و برگهايش ريخته نميمي

گويد: خرما به ذهنم خطور كرد، ولي وقتي كه ديدم ابوبكر و عمر عمر مي دهد؟ ابنرا مي
 غزنند، دوست نداشتم كه حرف بزنم. وقتي كه هيچ كس جواب نداد پيامبرحرف نمي

 فرمود آن خرما است.

﴿ ـ باب: 24 :ي ابراهيم(البخاري ـ سوره                  

...﴾. اند ـ ترمذي و نسائي و حاكم و ابن حبان و احمد نيز شبيه اين را روايت كرده

مختصر صحيح مسلم: كتاب االيمان ـ باب مثل . 77ـ 4/74الدار المنثور  2/197االتقان 
 المومن...)

دهد كه جز اهللا فرمود: هر گاه از مسلماني در قبر سوال شد گواهي مي غـ پيامبر 22
 ايي نيست و اينكه محمد رسول خدا است و اين است كه خداي تعالي فرموده:خد

﴿                        ﴾  :27[ابراهيم[ 

-آخرت پايدار ميي استوار در زندگي دنيا و اند بر گفتهخداوند كساني را كه ايمان آورده

االتقان . اند(بخاري و بسياري ديگر از بزرگواران نيز اين حديث را روايت كرده دارد.
 ).4/78الدر المنثور  ،2/197
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امتياز بيشتر  25: نماز جماعت ندفرمود غكند كه پيامبر روايت مي ـ ابو هريره 23
 .شوندبح جمع مياز نماز تنهايي دارد، و فرشتگان شب و فرشتگان روز در نماز ص

﴿ ابو هريره گفت: اگر دوست داريد اين آيه را بخوانيد           

   ﴾  :بخاري  براستي كه قران خواندن (نماز) فجر مشهود است. ]78[االسراء)

 ﴿ـ باب:  ءي اسراـ سوره     ﴾.  مسلم و عبدالرزاق و ابن جرير

و نسائي و ابن ماجه و ديگران از ابو هريره  اند، و احمد و ترمذي كه آن را صحيح دانسته

﴿ي در مورد آيهرا اين روايت             ﴾  گزارش

 .)2/198التقان ا ،4/196الدر المنثور  اند.داده
فرمود: موسي به سخنراني ميان بني اسرائيل پرداخت. از او سوال شد:  غـ پيامبر 24

چه كسي از همه عالمتر است؟ گفت: من از همه عالمتر هستم. خدا او را به علت اينكه 
-علم را به خداوند نسبت نداد مورد سرزنش قرار داد، پس خداوند به او وحي كرد: بنده

البحرين دارم كه از شما عالمتر است. موسي گفت: پروردگارا چگونه او را  اي در مجمع
بيابم؟ گفت: يك ماهي را در سبدي بزرگ با خود بردار و برو، در هر كجا ماهي را گم 

يابيد. پس موسي يك ماهي را در سبدي بزرگ با خود برداشت و كردي آنجا او را مي
 همراه يوشع بن نون به راه افتاد...)

نيز در صحيح بخاري به شرح فتح الباري بخوانيد  را ن خبر و خبرهاي ديگرياي
و مختصر صحيح مسلم ـ كتاب ذكر االنبياء و  240ـ 4/229الدر المنثور . 425ـ 8/409
 ).في فقر موسي مع الخضر عليهما السالمضلهم ـ باب: ف

بحران پرسيدند:  گويد: پيامبر مرا به سوي بحران فرستاد، اهلـ مغيره بن شعبه مي25
خوانيد: يا اخت هارون = اي خواهر هارون) و حال اينكه موسي سالها ايد كه ميديده

بازگشتم و اين را بر آن  غپيش از عيسي بوده است؟ پس به خدمت رسول خدا 
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خبر ندادي كه آنان به نام پيغمبران و صالحان ها  آن حضرت عرضه داشتم، فرمود: چرا به
 شدند.ه ميپيش از خود ناميد

ه و احمد و عبدبن حميد و مسلم و ترمذي و نسائي و ديگران اين ب(ابن ابي شي
 ).2/198االتقان  ،4/270اند. الدر المنثور روايت را گزارش كرده

اي را دوست : هر گاه خداوند بندهندفرمود غكند كه پيامبرـ ابو هريره روايت مي26
ني را دوست دارم پس او را دوست بدار، آنگاه در كند كه: من فالبدارد، جبرئيل را ندا مي

ي آيد، پس اين است فرمودهكند، سپس محبت براي او در زمين فرود ميآسمان ندا مي

...﴿ خداوند      ﴾  :خداي رحمان براي ايشان دوستي  ]96[مريم

 ).2/199االتقان  ،4/287ند ـ الدر المنثور ا(شيخان و ديگران اين را آورده قرار دهد).
كافران بر  ؛گويد: مردي خدمت پيامبر عرض كرد: اي پيامبر خدامي انس بن مالك 

شوند؟ گفت: كسي كه توانايي به راه انداختن بر دو پا رخساره در روز قيامت حشر مي
 بر رخسار به راه اندازد. تواند باشد، مي داشته

﴿ب: ن ـ با(بخاري ـ سوره فرقا                

     ﴾  :34[الفرقان.[ 

شوند: كند: مردم به سه دسته حشر ميگويد: بزار از ابو هريره روايت ميابن حجر مي
خسار. عرض كردند: چگونه بر رخسار راه اي بر راي پياده، و دستهاي سواره، و دستهدسته

 الحديث. ...روند؟مي
پياده و ها  آن تر ازفهميم كه مقربين سواره، و مسلمانان پاييناز مجموع احاديث مي
-. مسلم و ديگران آن را روايت كرده8/492شوند. فتح الباري كافران بر رخسار حشر مي

وجهه  ـ باب: حرش الكافر عىل ةصفه القيام وخمترص صحيح مسلم ـ كتاب .2/198اند. االتقان 

 ).ةيوم القيام
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﴿ گويد: وقتي اين آيه نازل شد:مي ـ عبداهللا بن مسعود 28         

              ﴾  :هايي كه ايمان  آن« ]82[األنعام

بر مردم گران آمد، پس گفتند: اي رسول  »انداند و ايمان خويش را به ظلم نيالودهآورده
كند؟ فرمود: آن طور كه شما در نظر داريد نيست، خدا؛ كداميك از ما بر خودش ظلم نمي

 ﴿ ايد كه لقمان به پسرش گفت:مگر نشنيده     ﴾ » همانا شرك ظلم

 .»تبزرگي اس

 ﴿ :ي لقمان ـ باب(بخاري سوره          ﴾  و احمد و

مختصر صحيح  ،3/26الدر المنثور  ،2/193االتقان  اند.مسلم و ديگران نيز روايت كرده

﴿ي االنعام ـ باب مسلم: كتاب، التفسير: سوره             ﴾. 

آمدم، و عرض كردم: اي  غگويد: خدمت پيامبر بن مسيك مرادي ميـ فروه29
ي خويش بجنگم؟ اي ام با كافران قبيلهدهيد به وسيله مسلمانان قبيلهرسول خدا اجازه مي

خدمت ايشان مرخص  از را بده، هنگامي كهها  آن ي جنگ بابه من اجازه ؛پيامبر خدا
ات را به ايمان دعوت كن، هر كدام ايمان آوردند، پس دنبالم فرستاد و گفت: قبيله شدم،

او را قبول كن، و هر كدام ايمان نياوردند عجله نكن تا در اين مورد با شما سخن بگويم، 
گفت: و خدا در مورد سبا نازل كرد آنچه كه نازل كرد. مردي در مورد سبا پرسيد: كه آيا 

بلكه مردي بوده است كه برايش ده فرزند متولد شد  :است؟ فرمود سبأ زن يا سرزمين
كه در شام ها  آن شش تن از آنان در يمن و چهار تن ديگر در شام ساكن شدند و اما

عامله، و اما ساكنين يمن عبارتند از:  وساكن شدند عبارت بودند از: لخم، جزام، غسام 
دي پرسيد: اي رسول خدا أنهار كيست؟ ار. مرهأزد، أشعريون، حمير، كنده، مذحج و ان

گفت: نسب خشعم و بحيله است. (احمد و عبدبن حميد و بخاري در تاريخ خويش و 
و ابن منذر و حاكم كه آن را صحيح دانسته و ابن مردويه  ترمذي كه آن را حسن دانسته

 اند.اين را روايت كرده
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ي سبأ ز رسول خدا دربارهاند: مردي اروايت كرده احمد و ديگران از ابن عباس 
پرسيد كه آيا مرد يا زن يا سرزمين بوده است؟ فرمود: بلكه مردي بوده است كه برايش ده 
فرزند متولد شد شش تن از آنان در يمن و چهار تن ديگر در شام ساكن شدند. يمنيها 

م، لخ: يها عبارتند ازمعبارت بودند از: مذحج، كنده، أزد، اشعريون، انهار و حمير، و شا
 .2/200االتقان  ،5/231الدر المنثور . جزام، عامله و غسان

ي ميان آن دو دميدن : فاصلهندفرمود غكند كه پيامبر روايت مي ـ ابو هريره 30
نه خير. يكي ديگر گفت: چهل سال؟  :چهل است گفتند: اي ابو هريره چهل روز؟ فرمود

بر آن اطالعي ندارم و همه اعضاي انسان نه خير. گفتند: چهل ماه؟ فرمود: من هم  :فرمود
ي حيات مخلوقات رود و از آن نكتهبه جز منشا حيات او كه در مكان دم است از بين مي

 شود.درست مي
بارد، و انسانها مانند گياه از زمين و در روايت ديگري: و بعد از آسمان باراني مي

وان كه منشا زندگي است از بين ي اعضاي انسان به جز يك استخآيند، و همهبيرون مي
 شوند.رود و از آن استخوان روز قيامت مخلوقات خلق ميمي

﴿ ـ باب 68:(بخاري ـ سوره زمر             ﴾ ي و سوره

﴿ ـ باب 18:نبأ           ﴾. 

اند: اين حديث عام است ولي پيامبران از آن جدا هستند، زيرا زمين بدن تهو علماء گف
مختصر صحيح مسلم ـ كتاب الفتن  ،553ـ 8/552الباري  فتحبرد. (پيامبران را از بين نمي

و  5/336عجب الذنب، الدر المنثور  الإنسان ربعون و يبلي اإلأختين نفـ باب: ما بين ال
 .اند)ديگران اين روايت را گزارش داده احمد و ابن ماجه و ترمذي و

﴿ :ندفرمود غـ پيغمبر اكرم 31          ﴾  :6[المطففين[ 

تا اينكه هر كدامشان در ترشح  »خيزندروزي كه مردم به سوي پروردگار عالميان بر مي«
 رود.بدن خود تا نصف گوش فرو مي
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﴿ ي مطفقين ـ باب(بخاري ـ سوره          ﴾.  و در روايت

شود، مردم به مردم نزديك مي به ي يك ميلمسلم: خورشيد در روز قيامت تا فاصله
روند: بعضي تا قوزك پا، و بعضي تا ي اعمال خويش در ترشح بدن خود فرو مياندازه

 رود.و بعضي تمام بدنش در عرق فرو ميزانو، و بعضي تا پايين كمر 

صفة القيامة ـ باب دنو الشمس من  . مختصر صحيح مسلم: كتاب8/696(فتح الباري: 

و مالك و عبدبن حميد و الترمذي و ديگران روايت  2/203االتقان:  اخللق يوم القيامة،

 ).6/324اند. الدر المنثور كرده
شود مود: هيچ كس پاي حساب كشيده نميفر غكند كه پيامبر ـ عائشه روايت مي32

   ﴿ فرمايد:شود گفتم: مگر نه اين است كه خداوند ميمگر اينكه هالك مي

                 ﴾  :ي هر كس نامه« ]8 -7[اإلنشقاق

فرمود: اين  »اي خواهد شدو حساب آسان و سادهاعمالش به دست راستش داده شود، با ا
حساب نيست، بلكه عرضه بر حساب است، و هر كس به پاي حساب كشيده شود هالك 

 گردد.مي

﴿ي اشتقاق ـ باب (بخاري ـ سوره        ﴾ . و مختصر صحيح

﴿مسلم ـ كتاب التفسير ـ سوره انشقاق ـ باب:     ...﴾ . و احمد و عبدبن

 .)2/203االتقان  ،6/329اند: الدر المنثور حميد و ترمذي و ديگران روايت كرده
اي از شتر و كسي كه آن در خطبه غگويد: شنيدم كه پيامبر ـ عبداهللا بن زمعه مي33

 ﴿ گفت: و فرمود:را پي كرد سخن مي     ﴾  :آنگاه كه « ]12[الشمس

اش مردي عزيز و پر حدت كه در ميان قبيله »برخاست و رفتها  آن ترينبدبخت
 نفوذناپذير بود همانند ابو ذمعه عموي زبير عوام براي آن كار برخاست.
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و سعيدبن منصور و احمد و . )706ـ 8/705ي شمس، فتح الباري (بخاري ـ سوره
اند. الدر يگران اين روايت را گزارش كردهعبدبن حميد و مسلم و ترمذي و نسائي و د

 ).6/375المنثور 
در  غاي در بقيع بوديم، پيامبر گويد: همراه جنازهمي ـ علي بن ابي طالب 34

در  حالي كه عصاي در دست داشت آمد و نشست، و ما هم كنار او نشستيم، پيامبر
نم و يا در بهشت زد گفت: جايگاه هر كس در جهبا سر عصايش به زمين مي حاليكه

نوشته شده است، و خوشبختي يا بدبختي براي انسان نوشته شده است. مردي گفت: اي 
نكنيم و ديگر عمل نيك را انجام ندهيم؟ زيرا هر  اتكارسول خدا پس چرا به آن نوشته 

رود و هر كس بدبخت باشد با كس از ما اهل خوشبختي باشد به صف خوشبختان مي
رسند و : خوشبختيها به سعادت و خوشبختي ميندفرمود غد. پيامبرشوبدبختيها جمع مي

  ﴿ :رسند، بعد اين آيه را خواندختي ميببدبختها به بد       

    ﴾  :كسي كه بذل و بخشش كند و پرهيزگاري را پيشه سازد و به «] 6 -5[اليل

ي الليل ـ از باب سوم تا باب (بخاري ـ سوره .»و باور داشته باشد پاداش خوب ايمان
 ).6/359اند: الدر المنثور الجماعه و ديگران روايت كردهرا هفتم، و اين حديث 

اي گويد: وقتي كه پيامبر به آسمان صعود داده شده گفت: بر رودخانهمي ـ انس 35
ميان تهي كشيده بودند، پرسيدم: اين وارد شدم كه اطراف او را با گنبدهاي مرواريد 

 ي الكوثر حديث اول).(بخاري ـ سوره چيست اي جبرئيل؟ گفت: اين رود كوثر است.

﴿ يدر مورد آيه گويد: از عائشه اولي: ابو عبيده مي         ﴾ پرسيدم، 

آن مرواريدهاي ميان تهي  هايداده شده و در كرانه غگفت: آن رودي است كه به پيامبر 
 ها قرار گرفته استي شماره ستارهبا ظرفهاي بسياري به اندازه

كند كه در مورد كوثر روايت مي و دومي: ابو بشر از سعيدبن جبير از ابن عباس 
فرمود: آن همان خير فراواني است كه خداوند به پيامبر داده است. ابو بشر گفت: به 
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 كه گويند: كه آن رودي در بهشت است، سعيد گفت: روديمي سعيدبن جبير گفتم: مردم
 در بهشت است قسمتي از آن، خير فراوان است.

دهد: آن رودي است كه در وسط بهشت به و در روايت نسائي؛ از عائشه گزارش مي
 پيامبر داده شده است.

گويد: و اين تاويلي است از جانب سعيدبن و ابن حجر در شرح صحيح بخاري مي
باشد و ترمذي از اي براي جمع ميان دو روايت عائشه و ابن عباس ميوسيله و بيرج

هاي طريق ابن عمر اين روايت را مرفوع كرده است: كوثر رودي در بهشت است كه كرانه
گويد: اين حديث حسن و و ترمذي مي ،آن از طال و آبگذار آن از ياقوت و مرواريد است

خدمت پيامبر بوديم يك لحظه پيامبر خوابش برد،  صحيح است و در صحيح مسلم: در
بعد با لبخندي سرش را بلند كرد عرض كرديم: چه چيزي شما را شاد كرده است؟ 

﴿ فرمود: اين سوره بر من نازل شد:        .        

...﴾. گاهتر از همه هستند. آست؟ گفتم: خدا و رسولش دانيد كوثر چيبعد گفت: مي

گفت: آن رودي است كه خداوند به من وعده داده و خير بسياري بر آن است، و آن 
و خالصه سخن سعيدبن  .شونداي است كه امت من در روز قيامت بر آن وارد ميچشمه

ا سخن ابن عباس كوثر را به خير فراوان تفسير كرده است مخالف ب. جبير اين است
 اند قرار نداده است.ديگران كه آن را با رودي در بهشت تفسير كرده

زيرا رود يكي از خيرهاي فراوان است، و شايد سعيد خواسته باشد اشاره كند كه 
سخن ابن عباس عام است و تخصيص پيامبر راجع به آن به ثبوت رسيده است و راه 

 گريزي از آن وجود ندارد.
به مجموع احاديث مربوط به اين موضوع در كتاب الدر المنثور  و ،8/732(فتح الباري 

 ).مراجعه شود 403ـ 6/401

 : بندي احاديثي جمعنتيجه
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آوري كنيم، و قبالً را جمعها  آن اين تمامي احاديث مربوط به تفسير است كه توانستم
تو پري در به نقش سنت نسبت به قرآن كريم اشاره كرديم و نيازي به تكرار آن نداريم ول

 :كنيماين احاديث مالحظاتي را بيان مي
دانستند و راهي براي شناخت آن هم جز بيان براي اصحاب آنچه نمي غـ پيامبر 1

كه از ها  آن نبوي وجود نداشت بيان فرمود، مانند: اخبار امتهاي قبلي و پيامبرانشان، يا
و قرآن به آن اشاره كرده  دهدغيبيات هستند مانند: بعضي از آنچه كه در قيامت رخ مي

 است.
فهميدند و بعضي از آيات را اشتباه مي كنيم كه بعضي از اصحاب ـ و مالحظه مي2

كرد و آن هم بيان ميها  آن كرد و مراد خداوند را برايتصحيح ميها  آن پيامبر آن را براي

﴿ :مانند         ...﴾ و 187: ة[البقر [﴿           ﴾ 

 ].82[األنعام: 
كرد، مانند: ي اصحاب و يا بعضي از اصحاب مخفي بود بيان ميـ پيامبر آنچه بر همه3

 شناخت مسكين و نماز ميانه، و مفاتح الغيب...).
كد متأها  آن پرسيد تا از صحت فهمـ پيامبر بعضي اوقات از اصحاب سواالتي مي4

-سوال كرد و اصحاب نيز آنچه دانستند از پيامبر سوال مي» شجر الطيبه«شود، چنانكه از 

﴿ كردند. مانند سوال از        ﴾ و از ﴿       

 ﴾  گردد.هر كس پاي حساب كشيده شود هالك مي غو سخن پيامبر 

شترين احاديث صحيح در تفسير آيات قرآن كريم بود و در كنار اين تفسير ـ و اين بي5
و  براي مجمالت قرآن همانند احكام عبادات و معامالت و احوال شخيصه غبيان پيامبر 

 .چيزهاي ديگر نيز وجود دارد
دليلي قانع و رد نشدني نزد جمهور مسلمين ها  آن و اين احاديث بسيار كم هستند و

 است. غرا سخن پيامبر باشد زيمي
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ها  آن شود، زيراي جعفريه نمايان ميو در اينجا شكاف ميان جمهور مسلمين و شيعه
پندارند، سخن ائمه را همانند سخن پيامبر تمامي ائمه و بزرگواران خويش را معصوم مي

ا توانند مجمل قرآن را بيان و مطلق را مقيد و عام رگويند: ائمه ميدهند و ميقرار مي
تخصيص كنند، زيرا سخن ائمه در مفهوم سنت همانند مصدري از مصادر تشريع وارد 

 كنند.نيز نقش خود را راجع به قرآن ايفا ميها  آن شود، ومي
 را نگاه كنيم بعضي احاديث معتبر نزدها  آن و به اين سبب هنگامي كه كتاب تفسير

 ش شده است.پندارند كه از ائمه گزاريابيم زيرا ميرا ميها  آن



 

 
 

 فصل اول:

 تفاسير ياران پيامبر
 

 داناترين مردم به قرآن

 احاديث موقوف و مرفوع

 ويژگيهاي تفسير آنها

 تدوين

 كتاب تنوير المقباس

 استدالل به آن حالل نيست

 ديدگاه شيعه راجع به تفسير شاگردان پيامبر اكرم





 

 
 

 رضي اهللا عنهم شاگردان پيامبرتفاسير 
 آنداناترين مردم به قر

چنانكه قبالً ها  آن ،اند ي دوم قرار گرفتهتفسير اصحاب بعد از تفسير پيامبر در درجه
ترين عرب هستند كه فصيحها  آن اشاره كرديم داناترين مردم به قرآن هستند؛ قرآن به لغت

دانستند و احكام را ياد كردند نازل شد پس ظاهر قرآن را ميو اسباب نزول را مشاهده مي
 كردند.ند و تطبيق ميگرفتمي

 احاديث موقوف و مرفوع

و بسياري از تفاسير ماثور از اصحاب هر چند كه مرفوع نيستند ولي اعتبار مرفوع را 
صحيح بخاري شامل » التفسير«دارند، و قبالً به سخن ابن حجر اشاره كرديم كه كتاب 

باشد. پس آنچه ياثر از آثار اصحاب كه حكم مرفوع را ندارد م 85حديث مرفوع و  548
 رسد بعضي به عنوان مرفوع و بعضي به عنوان موقوف معتبر است.به اصحاب مي

و اما مسلم با بخاري در مرفوع قرار دادن بسياري از احاديث موافقت نكرده است، 
زيرا به نظر ايشان در مرفوع بودن ظاهر نيستند و هر دو بر اين متفق هستند كه تفسير 

سبب نزول و يا شبيه آن باشد حكم مرفوع را دارد، چون اين  صحابي اگر مربوط به
و . شود و راي هيچ گونه مجالي در آن ندارداخذ مي غچيزي است كه تنها از پيامبر 

16Fر آن نظريه متفق هستند.ب الحديث و ابن صالح و ديگران نيز با شيخينحاكم در علوم

1 
 بعضي از تفاسير اصحاب كه از نظر سند صحيح هستند:

 كتابهايبعضي از آنچه در به  جهت مشاهده كردن صورتي از تفاسير اصحاب 
 .كنيم اشاره مياند  تفسير ذكر كرده

                                           
 1/31، االتقان 1/192تدريب الراوي  -1
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-روايت مي ـ عبداهللا بن يوسف از مالك از هشام بن عروه از پدرش  "4495"ـ 1

ايد كند كه گفت: نوجوان بودم، به عائشه همسر پيامبر گفتم: قول خداوند متعال را ديده

  ﴿ د:گويميكه                             

   ﴾ هاي خدا و عبادت اهللا بي گمان صفا و مروه از نشانه« ].158: ة[البقر

بر او گناهي نخواهد بود كه آن دو يا عمره را به جاي آورد  است، پس هر كه حج بيت
 !بينم اگر طواف آن را ترك كندگناهي بر هيچ كس نمي پس »ف كندكوه را بارها طوا

بود (فال جناح عليه ان ال گوئيد: اينگونه ميعائشه گفت: نه خير، اگر چنان بود كه مي
د انصار نازل يطوف بهما) بر او گناهي نخواهد بود كه آن را طواف نكند، اين آيه در مور

كردند و بعد از اسالم آوردن طواف براي منات كه مقابل قدير بود طواف ميها  آن گشت،
 سخت آمد و به اين سبب از پيامبر در اين مورد سوال كردند.ها  آن ميان صفا و مروه بر

 ﴿پس خداوند اين آيه را نازل كرد     ﴾17F1
  

كند گفت: يان از عمره از مجاهد از ابن عباس روايت ميحميدي از سف-" 4489ـ 2
 :ميان بني اسرائيل قصاص وجود داشت، اما ديه موجود نبود، خداوند به اين امت گفت

﴿                                       

        ﴾ ي كشتگان قصاص بر شما فرض شده درباره« ]178: ة[البقر

كسي  بر . پس اگر»است: آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن است
 )راه با قبول ديه باشدگذشت در قتل عمد بايد هم(ي برادر خود گذشتي شد از ناحيه

﴿             ...﴾ بايد نيك رفتاري شود و « ]178: ة[البقر

...﴿ .»پرداخت با نيكي انجام گيرد         ...﴾ » اين تخفيف و

 ...﴿ متهاي قبل از شمانسبت به ا »رحمتي است از 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

 بعد از قبول ديه كشته نخواهد شد. »خواهد بود
كند اسحاق از روح از ذكريابن اسحاق از عمروبن دينار از عطاء روايت مي "4505ـ 3

خواند (و علي الذين يطيقونه فديه طعام مسكين = و از ابن عباس شنيد اين آيه را مي كه
بر كساني كه توانايي انجام آن را ندارند الزم است كفاره بدهند) و گفت: اين آيه منسوخ 

توانند روزه بگيرند پس در برابر هر نيست بلكه راجع به زن و مرد پيري است كه نمي
 .كنندروز مسكيني را سير 

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

...﴿ يكه آيه     ...﴾ .را منسوخ اعالم كرد 
قتيبه از بكربن معز از عمروبن حارث از بكيربن عبداهللا از يزيد موالي  " 4507ـ 5

 سلمه بن اكوع از سلمه كه گفت:

...﴿ تي اين آيه نازل شدوق         ...﴾ چنان بود كه هر كس مي-

ي بعدي داد تا اينكه آيهكرد و در برابر فديه ميخواست روزه نباشد از آن خودداري مي
 نازل گشت و اين آيه را نسخ كرد.

ته: انصار قبل از عبيداهللا بن موسي از اسرائيل از ابو اسحاق از براء كه گف" 4512ـ 6 
گشتند از باالي بام وارد خانه كردند و به خانه بر مياسالم عادت داشتند وقتي كه حج مي

   ﴿ شدند، پس خداوند اين آيه را نازل كردمي        

                ﴾ نيكي و احسان نيست كه « ]189: ة[البقر

 .»وارد شويد ها ها شويد، بلكه از در خانهاز پشت بامها وارد خانه
محمدبن ابوبكر از فضيل بن سليمان از موسي بن عقبه از كريب از ابن " 4521ـ 7

باشد تا م ميالحرام بدون احراكند: كه گفت: فرد در حالت طواف بيتعباس روايت مي
رسد، و وقتي كه به عرفه رفت هر آنچه در توانش بود از شتر و ه كه ايام حج فرا ميكآن
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را كه برايش ميسر بود به ها  آن تواند هر يك ازگاو و گوسفند آن را قرباني كند ولي نمي
خواست خود انتخاب كند، اگر اين برايش 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 

كنند يا تكبير و تهليل را كنند و زياد ذكر خداوند را مياند ملحق ميجمعي كه ظاهر شده

 ﴿ گويدآورند و خداوند ميبه جاي مي نماز صبح اين كار را به كثرت تا قبل از  

                ﴾ سپس از « ]199: ة[البقر

مان شوند روان شويد و از خداوند آمرزش بخواهيد بي گهمانجا كه مردم روان مي
 تا هنگام رمي جمره. »خداوند آمرزنده و مهربان است

شنيدم گفت: يهود  گفت: از جابر ابو نعيم از سفيان از ابن المكند مي" 4528ـ 8
آيد پس گفتند: هر كس از عقب با همسر خود همبستر شود فرزندش دوبين به دنيا ميمي

﴿ آيه نازل گشت              ﴾ 223: ة[البقر.[ 

ابراهيم بن موسي از هشام از ابن جريج از ابن ابي مليكه از علقمه بن  " 4568ـ 9
وقاص خبر داد كه مروان به دربان خويش گفت: اي رافع نزد ابن عباس برو و بگو: اگر 

او را  از رانو دوست داشته باشد كه ديگ ،هر كس به آنچه به او داده شده شاد شود
 ما همه معذب خواهيم بود. پس ،گيرد مورد عذاب الهي قرار ميشكرگذاري كنند، 

در مورد ها  آن ابن عباس گفت: اين چه ربطي به شما دارد؟ پيامبر يهود را ندا زد و از
آن را از پيامبر مخفي كردند و چيز ديگري را به پيامبر خبر دادند ها  آن چيزي سوال كرد و

ند مورد شكر قرار ا هحال خواستار آن بودند كه در برابر جوابي كه به پيامبر داد و با اين
 گيرند و به آن مخفي كاري خويش خوشحال شدند. بعد ابن عباس اين آيه را خواند

﴿          ﴾  :تا ]187[آل عمران ﴿...            
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          ...﴾  :دهند خوشحال از كارهاي كه انجام مي« ]188[آل عمران

 .»اند ستايش شونددارند كه در برابر كارهاي كه انجام ندادهشوند و دوست ميمي
 ؛هاببن سعد از صالح بن كيسان از ابن شعبدالعزيزبن عبداهللا از ابراهيم 4573ـ 10

فرمايد: اگر بيم سوره نساء سوال كرد كه مي 3گفت: عروه بن زبير از عائشه درباره آيه 
توانيد عدالت را مراعات كنيد، يك يا دو داشتيد در مورد دخترهاي صغيره و يتيمه كه نمي

يا سه يا چهار زن پاك ديگر غير يتيمه را نكاح نماييد، عروه گفت: منظور از يتامي 
 چيست؟

اي است كه در منزل فاميالن و گفت: اي خواهرزاده من! منظور دخترهاي يتيمه عائشه
-نزديكان خودشان هستند و تحت سرپرستي آنان قرار دارند و با ايشان شريك المال مي

شوند و مند ميباشند، اين نوع فاميالن به خاطر زيبايي و مال اينگونه دخترها به آنان عالقه
اي را كنند و مهريهند ولي در تعيين مهر آنان عدالت را مراعات نمينمايبا آنان ازدواج مي

دهند، لذا از جانب خداوند از نكاح كردن دهند به اين دخترها نميكه به زنان ديگر مي
ها منع شدند مگر اينكه در تعيين مهريه آنان عدالت را رعايت شوند و باالترين اين يتيمه

ها بدهند و به اين گونه فاميالن داول است به اين يتيمهمهري كه در بين زنان عادت و مت
 دستور داده شده كه با زنان پاك غير يتيمه نكاح كنند.

فتوي  غي حقوق زنان از پيامبري فوق مردم دربارهگويد: بعد از نزول آيهعائشه مي

﴿: ي نساء را نازل فرمودسوره 127خواستند خداوند آيه       ﴾ » از تو

-ي نساء مي سوره 127ي گويد: خداوند كه در آيه. عائشه مي»كننددرباره زنان سوال مي

...﴿ فرمايد:       ...﴾ اي كه سرپرستي دختران منظور اين است عده

كردند، ولي خودداري ميها  آن بدون مال و بدون زيبايي را به عهده داشتند از ازدواج با
براي ازدواج با دخترهاي يتيمه تحت سرپرستي خود كه صاحب مال و جمال بودند (به 

دادند، به خاطر اين تبعيض و سودجويي عالقه و رغبت فراوان نشان مي )خاطر نفع مادي
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هايي كه داراي پول و جمال بودند مادام كه خداوند متعال آنان را از ازدواج با يتيمه
 نمايند منع نمود.رعايت عدالت ن

گويد: از سعيدبن جبير آدم بن ابو اياس از شعبه از مغيره بن نعمان مي " 4590ـ 11
اند لذا به خاطر آن به ي اهل كوفه اختالف پيدا كردها گفت: در مورد حكم آيهشنيدم مي

-ي سورهي آن از ابن عباس پرسيدم، فرمود: آيهسوي ابن عباس مسافرت نمودم و درباره

 ﴿ نساءي            ...﴾  :كسي كه شخص « ]93[النساء

ي حكم آن اختالف داريد كه درباره »ايمان داري را بكشد تنها جزاي او جهنم است
 آخرين آيات نازل شده است و هيچ چيزي آن را نسخ نكرده است.

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

﴿ عائشه گفت:              ...﴾  :اگر زني بيم « ]128[النساء

داشت كه شوهرش به خاطر پيري و يا نداشتن جمال و زيبايي از او دوري كند و به او 
اي از مردان به واسطه پيري هنگامي نازل شد كه عده اين آيه »...روي خوش نشان ندهد

كردند و زنهايشان به خاطر و عدم زيبايي زنان خود را دوست نداشتند و از آنان دوري مي
-گفتند: ما شما را در مورد خودمان آزاد مياينكه طالق داده نشوند به شوهران خود مي

ا داريم ادعايي نداريم و شما هم ما كنيم و حالل باشيد، ما نسبت به حقي كه به عهده شم
 را طالق ندهيد.

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

 ﴿ كند كه گفت: اين آيه نازل شد           ...﴾ در  ]225: ة[البقر

 به خدا. بلهو  ،گويد: نه به خدامورد كسي كه مي
ابراهيم بن موسي از هشام از ابن جريج از محمدبن عباد بن جعفر روايت " 4682ـ 14

 ﴿ شده كه ابن عباس اين آيه را قرائت كرد     ...﴾ » هان آنان كينه و

يد؟ گفت: خوانمي »؟صدورهم ما تثنوين«گفتم: اي ابن عباس!  »گيرنددشمني را به دل مي
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 ﴿كرد و اين آيه نازل شد. شد، پس از او شرم و حيا ميمرد با زنش همبستر مي  

   ...﴾  :5[هود[. 

كند كه گفت: ابن عباس اين آيه را حميد از سفيان از عمر روايت مي " 4683ـ 15

  ﴿ خواند:                   ﴾ گفت:  و

ونَ « تَغْشُ ِمْ «پوشانند سر خود را مي »يَسْ ءَ هبِ ِمْ « گمان بد به قوم خويش داشت، »يسِ اقَ هبِ ضَ  »وَ

يْلِ «به مهمانان خويش،  نَ اللَّ طْعٍ مِ إِلَيْهِ أُنِيبُ « در تاريكي، »بِقِ -به سوي او برمي ]88 :دهو[ »وَ

 گرديم.
عبدالعزيز بن عبداهللا از ابراهيم بن سعد از صالح ابن شهاب گفت: عروه  "4695ـ 16

﴿ بن زبير به من خبر داد كه از عائشه در مورد اين آيه سوال كرد        

        ...﴾  :مان گاند و يد گشتهتا آنجا كه پيامبران نا ام« ]110[يوسف

اند؟ گفت: اند يا اينكه تكذيب كردهگفتم: تكذيب شده »انداند كه تكذيب شدهبرده
اند و گماني در را تكذيب كردهها  آن كه يقين داشتند قومشانها  آن اند. گفتم:تكذيب شده

اند؟ اين نداشتند. گفت: آري به خدا قسم، به آن يقين داشتند. گفتم: پس چرا گمان برده
گفت: پناه بر خدا، پيامبران اين گماني را به خداوند نداشتند. گفتم: پس اين آيه چيست؟ 

اند، پس اند و پيامبران را تصديق كردهگفت: آن پيامبران هستند كه به خدا ايمان آورده
متاخر شد تا آنجا كه پيامبران از تكذيب ها  آن طول كشيد و پيروزي ازها  آن امتحان بر

اند، در را تكذيب كردهها  آن ن كافر مايوس شدند و گمان بردند كه پيروانشان نيزكنندگا
 آمد.ها  آن آن هنگام ياري خدا به سوي

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

   ﴿ گويد:اين آيه مي                     ﴾ 

 كافران مكه هستند.ها  آن ]28[ابراهيم: 
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يعقوب بن ابراهيم از ميثم از ابو بشر از سعيدبن جبير از ابن عباس در  4705ـ 18

﴿ يتفسير آيه         ﴾ :د كه كتاب را اهل كتاب هستنها  آن گفت

 بعضي ايمان آوردند و به بعضي كفر ورزيدند.به قطعه كردند و قطعه
كنند كه عبيداهللا بن موسي از اعمش از ابو ظبيان از ابن عباس روايت مي " 4706ـ 19

﴿ در مورد اين آيه          ﴾ هايي كه به بعضي ايمان  گفت: آن

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

﴿ عبداهللا بن مسعود در تفسير آيه            ﴾  :اي وسيله« ]57[اإلسراء

اي از اي از جن و عدهي عدهربارهگفت: د »دنطلبتر شدن به خدا ميبراي نزديك
كردند نازل شد. بعداً جنها مسلمان شدند انسانهايي كه كافر بودند و جنها را پرستش مي

 .ولي انسانها به حالت كفر و شرك باقي ماندند
كنند علي بن عبداهللا از سفيان بن عمرو از عكرمه از ابن عباس روايت مي" 4716ـ 21

﴿ يكه در تفسير آيه                  ﴾  :ما « ]60[اإلسراء

ايم) گفت: آن ي آزمايش مردمان قرار ندادهديداري كه براي تو ميسر كرديم جز وسيله

﴿ ديدار مربوط به شب روي پيامبر است و در تفسير          ﴾ 

 گفت: درخت زقوم است. ]60[اإلسراء: 
يعقوب بن ابراهيم از ميثم از ابو بشر از سعيدبن جبير از ابن عباس " 4722ـ 22

 ﴿ يكند در مورد آيهروايت مي            ﴾  :گفت:  ]110[اإلسراء

خواند، و ماز را با صداي بلند مياين آيه وقتي نازل شد كه پيامبر در مكه مخفي بود و ن
دادند خداوند به آن دشنام مي شنيدند به قرآن و فرستندههنگامي كه مشركين آن را مي

 ﴿ پيامبر فرمود    ﴾  يعني قرائت را به صورتي نخوان كه مشركان آن را
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 ﴿ بشنوند و به آن دشنام بدهند     ﴾ اصحاب مخفي مگردان كه آن را  و آن را از

﴿ نشنوند          ﴾ .و به صورتي ميانه آن را بخوان 

حميدي از سفيان از اعمش از ابو ضحي از مسروق كه گفت: از خباب " 4732ـ 23
گفت: آن را  ،او تقاضا كردم دينم را پس بدهد شنيدم گفت: نزد عاص بن وائل رفتم، از

حتي اگر كنم دهم مگر اينكه به محمد كفر ورزيد. گفتم: اين كار را نميه شما پس نميب
گردم؟ گفتم: آري. شوم و سپس زنده مي. گفت: يعني من مرده ميبميري و زنده شوي

دهم، پس اين آيه گفت: من در آنجا دارايي و فرزنداني دارم كه در آنجا به شما پس مي

﴿ نازل گشت                      ﴾  :آيا « ]77[مريم

گويد: بدون شك دارايي در شگفت نيستي از آن كسي كه آيات ما را انكار كرده و مي
. ثوري، شعبه، خمص، ابو معاويه و وكيع »فراوان و فرزندان زيادي به من داده خواهد شد

 ه است.از اعمش روايت كرد
محمدبن مثني از يحيي از عمروبن سعيد از ابي حسبن از ابن مليكه كه " 4753ـ 24

ي ورود خواست، عائشه گفت: گفت: ابن عباس در مريضي مرگ عائشه از ايشان اجازه
ي پيامبر، از بزرگان مسلمين است، ترسم كه مرا تمجيد كند، به او گفتند: عموزادهمي

دهيد. ابن عباس وارد شد و گفت: حالت چطور است؟ گفت: عائشه گفت: به او اجازه ب
اگر متقي حساب شوم خوب هستم. ابن عباس گفت: ان شاءهللا خوب هستيد، زيرا شما 

 بكر پيامبر هستيد، و پاكدامني شما از آسمان نازل گشت.
محمدبن بشار از غندر از شعبه از عوام كه گفت: از مجاهد در مورد  4806ـ 25

﴿ ي ص سوال كردم گفت: از ابن عباس سوال شد در جواب گفت:ي سورهسجده    

          ﴾  :برد.و ابن عباس در آنجا سجده مي ]90[األنعام 
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 :ها آن ويژگيهاي تفسير

يرا با اين كنيم ؛ ز مي و به آن اكتفاء ،اين بعضي از تفاسير اصحاب بود كه بيان داشتيم
 .را درك كنيمها  آن توانيم نشانه هاي تفاسير مي اندازه

 كنيم: مي و در اينجا نكات زير را مالحظه
اند، بلكه  يات قرآن را به طور كامل (آيه به آيه) تفسير نكردهآاصحاب بزرگوار  -1

 .كه تمام مسلمانان ان را نمي فهميدنداند  بعضي از آيات را تفسير كرده
اما بسياري از كلمات اند  تمام آيات را تفسير نكرده –رضي اهللا عنهم  –ها  آن اگر -2

و هر كس كتاب تفسير از صحيح بخاري را مطالعه كند بسيار  اند، ن را تفسير كردهآقر
 .برد مي واضح و روشن به اين نكته پي

 ميان سبب نزول ومعني مراد راي  و ما عالقه اند، از اسباب نزول حرف زده -3
 باشد. مي كه اين گونه تفسير در حكم حديث مرفوع كرديمو اشاره  فهميم. مي

 .اند از ناسخ و منسوخ حرف زده -4
كساني ها  آن بلكه در ميان ،ن مساوي نيستندآاصحاب در فهم و درك معاني قر -5
ابن  ،خلفاي چهارگانه، ابن عباس :از جملهاند  شود كه به مفسر شهرت يافته مي يافت

 .. .زيد بن ثابت و ،بي بن كعبا ،مسعود
 غصحابه پيامبر اكرمبعضي اوقات اختالفي و تعارضي جزئي را در ميان تفاسير  -6
 .باشد مي اما اين نوع اختالف بسيار اندك ،كنيم مي درك

 تدوين:

 باشد اين است كه اصحاب تفسير را تدوين نمي كردند مگر اينكه مي آنچه مشخص
، و حقيقتا اين ندنوشت مي يه تفسيري راآوط به خود در كنار در مصحف مربها  آن برخي از

از قرآن ها  آن بردند كه آن تفسير مي حتي بعضي از متأخرين گمان ،خود بسيار اندك است
 .باشد مي نازل شده
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 ،شود كه ابن عباس كتابي در تفسير دارد، اما اين كتاب به ما نرسيده است مي و گفته
ي  و از هيچ صحابه ،اما آن كتاب به ما نرسيده است ،شداحتماال اين سخني صحيح با

 به ما نرسيده است، پس تفسير اصحاب چگونه به ما رسيده است؟ يديگر كتاب تفسير
تفسيري كه توجهي عميق به  علمايتفسير اصحاب از طريق رجال حديث و از طريق 

 .دادند به ما رسيده است مي تفسير به مأثور
 مردم نسبت به فهم قرآن با فهمترين و با دركترينحاب را در كنار اينكه ما اص و

 ،دهند مي رجال حديث بعضي از تفاسير اصحاب را در حكم حديث مرفوع قرار ،دانيم مي
 چنانكه قبال نيز بدان اشاره كرديم.

باشد، تنها  مي بسيار اندك غدانند كه تفسير ثابت از پيامبر  مي اما رجال تفسير خود
 .اين است كه تفسير منسوب به اصحاب را بيابند اميدي كه دارند

 كتاب تنوير المقباس

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

كه تمام قرآن را تفسير كرده است، اما آيا واقعا  ،آبادي صاحب قاموس را در دست داريم
 ن عباس به ما رسيده است؟ن از ابآحقيقت دارد كه تفسير تمام قر

 .خوانيم مي ن تفسير را با همآقبل از هر چيز بعضي از 

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

 .است »بارئ«و همچنين ابتداي نام  ،مصيبت و بركت خداوند است "باء"
 .است »ميعس«و همچنين ابتداي نام  ،بلند مرتبه بودن خداوند است "سين"
را به راه ايمان ها  آن باشد كه مي ملك و مجد و منت خداوند بر بندگانش "ميم"

 .است »مجيد«و ابتداي نام  ،هدايت داده است
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كنند  مردم در هنگام نياز و هنگامي رودر روي با مشكالت به سوي او زاري مي "اهللا"
 .پذيرند مي و او را همانند اله

 روزيها  آن كار و بدكار مهربان است و به هر كدام ازاينكه نسبت به نيكو "رحمن"
 .كند مي دفع بالها  آن دهد و از مي

را وارد ها  آن كند و مي چشم پوشيها  آن مخصوص مؤمنين است و اينكه از "رحيم"
 پوشاند، و در آخرت مي راها  آن و معني آن اين است كه در دنيا گناهان ،كند مي بهشت

  18F1.كند يم را وارد بهشتها  آن

 قرائت ي  نتيجه
 :كنيم مي و در آن نكات زير را مالحظه ،اين بعضي از تفسير منسوب به ابن عباس بود

كنيم اين است كه تفسير منسوب به ابن  مي قبل از هر چيز نكته اي كه آن را درك -1
در  –چنانكه شافعي نيز آن را بيان داشته است  –عباس بيشتر از صد حديث نمي باشد 

 باشد ! مي تفسير شامل تمامي آيات قران كريم اين ي كهحال
شود كه از ابن عباس و  مي نكاتي يافت –شود  مي چنانكه مشاهده –در آن تفسير  -2

ساير مفسرين اصحاب و هيچ يك از راسخين في العلم صادر نشده است و جايز نيست 
و اشاري كه مستند به هيچ از تفسير باطني ها  آن نسبت بدهيم، بلكه بعضي ازها  آن كه به

 .باشد ميتر  دليلي نمي باشد و بر هيچ علم صحيحي پايه گذاري نشده است بسيار نزديك
گويد:  مي شود كه اصال قابل قبول نمي باشد، مانند اينكه مي و بعضي ديگر در آن يافت

﴿ ي بقره مكي باشد، و اينكه مراد از احتماال سوره    ﴾ ر از قرآنچيزي غي 

 !!باشد مي
گويد: حافظ ابن مردويه از دو مي )بسم اهللا الرمحن الرحيم(حافظ ابن كثير در فضل  - 3

طريق از اسماعيل بن عياش از اسماعيل بن يحيي از مسعر از عطيه از ابو سعيد روايت 
                                           

 ي دوم از تفسير ابن عباس  صفحه -1
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 كند كه پيامبر صلي اهللا عليه و سلم فرمود: عيسي پسر مريم مادرش او را به مدرسهمي
 »اهللابسم«فرستاد، معلم به او گفت: بنويس. عيسي گفت: چه را بنويسم؟ معلم گفت: 

شكوه » باء«دانم عيسي به معلم گفت: اهللا چيست؟ معلم گفت: نميعيسي گفت: بسم
خداي خداوندها، » اهللا«مملكت خداوند، » ميم«تابندگي خداوند، و » سين«خداوند 

 مهربان آخرت. »رحيم«مهربان دنيا و آخرت، » رحمن«
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 گفته از 

 .فرمود: روايت فوق را بيان كرد غعطيه از ابي سعيد روايت شده كه پيامبر 
گويد: و اين حقيقتاً غريب است و قرار دادن آن به عنوان و ابن كثير در نهايت مي

اينكه از  و يااسرائيليات باشد  از دهد و شايدسخن غير از پيامبر احتمال صحت را مي
19Fموضوعات باشد.

1 

﴿ و ابن كثير در سوره بقره در تفسير آيه           ...﴾ 2: ة[البقر[ 

﴿ كند كه گفت:ر از ابن عباس روايت ميگويد: ابن جريمي   ﴾  يعني اين

و مجاهد و عكرمه و سعيدبن جبير و سدي و مقاتل بن حبان و زيدبن اسلم و ابن  ،كتاب
 اند.جريج نيز همينگونه گفته

اشاره » ذلك«گويد: گويد: بعضي از مفسرين از جمله قرطبي و كساني ديگر ميبعد مي
ي انزال آن داده شده، يا اشاره به انجيل، يا تورات، يا است كه به پيامبر وعدهبه قرآني 

اند و كه ده قول در اين مورد ذكر شده و بسياري از علماء آن را تضعيف كردهها  اين شبيه
 داند.خدا مي
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اشاره به تورات و انجيل » الكتاب«قرآن است، و هر كس بگويد كه » الكتاب«منظور از 
اند، تحقيقات را دور انداخته و در منازعه كه ابن جرير و كساني ديگر گفتهاست چنان

20Fاند. غرق شده و در چيزهايي كه به آن آگاهي ندارند سخن رانده

1  
گويد: ابن جرير و ابن عدي مي» الدر المنثور في التفسير بالمأثور«و سيوطي در كتاب 

ابن عساكر در تاريخ دمشق و ثعلبي به در الكامل و اين مردويه و ابو نعيم در الحليه، و 
فرمود: عيسي مادرش  غكنند: پيامبرسندي واقعاً ضعيف از ابو سعيد خدري روايت مي

 21F2.كنداو را به مدرسه فرستاد و.. حديث قبلي را ذكر مي
و اين روايت كه ابن كثير و سيوطي آن را رد كردند عطيه بن سعيدبن جناده آن را از 

 كند.يت ميابي سعيد خدري روا
-كند ميو امام احمد بن حنبل در مورد عطيه و آن روايت كه از ابو سعيد روايت مي

كردند گويد: عطيه ضعيف الحديث است و ثوري و هيثم نيز روايت او را ضعيف تلقي مي
رفت و تفسير را از گويد: عطيه نزد كلبي كه او را ابو سعيد نامگذاري كرده بود ميو مي

رفت كه ابو سعيد خدري گفت: ابو سعيد گفت، و گمان ميگرفت، بعد ميايشان ياد مي
 مراد عطيه است.

گويد: عطيه از ابو سعيد خدري احاديث شنيد و بعد از اينكه خدري و ابن حبان مي
كذا، عطيه آن را حفظ  غفوت كرد نزد كلبي رفت و وقتي كلبي گفت: قال رسول اهللا 

شد: كرد و وقتي به او گفته ميداده بودند و از او روايت ميكرد و او را ابو سعيد كنيه مي
رفت كه ابو سعيد خدري گفت: ابو سعيد، و گمان ميكنيد؟ مياز چه كسي روايت مي

22Fمراد عطيه است، در حالي كه مراد او كلبي بوده است.

3 

                                           
 .1/39همان مرجع  -1
 1/8الدار المنثور  -2
 .حال عطيه در تهذيب، و ميزان االعتدال، و آنچه از عطيه در فصل سوم نوشته مراجعه شود به شرح -3
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د كند و بعيد است كه اين خبر از ابو سعيو كلبي تفسير تنوير المقباس را روايت مي
كند اين است كه عطيه از كلبي كه او را ابو سعيد مي خدري باشد و آنچه سخن را تاييد

 كرد تا گمان برده شود كه ابو سعيد خدري است.كنيه داده بود روايت مي
گذاري و در تفسير طبري آن تفسيري كه عالمه محمود شاكر آن را تحقيق و حاشيه

يث آن را تخريج كرده اين حديث متعلق به كرد و برادر بزرگش آن را مراجعه و احاد
بينيم كه در تخريج آن گفته: اين حديث موضوع و  مي يابيم و در حاشيه آنبسمله را مي

بي اصل است، بعد ابن كثير و سيوطي به عنوان تعليق و اشاره و توضيح براي موضوع 
23Fكند.بودن آن بيان مي

1  
آمده به كلي  »تنوير المقباس«كتاب گوييم كه بعضي از آنچه در پس با قاطعيت مي

 ساقط است.
به هيچ  ن عبداهللا بن عباس آو نسبت دادن آن به دانشمند اين امت و ترجمان القر

ي تفاسيري كه از طريق صحيح به واسطه توان مي وجه جايز نيست و بعضي از آن را به
 .و بررسي قرار دادرسد مورد نقد ابن عباس مي

به سند خويش از محمدبن مروان از كلبي از ابي صالح از ابن  فيروزآبادي تفسير را
كنيم، جايگاه دروغ بر صحابي كند: و هنگامي كه به اين سند نگاه ميعباس روايت مي

 يابيم.بزرگوار عبداهللا بن عباس را مي

 محمدبن مروان، سدي اصغر و كوفي است:
كند كه صغر روايت ميعبدالسالم بن حازم از جريربن عبدالحميد در مورد سدي ا

 گفت: كذاب است.
 كند كه گفت: ليس بثقه = معتبر نيست.دوري از ابن معين روايت مي

 گويد: ليس بشيء: به عنوان راوي قبول نيست.ابن سمير مي
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 كرد.گويد: ضعيف است و حديث را وضع مييعقوب بن سفيان مي
حديث او قطعاً نوشته  هب الحديث و متروك الحديث است واگويد: ذو ابو حاتم مي

 شود.نمي
 گويد: ضعف در رواياتش مشخص است.و ابن عدي مي
 گويد: ذاهب است.و جرجاني مي

شود و گويد: كتابهاي حديث ايشان تنها به خاطر پند و عبرت باز ميو ابن حبان مي
 شود.اصالً به آن استدالل نمي
 شود.گويد: به احاديث او استدالل نميو ابو جعفر طبري مي
جمله گويد: سدي كذاب و دورغگو است و ابن شاهين او را از وعبداهللا بن نمير مي

 است. ضعيفان شمرده
 شود.گويد: حديثهاي او نوشته نميو ساجي مي

و اختالفي جهت معتبر نبودن او  24F1)41ـ 993اين قسمتي از شرح حال ايشان بود (
دهد ه از طريق خويش گزارش ميوجود ندارد و اينگونه جايگاهي براي روايتهايي ك

 كند چيست؟وجود ندارد، پس نظر شما در مورد آنچه از كلبي روايت مي
و كلبي؛ محمدبن سائب بن بشربن عمروبن عبدالحارث بن عبدالعزي و ملقب به ابـو  

 نضر كوفي است.
 معتبرترين اهل نقل متفق هستند كه در احكام و فروع از او روايت قبول نيست.

 گويد: نگاه كردن به تفسير كلبي حالل نيست.د ميامام احم
 گويد: از ابو صالح روايت قبول نيست.و حاكم ابو عبداهللا مي

 باشد.گويد: كذاب و دروغگو است و معتبر نميو جاني مي

                                           
و سدي نسبت به سده مسجد كوفه است و از راويان  719، ترجمه شماره 9/436) تهذيب 41ـ 993(

صغير ندارد،  سدي بزرگ اسماعيل بن عبدالرحمن بن ابي كريمه است: كه حال بهتري از سدي
 اند.بعضي آن را معتبر و بعضي آن را ضعيف دانسته
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گويد: دروغ به صورتي آشكار در آن نمايان است و نيازي به وصف آن و ابن حبان مي
كند و ابو صالح از ابن عباس چيزي را نشنيده روايت مي نيست، تفسير را از ابو صالح

 است.

 استدالل به آن حالل نيست

ام! و كلبي مثل اينكه خود گويد: چيزي از تفسير را بر ابو صالح نخواندهو ابو صالح مي
برد و به همين خاطر است كه سفيان ثوري از او روايت نيز به عظمت گناه خويش پي مي

ام دروغ است، و آن را روايت گويد: آنچه از ابو صالح روايت كردهكند: كلبي ميمي
 نكنيد.

25Fگويد: دو كذاب و دروغگو در كوفه بودند: يكي كلبيو ليث بن ابي مسلم مي

، و 1
 ديگري السدي!
دروغ در سند اين تفسير كه بارها چاپ شده و ميان مسلمين نشر يافته  26F2يپس سلسله

اهللا ـ قبالً آن را اعالم و ار محمد حسين ذهبي ـ رحمهشود و اما استاد بزرگوجمع مي
 27F3.دروغ را بيان كرده بودند

در هر حال نسبت دادن اين كتاب به ابن عباس جائز نيست و هيچ تفسيري در عصر 
 شود.صحابه ترسيم نمي

 

                                           
، و طبقات 311ـ  309/ 4شرح حال كلبي در تهذيب التهذيب، ميزان االعتدال و وضيات االعيان  -1

 .491المفسرين داودي شرح حال شماره 
گردد و به دنيا بر ميو در شرح حال او آمده كه از پيروان عبداهللا بن سبا بوده كه گفتند علي نمرده و 

گفتند علي در آن ابر ديدند ميكند و هنگامي كه ابري را ميجور و ستم آن را به عدل تبديل مي
 است!

 2/189سيوطي از بهترين طريق از ابن عباس سخن گفته است (االتقان  -2

 .1/82التفسير و المفسرين  -3
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 غشاگردان پيامبر اكرمديدگاه شيعه راجع به تفسير 

تفسيري كه از اصحاب ثابت باشد نزد  هو جايگا اينجا الزم است كه بگوييم منزلت
 گيرد.جمهور شناختيم و اشاره كرديم كه بعضي از آن تفاسير حكم مرفوع را به خود مي

   ؛اما ديدگاه شيعه با جمهور همخواني ندارد
همانند تفسير پيامبر است و هيچ ها  آن زيرا تفسير اصحاب و ائمه دوازده گانه نزد

هم همانند پيامبر معصوم هستند و آنچه از تفاسير ها  آن زيرا گونه تفاوتي با هم ندارند،
شود. چنانكه در نهايت سخن از تفسير ائمه مانده نزد جعفريه در مفهوم سنت وارد مي

 پيامبر نيز بدان اشاره كرديم.
تنها دو تا از  : علي بن ابي طالب وگيرد را در برميسه صحابه  تنهاو اين ديدگاه 

و در اين سه نفر ميان جعفريه هيچگونه اختالفي نيست و  حسين حسن و  فرزندانش؛
 ي ديگر پابرجاست.نسبت به ائمهها  آن بر آن اجماع دارند و اما اختالف

 كنند، وليروايت ميها  آن كنند و ازبعضي از مفسرين نظريات اصحاب را ذكر مي
كنند، بلكه بدگويي مي بسيار اندك هستند و بيشتر مفسرين جعفري به اصحاب كرامها  اين

-نيز از خداوند راضي هستند تكفير ميها  آن راضي وها  آن را كه خداوند ازها  آن اصالً

كنند چنانكه بعداً نيز مفصالً اين را توضيح خواهيم داد و در اينجا خواستيم قبل از اتمام 
نگامي كه از و شايد اين ه ،اي سريع بدان ارائه بدهيمسخن از تفسير صحابه تنها اشاره

رانيم روشنتر گردد، به عنوان نمونه: وقتي كه به جرح و تعديل نزد جعفريه سخن مي
كنيم، كه يكي از مشهورترين كتاب جرح نگاه مي» تنقيح المقال في احوال الرجال«كتاب 

است و نويسنده آن عبداهللا مامقاني داراي منزلتي بسيار واال است! وقتي ها  آن و تعديل نزد
 شويم:كنيم با مصايب زير روبرو ميين كتاب نگاه ميبه ا

 !!ي عامه ـ عموم مسلمين غير از خودشان ـ ضعيف استعثمان بن عفان اموي خليفه
 عبداهللا بن عمربن خطاب: خبيث و ضعيف است.
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 باشد.عبدالرحمن بن عوف: از ضعيفترين ضعيفها مي
 مغيره بن شعبه: در نهايت ضعف است.

 سفيان: زنديق بودنش از كفر ابليس مشهورتر است.معاويه ابن ابي 
 باشد.ترين ضعيفها مينعمان بن بشيراالسدي: از ضعيف

 خالدبن وليد: صحابي ملعون است.
و دست پروردگان مدرسه نبوت بر همين  غسلسله لعن و نفرين ياران رسول اكرمو 

28F!!منوال ادامه دارد

1 

                                           
 نيد.و ديگران را در كتاب مذكور نگاه كها  اين شرح حال -1
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 تفسيرهاي  مدرسه

 سرآغاز

 تفسير مجاهد

 تفسير قرآن به قرآن و به سنت

 ياران پيامبرهاي  گفته

 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





 

 
 

 نياز تابعين به تفسير

بيشتر از كساني ها  آن نزول قرآن آمدند پس ت زماني بعد ازپس از مدتابعين ـ رض ـ 
 در هنگام نزول قرآن زيرا ،زيستند به تفسير قرآن نياز داشتندنزول قرآن مي همگام باكه 

 .دهدتوضيح ها  آن براي را شدآنچه نازل مي تاكرد زندگي ميها  آن پيامبر با
و اسباب نزولي كه  ،اندمبر ياد گرفتهآنچه از پيا پس بر تابعين الزم است كه از اصحاب

 .را بياموزند انداند و به آن عمل كردهاند و آنچه از قرآن فهميدهمشاهده كرده
بودند براي كردند و در هر كجا ميدانستند مخفي نميو اصحاب بزرگوار نيز آنچه مي

 دادند.مردم توضيح مي
 خواستند حتي بعضي ازآيات مي توضيحها  آن نشستند و ازدور اصحاب مي عيانو تاب

 ي فاتحهكردند و هر آنچه به آن نياز داشتند از سورهلوحهايي را با خود حمل ميها  آن
 29F1.كردنداز اصحاب استفسار و نظرخواهي مي را تا نهايت قرآن گرفته

-اي مي، سر هر آيهمراجعه كردمابن عباس  اگويد: سه بار قرآن را بمجاهدبن جبير مي

30Fه است.نازل شد كجا و در چه مورديپرسيدم چگونه و در م، و از او ميايستاد

2 

 هاي تفسير:مدرسه

مشهور بودند: يكي در مكه، دومي در مدينه و سومي در كوفه  در آن عصر سه مدرسه
-گويد: اهل مكه از همه به تفسير عالمتر بودند: زيرا اهل مكه از دانش؛ ابن تيميه مي

همانند: مجاهد، عطاءبن ابي رباح و عكرمه موسي بن عباس،  ؛دآموزان ابن عباس بودن
آموز طاووس، ابن شعشاع و سعيدبن جبير و كساني ديگر و امثال اينها؛ و اهل كوفه دانش

، و امتيازهايي دارندگيرند و بر ديگران ي دوم قرار ميابن مسعود بودند در درجه

                                           
 .1/81دقائق التفسير  -1
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لم كه مالك و عبدالرحمن فرزندش از دانشمندان اهل مدينه در تفسير همانند زيدبن اس
31Fاند.ايشان تفسير را ياد گرفته

1  
هاي ديگر در تدريس و ها به معني اين نيست كه صحابيو مشهور بودن اين مدرسه

چيزي را ياد ها  آن نرفته و ازها  آن تعليم شركت نكرده باشند و يا اينكه تابعين نزد
 اند.نگرفته

 تدوين: سرآغاز

ي  تفسير صورت خواندن و روايت كردن را به خود گرفته بود، اما هسته با وجود اينكه
كرد از اين جهت كه بعضي از تابعين تدوين در بعضي تالشهاي فردي خود را نمايان مي

 ند راكردروشهاي سخن درك مي از و ندفهميدو از لغت مي ندشنيدآنچه را مي
 .ندنوشت مي

سير بعد از خودشان همانند تفسير طبري و بعضي و تفسيرهاي تابعين را در كتابهاي تف
و  جبيربينيم و چنان مشهور است كه هر كدام از سعيدبن كتابهاي سنت به فراواني مي

اما تا به حال به تفسير سعيد دسترسي پيدا  32F2.اي دارندمجاهدبن جبر تفسير تدوين شده
و مورد  هرداري شدبقرن ششم هجري نسخه ازايم، اما دستنويس تفسير مجاهد نكرده

33Fو به عنوان كتابي در دسترس مردم قرار گرفت. هبررسي قرار گرفت

3  

                                           
ي مدينه ابي ابن كعب دهد كه مدير مدرسه. مرحوم شيخ ذهبي اين را ترجيح مي1/57دقائق التفسير  -1

 ، مراجعه شود.)127ـ 1/100باشد به كتاب ايشان (التفسير و المفسرون 

اند همانند: رفيع بن مهران ابو العاليه اشتهها كساني ديگر نيز تفسير د شود كه غير از آنو گفته مي -2
الرياحي، و الضحاك ابن مزاحم و حسن بصري، و عطاءبن ابي رباح و ابو جعفر و تابعيني ديگر نيز 

 اند؛ به طبقات المفسرين (داودي) مراجعه شود.در اين رشته زحمتهايي كشيده

مي در پاكستان بر آن تحقيق كرده استاد عبدالرحمن طاهربن محمد سورتي عضو مجمع بحثهاي عل -3
 است و همچنين استاد دكتور محمد عبدالسالم نيز بر آن تحقيق كرده است. 
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-و با نگاهي به تفسير مجاهد شكل واقعي تفسير در عصر تابعين براي ما نمايان مي

 .شود

 تفسير مجاهد:

 كنيم:در بررسي تفسير نكات زير را مالحظه مي
34Fباشدقرآن مي هاياوالً: اين تفسير هر چند شامل بيشتر سوره

اما تنها بعضي از آيات  1
 هر چند كه نسبت به تفسير اصحاب از همه بيشتر ،را تفسير كرده و آن هم زياد نيست

ي دور افتادن از عصر تنزيل است زيرا هر چه بيشتر از عصر نتيجه در و اين هم .باشد مي
 شويم.تنزيل دور شويم بيشتر به تفسير آيات نيازمند مي

و آن هم به اين معني  ،شود معاني كلمات استشتر آنچه در آن تفسير ديده ميثانياً: بي
كردند و به بحث در مورد آياتي آنان تفسير آيات واضح و روشن را تفسير نميكه است 

اند و تنها به معني بعضي از كلمات كه در اند تالش و كوشش كردهكه به آن نيازمند بوده
 كردند.فهم آيات موثر بود اكتفا مي

ي قرآن كنيم بعضي از كلمات تفسير شدهبا اين حال هنگامي كه به آن تفسير نگاه مي
 ي ذاريات آمدهدر تفسير سوره بطور مثال بدانچه !يابيمي تفسير ميتر از كلمهرا روشن

 :است مالحظه فرمائيد
 است.» محاوف«گفت: به معني » محروم«ي مجاهد در تفسير كلمه

لٍ  اءَ فَجَ «و در مورد    ».بحسيل«گويد: مي »بِعِجْ
و زماني گردد كه بعضي از كلمات در عصري شايع بوده و در عصر به اين نكته بر مي

 باشد.ديگر نامأنوس مي

                                           
گويد: تمام اين تفسير از مجاهد نيست بلكه بعضي دكتور محمد عبدالسالم در توصيف آن نوشته مي -1

معارج، نوح، ملك، قيامه، ها بيان نكرده است مانند:  هاي مجاهد هيچگونه تفسير در مورد آناز سوره
 الدهر، التكاثر، القارعه، فاتحه و كافرون
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 ي: محاوف و حسيل، كه در عصر ما نامانوس و نا مفهوم هستند.مانند دو كلمه
يابيم، مثال النزول را مي ثالثاً: در تفسير و توضيح معني بعضي از آيات سخن از اسباب

گويد: كفار قريش گفتند: اي ي رعد چنين آمده: مجاهد ميآن مانند آنچه در تفسير سوره
محمد: زمين بر اثر كوهها بر ما محدود شده كوهها را دور و زمين را وسيع گردان، شام را 

صحبت رانيم، ا ه آن براي تجارت از ما نزديك كن، پدرانمان را از قبرها بيرون آور تا با

﴿د: پس اين آيه نازل ش                   ...﴾  :31[الرعد[ 
 تا آخر آيه.

...﴿ گويد: هنگامي كه اين آيه نازل شدمجاهد مي              

...﴾ ] :بينيم. پس آن قريش گفتند: اي محمد شما را مالك هيچ چيزي نمي ]38الرعد

﴿ آيه نازل شد:                 ﴾  :به عنوان  ]39[الرعد

د يعني اگر بخواهيم هر آنچه كه دوست داشته باشيم براي او ايجا ها، آن تهديدي براي
 دهيم.ي را نمايش مييكنيم و چيزها را محو و چيزهامي

-ي نساء ميكنيم: مثالً در سورهرابعاً: بعضي مواقع اشاره به نسخ را در آن مشاهده مي

اً، سپس توسط اين آيه نسخ ئ) يعني سيَفآُذوُمهَااز مجاهد نقل شده كه گفته شده: ( گويد:

﴿ شده                                    

                            ﴾  :2[النور[. 
في ميان مجاهد و استادش ابن عباس و يا ميان مجاهد خامساً: در بعضي اوقات اختال

 كنيم.ي تابعين مشاهده ميو بقيه
پردازد، مثال آن مانند سادساً: اين تفسير بعضي اوقات به بعضي از احكام فقهي مي

...﴿ گويد:ي نساء در مورد صاله الخوف آمده كه ميآنچه در تفسير سوره      

        ...﴾  :اين آيه هنگامي نازل شد كه پيامبر در  ]101[النساء

عسفان و دشمن در صحنه بود، پيامبر چهار ركعت ظهر را به صورت كامل همراه 
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 اردوگاه و لشكراصحاب به جاي آورد، مشركين تصميم گرفتند كه در موقع نماز عصر به 

﴿ د اين آيه را نازل كردور شوند، پس خداونحملهها  آن          

        ...﴾  :تا آخر آيه، پيامبر اصحاب خويش را به دو  ]102[النساء

صف تقسيم كرد و بعد اهللا اكبر احرام گفتند و صف اول همراه پيامبر سجده بردند و 
به سجده رفتند و در ركعت دوم صف دوم سجده بردند و صف ها  آن از صف دوم بعد

 به سجده رفتند و نماز را به دو ركعت قصر به اتمام رسانيدند.ها  آن اول بعد از
به را سابعاً: اسرائيليات در آن تفسير واضح و روشن است و بيشتر آن اسرائيليات 

 گردانند.موسي و سليمان بر مي
بود كه در تفسير مجاهد مشاهده و درك كردم، و بعد از آن دوست  اين تمام چيزهايي

» تفسير مجاهدبن جبر«ي دكتراي خويش به نام بزرگوارم دكتر محمد عبدالسالم پايان نامه
را به من هديه كرد و در آن رساله باب دوم را مخصوص توضيح دادن روش مجاهد در 

 تفسير قرار داده است.
كند كه مفسرين صحابه تمام قرآن را تفسير اين اشاره ميو در ابتداي آن باب به 

اند و آن هم در توضيح معناي  اند و تنها به تفسير قسمت كمي از آن توجه كردهنكرده
با لفظي كوتاه و استنباط احكام فقهي و ذكر سبب نزول و آوردن اقوال اهل كتاب  لغتي

 شود.اي مشخص خالصه ميدر محدوده
باشد، و ما هنگامي مي»ابن عباس«ي مفسر ين روش بزرگترين صحابهو ا گويد:بعد مي

كنيم، و كنيم آن را هم با همان سبك مشاهده ميكه به تفسير دانش آموز ايشان نگاه مي
 كند:اين نكات را به روش استاد خويش اضافه مي

 اي بيشتر در تفسير احكامـ اندازه1
 ـ بيشتر استنباط كردن احكام2
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ي مذهبهاي فقهي و كالمي، به همين خاطر شافعي در فقه خويش به نطفهـ پاشيدن 3
-كند و معتزله هم در عدم روئيت خداوند در قيامت به مجاهد تكيه ميمجاهد تكيه مي

 د.نده
 ها. آن ـ گسترش دادن استفاده از اهل كتاب و سوال كردن از4

كه از استاد خويش ـ ابن بيند گويد: و كسي كه دقيق به تفسير مجاهد نگاه كند ميمي
عباس ـ بسيار استفاده كرده است و با او در بسياري از آيات موافق بوده هر چند كه 

ورزند، و بارزترين مخالفتهاي ايشان با استاد خويش در بعضي اوقات با او مخالفت مي
 باشد. روش اينگونه است:تفسير كردن بعضي آيات به راي و نظر مي

ا عبارتي كوتاه و استنباط احكام فقهي و ذكر سبب نزول و توضيح معناي لغوي ب
 .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 عنوان حجت 
ساني بر بعضي ديگر و بر كها  آن باشد و در مسائل اختالفي اقوال بعضي ازمحسوب نمي

 باشد.آيند حجت نميميها  آن كه بعد از
عشريه براي دو تا از تابعين به نامهاي: علي بن الحسين زين العابدين و شيعه اثني

اند عصمت قائل شده 114و پسر ايشان محمد ابو جعفر باقر متوفي سال  95متوفي سال 
 ي بزرگواران نزد شيعه ارزشي ندارد.و اما تفسير بقيه

از ها  آن نكه سخن در مورد تفسير تابعين را به اتمام رسانديم و گفتيم كهبعد از اي
اند در اينجا بهترين روش تفسير نزد بيشتر اسرائيليات و تفسير به رأي استفاده كرده

 دهيم:ارائه ميرا جمهور 
و در اينجا بيانگر ارزش تفسير ماثور از تابعين و اسرائيليات و تفسير به راي بعد از 

االسالم ابن تيميه كه حافظ ابن شويم و شايد سخن شيخدر مورد تفسير تابعين ميسخن 
 ترين چيز باشد.كثير نيز در تفسير خويش به آن ملتزم بوده در اينجا مناسب
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اگر كسي  گويد:مي 375: 363ابن تيميه (رح) در مقدمه تفسير در فتاواي خويش ص 
 بگويد: بهترين روش تفسير كدام است؟

 قرآن به قرآن و به سنت: تفسير

كنيم، هر آنچه در پس جواب او: بهترين روش اين است كه قرآن را به قرآن تفسير 
جايي مجمل يا مختصر باشد در جاي ديگر تفسير شده و مبسوط و مفصل است. اگر 

گيري كن زيرا سنت شرح و توضيح براي قرآن نتوانستي آن را در قرآن بيابي سنت را پي
گويد: هر آنچه پيامبر به آن لكه اصال امام ابو عبداهللا محمدبن ادريس شافعي ميباشد؛ بمي

﴿ فرمايد:حكم كرده چيزي است كه از قرآن فهميده است، خداوند مي         

                         ﴾ 

ايم تا ميان مردمان طبق انچه خدا به تو ما كتاب به حق بر تو نازل كرده« ]105[النساء:

﴿ »نشان داده است داوري كني و مدافع خائنان مباش               

  ...﴾  :ايم تا اينكه چيزي را براي مردم بر تو نازل كرده و قرآن را« ]44[النحل

﴿ . و»روشن كني كه براي آنان فرستاده شده است                 

                    ﴾  :ر تو ما كتاب را ب« ]64[النحل

ايم مگر بدان خاطر كه چيزي را براي مردمان روشن نمايي كه در آن اختالف نازل كرده
 به همين خاطر پيامبر فرمود: قرآن و شبيه آن (سنت) به من داده شده است. »دارند...

شد، و امام شد، اما مانند قرآن تالوت نميو سنت هم همانند قرآن بر پيامبر نازل مي
اند كه در هاي فراواني را ذكر كردهن ديگري نيز در اين موضوع ادلهشافعي و بزرگوارا

 .توانيم آن را بيان كنيماينجا نمي
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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 فرستاد گفت: 

 كنيد؟ گفت: با استفاده از قرآن.گونه حكم ميچ
كنم و پرسيد: اگر آن را پرسيد: اگر آن را در قرآن نيافتي؟ گفت: از سنت استفاده مي

-ام اجتهاد ميكنيد؟ گفت: با فهمي كه از قرآن و سنت گرفتهدر سنت نيز نيافتيد چكار مي

ي فرستاده يي را كه فرستادهي معاذ زد و گفت: سپاس خدادستي بر سينه غكنم. پيامبر 
اين حديث در مسانيد و سنن با . كند هدايت دادخويش را به آنچه رسول اهللا را راضي مي

 سندي جيد ذكر شده است.

 غپيامبر  هاي ياران گفته
ها  آن كنيم،هاي اصحاب مراجعه ميو اگر در قرآن و سنت تفسيري را نيافتيم به گفته

فهم  آن را همراه بااند و ويژگيهاي مخصوص ول قرآن بودههم به خاطر اينكه شاهد نز
 خصوصاً دانشمندان و بزرگان اند درك كرده كامل و علم صحيح و درست و عمل صالح

همانند: خلفاي راشدين و بزرگاني مانند عبداهللا بن مسعود، امام ابو جعفر مسعود  ها، آن
دانم در كجا و در مورد ينكه مياي در قرآن نيست مگر اكه گفت: به خدا قسم هيچ آيه

دادند كه آگاه به قرآن است حتماً نزد چه كسي نازل گشت، و اگر خبر كسي را به من مي
و اعمش نيز از ابي وائل از ابن مسعود گفت: هيچ كدام از ما بعد از يادگيري  ،رفتماو مي

  .گذاشتيم مگر اينكه معاني و عمل به آن را انجام دهيمده آيه نمي
يكي ديگر از آن بزرگواران، دانشمند شهير (عبداهللا بن عباس) پسر عموي پيامبر و  و

او را در دين آگاه و  ترجمان القرآن است و در حق ايشان اينچنين دعا فرمود: خداوندا
گويد: محمدبن بشار از وكيع از سفيان از اعمش از و ابن جرير مي .تاويل را به او ياد بده
و با سندي  .ابن مسعود كه گفت: بهترين شارح قرآن ابن عباس استمسلم از مسروق از 

وفات  33و ابن مسعود در سال  ،ديگري نيز اين عبارت از ابن مسعود روايت شده است
سال بعد از او زندگي كرد، حال در مورد علومي كه بعد از ابن  36و ابن عباس  نمود



 83 فصل دوم: تفسير تابعين

كند كه گفت: علي، روايت ميمسعود كسب كرد چه نظري داريد؟ اعمش از ابي وائل 
ي بقره عبداهللا بن 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 اگر ـ و در روايتي ديگر سوره
 شدند.شنيدند مسلمان ميروم و ترك و ديلم مي

 اسرائيليات:

يل بن عبدالرحمان السدي بزرگ، بيشتر آنچه در تفسير خويش و به اين خاطر اسماع
و بعضي اوقات اقوال  ،باشدكند از آن دو بزرگوار ابن مسعود و ابن عباس ميروايت مي

اند، و پيامبر نيز آن را كند كه آن دو بزرگوار آن را ذكر كردهنقل ميها  آن اهل كتاب را از
دانيد آن را ابالغ كنيد و اي هم از من ميو اگر آيه فرمايد:مباح گردانيده است چنانكه مي

اينكه بر من دروغ بگوييد زيرا هر كس بر من دروغ  از بني اسرائيل نيز نقل كنيد، و مبادا
  .بخاري از عبداهللا بن عمر روايت كرده» بيندبگويد جايگاه خود را در جهنم مي

رموك دو نفر از اهل كتاب با او و به اين خاطر عبداهللا بن عمرو هنگامي كه در روز ي
هر آنچه در توان دارد با استفاده از فهمي كه در حديث پيدا ها  آن شوند ازهمنشين مي

-اسرائيليات تنها براي استشهاد نه اعتقاد ذكر مي البته بايد دانست ،كندكرده روايت مي

 شود، و آن هم سه قسم دارد:
 دسترس داريم بيابيم.اولي: صحت آن را با استفاده از آنچه در 

 و دومي: كذب آن را با استفاده از آنچه در دسترس داريم بيابيم.
شود و و سومي: صحت و كذب آن پوشيده باشد، به آن ايمان نداشته و تكذيب نمي

به اين خاطر اهل كتاب و مفسرين در اين گونه جايگاه بسيار با هم اختالف دارند چنانكه 
و همچنين عصاي موسي از چه درختي بوده ها  آن هف و رنگدر نامها و تعداد اصحاب ك

را زنده كرد و نوع درختي كه خداوند از درون آن با ها  آن و نامهاي پرندگاني كه ابراهيم
موسي صحبت كرد و چيزهاي ديگري كه هيچ گونه نفعي نه در دنيا و نه در آخرت عايد 

جائز ها  آن ازگويي آن اختالف ازشود، با هم اختالف دارند، ولي نقل و بهيچ كس نمي
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﴿ فرمايد:است، چنانكه خداوند مي                     

                                             

                  ﴾  :به زودى « ]22[الكهف

گويند پنج تن بودند [و]  سگشان بود و مىها  آن سه تن بودند [و] چهارمين خواهند گفت
گويند هفت تن بودند  اى] مى اندازند و [عده ريكى مىسگشان بود تير در تاها  آن ششمين

تر است جز اندكى [كسى  آگاهها  آن سگشان بود بگو پروردگارم به شمارهها  آن و هشتمين
 داند پس در باره ايشان جز به صورت ظاهر جدال مكن و در مورد را نمىها  آن شماره]

 .»از هيچ كس جويا مشوها  آن
باشد، تضمن ادب و تعليم چيزي كه در اين جا الزم است ميو اين آيه در اين مقام م

كند و در  مي دهد، كه دو نظر اول را ردخبر ميها  آن خداوند به وجود سه نظريه در مورد
بود آن باشد زيرا اگر باطل ميشود و اين دليل بر صحت آن ميمورد نظر سوم ساكت مي

اي در دانستن كند كه فائدهاين اشاره مي كرد و بعد بهرا نيز مانند دو نظر قبلي رد مي

  ﴿ گويد:وجود ندارد، پس ميها  آن تعداد     ﴾  :بگو « ]22[الكهف

ها  آن اطالع داده تعدادها  آن تنها بعضي از مردم كه خدا به »داندرا ميها  آن خداوند تعداد

﴿ گويد:دانند، و به اين خاطر ميرا مي         ﴾  :درباره « ]22[الكهف

يعني: در چيزي كه فائده ندارد تالش  »ي روشن پيش مگيراصحاب كهف جز مجادله
 زنند.هم با ظن و گمان حرف ميها  آن مپرس زيراها  آن نكن و از

حيح را معين اين بهترين روش نقل اختالف است: اينكه تمامي اقوال را ذكر كند و ص
و باطل را باطل گرداند و فائده و ارزش اختالف در آن مورد را بيان كند، تا اختالف در 
مورد چيزي كه فائده ندارد به درازا نكشد و از چيزهاي مهمتر ما را دور كند، و اگر كسي 

بيان كند را ذكر نكند يا اينكه اقوال را نيز ها  آن اي را بيان كند ولي اقوالاختالف در مساله
ولي صحيح را مشخص نكند در اشتباه قرار گرفته است زيرا شايد آن قولي كه نياورده 
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 .صحيح باشد، و اگر عامدانه قول ضعيف را صحيح معرفي كرد در واقع دروغ گفته است
و همچنين اگر اختالف در مورد چيزي  .و اگر جاهالنه اين كار را كرد اشتباه كرده است

به يك يا دو قول بر ها  آن نقل كرد و يا اينكه اقوالي متعدد كه حاصل كه فائده ندارد را
 كند.را ضايع كرده و اشتباه مي وقتشگشت را ذكر كرد ايشان در واقع مي

 :ها اقوال تابعي

و اگر تفسير در قرآن و سنت و اقوال صحابه پيدا نكرديد در اين موارد بسياري از ائمه 
در تفسير مهارت پيدا ها  آن اند، زيرامراجعه كرده» هد بن جبرمجا«به اقوال تابعين همانند 

كند، گفت: سه گويد: ابان بن صالح از مجاهد روايت مياند، محمدبن اسحاق ميكرده
اي تفسير آن را از او مرتبه قرآن را از اول تا آخر نزد ابن عباس خواندم و در سر هر آيه

ات از مجاهد روايت شده است و به اين خاطر خواستم و بسياري ديگر از اين گونه رواي
گويد: اگر تفسيري از مجاهد به تو رسيد دنبال تفسير ديگري است كه سفيان ثوري مي

 مگرد و آن تو را كافي است.
و تابعين همانند سعيدبن جبير و عكرمه مولي ابن عباس و عطاءبن ابي رباح و حسن 

بي العاليه و ربيع بن انس و قتاده و بصري و مسروق بن اجدع و سعيد بن مسيب، و ا
-ضحاك بن مزاحم و كساني ديگر همراه تابع تابعين نيز اقوالشان در تفسير آيه ذكر مي

كنند و آن شود، و در بعضي مواقع در تفسير بعضي آيات كساني كه آن را تضاد تلقي مي
اقع به دقت مورد يكي است پس بايد اين گونه موها  آن يكنند كه همهرا جداگانه نقل مي
 بررسي واقع شود.

گويند: اقوال تابعين در فروع حجت نيست، پس چگونه شعبه بن حجاج و ديگران مي
 باشد؟در تفسير حجت مي

و اين سخن صحيح است، اما اگر در چيزي اجماع داشتند شكي در اين نيست كه آن 
بر بعضي ها  آن مورد حجت است و در مواردي كه با هم اختالف دارند قول بعضي از
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باشد و در فهم آن به قرآن و سنت و آيند حجت نميميها  آن ديگر و كساني كه بعد از
 شود.اقوال صحابه و لغت عرب به طور عموم مراجعه مي

  !تفسير قرآن تنها با استفاده از راي و نظر حرام است

يان از عبداالعلي اما تفسير قرآن تنها با استفاده از راي و نظر حرام است، مؤمل از سف
كند كه پيامبر فرمود: هر كس بدون علم از قرآن از سعيدبن جبير از ابن عباس روايت مي

 شود.سخن بگويد داخل جهنم مي
وكيع از سفيان از عبداالعلي ثعلبي از سعيدبن جبير از ابن عباس نيز آن حديث پيامبر 

كند آمده و غريب معرفي ميكند و در روايت ديگري كه ترمذي آن را حسن را روايت مي
: هر كس از قرآن سخن بگويد و آن ندفرمودكه ايشان  كند،كه: جندب از پيامبر روايت مي

 سخن درست هم باشد اشتباه كرده است.
اند و آن گيري كردهو اهل علم از اصحاب پيامبر نيز در تفسير قرآن بدون علم سخت

شود تفسير قرآن به ظن و راي و بدون ت ميتفاسيري كه از مجاهد و قتاده و ديگران رواي
باشد، پس هر كس با راي و نظر خويش قرآن را تفسير كند در واقع در چيزي علم نمي

تالش كرده كه به آن علم ندارد و به او دستور داده نشده است و اگر درست هم باشد باز 
كه بدون علم ميان  مانداشتباه كرده است زيرا از راه صحيح وارد نشده و مانند كسي مي

هر چند قضاوت درستي هم باشد به را مردم قضاوت كند و پيامبر قضاوت بدون علم 

  ...﴿ نامدآتش جهنم تهديد كرده است، و خداوند تهمت زنندگان را كاذب مي   

             ﴾  :تهمت زننده دروغگو است  ]13[النور

زيرا در مورد چيزي كه به آن علم ندارد خبر داده است و خود را مكلف به چيزي كرده 
 داند.است كه به آن آگاهي ندارد و خدا مي

اند، اي از سلف از تفسير بدون علم به شدت خودداري كردهو به اين خاطر دسته
كند كه ابي معمر از ابوبكر صديق روايت مي چنانكه شعبه از سليمان از عبداهللا بن مره از
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افكند اگر در قرآن كند و كدام آسماني بر من سايه ميفرمود: كدام زميني مرا قبول مي
 بدون علم سخن بگويم؟

و ابو عبيد قاسم بن سالم از محمودبن يزيد از عوام بن خوشب از ابراهيم تيمي 

﴿ فرمود:      ﴾  :از ابوبكر صديق پرسيده شد؟ در جواب گفت:  ]31[عبس

افكند اگر در قرآن بدون علم كند و كدام آسماني بر من سايه ميكدام زمين مرا قبول مي
 .سخن بگويم؟ اين حديث منقطع است

كند: هنگامي كه عمربن خطاب و ابو عبيد دوباره از يزيد از حميد از انس روايت مي
به چه معني است؟ بعد به » أب«: فاكهه مشخص است ولي گفت خواندمنبر  براين آيه را 

و اين روايت با  !خود گفت: اي عمر اين تكلف و خود را تحت فشار قرار دادن است
 سندي ديگر نيز گزارش شده است.
اند، بوده» أب«خواستار آگاهي بر كيفيت ها  آن باشد كهو اين در واقع به اين معني مي

 فرمايد:شود، چون خداوند مياز زمين خارج مي است كه ياهيگ» أب«دانست كه زيرا مي

﴿                              ﴾  :27[عبس- 

و باغهاى  .خرما پس در آن دانه رويانيديم. و انگور و سبزى. و زيتون و درخت« ]30
 .»وهانب

كند كه گفت: ابو عبيد از اسماعيل بن ابراهيم از ايوب از ابن ابي مليكه روايت مي

 ﴿ مردي از ابن عباس پرسيد:           ﴾  :به  ]4[المعارج

 ﴿ ت شما در موردفچه معني است؟ ابن عباس گ              

﴾ گوييد؟ آن مرد گفت: به خاطر آن از شما پرسيدم كه جواب را چه مي ]5: ة[السجد

بدانم، ابن عباس گفت: آن دو روزي است كه خداوند در قرآن ذكر كرده است و خود 
داند كه چه چيزي است، و دوست نداشت كه بدون علم از آن حرف بزند و اينگونه مي
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از اصحاب و تابعين ديگري همانند جندب بن عبداهللا و سعيدبن مسيب نيز روايت حرف 
 شده است.

كند كه در مورد سعيدبن مسيب گفت: او تنها در ليث از يحيي بن سعيد روايت مي
كند، گفت و شعبه از عمروبن مروه روايت ميمورد آنچه از قرآن معلوم بود سخن مي

اي سوال كرد؟ در جواب گفت: در قرآن از من يهمردي از سعيدبن مسيب در مورد آ
و  .داند بپرساز قرآن ميرا كند همه چيز كه گمان مي ـ »عكرمه« ـ سوال مكن و از كسي

كند گفت: در مورد حالل و حرام از سعيدبن ابن شوذب از يزيدبن ابي يزيد روايت مي
اي از سعيد از تفسير آيه تر يافتيم، و اگركرديم، او را از همه كس آگاهمسيب سوال مي

 اصالً نشنيده است. گويا ماند كهكرديم چنان ساكت ميسوال مي
كند ابن جرير از احمدبن عبده ضبي از حمادبن يزيد از عبيداهللا بن عمرو روايت مي

سخن در تفسير را بزرگ جلوه ها  آن كه گفت: به خدمت فقهاء مدينه رسيدم ديدم كه
بودند و ها  آن هللا و قاسم بن محمد و سعيدبن مسيب و نافع ازدهند كه سالم بن عبدامي

كند، گفت: هيچ وقت ابو عبيد از عبداهللا بن صالح از ليث از هشام بن عروه روايت مي
اي از قرآن را تاويل كند و ايوب و ابن عون و هشام دستوراتي از پدرم را نديدم كه آيه

اي از قرآن پرسيدم ه سليماني در مورد آيهد، گفت: از عبيدنكنمحمدبن سيرين روايت مي
 كه به قرآن آگاهي داشتند رفتند، از خدا بترس و سخن به جا بگو.ها  آن گفت:

كند گفت: و ابو عبيد از ابن معاذ از ابن عبيداهللا بن مسلم يسار از پدرش روايت مي
از افرادي ديگر و  .وقتي از خداوند گزارش داديد به جلو و عقب آن حتماً بايد نگاه كنيد

 و با سندهاي ديگر اين نوع حرف زياد روايت شده است.

 همراه با علم و آگاهي: البتهتفسير به راي و نظر 

آن آثار و اخباري كه از سلف گزارش داديم در مورد حرف زدن از قرآن بدون علم 
-يبا علم و آگاهي بر لغت و شرع از آن حرف زد درست و صحيح معالمي بود، اما اگر 

در  اختالفيروايت شده است و ها  آن و به اين خاطر است كه اقوالي در تفسير از ،باشد



 89 فصل دوم: تفسير تابعين

-زدند و در مورد چيزي كه نميدانستند حرف ميدر مورد آنچه ميها  آن اين نيست؛ زيرا

ماندند، و اين بر هر كسي واجب است، زيرا چنانكه سكوت در چيزي دانستند ساكت مي
باشد؛ زيرا داند نيز واجب مياظهار نظر در مورد چيزي كه مي داند واجب است،كه نمي

﴿ فرمايد:خداوند مي          ﴾  :آن را بيان كن و « ]187[آل عمران

و در حديث نيز آمده كه پيامبر فرمود: اگر از كسي در مورد چيزي  »مخفي نگه مدار
-ميكشيده زنجير  آتشين بهخفي كند در روز قيامت با زنجير سوال بشود و او جواب را م

 شود.
كند و ابن جرير از محمدبن بشار از مؤمل از سفيان از ابي زناد از ابن عباس روايت مي

 گفت: تفسير چهارگونه است:
فهمند، و دومي: همه آن خويش آن را ميو زبان عرب با استفاده از سخنان  آنكهيكي 

و آخرين  ،دانند و سومي: تنها علماء آن را مي ،هيچ كس مخفي نيست دانند و بررا مي
  .داندآنها: تفسيري است كه تنها خداوند مي

 رسد.سخنان ابن تيميه در اينجا به پايان مي
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 در قرن دومتفسير 

ي پنجم دانيم كه خليفهشود، و ما ميو در قرن دوم هجري عصر تدوين شروع مي
آوري سنت و تدوين آن دستور داد، و ايشان در قرن اول سال عمربن عبدالعزيز به جمع

و در سال اول قرن دوم متوفي شد، و اولين كسي كه به او  بر عهده داشت،خالفت را  99
باشد و ديگران نيز از او پيروي هجري مي 124هري متوفي سال جواب داد ابن شهاب ز

كردند و در طبقه بعدي تدوين شايع گرديد، و تفسير به عنوان بابي از ابواب سنت قرار 
-آوري آن صورت گرفت ولي تنها كمي از تدوين شدهگرفت و از اينجا تدوين و جمع

، و مسند امام شافعي، و مسند ابي هاي آن قرن به ما رسيده است، مانند: موطأ امام مالك
ي محمد شيباني دوست و هجري و كتاب (اآلثار) نوشته 204داود طياليسي متوفي سال 

 صاحب امام ابو حنيفه.
، و در هستيم قائم به ذات خويش به عنوان علميتفسير  بر پايي شاهد مااين قرن  در

ي مقاتل بن ر الكبير نوشته: التفسيچونگوئيم: سخن مي هاي نوشته شدهاينجا از كتاب
هجري، و  200هجري، و تفسير يحيي بن سالم متوفي سال  150سليمان متوفاي سال 

  .هـ 207ي ابو ذكريا يحيي بن زياد فراء متوفاي سال معاني القرآن نوشته

 اوالً: تفسير مقاتل بن سليمان:

ست ما رسيده است و به د ،اين اولين تفسيري است كه تمام آيات قرآن را تفسير كرده
و سفيان  ،او سبقت نگرفته است برو سخن راجح اين است كه هيچ كس در اين مورد 

كند و تفسير خود را در يك مجلد نوشته است و سال بعد از مقاتل فوت مي 11ثوري كه 
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35Fبه تفسير مجاهد بسيار نزديك است

دهد كه تفسير بعضي آيات و اين را ترجيح مي 1
 ي اول پابرجا بوده است.ه خصوص در نيمهكلمات در قرن دوم ب

و با وجود اينكه مقاتل از سلف است و تفسير بزرگي در چهار مجلد نوشته است ولي 
نزد جمهور منزلت علمي را پيدا نكرده است، و آن هم به اين خاطر است كه مقاتل 

 باشد.مجروح و متهم به دروغ و تجسيم و نقل بسيار از اهل كتاب مي
و به  ،باشدمي است ن تفسير تنها در صحت آنچه از معاني آيات فهميدهو ارزش اي

 گويد:اين خاطر است كه ذهبي در مورد او مي
-مي ييمتروك الحديث است و به تجسيم آلوده شده با وجود اينكه در تفسير دريا

: مردم همه به سه نفر نيازمند هستند: ندو از شافعي روايت شده كه ايشان فرمود ،باشد
36Fلمي در شعر، و ابو حنيفه در كالم.سقاتل بن سليمان در تفسير، و علي ابن ابي م

2  

 ثانياً: تفسير يحيي بن سالم

يحيي بن سالم بن ابي ثعلبه التيمي ـ موالي تيمي بوده است ـ ملقب به ابو ذكريا، اهل 
به حج  بصري، و از آنجا به مصر رفت و از آنجا نيز به آفريقا رفت و در آنجا ساكن شد و

 هجري فوت كرد. 200نيز رفت و بعد به مصر برگشت و در آنجا در ماه صفر سال 
گويد: صاحب تفسير است و از اصحاب حسن ابن جزري در شرح حال يحيي مي

 كند.بصري و حسن بن دينار و ديگران روايت مي
ني دا. كندو از حمادبن سلمه و همام بن يحيي و سعيد بن ابي عروبه نيز روايت مي

 .روايت كردهها  آن تابعي را ديده و از 20شود: نزديك به گويد: گفته ميمي

                                           
بينيم كه به تفسير سفيان ثوري در حاشيه بسيار عبدالرحمان سورتي محقق تفسير مجاهد را مي -1

 كند.مراجعه مي

 ، شرح حال مقاتل سليمان.331ـ 2/330و طبقات المفسرين: داودي  285: 10/279تهذيب التهذيب  -2
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به مغرب رفت و در آفريقا ساكن شد و تفسير قرآن را به مردم ياد داد و هيچ كس 
 باشد.مانند او تالش نكرده است و كتاب ايشان كتابي جامع مي

د و عبداهللا بن وهب در نباشو ايشان معتبر و عالم به قرآن و سنت و لغت عرب مي
  37F1.كنندمصر و بزرگواراني ديگر نيز از ايشان نقل قول مي

  گويد:الميزان در مورد شرح حال ايشان ميو ابن حجر در كتاب لسان
 كرد.در مغرب از سعيدبن ابي عروبه و مالك و جماعه روايت مي

با ضعيف نوشته  گويد: احاديث اوكند و ابن عدي ميتلقي مي دارقطني او را ضعيف
كنند و ابي حبان او را از ثقات حساب شود، بحربن نصر و ديگران از او روايت ميمي
گويد: از ابي زرعه كند و گفته است: شايد اشتباه كرده باشد. سعيدبن عمرو بردعي ميمي

در مورد يحيي بن سالم پرسيدم: گفت: حرفي در مورد او نيست، و شايد اشتباه كرده 
است. » صدوق«گويد: شيخ بصره بود و به مصر رفت و مردي بو حاتم رازي ميباشد و ا

گويد: يحيي مفسر بود و تصنيفات زيادي در فنون علم ابو العرب در طبقات القيروان مي
38Fباشد.مي بندگان خداونددارد و از حفاظ و بهترين 

2  
روش آن چگونه آنچه گفتيم از يحيي و تفسير ايشان بود، ولي اين تفسير كجاست؟ و 

مانند؟ در مورد اين تفسير هيچ است؟ و چرا گفته شد: هيچ كدام از متقدمين مانند آن نمي
 چيزي به ما نرسيده است.

 
 
 
 

                                           
و  3848شماره  2/373الدين ابو الخير محمدبن ابن الحزري، غايه النهايه في طبقات القراء: شمس -1

 .685شرح حال شماره  2/3871طبقات المفسرين: داودي 
 ميزان االعتدال: ذهبي -2
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 فراء: القرآن نوشتهثالثاً: معاني 

 فراء و ديكته كردن كتاب:
هـ در  144كريا يحيي بن زياد عبداهللا بن منظور ديلمي است او در سال زفراء ابو 

فه به دنيا آمد، و در آنجا بزرگ شد و نزد اساتيد آنجا تربيت يافت و منزلت علمي وي كو
معروف است و به همين خاطر لقب اميرالمومنين را در نحو گرفت، او بعد از كسائي سر 

 درگذشت. ،هـ 207دسته كوفيها شد، و در بغداد ماندگار شد و در سال 
در « گويد:مدبن جهم بن هارون سمري مياش ابو عبداهللا محيل كتاب، راويادر او

يعني  اين كتاب معاني قرآن وجود دارد كه آن را ابو زكريا يحيي بن زياد فراء بدون نسخه
 ».كرداز بر به ما ديكته مي

 هدف و روش:

 شود، اواز عنواني كه فراء براي كتابش برگزيده، هدف از بحثهايش نيز روشن مي
به آيه تفسير كند، بلكه به تفسير مشكل اعراب و معاني  خواهد قرآن كريم را آيهنمي

بينيم تفسير وي پر از مناقشات پردازد و به همين خاطر است كه ميبعضي از آيات مي
 جامع نحوي و ايستهاي لغوي است.

و  ،آن آشنائي با اساليب و روشهاياش در لغت و اين تفسير دال بر مهارت نويسنده
ها و قرائتهاي مختلف عرب، وي در نحو و شناخت وي به لهجه عادهالدال بر توانايي فوق

 باشد.مي
بينيم كه نويسنده توجهي به ذكر اخبار روايت شده از پيامبر يا صحابه يا و كمتر مي

آيند، و شايد اين اولين گونه تفسيرها جزو تفسير ماثور به شمار نمياين ،تابعين كرده باشد
و ارزش علمي اين نوع تفسيرها به اندازه  ،ست ما رسيدهاي باشد كه بدتفسير عقلي

 گردد.و برخورداري آن از ابزار و وسايل علمي، بر مي درستپايبندي آن به روش علمي 
 پردازيم.و ما به ذكر بعضي از موارد تفسير شده آن به خاطر توضيح روش آن مي
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اهللا الرحمن بسم«در » الف«گويد: همه قاريان و نويسندگان قرآن بر حذف فراء مي

﴿ يدر آيه» الف«قايل به اثبات ها  آن اجماع دارند، و اينكه همه» الرحيم       

  ﴾ پردازد و شروع هستند. ايشان بعد از اين به بيان سبب آن مي ]74: قعة[الوا

، اما اند با رفع خواندهرا » حمدهللال«گويد: همه قاريان كند و ميبه تفسير سوره فاتحه مي
 (كسره) هايشان آن را با جرو بعضي» الحمدهللا« (فتحه) شان آن را با نصبها بعضيبدوي

 خوانند.مي» الحمدهللا«دال و الم  با رفع (ضمه)هايشان نيز آن را و بعضي» الحمدهللا«
 پردازد.و بعداً به بيان هر يك از اين حاالت مذكور مي

در عربي داراي ها  آن اند كه هر يك ازدو لهجه» عليهم و عليهمِ«گويد: ميو همچنين 
 كند.هاء و كسر آن اشاره ميي  باشند و به بيان سبب ضمهروش خاصي مي

﴿ در» غير«گويد: مجرور بودن و بعداً مي         ...﴾ 7: تحة[الفا[ 

باشد، و بعد از بيان اعراب واژه ي الذين نعت ميبه خاطر آن است كه اين برا» عليهم

 ﴿ گويد: اما فرموده خداوندمي» غير«  ...﴾،  ًال«به معناي » غير«حقيقتا «

 …به غيرعطف شده كه باشداست و به اين خاطر مي
  39F1.رودفراء اين گونه در تفسير سوره فاتحه به پيش مي

 ﴿ يد:گوو در تفسير سوره نور مي   ...﴾  :هذه«به مقدر كردن  ]1[النور «

، و آن را با راجعي كه ذكر »هذه سوره انزلناها«شود مرفوع شده، و در اين صورت مي
شود مگر نمي شروعخبرش آوردن اسماي نكره قبل از  جمله با كرده مرفوع نكرده، زيرا

 آنكه آن جواب باشد.
و تقديم نكره بر خبرش  ،قام رجل ؛گويديد: رجل قام، بلكه ميگوبينيد كه نميشما مي

 كه بدان متصل باشد و بعداً خبري را به غير از جمله براي آن آورده شود، قبيح است.
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، و قبيح است كه بعد از جمله صله من رجل ال يقوم ىلإعجب أرجل يقوم شود: گفته مي

 الدار؟ من يفگويد: است، كسي ميشد. اما منتظر خبر بعد از جواب خوب  خبرمنتظر 
فيها، هيچ اشكالي ندارد، زيرا اين مرفوع بودن به  ،شود: رجلٌ و اگر بگويد: رجلٌگفته مي

40Fخاطر عطف آن است نه صفت.

1 

﴿ فرمايد:گويد: خداوند ميفراء در سوره نمل مي             ﴾ 

  ﴿ فرمايد:كند و ميناء ميو آن را استث ]10[النمل:               

  ﴾  :اند و يكي مينزد خداوند مورد بخشايش قرار گرفتهها  اين ]11[النمل-

گويم: اين داراي دو گونه است. يكي مي يابد؟ در جوابپرسد چگونه اين خوف تغيير مي
را مورد بخشايش قرار داده و در روز ها  آن گفته شود: پيامبران معصومند و خداونداينكه 

اند و هر كه عمل صالح و خراب را خلط كند اين در حالت قيامت از عذاب الهي در امان
 خوف و رجاء است. اين يكي و ديگر آنكه كساني كه معصوم نيستند اين استثناء شامل

هايند كه خواهند  ترسند و غير آناين است كه پيامبران نمي شود، چون معناي آننميها  آن
 ترسيد.

 گويد: مگر كساني كه ظلم كرده باشند،كند و ميو بعداً گروهي ديگر را نيز استثنا مي
ترسند، زيرا مشركي كه تو به كند و رفتار خوب و شايسته انجام دهد اين مورد نميها  اين

 ترسد.اب الهي نميگيرد و از عذغفران الهي قرار مي
ي واو است. در اين صورت معناي آيه در لغت به منزله» اال«اند: بعضي از نحويها گفته

شود. پيامبر و كساني كه ظلم كرده و بعداً پشيمان شوند، و عمل شايسته را انجام اين مي
 ترسند.دهند، نزد خدا نمي

                                           
 .244ـ  243همان، ص  -1
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﴿ در جايي ديگر نيز به اين معنا به كار رفته:               

   ﴾ اند.يعني كساني را كه ظلم كرده ]150: ة[البقر 

قام ام، زيرا جائز نيست گفته شود: گويند، در عربي نديدهميها  آن اما من آنچه را كه

از معناي قبل از  آيدمي »الإ«، چون استثنا اسمي را كه بعد از اهللا وهو قائم الناس إال عبد
لف آخر، اگر به جاي ألف سوي أكند ولي جائز است گفته شود: عليك خارج مي »الإ«

گويند تاويل ميها  آن به معناي آنچه كه »اال«گذارده شود اين درست است و  »الإ«سوي 
 اما اگر به تنهايي و تعداد كم از تعداد زياد آن مستثنا شود، اين جايز نيست. ،شودمي

﴿ د:نفرمايخداوند كه مي همودو فر                 

 ﴾  در اينجا به معناي واو نيست بلكه به منزله سوي است، يعني كساني را كه خدا از

ند تواقرار گيرد اين مي »الإ«فضل خويش آن را بخواهد و اگر جايز باشد سوي در جاي 
گوئي: عندي مال كثير سوي هذا، يعني آن نزد من به معناي و او باشد. چون تو مي

41Fاست...

1 

 ﴿ فرمايد:اي خداوند ميدر سوره سبأ در آيه    ﴾  :و ] 17[سبأ

َ «نچه كه شايع است آاند ولي  اين گونه يحيي و ابو عبدالرحمان آن را خوانده لْ جيُ هَ ي وَ ازِ

ورَ  فُ ﴿ و باشد.مي »إِالَّ الْكَ     ﴾ .ذلك محالً منصوب است به جزيناهم 

اگر گفته شود، چه طور تنها كافران مجازات خواهند شد در حالي كه مجازات براي 
شود: جازيناه به معناي كافأناه (سزا باشد در پاسخ گفته ميهر يك از كافر و مسلمان مي

باشد (يعني عذابي كافران همانند خود اعمالشان مي زشتت و پاسخ اعمال دادن) اس
-توشه ذخيره كردهها  آن گيرند چوندارند)، اما مومن پاداش خوب مي ويرانگردردناك و 

تو «بعني » جزيت«به معناي » جازيت«شود كه ند شد و گاهاً گفته ميهاند و مجازات نخوا
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بيني كه رترين معناي آن آنچه بود كه ذكر كردم مگر نميآيد ولي مشهومي» را پاداش دادم

﴿ خداوند فرموده:    ﴾  ام كه جازيت به معناي و شنيده ،»جازيناهم«و نگفته

42Fجزيت به معناي عاقبت و عقبت (يعني او را سزا دادم) نيز آمده...

1 
، توانسته باشيم 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 
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 قرن سوم و تفسير طبري
قرن سوم هجري نسبت به تدوين سنت به دوران طالئي مشهور است، زيرا در اين 
دوران بود كه مسند امام احمد و صحيح بخاري و مسلم و سنن ابي داود و ترمذي و ابن 

 .ري شدندگردآوحديث  درماجه و نسائي و... 
همراه با  محدثان علمي خاص و جداگانه است، اما قرآن كريم دانيم كه تفسيرما مي

اند، اين تدوين كرده نيز اخبار راجع به تفسير و ديگر اخبار را جمع و گرداوري حديث
و در اين قرن بود كه بزرگترين  ،تفسير مايه خير و رحمت بس عظيمي است در باب

و آن هم تفسير ابي جعفر محمدبن جرير طبري، مشهور به كتاب تفسير نوشته شد، 
 بود.» ي القرآنآجامع البيان عن تاويل «

 طبري: مؤلفات

طبري همان محمدبن جريربن يزيدبن كثير است و او همانگونه كه امام ذهبي گفته: 
دوران خويش بود و صاحب  از فضال و دانشمندانعالم و مجتهد بوده و  ،فردي توانا

هـ در آمل طبرستان به دنيا آمد و  224باشد. او در سال تازه و بديع مي مؤلفاتي كتابها و
بسياري را در جهت  و مشقتهاي شروع به فراگيري دانش نمود، و سفرها 240بعد از سال 

و از جهت علم و  .داشت هامالقاتو دانشور ، و با افراد نخبه فرا گرفتن علم تحمل كرد
آمد، و در توصيف او زمانه به حساب مي سرشناس جزو افرادهاي زياد، ذكاوت و نوشته

 43F1.امبايد گفت: هيچ كسي را همانند او نديده
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او فردي مورد اطمينان و صادق و حافظ بود، و در تفسير جزو اولين افراد است، و در 
باشد و در تاريخ زبردست و عالم، و به قرائتهاي فقه و اجماع و اختالف امام و پيشوا مي

 44F1.و لغت و... بسيار آگاه بودقرآن كريم تلف مخ
-اند كه ميخطيب را درباره طبري، نقل كرده سخنانامام ذهبي و ابن كثير و ابن حجر 

مراجعه  و نظرياتش هاي وي استناد و به آراءاو يكي از عالمان توانا بود كه به گفته«گويد: 
آوري كرده، و حافظ قرآن جمع به تنهايي در دوران خويش را كردند، بسياري از علوممي

و آگاه به قرائتها و معاني و احكام آن بود، و همچنين آگاه به سنت و روش و صحيح و 
ضعيف و ناسخ و منسوخ آن بود، و از اقوال صحابه و تابعين و همچنين اخبار و 

م و خبار األأ«سرگذشت مردم آگاهي داشت، و كتاب مشهوري در اين باره به نام 
به رشته ن را نديده آدارد و كتاب مشهوري نيز در تفسير كه هيچ كس همانند  »تاريخهم

45F...تحرير درآورده

2 
گويد: (طبري) روايتهاي بسياري را از جمع كثير روايت كرده، و سفرهايي ابن كثير مي

و ديگري را به اكناف عالم اسالمي به خاطر آموختن علم نموده، كتابي را راجع به تاريخ 
هاي بسيار ديگري نوشته به رشته تحرير درآورده،كه نظير ندارد  كالم اهللا مجيددر تفسير 

 46F3.است او كتاب تهذيب اآلثار همه مهمترو از  دارد. در اصول و فروعنيز 
در رديف نخستين مفسرين قرار دارد، و يكي از امامان  بدون شك او گويد:سيوطي مي

 آوري كرد...ر دوران خويش جمعد ييباشد، و بسياري از علوم را به تنهامي
تفسير ها  آن باشد، از جملههايي بسيار عظيم ميگويد: او داراي نوشتهو همچنين مي

و اين چيزي  ننگاشته،همانند وي  ياست، هيچ كس تفسير هاقرآن، كه بزرگترين تفسير

                                           
 .14/270همان،  -1
 .5/100، و لسان الميزان 11/145و بدايه و نهايه  14/369مرجع سابق  -2
 .11/145بدايه و نهايه  -3
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ر اين باشند. زيرا داست كه تمامي علما از جمله امام نووي در تهذيبش، قايل به آن مي
47Fو هيچ كس او را در كارهايش همراهي ننمود... آورده،درايت  را در كنارتفسير روايت 

1 
بينيم كه راجع به كتابهايش طبري نخستين مفسر و مورخ بوده، و در شرح حالش مي

از تمام  پيش كهها  آن و مهمترين ،كندمي ذكرآنچه را كه به اتمام رسانده و يا نرسانده 
و  ،است» تهذيب اآلثار«را وداع گفت، و نتوانست به اتمام برساند كتاب  دار فانيآن شدن 
 48F2.است همگان در دسترس حال

 عقيده طبري:

انجامد، چيزي كه مد نظر است همان كتاب به درازا مي اوسخن از طبري و كتابهاي 
ي تفسير مقارن بين شيعه و اهل سنت هستيم، باشد، و چون كه ما در عرصهتفسيرش مي

زم دانستيم كه به بيان عقيده امام طبري كه كشمكشهايي پيرامون آن صورت گرفته، ال
-كنند، اما كتابهايش اين را رد ميي اماميه ميبپردازيم، زيرا بعضيها او را متهم به شيعه

 نمايد.
رسيد كه ابوبكربن ابي داود از حديث غدير خم سخن گفته، كتاب  اطالع وقتي به او

ت، و به فضل و مكانت ابوبكر و بعداً عمر پرداخت و راجع به حديث را نوش» الفضايل«
غدير خم سخن گفت و براي تصحيحاتي كه انجام داد استناد و استدالل كرد. اما كتابش 

 به اتمام نرسيد.
در فصل سابق به ذكر روايتهاي مختلف اين حديث پرداختيم، و به روايتهاي صحيح و 

ضعيف و موضوع و ساخته شده در كوفه، اشاره كرديم، مختلف فيه و همچنين روايتهاي 
رفت  احتمال آن مينزد طبري صحيح است؟ و چه بسا ها  آن كدام يك از دانستم نميولي 

                                           
 .96ـ 95طبقات المفسرين سيوطي ص  -1
 با تحقيق دكتر ناصر رشيد به چاپ رسيده. -2
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وقتي ولي ام، او آن را صحيح بداند. آنچه را كه من ضعف و جعل بودن آن را بيان كردهكه
 بسيار دور است. كه به كتاب تهذيب اآلثار مراجعه كردم ديدم اين احتمال

را نقل كرده، و  »عيل باهباانا دار احلكمه و«در مسند آمده كه علي رضي اهللا عنه حديث 
، و اين ه استبدان اضافه شدچيزهايي گويد: اين خبر سندش نزد ما صحيح است ولي مي

نزد كساني ديگر ضعيف به شمار آمده آن هم به خاطر دو دليل، و بعداً به ذكر تاييد 
 پردازد.كه از ابن عباس در اين باره روايت شده، ميحديثش 

ام و علي در (من شهر دانش 49F1»عيل باهبا، فمن أراد املدينه فليأيتها من باهباانا مدينه العلم و«

 آن، هر كه خواست به مدينه آيد بايد از در آن وارد شود)
از فضل و  جز اوگونه احاديث به معناي آن نيست كه او اماميه باشد، زيرا تصحيح اين

-مكانت واالي ابوبكر و عمر عالوه بر آنكه آن دو را در مرتبه نخست آورده، سخن نمي

 گفت:
گفت:  او كند كه قاتل زبير از علي اجازه ورود خواست وو در مسند علي روايت مي

هر «م كه فرمود: او (قاتل) داخل آتش جهنم خواهد شد، زيرا از رسول خدا شنيده
 50F2.»دي دارد و شاگرد من زبير بن عوام استپيامبري شاگر
نچه كه طبري آدانيم، و را توسط شيعه مي اند كساني كه با علي جنگ كردهو تكفير 
 نمايد.را نقض ميها  آن عقيده ،روايت كرده

                                           
حديث اول در بحث اول در فصل پنجم در مناقب علي بن ابي طالب آورده  90ـ 1/89تهذيب اآلثار  -1

و گفته اين حديثي غريب و منكر است و حديث دوم بخاري درباره آن گفته: منكر است و جوزي و 
و ابن حجر آن حسن دانسته، فيض  11ذهبي و... قايل به جعل آنند ولي احكام آن را صحيح دانسته 

 .1/225، و كشف الخلفاء 97و مقاصد الحسنه  47ـ 3/46القدير 
 .1/40تهذيب اآلثار  -2
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گفت: و بحث علي به ميان آمد: و طبرسي گفت: اگر طبري با ابن صالح اعلم سخن مي
امامان هادي نيستند، او چگونه است؟ ابن صالح گفت: او كسي بگويد ابوبكر و عمر جزو 

 مبتدع است.
شود و هر كه مبتدع است! مبتدع است! و اين كشته مي ها، آن منكرابن جرير گفت: 

51Fشود.او كشته مي ،بگويد ابوبكر و عمر جزو امامان هادي نيستند

1 
و فردي قابل گويد: ادر شرح حال طبري مي 3/498ذهبي در كتاب ميزان االعتدال 

 داشت. تشيعو گرايش كمي به  بوداعتماد و صادق 
احمدبن علي سليماني به حافظ افتراء بسته و گفته: او رافضي را داير كرد؛ اين 

باشد؛ زيرا ابن جرير از جمله بزرگان و معتمدان  مي بدگويي كردن به كسي بنابر ظن دروغ
 ائمه اسالم است.و فضالء و 

كنيم، و جايز هم نيست كه او را به باطل نميو اشتباه از خطا ما ادعاي عصمت وي را 
بيازاريم، و الزم است راجع به سخن علما نسبت به يكديگر تامل  خياالت خودو بنابر 

مد ي ذيل را كرد به ويژه درباره اشخاصي همانند اين امام بزرگوار، شايد سليماني جمله
 » طبري رافضي است... محمدبن جريربن رستم، ابو جعفر« نظر داشته،

اگر سوگند بخوري كه سليماني آن گفته را مورد «ابن حجر اين را دنبال كرده و گفته: 
-اي، و سليماني حافضي متقن است و آگاه به سخنان خويش مينظر داشته، راست گفته

كنم كه آن بطالتها نسبت به امام طبري راست باشند واهللا اعلم و به باشد، و گمان نمي
ر آن است كه متهم به شيعه شده چون حديث غدير خم را صحيح دانسته، و شيخ ما خاط

52Fابو حيان فريب كالم سليماني را خورده...

2 
فوت كرد و در بغداد دفن  310و اين سخن كوتاهي بود درباره طبري، ايشان در سال 

 شد.

                                           
 .14/275سير اعالم نبال  -1
 .5/100الميزان لسان -2
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 تفسير طبري

 تعريف كتاب:

 ارزشمند وي صحبت كرديم.كمي بيش در شرح زندگي ابو جعفر راجع به تفسير 
از جمله آنچه كه درباره اين كتاب آمده اين است كه ابن جرير به يارانش گفت: آيا 
عالقه داريد به خواندن تاريخ جهان از آدم تا حاال؟ گفتند: حجم آن چقدر است؟ گفت: 

خواهد عمر ما را قبل از تمام  گفتند: اين چيزي است كه مي .هزار صفحه 30000نزديك 
 نمايد!نش، تمام شد

 صفحه خالصه كرد. 3000آن را تقريباً به  سپس اندها مردهگفت: انا هللا! همت
گويد: از ابوبكربن بالويه شنيدم كه گفت: ابوبكربن خزيمه به من گفت: حاكم مي
اي؟ گفتم: آري آن را به صورت ام كه شما از محمدبن جرير تفسير نوشتهخبردار شده
 ام.امالء نوشته

اش؟ گفتم: آري و بعد از دو سال به من داد و گفت: همه آن را مطالعه ت: همهگف
 كردم، و هيچ كسي را در زمين همانند محمدبن جرير عالمتر، سراغ ندارم.

گويد: اگر عالمي ادعا كند از كتاب تفسير ابن جرير، ده كتاب ابو حامد فرغاني مي
 گويد.ف كرده است راست ميگانه كه هر يك شامل بحثي خاص باشد را تالياجد

.. و همچنين ابن جرير طبري و كتاب مهم وي كه .گويد:مي 2/190سيوطي در اتقان 
آيد و بعداً ابن ابي حاتم، ابن ماجه، حاكم، ابن مردويه، ابو از مهمترين تفاسير به شمار مي
ابن جرير، باشد، جز به صحابه و تابعين مستند ميها  آن شيخ حبان، ابن منذر، و... همه

گذاري و استنباط پرداخته بلكه به توجيه اقوالي و ترجيح بعضيها بر بعضيهايشان و اعراب
 تفوق دارد.ها  آن و به همين خاطر هم هست كه بر

اينها بعضي از اقوال راجع به بيان ارزش آن كتاب بوده، ولي اين ما را از نگريستن در 
 مي آن را بيان داريم.دارد، تا روش و ارزش علخود كتاب باز نمي
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 :ششطبري و بيان رو

 گويد:مي 6طبري در مقدمه تفسير ص 
شاءهللا تاليفي خواهد بود كه در ما در صدد شرح تاويل و بيان معاني قرآن هستيم، ان«

بر گيرنده تمام نيازهاي كلي علمي مردم باشد، و نسبت به ديگر كتابها تاييد شده در اين 
به ما رسيده، خبر  هر آنچهمام موارد اتفاق و اختالف شده بر سر باره، كافي باشد، و از ت

 دهد.مي
و علل و سبب هر يك از آن گروهها و گرايشها بيان خواهد كرد، و با ايجاز و اختصار 

 .»هر چه بيشتر آنچه را كه در نزد ما صحيح است بيان و توضيح خواهد داد
-تفسير به بحث روشهايي مي در اين«آمده كه  73ص در و همچنين در مقدمه آن 

رسيدند، و تحت همين عنوان به ذكر آياتي به معرفت تاويل ميها  آن پردازيم كه قبل از
جز توسط پيامبر ميسر نيست، و يا آياتي كه شناخت ها  آن پردازد كه شناخت تاويلمي

عربي داند، و اينكه شناخت تاويل بعضي از آيات نيز توسط جز خدا نميرا ها  آن تاويل
 دانان ممكن است.

 را ذكر وآمده قرآن بنا بر راي  تفسيرو بعداً ابو جعفر، برخي از اخباري كه درباره نهي 
، و بعد از اين اخباري را كه درباره تشويق مردم به علم 79: 77كند ص را دنبال ميها  آن

 .80آورد ص اند ميبه تفسير قرآن و آنچه كه صحابه آن را تفسير كرده
كه تفسيرشان خوب  مفسران گذشتهبه ذكر اخباري راجع به ها  اين چنين بعد ازو هم

 .90پردازد ص بوده مي يا بدو 
قرآن  و تفسير گويد: قبالً در كتاب خود به روشهاي تاويلبعد از اينها، ابو جعفر مي

 اشاره كرديم، ولي در كل تاويل قرآن بر سه گونه است:
سر نيست، و اين نيز همان آياتي است كه يگز مهرها  آن شناختيك دسته كه ـ 1

را به علم خود حواله كرده، و شناخت آن را از تمام مخلوقاتش ها  آن خداوند شناخت
هايي است كه خداوند در قرآن از آن خبر مستور گردانيده، و آن هم وقت وقوع حادثه
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مغرب، و نفخ  داده، همانند، روز آخرت، وقت نزول عيسي بن مريم، وقت طلوع شمس از
 صور...

را به خود پيامبر موكول كرده، همانند ها  آن ـ آنچه را كه خداوند شناخت تاويل2
جز از طريق ها  آن هيچ راهي براي شناخت كه عبارتهاي مذكور در قرآن،برخي تاويل 

 پيامبر نيست.
ب به عربي دانان موكول شده، و آن هم تاويل عربي و اعراها  آن ـ آنچه كه شناخت3

كه اند اولين كسانيها  آن جز از طريق اين گروه ميسر نيست، وها  اين آن، و شناخت از
 .به بشر واگذار شدهها  آن ـ در آياتي كه تاويل كنند حقيقت معنا را درك مي

 و رواياتتنها به خود پيامبر مربوط است از طريق اخبار ها  آن آنچه كه تاويل شناخت
ـ 3ـ نقل عدول االثبات 2ـ روايت مستفيض 1ق ممكن است. ثابت شده از آن از چند طري

 .داللت منصوصه بر صحت آن
آن است كه شناخت آن از طريق زبان درك شود يا توسط  تفسيرترين و صحيح

و اينكه اين تاويل و  ها، آن شعرهاي جاري، يا به منطق و لغات مشهور و معروف
كند نحابه و ائمه و علماي امت تعدي تفسيركننده در تاويل و تفسير خويش از اقوال ص

 .93 ،92ص 

 تفسير طبري براي پايان مقدمه كتاب:

اين بعضي از مواردي است كه در مقدمه مهمش آمده، و اميد است كه بيانگر روشي 
 .باشد كه طبري براي تفسيرش برگزيده

ا كه افزايم و آن اينكه گاهاً چيزي رو قبل از بحث كردن از آن تفسير، چيزي را مي
رسد، هر چند كه اين كنم به دليل زياد بودن صفحاتش غير مناسب به نظر مينقل مي

باشد، و خر سوره فاتحه و آنچه را كه بعد از تفسيرش گفته، ميآاي واحد از تفسير آيه
شريك باشد و به ها  آن خواهم خواننده نيز در نصي كه در دسترس دارد، در استنباطمي



 111 فصل چهارم: قرن سوم و تفسير طبري

چه دانش و نفع  در ميدان تفسير مقارن است، و در آن نص همين خاطر اهميت آن
 !بسياري وجود دارد

آورم، ولي من بدون در حاشيه تخريج احاديث توسط شيخ احمد شاكر را ميو البته 
كنم تا آن روايتها زياد نشوند و خواننده را خسته تفصيل به نتايج و اهداف آن اكتفا مي

 دازيم:رپل توسط طبري ميي ذيو حاال به تفسير آيه .نكند

﴿ متعال: : خداوندي هسخن درباره تاويل فرمود            

      ...﴾ بيانگر صراط مستقيم است، صراط مستقيم كدامين  ؛]7: تحة[الفا

فته شده: اي محمد هاي حق صراط مستقيم به شمار آيد به محمد گاست؟ اگر همه راه
بگو: پروردگارا مرا به راه راست هدايت ده، راهي كه خداوند به سبب انجام طاعات و 

قين، و يعبادات آن بر شما نعمت فرو فرستاد، و در آخرت نيز با مالئكه، انبياء و صد

﴿ كه: شهداء و صالحين خواهيد بود و اين نظير فرموده خداوند است      

                            

                          ﴾ 

 ].69 -67[النساء: 
گويد: كسي كه محمد و امتش را امر كرده كه از خداوند طلب هدايت به ابو جعفر مي
راهي كه خداوند آن را در قرآنش توصيف نمود، و وعده  بداند، هدايت نراه مستقيم نماي

آن را طي نمايد او را در اطاعت از خدا و پيامبرش پابرجا گرداند و اهدافش كس داده هر 
 ا محقق نمايد و خداوند خالف وعده نخواهد كرد.ر

 اند:همانند اين را روايت كرده ديگران نيزابن عباس و 
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 روايت كرده كه

﴿        ﴾  همان راهي است كه به سبب انجام طاعات و عبادات خدا
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و صديقين و شهداء و  پيامبراننعمت و رحمت فرو فرستاده و از زمره مالئكه و ها  آن بر
53Fنمايند.باشند، كساني كه خدا را عبادت و طاعت ميصالحين مي

1 
موسي به ما خبر داد كه ابي جعفر از ربيع  احمدبن حازم غفاري گفت: عبداهللا بن

﴿روايت كرده كه          ﴾ 54.يعني پيامبرانF2  

﴿قاسم به ما گفت كه حسين به ما گفته كه وكيع گفت:       ﴾  يعني

لرحمان بن ه ابي وهب به وي گفته كه عبداكيونس بن عبداالعلي به من گفت  .مسلمانان

 ﴿زيد راجع به         ﴾ 55.گفته يعني پيامبر اسالم و همراهانشF3 

با گويد: در اين آيه دليل واضحي است بر طاعت خداوند، افراد مطيع جز ابو جعفر مي
-ميشنوند كه ميها  آن اينكه اوالًو ، گردند او بدين مرتبه نايل نميفضل الهي و توفيق 

 ﴿ :فرمايد       ﴾ هر آنچه از هدايت و طاعت و عبادت است  يعني؛

 باشد كه به شما ارزاني داشته؟همه از نعمتهاي الهي مي

﴿دانم اگر كسي بگويد: پايان اين خبر كجاست؟ حال كه مي      ﴾  مقتضي

 خداوند به ديگران ارزاني داشته چيست؟ كه خبري است و آنكه آن نعمتي
هايشان نسبت به شود: قبالً در همين كتاب بيان داشتم كه عربها بعضيبه او گفته مي

-بعضي ديگر در لغت فرق دارند، زيرا بعضي از ظاهر عبارات بر باطن عبارات داللت مي

﴿كنند و كافي هم هست، و          ﴾ آيند، و به شمار ميها  اين م ازه

دستور خداوند مبني بر استعانت و طلب هدايت از وي به صراط مستقيم بعد از فرموده 

﴿خداوند است           ﴾ .و اين مبين صراط مستقيم و بدل از آن است 

                                           
 ضعيف االسناد. -1

 باشد.ابو جعفر همان رازي تيمي است و مورد اعتماد مي -2

 عبدالرحمان بن زيد متاخر و از اتباع تابعين و جداً ضعيف است. -3
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هدايت به راهش  نعمتي را كه خداوند از ما خواسته تا از او طلب ؛و واضح است
باشد، و همين حاال به بيان آن پرداختيم و كنيم، همان منهج قويم و صراط مستقيم مي

 ديگر نيازي به تكرار آن نيست.
 همانگونه كه نابغه بني ذبيان گفته:

ـــــك ـــــ مـــــن كأن ـــــيشٍ   يمجـــــال بن  أُقْ
 

ــــــعُ  قَ عْ قَ ــــــن  خلــــــف  يُ ــــــه بِشَ لي جْ  رِ
 

ي محذوف است كه جمال »جمال« (ـ مجل ـ يقعقع خلف رجليه بشن) :يدر جمله

 كند.مذكور بر آن داللت مي
 و همانگونه كه فرزدق بن غالب گفته:

هيا لــــــــــدِ تقَ مْ  مُ هُ  تــــــــــر  أربــــــــــاقَ
 

ةِ  ـــــامَ ـــــىلَ الكُ  احلديـــــدُ عَ ـــــدِ  إذا صَ
 

مْ ي محذوف است، زيرا ظاهر قول »هم« ،مراد آن است كه در متقدريها هُ بر آن  أرباقَ

 كند. داللت مي
را ذكر كرد ها  آن توانين قبيل در شعر عرب بسيار زيادند و در اينجا نميو شواهد از ا

 ﴿ و فرموده: خداوند نيز از اين قبيل است       ﴾. 

﴿ سخن درباره تاويل فرموده:        ﴾. 
ر اجماع دارند، و جر آن نيز به دو به ج» غير«گويد: قراء همه بر خواندن ابو جعفر مي

 دليل است:
-، زيرا الذين محالً مجرور مي»الذين«نعت است براي  »هم«ـ اينكه غيرهم صفت و 1

 باشد.
معرفه و  »الذين«نكه آنعت باشد، حال  »الذين«براي » غير«اما چرا درست است كه 

 غير نكره است.
انند زيد و عمر و... معرفه موقت اش همهمراه با صله »الذين«به اين خاطر است كه 
هاي مجهول است مثل رجل و بعير.. وقتي كه الذين اين طور نيست، بلكه همانند نكره
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﴿باشد، غير نيز به يكي از اسماء مجهول اضافه شده و به همين خاطر جايز است كه   

      ﴾  براي﴿      ﴾ شود باشد. همانطور كه گفته مي نعت

و اگر  »يل من جيهلإال «نه،  »اجلس إال الی من يعلم«يعني  »ال أجلس إال إىل العامل غري اجلاهل«

﴿        ﴾ بود كهبوده، جايز نميمعرفه موقت مي ﴿       ﴾ 
 نعت آن باشد.

شتباه است كه معرفه موقت با نعت نكره توصيف دار شود و زيرا در كالم عرب ا
كه غير نعت است و به همين خاطر  »اهللا غري العامل مررت بعبد« اشتباه است كه گفته شود:

ي است كه عبداهللا را »باء«مجرور شده، مگر اينكه گفته شود مجرور بودن غير بنابر تكرار 
بداهللا، مررت بغير العالم، و اين يكي از شود مررت بعمجرور كرده، و در اين صورت مي

﴿راههاي مجرور بودن غير در          ﴾ .است 

به معناي معرفه موقت باشد، و اگر اين را بپذيريم، در اين  »الذين«راه دوم: اينكه 
كه  كه الذين را مجرور كرده، همانند اين» صراط«مجرور است، بنابر تكرار » غير«صورت 

 ﴿گفته باشي:         ﴾صراط غير المغضوب عليهم. ؛ 

﴿و اين دو تاويل بود راجع به اعراب         ﴾هر چند كه راجع به  ؛

هم نزديك است و اين از سايه  بهآن اختالف وجود دارد، و اين دو تاويل معنايشان 
به دين حق هدايت يافته و به واسطه اين هدايت است كه از مؤمن كه نعمت خدا است 

 خشم و غضب و ضالت نجات پيدا كرده.

﴿را در » غير«و همچنين جايز است            ﴾  به نصب

اذ بودن آن و اين نيز به خاطر ش شود. ميخواند، هر چند كه از خواندن آن احساس گنگي 
را آورده همه بنابر روايات ها  آن امت كه يدر برابر قرائت قراء است. هر چند شواذ قرائت

مخالف و  غبيني كه حق و راه و روش رسول خداباشد، و ميظاهر و مستضعف مي
 انحراف را خواهد داشت. هر چند كه آن قرائت دليلي هم داشته باشد.
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باشد، هر مي »عليهم«هاء و ميم در صفت »غير« توجيه منصوب كردن آن اين است كه،
و » اندانعمت«محالً منصوب به ها  آن هستند ولي »علي«چند كه هاء و ميم مجرور به 

 باشد:معناي آن اين مي
اي، راهي كه غضب و ن هدايت دادهارا به فضل و كرم خويش بدها  آن راهي كه

و  ؛مررت بعبداهللا غير الكريم و ال الرشيد شود و اين همانندنميها  آن گمراهي را دامنگير
غير الكريم، از عبداهللا، جدا است. چون عبداهللا معرفه موقت است و غير نكره مجهوله 

 باشد.مي

﴿در » غير«و بعضي از نحوي دانان بصري اعتقاد بر اين دارند كه منصوب خواندن   

   ﴾  بنابه دليل استناء﴿    ﴾  و اينكه آن از معاني صفت﴿  

      ﴾ است 

﴿ شوددر اين صورت مي                  ﴾ ال إ

براي باشد ـ كساني كه در اديانشان نعمت مي »الإ«در آنجا به معناي  »غير«، املغلوب عليهم

 قرار مده.ها  آن يايشان فرود نيامده و به حق هدايت نيافتند. مرا از زمره
 گويد:همانگونه كه نابغه بني ذبيان مي

ــــائلها ــــيال ال أس ــــا أص ــــت فيه  وقف

ـــــــــها يإال أوار ـــــــــا أبين ــــــــاً م  ألي
 

ــد  ــن أح ــالربع م ــا ب ــاً، وم ــت جواب  عي

ــؤ ــد يوالن ــة اجلل ــاحلوض باملظلوم  ك
 

﴿نيست و همچنين نزد آن » احد«زمره هيچ يك از از  »واريأ«معلوم است كه   

      ﴾ از ﴿        ﴾ .استثناء شده 

اند و اعتقاد ويل را انكار كرده و آن را ضعيف دانستهأي دانان كوفي، اين تاما نحو
بود كه ورت درست نميدارند كه اگر سخن و تاويل بصريها درست باشد، در اين ص

 ﴿ :ه شودگفت ﴾  مفيد نفي و انكار است جحد و انكار جز بر جحد و » ال«چون



 شيعه دوازده امامي پيرامون اصول و فروع پژوهشي   116

ايم كه استثناء گويند: ما در هيچ يك از كالم عرب نشنيدهشود و ميانكار عطف نمي
جحد بر ايم كه استثناء بر استثناء و د و انكار واقع شود، و بلكه ما ديدهحجبر معطوف 

را  »وال اخاك« .قام القوم إال أخاك وإال أباكگويند: شود. در استثناء ميجحد عطف مي
ترين گويند: وقتي كه اين در كالم عرب نيامده، و قرآن نيز بنابر فصيحميها  آن ايم ونديده

 ﴿دانيم قرائت عربي نازل شده، پس مي ﴾ يبر جمله ﴿      

  ﴾  به معناي انكار و جحد است نه استثناء.» غير«عطف شده است و 

 باشد.و تاويل آن بنابر استثناء غلط مي

﴿تاويل  هايي از نمونه و اين         ﴾ .بود 

 هاي اعراب آن پرداختيم ـ هر چند كه هدفو ما تنها به خاطر اين بود كه به بيان گونه
 و تاويلها  آن هاي قرآن كه در اعراببرداري از تاويل هر يك از آيهما در اين كتاب پرده

هاي اعراب آن باشد زيرا چنان نيازمنديم كه پرده از گونهميناختالف هست، ها  آن
هاي تاويل و اعراب آن هستند، روشن برداريم، تا براي كساني كه طالب شناخت از گونه

 شود.
باشد همان قول نخست د ما درباه تاويل و قرائت آن آيه، صواب ميو آنچه كه نز

﴿است. قرائتي كه          ﴾ ت و فخواند و آن را صرا به مجروري مي

﴿نعت         ﴾ دانست، يا اينكه آن را بنابه تاويل تكرارمي ﴿﴾ مي-

 دانست.
 اند.درستها  نآ هر يك از

 كدامند؟ كردهها  آن وند غضب خود را شامل حالااگر كسي بگويد: آن كساني كه خد

  ﴿ را در قرآن توصيف كرده:ها  آن اند كه خداوندگويند: همانهاييگروهي مي

                                   

                  ﴾ ]60: ةالمائد[. 
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كه باعث فرود آمدن عذاب الهي به ايشان را به ما ها  آن هايي از مصيبتخداوند گونه
يزي كه خداوند راه نجات ما را از آن عذابها در آن قرار داده به ما كند و به چيادآوري مي

 ايم.نهد، پي بردهنشان داده و بدان بر ما منت مي
اند كه خداوند در قرآن از همانهاييها  آن بگويند: دليل شما مبني بر اينكهها  آن اگر

 ايشان ياد كرده و خبر داده، چيست؟
ملي به من گفت كه عبداهللا بن جعفر رقي از سفيان گويد: احمدبن وليد ردر پاسخ مي

عينيه از اسماعيل بن ابي خالد از شعبي از عدي ابن حاتم روايت كرده: كه رسول خدا 
 56F1.فرمود: مراد از مغضوب عليهم، يهود است

حسين بن علي به ما گفت: كه مسلم بن عبدالرحمان از حماد بن سلمه محمدبن جعفر 
حاتم روايت كرده كه رسول  نب از مري بن قطري از عدي باز ثعبه از سماك بن حر

57Fخدا به من فرمود: مغضوب عليهم همان قوم يهود است.

2 
علي بن حسين به من گفت: مسلم بن عبدالرحمان از محمدبن مصعب از حمادبن 
سلمه از سماك بن حزب از مري ابن قطري از عدي بن حاتم روايت كرده كه ايشان از 

﴿رمودند: مراد از فرموده خداوند در رسول خدا سوال ف        ﴾  ،چيست

58Fيهوداند.ها  آن فرمود

3  
يعقوب بن ابراهيم به من گفت: كه ابن عليه از سعيد جريري از عروه از عبداهللا بن 
شقيق روايت كرده كه مردي خدمت پيامبر آمد (و اين سوال را مطرح كرد) او نيز چيزي 

حسين بن يحيي به من گفت: عبدالرزاق از معمر از بديل عقيلي از  ،اين را فرمودهمانند 
عبداهللا بن شقيق روايت كرده كه رسول خدا در وادي فدا بر سوار اسبش بود و فردي از 

به يهود اشاره و مغضوب عليهم  :كدامهايند؟ فرمودها  آن بني يقيين گفت: اي رسول خدا

                                           
 صحيح است. اسناد آن -1

 اسناد آن صحيح است. -2

 اسناد آن صحيح است. -3
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 كرد.
59F

گفت كه حسين از خالدبن وسطي از خالد خداء از عبداهللا قاسم بن حسين به من  1

﴿بن شقيق از ابن عباس روايت كرده كه        ﴾ 60 .يعني يهودF2 

موسي بن هرون همراني به من گفت كه عمروبن طلحه از اسباط بن نصر از موسي از 
وههاي از صحابه روايت كرده ابي مالك از ابن صالح از ابن عباس از مره همداني از گر

 يهود. ؛كه غير المغضوب عليهم، يعني

﴿ابن حميد رازي به ما گفت: كه مهران از سفيان از مجاهد روايت كرده كه گفت:   

      ﴾ يهود. ؛يعني 

قاسم به ما گفت: كه حسين از صجاح از ابن جريج از ابن عباس روايت كرده كه 

﴿        ﴾يعني يهود ، 

يونس به من گفت: كه ابن وهب از ابن زيد از پدرش روايت كرده كه ايشان گفته: 

﴿     ﴾، .يهود است 

 گويد: در صفت غضب كه خداوند آن را ذكر كرده، اختالف وجود دارد!ابو جعفر مي
د را شامل كساني خواهد كرد كه او را به اند: خداوند غضب و خشم خوها گفتهبعضي

-در آخرت مورد خشم خود قرار مي يا را يا در دنيا وها  آن خشم آوردند، و خداوند نيز

 دهد.

  ﴿: همانگونه كه خود فرموده                  

              ﴾ ياو  ]60: ة[المائد ﴿           

        ﴾ ]55زخرف: ال[. 

                                           
 اسناد آن صحيح است. و بعداً تفسير ضالين با همين اسناد خواهد آمد. -1

 تخريج نشده. -2



 119 فصل چهارم: قرن سوم و تفسير طبري

اند: منظور از غضب خدا، بيان مفهومي است كه از آن معناي غضب و بعضيها نيز گفته
است اما معناي آن در رابطه با خدا  ثابتاز اين جهت  اينشود، هر چند كه معلوم مي

حركت و مشقت  از راها  آن باشد و به معناي خشم و غضب انسانها نيست كهمخالف مي
داند ولي اين همانند علم و قدرت صفت دارد. چون ذات خداوند آفات را جائز نميوا مي

ه مخالف معناي علوم بندگان و باشد: هر چند كه به روش اثبات است و هر چند كوي مي
 معارف درون و تواناييهايشان كه در هنگام وجود افعال وجود خواهند داشت و بر عكس.

 ﴿ پيرامون فرموده خداوند يسخن ﴾. 

به » الضالين«همراه » ال«گويد: بعضي از بصريها اعتقاد بر اين دارند كه ابو جعفر مي
و براي قول خويش به شعر عجاج هيچ اثري ندارد. آمده و در معنا خاطر اتمام كالم با آن 

 كنند:استناد مي
ـــمُ  هُ ـــولُ اهللاِ فعلَ سُ ىضَ رَ ـــرْ ـــانَ يَ ـــا كَ  م

 

ــــــرُ  مَ ال عُ ــــــرِ وَ ــــــو بَكْ ــــــان أب الطيبَ  وَ
 

 و اين درست است، چون جحد و انكار در اول كالم آمده و قبالً ذكر شده است.
كتر به جواب است تا اولي، زيرا در كالم عرب گويد: اين قول آخر نزديابو جعفر مي

ي جحدي كه به معناي حذف باشد، ابتدا شود، و اينكه »ال«كه بدون . موجود است »غير«
و يا حرف استثناء عطف شود و غير در كالم عرب به سه  »سوي«آن جايز نباشد بر حرف 

 معني آمده:
در ابتدا به معناي  »ال«ست ـ سوي، وقتي كه ثابت شد درست ني3ـ جحد، 2ـ استثناء 1

ثابت شد و اگر  »غير المغضوب«در » غير«حذف باشد، و همچنين عدم جواز عطف آن بر 
ي استثناء باشد، باز هم جايز نيست بدان عطف شود اگر به معناي سوي »اال«آن به معناي 

 موجوده با واو عاطفه است و به ما قبلش عطف شده، و اين درست و» ال«باشد و (بس) 
ثابت شده كه براي غير در المغضوب عليهم، هيچ راه ديگري نيست و توجيه صحت آن 

غير المغضوب «هيچ راهي جز عطف به » و ال الضالين«نيز جايز است و اينكه براي قول 
 ندارد.» عليهم
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 :شودو پس تاويل كدام ـ اگر آنچه را كه گفتيم بنابر آن استشهاء درست باشد ـ مي
 ستقيم، رصاط الذين انعمت عليهم ال املغضوب عليهم وال الضالني.اهدنا الرصاط امل

به خدا پناه ها  آن اگر كسي بگويد: منظور از ضالون كه خداوند به ما دستور داده از
 اند؟ببريم چه كساني

 ﴿ ياد كردهها  آن هايند كه خداوند در قرآن از همانها  آن گويند:بعضي مي  

                                

          ﴾ 77: ة[المائد[. 
 اگر بگويند: دليل شما براي اثبات ادعاي خويش چيست؟

 گويند:در پاسخ مي
يد به ما گفت كه عبداهللا بن جعفر از سفيان بن عينيه از اسماعيل بن ابي احمدبن ول

 ؛خالد از شعبي از عدي بن حاتم روايت كرده كه رسول خدا فرمود: و ال الضالين، يعني
61Fمسيحيان.

1 
محمدبن مثني به ما گفت كه احمدبن جعفر از شعبه از سماك از عبادبن جبش از 

 .ـ مسيحيان ـ ؛فرمود: و ال الضالين، يعني غخدا عدي بن حاتم روايت كرده كه رسول
علي بن حسين به من گفت: كه مسلم بن عبدالرحمان از محمدبن مصعب از حمادبن 
سلمه از سماك بن حرب از مري بن قطري از عدي بن حاتم روايت كرده كه رسول خدا 

 ﴿راجع به   ﴾ مسيحيانندها  آن :فرمود. 

مي به ما گفت كه بشربن مفضل از جريري از عبداهللا بن شقيق حميدبن معده سا
 روايت كرده كه مردي خدمت پيامبر آمد و او در حال محاصره وادي قراء بود و راجع به

 نصارايند.ها  آن از پيامبر سوال كرد او نيز گفت:ها  آن

                                           
 ها اشاره شد در تفسير مغضوب عليهم و همه اين روايتها نيز همان مرجع را دارند. قبالً به آن -1
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ن عبداهللا يعقوب بن ابراهيم به ما گفت: كه ابن عليه از سعيدبن جرير از عروه يعني اب
 62F1.بن قيس از عبداهللا بن شقيق از رسول خدا چيزي را به همين معنا روايت كرده

حسن بن يحيي به ما گفت: كه عبدالرزاق از معمر از بديل عقيلي از عبداهللا بن شقيق 
كه مردي از بني يقيين از  از رسول خدا كه در وادي قراء بر سوار اسبش بود، روايت كرده

 هستند. مسيحيانها  آن پرسيد، پيامبر فرمود:ها  آن پيامبر درباره
قاسم به ما گفت: كه حسين از خالد واسطي از خالد از عبداهللا بن شقيق از رسول خدا 

ها  آن در وادي قراء كه بر سوار اسبش بود، روايت كرده كه فردي از پيامبر راجع به
 نصارايند.ها  آن :پرسيد؟ او نيز فرمود

 ﴿ ؛فت: كه مهران از سفيان از مجاهد روايت كرد كهمحمدبن حميد به ما گ

 ﴾ نصارا. ؛يعني 

ابو كريب به ما گفت: كه عثمان بن سعيد از بشربن عماره از ابو روق از ضحاك از ابن 

 ﴿عباس روايت كرده كه  ﴾ غير طريق نصارا كه «او گفت:  .نصارا ؛يعني

و افزود كه خدايا دين حق خود را كه  .واسطه افتراهايشان گمراه كردرا به ها  آن خداوند
مورد خشم  ما رااست به ما الهام كن، تا همانند يهود  وحده ال رشيک لهاهللا ال إله إال همانا 

دهيد، ما را به نعذابمان ها  آن گمراه نكنيد و همانند ما راخود قرار ندهيد و همانند نصارا 
قاسم به من گفت: كه حسين از حجاج از ابن  .از آن دور گردان رحمت و مهرباني خود

 جريج از ابن عباس روايت كرد كه ضالين همان نصارا هستند.
رون همداني به ما گفت: كه عمروبن حماد از اسباط بن نصر از اموسي بن ه •

اسماعيل سدي از ابي مالك از ابي صالح از ابن عباس از مره همداني از ابن مسعود از 
 نصارا. ؛ضالين، يعني غروهي از صحابه روايت كرده كه رسول خدا فرمود:گ

                                           
 اشاره شد.اسناد اين حديث قبالً بدان  -1
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احمدبن حازم غفاري به ما گفت: كه عبيداهللا بن موسي از ابي جعفر از ربيع  •
 نصارا. ؛يعني .روايت كرده كه ضالين

يونس بن عبدالعلي به ما گفت: كه ابي وهب از عبدالرحمان بن زيد روايت كرد  •
 .يحيان؛ مسكه ضالين، يعني

يونس به ما گفت: كه ابي وهب از عبدالرحمان بن زيد از پدرش روايت كرده كه  •
 ضالين يعني نصارا.

گويد: هر مسافري بدون سفر و بدون راه و روش قويم و خوب، ابو جعفر مي •
شود، چون در راه گمراه خواهد شد،... و به همين حركت كند، نزد عرب گمراه قلمداد مي

ند نصارا را گمراه ناميده است چون از حق و راه و روش خدايي خاطر است كه خداو
 تخطي كردند و در غير راه مستقيم گام برداشتند.

 اگر كسي بگويد: آيا مگر اين نيز جزو صفات يهود نيست؟
 .شود:آريدر جواب گفته مي

صفت و يهود را نيز به مغضوب عليهم، اين  اگر بگويد: پس چگونه نصارا را به
 ايد؟دهتخصيص دا
شود: آن دو فرقه هر دو ضالين و مغضوب عليهم هستند، ولي خداوند هر يك گفته مي

 كند و هر يك ازدارد، بيان ميها  آن را به صفاتي كه خود از روي شناختي كه ازها  آن از
 شوند.وضع شده، نامگذاري نميها  آن جز بدان صفت كه در حقيقت برايها  آن

برند كه توصيف نصارا به ضالل در فرموده گمان مي بعضي از بي خردان قدريه

 ﴿ خداوند ﴾ است، بدون آنكه خداوند ها  آن و نسبت دادن آن از جانب خدا به

به خود نسبت دهد همانگونه كه خداوند يهود را به مغضوب عليهم را آن گمراهي 
ان قدريه از روي جهل ردتوصيف نموده اين براي داللت كردن بر صحت آنچه كه برا

به وسعت كالم و تغييرات اسمي آن ها  آن ناشي از جهلها  اين اند است، البته همهگفته
 است.
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آيد كه هر اگر اين مسئله همانند آن باشد كه آن بي خردان فوق الذكر گفتند، الزم مي
ها  آن چه موصوف به صفت و يا هر چه كه فعلي بدان نسبت داده شود، درست نباشد كه

سببي خاص وجود داشته ها  آن سبب غير خود واقع شوند، و بايد براي تحقق هر يك از
 به مسبب و موجودشان نسبت داده شوند، اگر سخنها  آن باشد ولي حق آن است كه

گويد: آن درخت به آيد كه سخن آن فرد دروغ باشد كه ميدرست باشد، الزم ميها  آن
ن را به حركت در آورد، و اينكه به لرزه در آمده، وقتي حركت در آمده، اگر وقتي كه باد آ

  ها. اين كه زلزله به آن زده باشد و امثال

﴿ فرمايد:خداوند مي            ﴾  :خداوند در ]22[يونس ،

به غير از  اين آيه جريان و حركت را به كشتي نسبت داد، با اينكه در حقيقت آن جريان
الذكر گيرد اين دليلي است براي غلط بودن خطاي تاويل آن گروه فوق ميآن صورت 

 ﴿درباره  ﴾ مبني بر اينكه خداوند آن گمراهي را به ها  آن باشد و ادعايمي

نصارا نسبت داده است و اين تصحيحي بود بر ادعاي آن منكرات، زيرا خداوند در افعال 
گيرد، همراه با آن عامل است و به خاطر آن است كه افعال بندگانش صورت مي بندگانش

هايي كه خداوند در بسياري از آيات داده است كه او هادي و مضل است. از توضيح

﴿ جمله:                                    

                ﴾ 23: ثية[الجا.[ 
 دهد كه تنها او هادي و مضل است.خداوند توضيح مي

قرآن كريم با زبان عرب نازل شده، همانگونه كه قبالً بدان اشاره كرديم، و عرب بايد 
به كسي كه از آن صادر شده نسبت دهند با اينكه مسبب آن احياناً غير از  ل رافعل و افعا

و هر چند كسي كه آن فعل از آن به وجود آمده  ،آن چيزي باشند كه از آن درست شده
چون عبدي كه فعلي را كسب كرده و خداوند آن را عيناً به وجود آورده؟  غير آن است.
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به اين خاطر كه او با قوت خود و  ـ عبدـ مكتسبش  بلكه بهتر آن است كه آن فعل را به
 اختيار خويش آن را كسب كرده، و به خدا كه آن را عيناً ايجاد كرده، نسبت داد.

 اي در قرآن از ملحدان! شبهه

از ما پرسيد: شما در اول كتاب در وصف اين كتاب آورديد: كه در ها  آن اگر يكي از
بيان حاجت درون نفس مبين بليغترين است، و  دررد و باالترين و بلندترين درجه قرار دا

ي لفظ آن نسبت به كند، و درجهاش ميترين كالم خداوند است بيان مراد گويندهروشن
ي بيان است و پس چرا اگر حال از اين قرار است ـ ديگر كالمها در واالترين درجه

شد به درازا انجاميد؟ در باي همانند سوره فاتحه كه داراي هفت آيه ميصحبت از سوره

﴿ در دو آيهها  آن حالي كه معاني همه              

  ﴾  ًجمع شده، در اين شكي نيست كه كسي مالك روز قيامت را بشناسد، حقيقتا

 او را با اسماء حسني و صفات واليش شناخته است. 
و عقب  نباشد، بدون شك از راه صالحان پيروي و از راه گمراها و هر كه مطلع خدا
 جويد.شدگان خدا دوري مي

 پس چه حكمتي در زياد كردن آيات پنجگانه ديگر است كه در اين دو آيه نيست؟
شود: كه خداوند بزرگ تمام فرامين و پند و اندرز خود را براي حضرت به او گفته مي

اند و براي ده كه ديگر كتابهاي آسماني از آن بي بهرهمحمد و امتش در كتابي جمع كر
پيامبر و امتهاي قبلي آن را نياورده، زيرا خداوند هر كتابي را كه براي پيامبران قبلي نازل 
كرده، آن را با بعضي از معاني خاصي كه قرآن شامل و حاوي همه آن معاني است، نازل 

يل بود، و زبور نيز در صاندرز و شرح و تفا همانند تورات كه تنها شامل پند و ،فرمودمي
اما  ،و يا انجيل كه شامل موعظه و يادآوري بوده .برگيرنده حمد و سپاس و تمجيد بود

باشد و قبالً اي كه آن كتابها از آن تهي بودند، ميتمام آن معاني و ديگر معاني قرآن شامل
 به ذكر آن در اين كتاب پرداختيم.
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اي كه بدان قرآن بر ديگر كتابها تفوق پيدا كرده، همان ن معانيو از جمله مهمترين آ
در كالمي عجيب و بديع بود كه تمامي خطبا و شعراء از آوردن  آن نظم و متن و ساختار

و از نظم و تاليف آن سرگردان  و ناتوان ي آن عاجزچيزي همانند كوچكترين سوره
ام ماندند و خود را به حماقت انداختند ماندند و نخبگان از تالش براي آوردن مثل آن ناك

و جز تسليم و اقرار به حقانيت وي كه از جانب خداي يكتا آمده، هيچ راه ديگري 
و همراه با آن شامل معاني ديگر همانند ترغيب و ترهيب، امر و نهي، داستان و  ،نداشتند

 .باشد ت، مياس جدل و نمونه و چيزهايي از اين قبيل كه در كتابهاي ديگر جمع نشده
 .القرآن ـ فاتحه نيست ــ همانگونه كه در ام نيستي كالم آن اطاله در هيچ جايپس 

وقتي كه در توصيف قرآن گفتيم او داراي ساختار و نظمي عجيب است و از وزن اشعار 
هاي بليغات جدا است و همه مردم از آوردن ي كاهنان و خطيبان و نوشتهو سجع و قافيه
را در كتابي جمع كند تا بر ها  اين اند ـ خداوند خواست همهآن عاجز مانده ساختار و نظم

نبوت پيامبر اسالم داللت نمايند؛ و اينكه در آن حمد و ثناء و تمجيد خداوند وجود دارد: 
و مردم را از عظمت و قدرت و بزرگي مملكت خويش آگاه كند،و خدا را با انعام و 

وي در برابر نعمتهايش بپردازند، كه اين شكر و سپاس  الطافش به ذكر آن و حمد و ثناي
و حمد و ثناء مستوجب فراواني نعمت و ثواب فراوان الهي خواهد شد و در قرآن وصف 

را توفيق طاعت ها  آن كساني كه خداوند بنابر معرفت و فضل خويش بدانها نعمت داده و
متي چه ديني و چه دنيايي از خدا داده است، آمده، و خداوند به بندگانش گفته كه هر نع

آن اوست تا به خدا رويي آورند و حاجات و نيازهاي خود را تنها از خدا بجويند، و به 
شود و كاران پرداخته و اينكه اين راه موجب خشم و غضب خدا ميذكر عاصيان و گناه

 خواهد كرد.ها  آن نابودي را نصيب
شود و اين اهاي قرآن، توجيه ميبيان در سوره فاتحه و ديگر ج اسلوباين گونه 

 باشد.داراي نهايت حكمت و اتمام صحبت مي
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ابو كريب به ما گفت: كه محاربي از محمدبن اسحاق از عالءبن عبدالرحمان بن 
يعقوب از ابي سائب مولي زهره از ابي هريره ـ روايت كرده كه پيامبر فرمود: هر گاه 

﴿ كسي بگويد:       ﴾ ام مرا سپاس بنده«فرمايد: خداوند مي

﴿ و اگر بگويد:» گفت    ﴾ عبدم مرا ثنا و ستايش «فرمايد: خداوند مي

﴿ و اگر بگويد:» كرد       ﴾ و » عبدم مرا تمجيد كرد«فرمايد: خداوند مي

﴿ اگر بگويد:          ﴾  تا پايان سوره، خداوند امثال اين را به

63Fگويد.او مي

1 
ابو كريب به ما گفت: كه عبيده از اسحاق از عالءبن عبدالرحمان از ابي سائب از ابي 

﴿ كه هر گاه فردي بگويد: ه،هريره روايت كرد  ﴾  چيزي همانند اين را ذكر و آن

64Fنبرده. را به درجه مرفوع

2 
ابو كريب به ما گفت: كه ابو اسامه از وليدبن كثير از عالءبن عبدالرحمان مولي حرقه 
از ابي سائب از ابي هريره روايت كرده كه از رسول خدا چيزي همانند اين را نقل 

65Fنموده.

3 
صالح بن مسار مروزي به ما گفت: كه زيل بن حباب از عنبسه بن سعيد از مطرب بن 

ن اسحاق بن كعب بن عجزه از جابربن عبداهللا انصاري روايت كرده كه طريف از سعدب
-خداوند فرموده: نماز را ميان خود و بندگانم تقسيم و دو نيم كرده فرمود: غرسول خدا

ام، و بايد بندگانم از او (خدا) سوال نمايند و خواست خود را مطرح كنند. اگر بنده 

﴿ بگويد:       ﴾ و » ام مرا سپاس گفتبنده«گويد: خداوند مي

                                           
 باشد.داراي اسناد صحيح مي -1
 باشد اين حديث حكماً مرفوع شده.داراي اسناد صحيح مي -2

 باشد.داراي اسناد صحيح مي -3
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﴿ اگر بگويد:    ﴾ و اگر » ام مرا ستايش كردبنده«گويد: خداوند مي

﴿ بگويد:      ﴾ ام مرا تمجيد كردبنده«گويد: خداوند مي...« 

 ...پايان تفسير سوره فاتحه

 ندي طبري به روش خويش:پايب 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 آن ذيالً 

 :آيد مي
باشد و اي كه اين تفسير جامع ميـ در بر گيرنده تمام نيازهاي مردم است به گونه1
 كند.را از ديگر كتابها بي نياز مي فرد

اند، و بيان علت هر يك از آن ن بر آن اتفاق و يا اختالف كردهاـ نقل آنچه كه مفسر2
 گرايشها و توضيح آنچه كه نزد وي صحيح است.

 هاي تاويل جميع قرآن پرداخته و آن را سه قسم دانسته:ـ طبري به ذكر گونه3
-توانند در آن به نتيجهآن را تاويل كند و ديگران نميتواند مي وندخدا آنچه تنهايك: 

 اي برسند.
 تواند.تنها پيامبر مي را بيان آن آنچه تفسير و دو:

 سه: آنچه كه شناخت آن به عربي دانان موكول شده.
 .بر تاويل و تفسير بالراي نهي كرده بناآن را  در نوع اول، طبري سخن گفتن از

 شود.يامبر اعتماد ميدر نوع دوم، بر صحت اقوال پ
 ها، آن هاي مشهور و معروفدر نوع سوم، بر شواهدي از اشعار عرب و لهجه و لغت

 ؛كند، و آن هم اين است كهشود، و در اينجا طبري قيد با اهميتي را وضع مياعتماد مي
 كند.نتاويل از اقوال سلف صحابه و بزرگان دين و خلف تابعين و علماي ائمه، تخطي 
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تاليف كتابش در تفسير انتخاب  براي شي است كه طبري آن را مناسب ديدهاين رو
 اي بدان روش پايبند بود؟نمايد، پس تا چه اندازه

بينيم كه آن را به سه نگريم، ميي سوره فاتحه ميوقتي كه به تفسير وي براي پايان آيه
كتاب خدا استناد  بهها  آن جزء تقسيم كرده و در هر يك از آن اجزا براي توضيح معاني

كنند، و بعداً براي توضيح يات قرآن بعضي ديگر را تفسير ميآكند، زيرا بعضي از مي
-شود و اين روش اغلبيت تفسير وي را تشكيل ميبيشتر وارد ذكر روايتهاي مربوطه مي

صحيح و بعضي ديگر غير ها  آن از برخي بينيمدهد، و در اشاره به تخريج روايتها مي
باشند و طبري اغلباً به هنگام اختالف اهل تاويل، به انتخاب و ترجيح مثال صحيح مي

و  ،اين، همان كه در تفسير وي در باب اول راجع به صحبت از غدير، نقل كرديم است

﴿ هايي درباره روايتهايي كه در تفسيرش آورد،گيريپي             

              ﴾ ]نزديكترين اقوال در حين نزول اين  ]3: ةالمائد

اينكه اين آيه در روز عرفه  ، و آنآيه، همان قولي است كه از عمربن خطاب روايت شده
66Fباشد.و در روز جمعه نازل شده، زيرا اسنادش صحيح است و اسناد غير آن ضعيف مي

1 
 كند، ايشان در تفسير آيهپردازيم كه اين روش را بيان ميديگري مي و به مثال

﴿        ﴾67F٢ 

 .»اندگفتيم، اهل تاويل آن را گفتههمانند آنچه را در اين باره «اند كه آورده
درباره مدتي كه خداوند آن را در اينجا ذكر كرد اختالف هست، آن «گويد: بعداً مي

 چيست؟ و نهايت آن كي است؟
 گويد:كند و خود نيز ميرا در اين باره ذكر مي يايشان اقول مختلف

                                           
 .531ـ 9/517ي سه سوره مائده در كتاب خود با تحقيق شاكر نگاه تفسير طبري براي آيه -1
 ـ مراجعه شود... 189ـ 23/188از سوره ص و براي تفسير آن به كتاب خود  88آيه  -2
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نزديكترين اقوال به جواب اين است كه: خداوند آگاه به مشركين و تكذيب كنندگان 
از اخبار قرآن آگاهي پيدا  تحديد آن مدت ـ ـ البته بدونبعد از مدتي ها  آن قرآن هست،

تاكيد كساني بودند كه در ظهور حقيقت و وضوح صحت آن در دنيا زندگي  و به .دنكنمي
كه در هالكت خويش در جنگ  كسانيها  آن ي اند از جملهاند بر اخبار آن آگاه بودهكرده

 تحديديدر نزد عرب  (زمان) گاه شدند، و براي حينآن به حقيقتش آبدر و قبل از 
 وجود ندارد.

تر از آن نيست كه همانند خدا به هيچ چيزي صحيح اگر اين همانطور باشد، ديگر
 مطلقي و بدون حصر آن، گفته شود.

 اند.و اهل تاويل نيز همانند آنچه را كه گفتيم، گفته
همراه با اين  باشد،تواند  ميها  آن و خبري كه از عكرمه روايت شده براي تاييد ديدگاه

گيرد، مثالً در هنگام تفسير  مي كند اد مينيز استنبينيم كه طبري گاهاً روايت غير صحيح مي

﴿ يآيه                    ﴾  :37[األحزاب.[ 
ابن ابي حاتم و ابن جرير آثاري را از «گويد: حافظ ابن كثير در تفسير اين آيه مي

ها  آن نظر كنيم وكه خواستيم و دوست داريم از آن صرفاند بعضي از سلف روايت كرده
طبري اين روايات را در تفسير خود آورده كه با منهج خويش ناهمخواني  68F1»را ذكر نماييم

 به خطا در هنگام تطبيق اشاره دارند.ها  اين دارد، و بلكه ديگر
اين گفته  كرد كه به منهج و روش خويش پايبند باشد، و تاييدطبري بسيار تالش مي

 ﴿ شودي ذيل روشن ميهنگام تفسير و تاويل آيه       ﴾ 35: ة[البقر.[ 

گويد: اهل تاويل در تعيين عين درختي كه آدم از خوردن ميوه آن منع شد، آنجا مي
 اختالف دارند.

                                           
 3/491تفسير ابن كثير  -1
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 ،»اند پرداختهتهگويند: اين درخت گندم بوده، و به ذكر كساني كه اين را گفبعضيها مي
اند اين درخت انجير بوده، و به ذكر بعضيها هم گفته«گويد: كند و ميو دو خبر را ذكر مي

اند كه او آدم و همسرش را از خوردن آن درخت نهي كرده، ولي ين را گفتهاكساني كه 
، خطا را پيمودند و آن را خوردند، آن هم بعد از اين بود كه خدا عين آن دو راهآن 

 ﴿پردازد ن به اين مساله ميآبيان كرده بود، و قرها  آن رخت را برايد      

 ﴾ اي را براي داللت بر آن درختي كه در و خداوند براي مخاطبين قرآن هيچ نشانه

ن نهي كرده بود، قرار نداد؟، و اگر خداوند آن آرا از ها  آن بهشت وجود داشت و خداوند
 كرد.ديد همانند ديگر چيزها براي مخاطبان تعيين ميصالح ميرا 

ي درختي مهمتر آن است كه در اين باره گفت: خداوند آدم و حوا را از خوردن ميوه
به خصوص در ميان ديگر درختهاي بهشت نهي كرده، ولي آن دو از اين فرمان الهي 

توصيف كرده، و ما هيچ  ن خوردند، همانگونه كه خدا براي ماآسرپيچي كردند و از 
گاهي از عين آن درخت نداريم، زيرا خداوند نه در قرآن و نه در سنت در هيچ جايي آ

اند: آن درخت گندم ؟ بعضيها گفتهاند هآن را از كجا آورد خبر بدان اشاره نفرموده، پس
جير آن درخت ان :انددرخت انگور بوده، و بعضيها هم گفته :اندبود، و بعضيها نيز گفته

 بوده است.
كه شناخت آن هيچ  علم و دانش استباشد، و اين ها  آن و ممكن است كه يكي از

 .»جهل بدان نيز هيچ ضرري در پي ندارد، همانطور كه در بر ندارد اي فايده
 دهد.اين كالم طبري بود كه آنچه را درباره وي گفتيم مورد تاييد قرار مي

 شود و آن دو:اويل مربوط ميگانه تدو نوع از انواع سهبه و اين 
تواند كسب كند و بلكه تنها خاص نوع اول: آنكه بشريت در آن هيچ شناختي نمي

 خدا است.
 نوع دوم: آنچه كه شناخت آن توسط بيانات پيامبر ميسر است.
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باشد، از تفسير سابق دانان ميسر مياما نوع سوم: آنچه كه شناخت آن توسط عربي
شود، آنگاه كه در رابطه با محذوف يعني ير سوره فاتحه روشن ميي اخخويش درباره آيه

كرد، و در آنجا به انواع داده بود، صحبت ميها  آن اتمام خبر از نعمتي كه خداوند به
مختلف لغت عرب اشاره كرد و به دو بيت استدالل نمود و بعداً گفت: شواهد براي اثبات 

 ته شده، و همچنين در بيان خويش راجع بهاين در اشعار عرب بيشتر از آن است كه گف
ها درباره شود، و به ذكر اختالف ميان بصريها و كوفيروشن مي» غير«خداوند ي  فرموده
به ترك خداوند به » غير«پرداخت، و بعد از ميان جواز منصوب كردن واژه » ال«الغاي 
نگي به خاطر شاذ هر چند كه تو از خوردن آن احساس گ«گويد: پردازد و مي مي آن نصب

كني و هر قرائت شاذي كه امت آن را آورده همگي بودن آن در برابر قرائت قاريان، مي
نقلي ظاهر و مشهور است به همين خاطر آن، مخالف حق و راه و روش خدا و رسول 

باشد ـ راهي و دليلي وجود  اءتشود هر چند كه براي آن ـ اگر جايز القرخدا ديده مي
 داشته باشد.

كند كه ايشان پايبند به قيدي است كه در اين نوع سوم ي طبري اين را تاييد ميفتهگ
آنجا كه براي قبول تاويل اين را شرط كرد كه نبايد از اقوال سلف و ائمه و  شده؛ذكر 

 سخنانو براي تاييد اين نيز به  ،باشدها  آن خلف تابعين و علماي امت، خارج و مخالف

﴿ پردازيمخداوند مي ايشان در تاويل فرموده         ﴾ 18:ة[البقر[ 

﴿ گويد:آنجا مي    ﴾ آن و از دو جهت با نصب آن و از دو جهت با رفع 

قرائتي كه قابل قبول است، «گويد: هاي چهارگانه ميخوانده شده، بعد از بيان آن شيوه
تواند خالف رسم الخط قرآني و ، زيرا هيچ كس نميشاست نه نصب آن همان رفع

خواند، اين مخالف رسم الخط مشهور بمصاحف مسلمانان، بگويد، و اگر آن را با نصب 
 69F1.»است

                                           
 .1/230تفسير طبري با تحقيق شاكر  -1
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-پردازد و بعد از اين ميبينيم كه طبري قبل از انتهاي تفسير فاتحه، به رد قدريه ميمي

كنند، و آن ر در قرآن از آن سوال ميگاي كه عمل الحاد طعنهگويد: مسالهبينيم كه مي
 پردازد.ميها  آن مساله را ذكر و به رد

-به پايان ميها  آن طبري تفسير فاتحه قرآن را با ذكر بعضي از روايتها درباره فضل

 رساند كه آن اخبار داراي اسناد صحيح بودند.
گيرنده تمامي ما از آنچه كه اين تفسير در بر ي خواستهي اميد است اين باعث ارائه

كند، شده باشد و نيازهاي مردم است و كتابي جامع و مردم را از ديگر كتابها بي نياز مي
 ي بيان فضل و ارزش آن كتاب شده باشد.اميد است آنچه را كه بيان كرديم مايه

 اسرائيليات: ازطبري ع موض

گيري وي در خواهيم از موضعقبل از پايان اين بحث مختصر درباره تفسير طبري، مي
 برابر اسرائيليات آگاه شويم.

ايم بهترين انتخاب باشد، و آن هم سخن اميد است آنچه را كه در اينجا انتخاب كرده
 را استاد عالمه شيخ محمود محمد شاكر ـ رح ـ است كه سالهاي زيادي از عمر خويش

 در تحقيق اين كتاب صرف كرد.
قول طبري در  پايانآيد و بعد از وره بقره ميس 30ي وقتي كه استاد همراه طبري تا آيه

آورد، استاد شاكر ـ و اخباري كه درباره اين تاويل مي »خليفه«خداوند ـ  هتاويل فرمود
 نويسد:مي

را ها  آن با مراجعه به كالم طبري برايم روشن شده كه استدالل طبري به آن آثاري كه
بيان سياق عبارت  ،ا براي تحقيق معناي لفظتنهها  آن كند، منظور ازبا اسنادشان روايت مي
كنند با اسنادشان رواياتي را كه دال بر معناي خالفت و خليفه ميو است. او در اينجا آثار 

اند، و از نمايد، و اينكه مفسرين اولين چگونه در معناي خليفه اختالف كردهذكر مي
كند و در لفظ قرآن، استفاده مياستدالل به اين آثار همانند استدالل به شعر براي معناي 

شود، آنجا آنچه را كه از ابن مسعود و ابن روشن مي 605اين در فقره آتي اثر شماره 



 133 فصل چهارم: قرن سوم و تفسير طبري

كند، و به خاطر همين عباس و از حسين راجع به بيان خليفه، روايت شده، ذكر مي
-استدالل به ضعفي كه در اسناد وجود ندارد و مورد رضايت وي هم نيست، توجهي نمي

از ابن  465 گويد:ند؛ و دليل اين هم اين است كه خود طبري در اسناد اين اثر ميك
گويد: اگر اين صحيح باشد ـ زيرا مي 353ص: در مسعود و ابن عباس در آنچه گذشت 

 .»و در اسناد آن گمان و شك دارم... مبه صحيح بودن آن آشنايي ندار
ا باز هم آن را به خاطر آنكه تنها بر او با وجود اينكه در اسناد آن اثر شك دارد، ام

نمايد، معنايي كه ابن مسعود و ابن عباس ـ اگر كند، روايت ميمعناي آن لفظ داللت مي
اند اين روش استدالل، هيچ كرده دركاين از آن دو صحيح باشد ـ يا راويان گذشته آن را 

 ندارد. اشكالي
ها  آن شك ندارد و در اينكهها  نآ و اين همانند آن اخبار و آثاري است كه در ضعف

مسلط بوده و بلكه ها  آن كند، چون بر تفسيررا ذكر نميها  آن جزو اسرائيليات است، ولي
انجاميد. هر چند كه براي بيان معناي لفظ يا بيان سياق آن واقعه به درازا ميها  آن ذكر

 شود.ب نمياي از قرآن محسون اثر حجت در دين و در تفسير كامل هر آيهآخود 
اند، تنها به خاطر كشف آن استدالل طبري به چيزهايي كه اهل علم آن را انكار كرده

 معاني شعر براي كشف هكند، همانگونه كه باي است كه الفاظ قرآن بر آن داللت ميمعاني
و او منكر استدالل به شعري  ،شودشود و اين استدالل لغوي قلمداد ميقرآن استدالل مي

اش دروغگو باشد نيست ماداميكه لغت آن صحيح باشد و همچنين منكر ذكر ندهكه گوي
مفهوم صريح لفظ قرآن و اينكه  و آثاري كه به عنوان دليل در دين براي داللت بر معنا

نيست، با اينكه مورد پذيرش اهل  اند فهميدهچگونه گذشتگان همانند صحابه و... آن را 
 حديث هم قرار گرفته باشد.

دوارم كه در اين يادآوري به خوانندگان كتاب طبري سود برساند، آنگاه كه و امي
اند و برادر انجامد كه اهل علم حديث آن را غريب و منكر دانسته(گاهاً) به چيزهايي مي

ي رجال طبري نزد اهل علم رجال، كوتاهي نكرد، و اين گرامي احمد شاكر در بيان درجه
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گذشتگان را بنابر صحت خويش بشناسند، كافي است... خواهند علم براي كساني كه مي
 454ـ  1/453

﴿ فرمايد:مي كه طبري در تاويل فرموده خداوندي          

   ﴾ ر از اسرائيليات است و بعداً آن به ذكر خبري مي ]30: ة[البقرپردازد كه پ

 70F1.كندرا نقد مي
گويد: سخن طبري دال بر آن است كه بدان اشاره كرديم استاد شاكر بعد از اين نقد مي

بيني كه ايشان اين كند و شما مياينكه ايشان به آثار همانند مستدل به شعراء استدالل مي
 71F2.پردازدن ميآكند و به بيان خطا در سياق آن و تناقض در معناي خبر را نقض مي
ترسم از اينكه بعضي از آن روايتهايي كه از صحابه روايت گويد: مييطبري بعداً م

گويد: چيزي را كه ذكر كرديم، اين روش شود، غلط باشد، و بعد از تاويل اين خبر ميمي
و استاد شاكر  .»كنيمما است براي تاويل خبر، نه قولي كه آن را براي تاويل آيه انتخاب مي

دوباره دليل واضحي است بر اينكه استدالل طبري به معناي و اين «گويد: بعد از اين مي
رضايت بدان نيست، بلكه به معناي آن است كه او يك بار آن را براي استدالل بر سياق 

برد و حقيقتاً بسياري از كساني تفسير آيه و يك بار براي بيان اسناد خود اخبار، به كار مي
ند از فهم مراد آن به خطا نكطبري روايت مياز و كه به روش وي در تفسيرآگاهي ندارند 

 72F3.»خواهند افتاد
 باشد:دهد، مورد ذيل ميو آنچه كه قول استاد شاكر را مورد تاييد قرار مي 

                                           
 1ج  607نگاه: الخبر ص  -1
 ـ در حاشيه.1/462 -2
 .1/462تفسير طبري ـ حاشيه  -3
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﴿ در تاويل فرموده خداوند:                       

  ﴾  :ها  آن در حاليكه خود اوكند، بينيم كه طبري اخباري را ذكر ميمي .]69[األحزاب

73Fرا قبول ندارد.

1 

﴿ يا در تاويل فرموده خداوند                

       ﴾  :بري براي مردم به امانت اخبار مختلفي بينيم كه طمي ]72[األحزاب

74Fآورد.كند، و بعداً به اخبار غير اسرائيلي روي ميرا ثابت و ذكر مي

2 
 همانند اين را قبالً در بيان روش وي در قبول و رد اخبار ذكر كرديم:

ها  آن كند وبينيم كه احياناً روايات و اخبار اسرائيلي را ذكر مي ميها  اين همراه با همه

 ﴿ نمايد. همانند اسرائيليات كه به هنگام تاويل فرموده خداوند آوردهرد نميرا    

              ﴾  :75]34[صF3 
و ممكن است آنچه را كه درباره ازدواج پيامبر گفتيم او در آنجا آن را گفته باشد و 

 ه صحيح نيستند.اخباري را قبول كرده باشد ك

 كتابهاي تفسير بعد از طبري:

انجامد و در اينجا مجال بحث درباره كتابهاي بعد از طبري، نيست زيرا اين به درازا مي
در اينجا كافي است كه به آنچه مربوط به تفسير در اواخر قرن سوم هجري است، 

ول و قابل رد است ـ بپردازيم، و به صالح ديديم كه بهترين روش تفسير، آنچه كه قابل قب
 باشد.تفسير ماثور و تفسير عقلي ـ مي

                                           
 و سخن طبري بعد از آن. 460ـ 458و ما بعد آن ص  22/50تفسير طبري  -1

 و بعد آن. 22/54تفسير طبري  -2

 و... 23/156ـ تفسير طبري  24 ص -3
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اين قسمت اساساً در ميدان تفسير مقارن ميان جمهور ـ اهل سنت و جماعت ـ و 
 شيعه جعفري اثني عشر، تاليف شده است.

و آن بررسيهايي كه در گذشته بيان شد اصول تفسير و رويكردهاي مختلف تا حد 
ين قرن، ممكن است براي قبول و رد آن در پرتو بررسيهايي كه بسيار بود، تفسير بعد از ا

گذشت، قوانين و ضوابطي وضع كرد. از شيخ االسالم ابن تيميه سوال شد كه: چه 
تفسيري به قرآن و سنت نزديكتر است، زمخشري يا قرطبي؟ يا بغوي؟ يا غير اينها؟ 

 ...!!گفت: الحمدهللا
باشد، همان، تفسير ابن جرير طبري مي ترين تفاسيري كه در دست مردم استصحيح

كند، و در آن هيچ بدعتي وجود ندارد، و از زيرا وي سخن سلف را با سند ثابت ذكر مي
 نمايد.بن بكر و كلبي روايت نمياهمانند  يمتهمان

و تفاسير غير ماثور با اسناد زيادند، همانند تفسير عبدالرزاق، و عبدبن حميده، و وكيع، 
 يبه، و احمدبن حنبل، و اسحاق بن راهويه.ن ابي قتبو ا

سوال شد از بدعت و احاديث ضعيف بدورند، تفسير ها  آن اي كه ازگانهابن تفاسير سه
و بدعت از آن حذف  ساختگي و دروغينبغوي مختصر تفسير ثعلبي است و احاديث 

 شده.
ز بدعت به دور خود شاگرد ثعلبي بوده، و از او خبر روايت كرده، اما ثعلبي ا» واحدي«

بوده هر چند كه گفته است وي مقلد غير بوده، و تفسير واحدي خالصه و مختصري 
 باشد.است و در آن فوائد زيادي نهفته است اما پر از منقوالت باطل و غير باطل مي

ها  آن تفسيرش پر از بدعت است و بنابه روش معتزله و اصول پنجگانه» زمخشري«
 است.

توانند به آن كتابش را در برگفته و به عبارت ديگر: بيشتر مردم نمي اين اصول پنجگانه
تفسير و مقاصد آن آشنايي و از تفسير قرآن آگاهي پيدا كنند و همراه با اين در آن 

 باشد.، و روايت كم از صحابه و تابعين ميدروغيناحاديث 
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و  اسلوب قرآنو است و نزديكتر به روش ها  آن از همهو تفسير طبري، بسيار بهتر 
باشد، و از بدعت دورتر است، هر چند كه هر يك از اين كتابها قابل نقداند، اما سنت مي
 داد. را تعديل ايجاد كرد، و به هر صاحب حقي حقشها  آن ميان الزم است

، تر استو تفسير ابن عطيه، بهتر از تفسير زمخشري و از جهت روايت و بحث صحيح
ولي وجود دارد،  هايي در آن نيز، هر چند كه در مواردي بدعتباشداز بدعت دورتر مي و

تفسير باشد،  چند بسيار بهتر است، و شايد راجحترين اين در هر حال از تفسير زمخشري
 تر است.صحيحها  آن اما باز هم تفسير ابن جرير از همگي

وزي و زيادي داريم همانند تفسير ابن ج بسيار تفاسيرها  اين در حقيقت ما غير از
76Fماوردي.

1 
 دهد، و نخستن تفاسير ارائه ميآاالسالم ابن تيميه صورتي كلي از بينيم كه شيخمي

 تفسير طبري است.ها  آن ترينكند كه صحيحكند و در نهايت تاكيد ميرا ذكر ميها  آن
بينيم كه او در كند، مين تيميه تعريف تفسيرش را ميباما ابن عطيه: كسي كه ا

كند آن هم ه به تفسير حضرت رسول و تعدادي از صحابه و تابعين ميتفسيرش اشار
گويد: بعداً مي ،»اجلراة عليه، ومراتب املفرسينتفسري القرآن، و ما قيل يف :باب« تحت عنوان:

بعداً تفسير قرآن را به همه عادالن و با انصافان بعد از خود واگذار كرد و هزاران فرد 
 اند.لي بن ابي طلحه، بخاري و... آن را ديدههمانند عبدالرزاق، مفضل، ع

وري و مسايل دور و گنگ آبعداً ابن جرير طبري تفاسير گوناگوني را براي مردم جمع
77Fرا نزديك و حل كرد و اسناد را مورد معالجه قرار داد.

2  
ابن جوزي تفسير خود را از چند منبع اخذ كرده، از جمله آنها: تفسير ابن جرير، و 

، كتابهاي »غريب القرآن«و  »مشكل القرآن«حديث، و در كتاب ابن قتيبه يعني كتابهاي 

                                           
 .388ـ  12/385مجموعه فتاواي ابن تيميه  -1
 .1/31تفسير ابن عطيه  -2
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 »مجازالقرآن«اثر ابي علي فارسي، و  »حجة«معاني قرآن به ويژه كتابهاي فراء و زجاج و 
78Fاثر خطابي.. »سماء اهللا الحسنيأ«االنباري در قرآن، و  ناثر ابي عبيده و كتاب اب

1. 
جوزي نيز  نكند، ابن عطيه و اببدون سند ذكر ميماوردي در تفسيرش اخبار را 

گانه را بينيم كساني اين تفسيرهاي سهباشند و به همين خاطر است كه ميهمانند او مي
79Fاند.و براي تخريج آن اخبار تالش كرده اند مورد تحقيق قرار داده

2  
دون سند ذكر اند همانند سمرقندي و ثعلبي، اخبار را ببودهها  آن و كساني كه پيش از

اند، و بغوي كه تفسير ثعلبي را مختصر كرده ايشان نيز اسناد آن اخبار را ذكر ننموده، كرده
 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 در 
و از شيخ مفسرين ابن جرير و از كتابهاي  باشدتفسير همان روش استادش ابن تيميه مي

كند، بلكه او به بيان صحيح و كند، هر چند كه او اكتفا به نقل نميحديث نقل روايت مي
ها  آن جويد و ازپردازد و از اسرائيليات دوري ميضعيف و موارد قابل قبول و قابل رد مي

كند، بدون آنكه اش، اكتفا ميآگاه است و اين بيشترين فايده و نسبت دادن آن به گوينده
اي كه حجت تلقي فرق قايل شود. تفسير نقليها  آن ميان خوب و بد و صحيح و ضعف

توان گفت: كه بعد از مفسرين تا حاال از دو منبع شود و حاكم بر تفسير عقلي، ميمي
اند آن هم كتابهاي سنت و تفسير طبري است به همين خاطر اساسي استمداد گرفته

ب ديدم نزد آن درنگي كنم و توقف نمايم و به قسم دوم كتاب رو آورم، و آن هم مناس
 باشد.بيان تفسير نزد شيعه جعفري اثني عشر مي

 عان وهو نعم املولی ونعم النصري.واهللا املست

                                           
 ...596زاد المسير في علم التفسير اثر ابي فرج عبدالرحمان بن جوزي متوفاي  -1

 الذكر.گانه فوقنگاه به تفسيرهاي سه -2
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دانند، امام را همانند پيامبر در عصمتش و در صفات و عملش ميها  آن ديديم كه
ها  آن در وحي همانند نبوت است.جز كه امامت در همه چيز  اعتقاد دارندها  آن جمهور

 شود.به امامان همانند پيامبر وحي نميتنها گويند كه مي
ها  آن و در تاييد عصمت و عدم خطاي امام همانند پيامبر وحي وجود دارد. بعضي از

ليم و تحكيم هاي خداوند با پيامبر بود و او را ارشاد و تعاعتقاد دارند كه يكي از مالئكه
به لقاي خدا پيوست آن مالئكه همچنان باقي ماند و به آسمان  غكرد؛ وقتي كه پيامبر مي

 در وحي، همگيها  آن ي خود را با امامان ادا كند. همراه با اختالفپرواز نكرد تا وظيفه
 اند.قايل به عصمت امامانها  آن

، تبه امامها  آن كه عقيدهديدم  ها، آن هايبا مراجعه به تفسير و اصول و كتاب
بزرگترين تاثير بر وضع اصول و پذيرش قرآن، دارد اميد است كه بيان اين اثر كافي و 

ها  آن وافي باشد در ميدان تفسير مقارن ميان شيعه و سني، آنجا كه هيچ اثري را از عقيده
هر  دازه وجوداست، و به انها  آن همانند تفسير غيرها  آن شود، تفسيريافت نمي تدر امام

 .گيرند ساير مسلمانان فاصله مياز ها  آن گونه اثر مغايري از امامان
روش اعتدالل و دوري از ها  آن با هم مساوي نيستند، بعضي از يهي إثني عشرشيعه

-هم تند و كذاب و طعنهها  آن اند و برخي ازافراط و حفاظت از قرآن را پيش رو گرفته

د با تحريف لفظ و معناي قرآن و جعل آن عقيده خود را در خواهنكه ميهايي  آن گرند،
 هاي گمراه و گمراه كننده...تاييد نمايند، همانند ديگر كتابهاي فرقه تامام

در اين قسم دوم از بحث دوم، شروع به بحث از تفسير و اصول آن نزد شيعه خواهيم 
به قرآن مجيد خواهيم و نقش امام راجع ها  آن كرد، نخست به بيان و اصول تفسير نزد

 پرداخت.
 افكنيم.نگاه ميها  آن كنيم و به كتابهاي تفسيربعداً شروع به بررسي تطبيقي مي

ماداميكه شيعه با هم فرق دارند، پس اين پژوهش نيز شامل كتابهايي كه بيانگر آن 
را به عنوان مصدر اصلي ها  آن شود و نخست از سه كتابگرايشهاي مختلف باشد، مي
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-مطرح است، كه در قرن سوم هجري ظهور كردند، آغاز ميها  آن ي تفسير ماثور نزدبرا

است، و همراه با هبيانگر نهايت افراط و تندروي گمراهيها  آن كنيم، هر چند كه هر يك از
رويكردهاي مختلف تفسير بعد از قرن سوم تا عصر  اين سه كتاب به ديگر كتابهايي كه

 دهيم.د بررسي قرار ميموررا كنند، حاضر بيان مي
 »الذريعه الي تصانيف الشيعه«و براي تكميل بيان و توضيح اين موضوع به كتاب 

بر افراط و گمراهي كتاب الذريعه ها  آن ها كتاب ديگر كه عنوانمراجعه كردم، ديدم كه ده
چنان مناسب ديدم كه بعضي از موارد آمده در كتاب  ،كردنداز آن موضوع بحث مي

 را ثبت كنم. الذريعه
 پردازد، و تحقيق پيرامون بعضي از كتابهايقسم دوم به بيان اصول تفسير شيعه مي

كتاب است كه از قرن سوم هجري تا عصر حاضر به  16كند آن هم را تقديم ميها  آن
اند، متاثر از عقيده اماميه شدهها  آن آن كتابهايي كه مولفان به اند و بعداًنگارش در آمده

 كنيم.مياشاره 
ايم، بدين خاطر صورتي از سطح تفسير وقتي كه اين قسم را به قسم اول ضميمه كرده

 ام.مقارن را توضيح داده

 قرآن صامت و قرآن ناطق:

 امام همانند پيامبر:
گفتند امام در عصمت و صفات و علمش همانند نبي ي جعفريه را كه ميقبالً گفته

به يك چشم نگاه به قرآن كريم و امام ها  آن كهرا آورديم. وبدين سبب است  است
ها  آن يعني اينكه در ديده »هذا القرآن الناطقذلک القرآن الصامت و« گويند: و مي. كنند مي

80Fامام قرآن ناطق است

 نسبت به قرآن صامت درست همانند نقش پيامبر است.ها  آن و نقش1
                                           

ي گفته: اين قرآن را به نطق آوريد زيرا آن خود برند كه امام علو گمان مي 45الشيعه و التشيع ص  -1
براي شما به نطق نخواهد آمد و از آن كسب خبر كنيد زيرا در آن علم گذشته و علم به آينده تا روز 
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 :يهامذهب اخبار

كه به قرآن ناطق براي توضيح مراد خدا، ماداميكه قرآن كريم صامت است، الزم است 
81Fخاطر اخباريون جعفريه همينمراجعه كنيم، و به 

ظاهر قرآن جايز  به عمل :اندگفته 1
 نيزاند قايل به حجيت ظواهر قرآن كهها  آن جمهور جعفريه يعني اصوليون !نيست

-جايز نمي استقالل در عمل به ظاهر قرآن را بدون مراجعه به اخبار روايت شده امامان،

 دانند.

 :مذهب اصوليها
دهند: مولف كتاب فوائد مورد مناقشه قرار مي نظرياتشانرا در  يهااخبار اصوليان

گويد: عدم جواز عمل به ظاهر قرآن كريم به االصول بعد از بيان حجيت ظواهر قرآن مي
ي به بسياري ـ علم اجمال1كنند: به دو گونه استدالل ميها  آن نسبت داده شده، و هااخباري

از تقييد و تخصيص مطلق و عموم نوشتاري، علم اصولي همانگونه كه مانع جريان اصول 
-علمي است، مانع جريان اصول لفظي از اصالت عموم و اطالقي كه مبناي ظواهر، مي

 باشد.
 كنند.ـ اخباري كه از عمل به كتاب نهي مي2

                                                                                                             
پردازد. اگر آن را از كند و به بيان موارد اختالف شما ميقيامت وجود دارد و آن ميان شما حكم مي

مقدمه  3دهم چون من عالمترين شما هستم. ص شما قرار مي من بخواهيد من از روي قرآن به
 8/50ـ  1/61تفسير قمي كافي 

كنند شوند: اصوليها اجتهاد و به كارگيري عقل اعتماد ميجعفريه به اصولين و اخبارين تقسيم مي -1
ه ها نزد جعفريه اصحاب علم اصول الفقه خواند كنند و آنها با ذهنيت اصولي بحث و فكر مي آن
 شوند.مي

كنند، اعتماد دارند و اصولين چنان اعتقاد اخباريون تنها به متون رواياتي كه از امامانشان روايت مي
 توسط ميرزا محمد امين استرابادي به وجود آمد... 11دارند كه حركت اخباري در اوايل قرن 
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ست اينكه علم اجمالي با باشد، نخآنچه كه در آن دو روش است بسيار آشكار مي
 ها، آن شود، و پي بردن به برخي ازبحث و تحقيق از آن مقيدان و مخصصات منحل مي

توان با تطبيق معلوم با اجمال، انجام گيرد... اما دوم: اخباري كه از عمل به كتاب نهي مي
 كنند با اينكه مشهور و يا متواتر باشد.مي

ند، گروهي كه قايل به منع تفسير قرآن با راي و وانادر ميان دو گروه فرها  آن ولي
اند، و گروهي كه قايل به منع استقالل در عمل به ظاهر قرآن، بدون نات ظنيااستحس

باشد و آشكار است كه مفاد نازل شد، مي غي آن مراجعه به اهل بيتي كه قرآن در خانه
82Fبيگانه است. هاهر يك از اين دو گروه با ادعاهاي اخباري

1  
دانند مگر نيز آن را منع مي ليهااند و اصوعمل به ظاهر كتاب را منع كرده يهاخبارا

اينكه بعد از رجوع به اقوال ائمه، و تحت همين ظاهر چيزهايي ديگري همانند عام و 
دال بر معنايي است و احتمال معناي ديگري را ها  آن از آنچه كه ظاهرها  آن مطلق و غير

هر چند كه احتمال  ،ود آيند. عام در عموميت خويش ظاهر استتوانند به وجدارد، مي
تخصيص را دارد. مطلق در اطالق خويش ظاهر است، هر چند كه احتمال تقييد را نيز 

 جهت شناخت جايز نيست.ها  آن نيز راجع به امامان و روايتهايها  آن دارد.
ن كريم و سنت بدون شك بعضي از عموميات قرآ«دهد و اين گفته آن را توضيح مي

نمايند، و اين عمومات را بيان مي ،پيامبر مخصصات منفصل و جدايي دارند كه مقصود آن
اند: هيچ عامي شود، حتي بعضيها گفتهاز طريق صاحب شريعت و ائمه اطهار معلوم مي

 يابد.نيست مگر اينكه تخصيص مي
زيرا در قرآن و سنت عام و به همين خاطر از امامان ما ذم استبداد به راي احكام آمده، 

و خاص و مطلق و مقيدي وجود دارد و شناخت اين روشها جز از طريق آل بيت ممكن 
 تر به درون خانه است.نيست، چون صاحب خانه آگاه

                                           
واصول الفقه للمظفر  105ـ 102و كتاب االصول العامه للفقه المقارن ص  3/48فوائد االصول  -1

 .141ـ 138ـ  134ـ 3/135
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اين چيزي است كه سرعت پذيرفتن عموم عام قبل از تحقيق و يأس از وجود 
(گفته شود) اين عام از جمله كند، زيرا جايز است كه مخصص را به كندي رو به رو مي

ن و سنت مخصص دارند، و كسي كه اين عام به او رسيده از آن آعامهايي است كه در قر
مطلع نباشد و نقل شده كه بر عدم جواز پذيرفتن عام قبل از مخصص و يأس اجماع 

 وجود دارد.
ها  آن شود،اي گسترده دارد و شامل اقوال امامانشان نيز ميسنت نزد جعفريه دامنه

تواند بسياري از عموميات قرآني را تخصيص و ميها  آن اجماع دارند كه كالم امامان
اي دال بر گذشت از بعضي از ظواهر بسياري از مطلقهاي آن را مقيد نمايد و هيچ قرينه

آورند و در آن هيچ كس شك آن وجود ندارد، و اين را جزو امور قطعي به شمار مي
83Fندارد.

-صهايي كه از ائمه آمده، جزو باب نسخ يا تخصيص به شمار ميولي آيا تخصي 1

 آيند؟ در اين باره ميان جعفريه اختالف هست.!

 نسخ بعد از دوران پيامبر:
معتقدند كه مخصصات ناسخ حكم عمومات است چون عام تا وقت ها  آن بعضي از

و شود. تاخير خاص از وقت عمل اگر مخصص عمل بدان بنا به حسب غرض عمل مي
مبين عموم عام باشد، اين از باب تاخير بيان از وقت نياز است و اين براي حكيم قبيح 

باشد، چون در آن ضايع بودن، احكام و مصالح عباد بدون مجوز، هست. پس واجب مي
ماند و واجب است تا است كه ناسخ عام باشد، و عام نيز بر عموميت خويش باقي مي

84Fمرحله دوم واجب است بنابر طبق خاص عمل شود.آمدن خاص بدان عمل شود، و در 

2 
 چگونه نسخ بعد از عصر نبوت و قطع وحي ممكن است؟

                                           
 .142: 1/141اصول الفقه للمظفر  -1
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گويند: قطع وحي به معناي عدم تحقيق نسخ بعد از پيامبر نيست، چون بعضيها مي
سپارد حكم ناسخ را به عهده وحي خويش گذاشته، وحي نيز به وحي ديگر مي غپيامبر 

 ئم و تبليغ آن.تا زمان ظهور حضرت قا
اي درباره تفويض دين خدا به ائمه آمده شده، و در كافي بابي در اين اخبار عديده

موضوع منعقد شده، و بعد از اين هيچ گرايشي به عدم امكان تحقيق نسخ بعد از پيامبر 
85Fگذارد.باقي نمي

1 
تا  او باشد اين است كه حالل محمد تا روز قيامت حالل و حرامآنچه كه معلوم مي

اند، پس چگونه و نيز اين را از امامان خويش روايت كردهها  آن روز قيامت حرام است و
 يابد؟كي نسخ تحقيق مي

گويد: ظاهر اخبار، عرفاً بيان استمرار در عراق ميها  آن ابوالقاسم خوئي مرجع سابق
كه شود، مراد از آن اين است با شريعت ديگري نسخ نميها  آن شريعت مقدس است، و

تمامي آنچه متصف به حالل و حرام است، اين حالل و حرام محمد است و احكام پيامبر 
  86F2.»شودباشد و به هيچ شريعت ديگري نسخ نميتا روز قيامت پابرجا مي

 تخصيص:
ـ بعضي از جعفريها اعتقاد بر آن دارند كه اين مخصصات كاشف اتصال كل عام به 2

مده باشد آكه بعد از عصر نبوت پيش  ي نيستضمخصصش است و اين تخصيص عار
 رسيده.ها  آن بلكه اين مخصصات متصله مخفي است و به مخصصات منفصل به

ها به سوي ضبط قرائن و مخصصات گويد: به خاطر زياد بودن انگيزهشيخ طوسي مي
عادتاً غير ممكن است كه مخصصات متصله  ها، آن متصله و اهتمام راويان به حفظ و نقل

 اند.مخصصات منفصله بيايد در حالي كه همه آن براي ما نامعلومبعد از 

                                           
 .4/274فوائد االصول  -1
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بينيم كه گويم: هيچ وجهي براي محال بودن آن وجود ندارد، ما ميدر پاسخ مي
ي بسياري از مخصصات منفصله روايت شده از طريق ما از امامان روايت شده از عامه

و نامعلومي مخصصات متصله را آن مبهم بودن  غبه طريق خويش از پيامبر  مسلمانان بنا
87Fبراي ما كشف خواهد كرد.

1 

 كتمان حكم تقيه يا تدرج:
برخي از جعفريها اين گونه درباره تخصيص اعتقاد داشتند، ولي بر اساس اينكه اين 

از وقت عمل به ها  آن اند، و هيچ مانعي براي تاخيرمخصصات همان مخصصات حقيقي
حكم واقعي نيست، بلكه حكم همان ها  آن ه، مفادعام وجود ندارد، چون عموميات متقدم

چيزي است كه مخصص منفصل عهده دار بيان آن شده، و تاخير بيان آن به خاطر 
مصلحتي است كه در تاخير وجود دارد، و عموم به خاطر اين پيش افتاده كه بدان تا آمدن 

عام مخصص عمل شود، پس مفاد عموم حكمي ظاهري باشد و خاص از وقت عمل به 
88Fبه تاخير افتد.

2 
گويد: عام جايز است كه براي بيان دهد و ميعالمي ديگر اين راي را توضيح مي

حكمي ظاهري و صوري به خاطر مصلحتي كه حكم واقعي مقتضي كتمان آن باشد و 
اينكه به خاطر مصلحت تقيه يا مصلحت تدرج در بيان احكام باشد همانگونه كه اين از 

احكام شريعت معلوم است، بيايد، هر چند كه حكم واقعي تابع روش پيامبر در بيان 
باشد. مصلحت واقعي ثابت شده براي اشياء با خود عناوين اوليه و بنابر طبق خاص، مي

كند و مبين عام و مخصص آن است، اما حكم هر گاه خاص آمد، اين واقعي را كشف مي
ضوع آن ارتفاع و به بيان عامي كه نخست ظاهر و صورت آن ثابت شده باشد، اگر مو
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ن است، و اين از باب نسخ آرسيده شده باشد، اين تنها به خاطر مرتفع كردن موضوع 
89Fباشد.نمي

1 
گويد: اگر جايز باشد عام بدين گونه براي بيان حكم ظاهري و صوري بعد از اين مي

را شود، يعني قطعاً كشف واقع بيايد، اگر اين ثابت شود، آن خاص مخصص محسوب مي
كرده، و اگر ثابت شود كه اين در حدود بيان حكم واقعي براي مصالح واقعي ثابت شده 

كند كه آن خاص ناسخ آن محسوب با عناوين اوليه آن باشد، بدون شك اين تعيين مي
 شود.مي

اما اگر اين موضوع ميان هر دو در حال جريان باشد، يعني دليلي براي تعيين يكي از 
 در حمل راجحترند؟ها  آن اشته باشد، كداميك ازآن دو جهت وجود ند

90F2.به صواب، همان حمل كردن وي بر تخصيص استها  آن ترينگوييم نزديكمي
 

پندارند كه جايز نيست در اين حالت آن را جز همراه با اين ترجيح، غير وي چنان مي
91Fبر نسخ حمل كرد.

3 
كنم كه شيعه است و گمان نميي اين امر از پيامبر غير معروف كتمان حكم واقعي تقيه

از تقيه نسبت ها  آن آن را بگويند، و جايز نيست كه مسلمان بدان معتقد باشد، شايد مراد
كند، زيرا اگر آن را ظاهر و به امامانشان باشد، يعني اينكه امام آن حكم را كتمان مي

تقيه از اينجاست و را از بين ببرند و ها  آن ترسيد كهكرد از خود و پيروانش ميآشكار مي
 ن با عقيده جعفريه همخواني دارد.آباشد كه هر چند غير مقبول است، ولي اين رايي مي

محمد ها  آن اما تدرج در بيان احكامي كه جعفريه بدان معتقد است، عالم مشهور
اماميه معتقد است كه خداوند «گويد: دهد و ميحسين آل كاشف الغطا آن را توضيح مي

                                           
 .1/144اصول الفقه المظفر  -1
 .1/144مرجع سابق  -2
و اجود  4/274و فوائد االصول  199ـ  2/198فه و براي ترجيحات در حاشيه كافيه نگاه آراء مختل -3

 .428ـ 424و البيان ص  512ـ 506التقريرات ص 



 147 فصل چهارم: قرن سوم و تفسير طبري

اي حتي حكم خونهاي مجروحي، حكمي قرار داده، و سالمي براي هر واقعهدر شريعت ا
خداوند براي هر عملي از اعمال افراد مكلف حكمي از احكام خمسه براي آن قرار داده 

ي مالي و عقد نكاحي نيست معامله هيچ يا واجب يا حرام يا مندوب يا مكروه يا مباح، و
بيان شده. خداوند تمامي اين احكام را نزد ها  آن مگر اينكه در شرح حكم عصمت و فساد

ن را از خداوند با وحي و الهام آپيامبر خويش حضرت محمد به وديعت نهاد، و پيامبر 
را براي مردم بيان ها  آن گرفت و او نيز بنابر شرايط و حوادث و وقايع و... بسياري از
براي ها  آن بودند، تا اينكه كرد، به ويژه براي ياران و نزديكانش كه هميشه در حضور وي

﴿ و مبلغ شوند» ديگر مسلمانان در ديگر جاها (صحبت)           

        ﴾ اند كه انگيزه و و بسياري از احكام مانده ]143: ة[البقر

ء آن در زمان پيامبر، يا به خاطر عدم ـ يا به خاطر عدم ابتالها  آن باعثي براي بيان
مصلحتي براي نشر آن ـ وجود نداشت... خالصه اينكه حكمت تدرج و پي در پي و گام 

را نزد ها  آن شد، ولي پيامبرها  آن به گام مقتضي بيان بعضي از احكام و كتمان بعضي از
بايد آن را  اي متعهد است كهجانشينان و اوصياي خويش به وديعت نهاد، و هر صحابه

كرد و بعد بنابر حكمت انتشار دهد و آن را به ديگر وصي بسپارد؛ پيامبر عامي را ذكر مي
نمود و گاهاً آن را نيز اصالً ذكر را نيز بيان مي آناز مدتي از حيات خويش مخصص 

سپرد تا اينكه آن را در وقت مناسب خويش اعالم كرد، بلكه آن را به وصيش مينمي
 92F1.»نمايد
عد از اين روشن است آنچه را كه جعفريه نسبت به قرآن ناطق ـ امام ـ گفتند، اثري ب

 تدر اينجا جز به صحت عقيده امامها  آن است، اقوال تدر عقيده امامها  آن از آثار
كند، تا جايي كه آنچه را كه براي پيامبر از بيان و تخصيص، تقييد، و بلكه صحت پيدا نمي
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با قطع وحي و فوت ها  آن ز قايلند و حتي گام به گام و تدرج نزدنسخ است براي امام ني
 ماند.شود، بلكه آن براي شريكان پيامبر در رسالتش، همچنان باقي ميپيامبر تمام نمي

اي نظري و تئوري نيست بلكه بيانگر اصول ، مسالههآنچه را كه شيعه در اينجا ذكر كرد
كه پيرامون ها  آن ن را در كتابهايآيق علمي است و ما تطبها  آن تفسير و اصول تشريع

ها  آن ما سه كتاب ها، آن بينيم و هنگام بحث از كتابهايتحقيقات قرآني صورت گرفته، مي
كنيم، و اين كتابها، كتاب اند، مشاهده ميرا در تفسير كه در قرن سوم هجري نوشته شده

را بسياري از آيات را خاص امامان و نمايند، زيخدا را به كتابي از كتابهاي شيعه تشبيه مي
اند، دانند، و هر كه را كه آن واليت را انكار كند، تكفير نمودهبزرگان دين و واليان مي

هاي ديگري كه در آينده توضيح داده خواهند شد، و ما نيز در و گمراهيها  همچنين افراط
 بينيم.ها كتاب تفسير ديگر شيعه آن را ميده

قرن چهاردهم به فكر علم اصول نيفتادند و جز در قرن پنجم راجع به جعفريه، جز در 
دهد وقتي كه اين را شناختيم، اين به ما امكان مي 93F1.تصنيف و تاليف را انجام ندادند ،علم

تاج از كتابهاي تناند، جز اسكه بگوييم: آنچه را كه شيعه در اينجا راجع به علم اصول گفته
برند از آن امامان به روايتهايي كه گمان ميها  آن ست، از آنجا كهنيها  آن گانه يا تصديقسه

 است، اعتماد دارند.

 ظاهر و باطن:

 :ظاهرهاحجيت 
در برابر ظاهر قرآن كريم چگونه بود،  هاگيري اخباريهمين حاال ذكر كرديم كه موضع

جيت ظاهر در عراق درباره حها  آن ند، و مرجع سابقا هرا رد كردها  آن و جمهور جعفريه
اي اختراع نكرد، بلكه بدون شك پيامبر براي فهم مقاصد خويش راه ويژه«گويد: ن ميآقر
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گفت: او قرآني را آورد هاي تفهيم و تكلم سخن ميبا قومش هر طور كه ممكن بود از راه
تا مردم معناي وي را بفهمند و در آيات وي تدبر نمايند، و ديگران را به امر آن امر و به 

﴿ همانند هي آن نهي كنند، و در آيات قرآن كريم چيزهايي دال بر اين تكرار شده،گوا  

               ﴾ 47/24و ، ﴿           

            ﴾ 39/27، ﴿             ﴾ 

     ﴿ ، و26/192            ﴾ 26/193 و 

﴿       ﴾ 26/195و ، ﴿              ﴾ 

﴿ ، و3/138               ﴾ 44/58 و ﴿      

       ﴾ 54/17، و ﴿                 

         ﴾ 4/82  ...و آياتي ديگر كه دال بر وجوب عمل به قرآن و

 باشند.شود، ميمي يدهو لزوم پذيرفتن آنچه كه از ظاهر آن فهم
كند، و چيز ديگري كه بر حجيت ظواهر قرآن و فهم معاني آن توسط عرب، داللت مي

بشريت را براي آوردن  راي حجيت بر رسالت نازل شده، و پيامبراين است كه قرآن ب
اين بدين معنا است كه عرب معناي  اي مانند آن به مبارزه طلب كرده است. حتي سوره

 بود درخواست از مي ، زيرا اگر قرآن از قبيل معما و لغزفهميدند ميقرآن را از ظواهرش 
شد، اعجاز قرآن ثابت نميها  آن ود، و برايبا قرآن صحيح نب و مقابله براي معارضهها  آن

رض و هدف از غو اين منافي  بفهمندن را آاز آن كساني نبودند كه بتوانند ها  آن چون
94F.. است..انزال قرآن و دعوت بشر براي ايمان به آن

1 
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95Fو عالمي ديگر درباره حجيت ظواهر گفته:

ن است كه راجع به آن آتر از اين واضح« 1
بشر با اين همه در لغاتش به پذيرفتن ظواهر كالم تن دادند، و  ، چونبحث طوالني كرد

باشد، اگر ممكن باشد كه از پذيرفتن آن شانه ترتيب آثار و لوازم آن بنابر ظواهر كالم مي
 دهند.تعداد بسيار كمي را تشكيل ميها  اين شد،خالي كرد هرگز فهم كالم حاصل نمي
ا مردم هر يك با روشي خاص به فهم متون بپردازند و عصر پيامبر، عصري تازه نبود، ت

و به ظهور يكي از گنجهاي قرآن اعتماد نكند، و پيامبر هرگز خود روشي خاص و جدا از 
در فهم براي ها  آن مردم همزمان خويش براي فهم نداشت، اقرار قطعي پيامبر به روش

 اثبات حجيت ظواهر كافي است.
را براي عرضه افكار خويش انتخاب كرد، ها  آن وشزبان عرب نازل شد، و ر بهقرآن 

  96F2.»و كالم ظاهر قرآن قابل فهم است و بايد بنابر آن حركت كرد

 پافشاري در تاويل براي تاييد عقيده:
امام را ها  آن قايل به حجيت ظاهر قرآنند اما ـ همانگونه كه قبالً ديديم ـها  آن هر چند

ه اين هستند كه امام مبين مراد خدا و مخصص عام و دانند و قايل بمي غهمانند پيامبر 
وقتي كه براي اعتقاد خويش از ظاهر ها  آن در قسمت اول ديديم .باشدمقيد مطلق آن مي

را در آنچه كه بدان اعتقاد ها  آن قرآني دليلي پيدا نكردند، رو به تاويل كردن آوردند، و
اي صحت اعتقاد خويش ارائه ندادند، داشتند، مورد مناقشه قرار داديم، و هيچ دليلي بر

اي اساسي آن در قرآن و سنت دليلي براي تاييد خويش نداشته باشد، پس وقتي كه عقيده
 مسايل فرعي و... چه؟
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 باطن:

به ها  آن اند،تا حد اين تاويلي كه بدان اشاره كرديم، نياستادهها  آن ي اثني عشر،شيعه
اند: قرآن داراي ظاهر و باطني است و گفتهها  آن كه اندپيامبر و امامان خويش نسبت داده

97Fن نيز باطن ديگر دارد تا هفت باطن و يا هفتاد باطن ديگرآباطن 

در قول به اينكه ها  اين 1
 بدان قايل هستند.ها  آن باشد، تنها نيستند بلكه همگيقرآن داراي ظاهر و باطن مي

 گويند:مي »ظاهر القرآن و باطنه«ان اهللا، تحت عنواستاد جليل القدر مرحوم علي حبيب
كند اگر كسي كالمي عربي را شنيد، آنچه را كه كالم بنابر وضع خويش بر آن داللت مي«

شود، اگر در آن به تدبر افتادند از آن اغراض و مقاصدي خفي و نهان به ذهنش متبادر مي
-آن را درك مي ظاهر كالم است و همه لغت دانان عرب ؛شود، متبادر اول اينفهم مي

ن نيز آكنند، و مفهوم دوم، اين باطن كالم است و اين جز با تدبر حاصل نخواهد شد، قر
باشد، و به دومي مورد نظر ميها  آن بدين معنا داراي ظاهر و باطن است، و هر دوي

شود مگر اينكه نبايد متناقض اول باشد، و بايد براي آن از مقاصد و اهداف اعتماد نمي
98Fهدي داشته باشد.دين شوا

2 
امام غزالي قبل از اين راجع به باطن و ظاهر صحبت كرده، و باطن را به پنج قسم 

 تقسيم كرده!
يك: اينكه در درون آن چيزي نهفته باشد كه اكثر اذهان از فهم آن قاصر باشند درك 

 آن مختص خواص است.
ذكر نمايند، و اين  توانند آن رانميها  آن دو: جزو نهانيهاي انبياء و صديق است و

بدين معنا نيست كه ديگران از فهم آن قاصرند، بلكه ذكر آن به بيشترين شنوندگان آن 
 رسانند و به انبياء و صديقين ضرر نخواهند رساند.ضرر نمي
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كنند و به هيچ كس ضرر سه: چيزي است كه اگر صريحاً ذكر شود همه آن را فهم مي
 ستعاره و رمز به كار برده.رساند ولي آن را بنابه روش انمي

كنند، و براي درك جزئي آن نياز به اي كلي آن را درك ميچهار: اينكه انسان به شيوه
 تحقيق و ذوق هست.

شود، كساني كه فهم كوتاه دارند پنج: آنكه با زبان سر نه با زبان حال از آن تعبير مي
آورند، اما افراد آگاه به حقايق رازهاي آن فقط ظاهر آن را درك و آن را نطق به شمار مي

 د. ننمايرا درك مي

3
قرآن راجع به امامان !! و  1

3
 !!ها  آن راجع به دشمنان 1

را در اماميه تاييد كرده ـ تا ها  آن جعفريه در قول به باطن تنها نيستند، بلكه عقيده
درباره سخن از باطن تا غير از حد خود رفته، حتي بعضيها ها  آن جايي كه قبالً گذشت ـ

ـ همانگونه كه خواهد آمد ـ 
3
و قرآن را راجع به ائمه  1

3
نيز درباره دشمنان آنان ـ حتي  1

گويند بعضيها مي
4
كه به ائمه اطهار افترا بسته و اين ها  اين نيز درباره دشمنان است و 1

اند، تا غير خود را به گمراهي بكشانند، و به همين خاطر نسبت دادهها  آن ها را بهگمراهي
كنند، و آن را تحريف در راستاي خواهشاي نفساني خويش تاويل مي كتاب خدا را

فرق ها  آن ها نزديك كنند، ونمايند تا آخر هر چه بيشتر به كتابي از كتابهاي آن فرقه مي
 زيادي با اسماعيليهاي باطني ندارند.

ل سر مختلفند، و هر كه نداي اعتداها  آن بينيم كهميها  آن و هنگام برخورد با كتابهاي
و قبل از سخن از آن كتابها از موضوعي مهم و خطير سخن  ،دهد اين چيزي نسبي است

 گوييم، از آنجا كه به حفاظت قرآن كريم از نقض و تحريف، مطلق است.مي

 قرآن كريم و تحريف:

 گويند؟چرا از تحريف سخن مي
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يان نسبي و با رجوع به كتابهاي جعفريه، جدالهايي پيرامون تحريف ميان اعتدال گرا
به توان  كنيم، و به همين خاطر با اختصار هر چه بيشتر بنامشاهده مي ها، آن افراط گرايان

 خويش به اين مساله خواهيم پرداخت!

 ﴿ كه باشد، اين استآنچه كه نزد جمهور قطعي مي      ﴾ 

﴿ و خداوند حفظ قرآن را متعهد شده ]64[يونس:                   ﴾ 

به همين خاطر خداوند براي حفظ آن تا روز قيامت كساني را آماده كرده، و  .]9[الحجر: 
آوري و دوران ابوبكر صديق و عمر فاروق جمع در قرآن در دوران پيامبر نوشته شد و

بر همگان ن ـ همانگونه كه في كه در دوران حضرت عثماحبندي شد، و بعداً مصجمع
به گذر زمان حفظ شده، و در هر  معلوم است ـ به نگارش درآمد و در سطور و صدور بنا

اند، و اين چيزي اند براي حفظ قرآن به كار انداختهشرايطي مسلمانان آنچه در توان داشته
 كنيم.است كه همه آن را احساس مي

تالش شيطاني خود را براي طعن در قرآن  كساني كه براي نابودي اسالم تالش كردند،
دچار شك شدند و مورد خشم ها  آن ر كور خوانده بودند؛مجيد آغاز نمودند، اما بسيا

ب نيست، اما آنچه جعالمان به قرآن قرار گرفتند و راه و روش آن كافران جاي چندان تع
تسب به اسالم بينيم كساني كه خود را منباشد اين است كه ميب ميجكه بسيار جاي تع

ي افتخار است كه قرآن كريم و اند! مايهدانند ولي تحت تاثر آن كافران قرار گرفتهمي
باشد كه تاييد عقيده افراط گرايان اثني نصوص صريح و ظاهر آن خالي از مواردي مي

ويالت فاسد نيز اكتفا نكردند ـ همانگونه كه خواهيم ديد أبه تها  آن عشر در اماميه نمايد،
آورند و آن هم افتراء بستن عليه صحابه كرام است، بلكه به جنايتي بس سترگ روي مي ـ

با ها  آن پيش از امام علي منصب خالفت را عهده دار شدند و ي كهبه ويژه خلفاي راشدين
اجراي شريعت در خواهند اين را بيان كنند كه خلفاي راشدين به ويژه اين افتراها مي

غصب  را خالفتها  آن اند، و اينكهكار بودهظ قرآن كريم خيانتاسالمي و نقل آن و حف
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شان رسوا گردد و حق علي در خالفت و كردند، در قرآن تحريف نمودند تا مبادا كارهاي
 ائمه بعد از آن ظاهر نگردد !!

 كتاب فصل الخطاب

فصل الخطاب في تحريف كتاب «از جمله مشهورترين كتابهاي آن افراط گرايان كتاب 
99Fاست. حسين بن محمد تقي النوري طبريتأليف  »ب األربابر

اين كتاب  2در ص  1
 :خوانيم مي

اين كتابي لطيف و سفري مبارك است، آن را براي اثبات تحريف قرآن و رسواييهاي 
 .»اماهل جور و عدوان تاليف كرده

ر به لقاء وقتي كه پيامب«آورد از جمله و روايتهاي زيادي را براي افاده تحريف قرآن مي
خدا پيوست، دو بت قريش خالفت ظاهري را غصب كردند، اميرالمومنين علي همه قرآن 

ها  آن در مسجد برد، و بهها  آن و آن را نزد گذاشت اي پارچهبندي كرد و آن را در را جمع
گفت: اين كتاب خدا است، رسول خدا به من دستور داد كه آن را براي اتمام حجت به 

، فرعون و نمرود اين امت گفتند، ما محتاج قرآن تو نيستيم ـ ابي ابن شما عرضه كنم
گفت: هر كه هر چند قرآن را نزد خود دارد آن را ها  آن حافه مسلمانان را فرا خواند و بهق

بياورد، ابو عبيده جراح، عثمان، سعدبن ثابت و گروهي ديگر از مسلمانان آن را آوردند، و 
بعد از وفات پيامبر ها  آن هايي را كه ازند، و آن عيب و كاستيآوري كرداين قرآن را جمع

بينيم آيات آن صادر شده بود، آن را از آن حذف نمودند، و به همين خاطر است كه مي
آوري كرده با خط خويش نزد غير مرتبط است !! قرآني كه حضرت علي آن را جمع

100Fد.باشد، و در آن همه چيز وجود دارحضرت مهدي محفوظ مي
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 سوره واليت در كتاب دبستان مذاهب:
گويند عثمان مصحفها را بعضيها مي«از مولف كتاب دبستان مذاهب نقل شده كه 

اي ديگر كه كرد را از بين برده، و سورهاي كه بحث از فضل اهل بيت ميسوزانده و سوره
اهر اين كالم ظ«گويد: كامالً دروغ است را ذكر كرده، و خود بعداً راجع به اين سخن مي

ام، اين است كه از كتابهاي شيعه گرفته شده باشد، و من اثري از آن را در آن كتابها نديده
چيزي » بلالمثا«اني، در كتاب خود رشوب مازندآجز اينكه شيخ محمدبن علي بن شهر 

 101F1.اندتمام سوره واليت را از قرآن حذف كردهها  آن را همانند اين آورده، اينكه
آن كتاب در تاريكي اين  همه را عيناً نقل كرديم، وها  آن هاي كمي بود كهاين نمونه

بندد، پس آن افراط دارد، و بعداً اين گونه به اهل بيت اطهار افتراء ميگمراهي قدم بر مي
 اند؟گرايان افتراگر چه كساني

 اند؟چه كساني قايل به تحريف
تغيير و نقض در قرآن، مذهب شيخ قايالن به واقع شدن «گويد: مولف كتاب سابق مي

جليل علي بن ابراهيم قمي شيخ كليني است، او در تفسير خويش در اول آن به اين مسئله 
تصريح كرده، كتابش را پر از اين اخبار نموده، با وجود آنكه خود در اول كتابش متعهد 

مذهب شاگرد شده بود كه جز اقوال مشايخ و معتمدان مورد نظر خويش در آن نياورد، و 
اند، اخبار بسيار زياد و بنابر آنچه كه گروهي بدان نسبت داده االسالم كليني، ثقةآن 

النكت و النتف من «آورده است؛ به ويژه كتاب  الحجةصريحي در اين باره در كتاب 
 102F2.پرداختهها  آن رد و تاويل و... بهالروضه و در  »التنزيل

مذهب آن را روشن كرده آن هم از عنواني  محقق سيد محسن كاظمي در شرح الوافيه
آنچه كه از  »باب إنه مل جيمع القرآن كله إال األئمة«كه در بابي انتخاب كرده و آن را نام نهاده 
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باشد كه انتخاب عنوان هر فصلي به معناي رضايت به وي وي ظاهر است اين مي روش
گان اغلباً از عناوين ابواب گويم: همانگونه كه گفته شد، مذاهب گذشتاست. من نيز مي

شان چيز را ياد گرفتند، و عالمه مجلسي در مرأة المومن، هم بدين گونه تصريح كرده 
است و به همين روش است كه پي به مذهب الثقة الجليل محمدبن حسن صفار در كتاب 

هم األئمه أن عند باب يف«بريم، و عنوان آن هم بابي كه در آن هست، پي مي در البصائر و

و اين در داللت صريحتر از آن است كه در كافي  »غأنزل علی الرسول يمجيع القرآن الذ

 .»إن األئمه حمدثون«آمده، در باب 

و اين مذهب صريح الثقة محمدبن ابراهيم نعماني شاگرد كليني مولف كتاب الغيبه 
و به المشهور، در تفسير كوچك خويش كه در آن به ذكر آيات و اقسام آن پرداخته، 

ي تفسير علي بن ابراهيم است، و صريح الثقه الجليل سعيدبن ي شرحي براي مقدمهمنزله
كتاب البحار،  16عبدالرحمان قمي در كتاب ناسخ القرآن و منسوخه و همچنين در جلد 

رواه  خالف ما أنزل اهللا عز وجل مها يه ياآليات الت باب: التحريف يفبابي را تحت عنوان 

 103F1.آورده » عليهم من العلامء آل حممدشيخنا رمحه اهللا
و از كل آنچه «گويد: پردازد، تا جائيكه ميمولف همچنين به ذكر قائلين به تحريف مي

توان پي به ادعاي مشهور عظيمي ميان كه ذكر كرديم و آن را با اختصار نقل نموديم، مي
خواهد ها  آن ذكربه اشخاصي معين كه ها  آن متقدمان و گذشتگان و انحصار مخالف در

 بريم.آمد، مي
گويد: اصحاب به صحت اخبار مشهور بلكه متواتر سيد محدث جزايري در االنوار مي

كه صراحتاً بر وقوع تحريف در قرآن هم از لحاظ كالم و ماده و اعراب و تصديق بدان، 
104Fاند.اذعان كرده

2 

                                           
 .26ـ 25فصل الخطاب ص  -1
 .30مرجع سابق ص  -2



 157 فصل چهارم: قرن سوم و تفسير طبري

رده، درباره ككر فساد آنچه كه محقق كاظمي ذ ها، اين از تمامي«گويد: و بعد مي
انحصار قائل بدان در علي بن ابراهيم و كليني، يا با مفيد و بعضي ديگر از متاخرين 

105Fشود.روشن مي

1 
اند تا و بعداً صحابه بهترين ـ امت ـ را متهم به كفر و عناد و جبروت و حماقت كرده

  106F2.و شايستگي جمع قرآن را ندارند لياقتها  آن اين به اين هدف برسند كهبا 
ت همانند روايت كليني كه از امام صادق نقل كرده! ارواي گونه از اين يزيادو بسيار 

ها  آن را در كتابهاي »هزار آيه بود 17قرآني كه جبرئيل براي محمد نقل كرد داراي «
107Fبينيم. مي

3 
اند، بيشتر از دو هزار حديث است، و گروهي اخباري كه دال بر تحريف«گويد: و مي

 108F4.»اندو محقق، داماد، عالمه مجلسي و... ادعاي بيشتر از آن را كرده همانند مفيد،
بحث از اعتماد ها  آن اند كه درآن اخبار از كتابهاي معتبري روايت شده«گويد: و مي

نمايند، جز كتاب قرائت اثر احمدبن اصحاب ما در اثبات احكام شرعي و آثار نبوي، مي
اند، الزم است كه ما برخي از قرائتي كه ف دانستهمحمد يساري، و ائمه رجال او را ضعي

 نمايند، ذكر كنيم.بر جواز استناد بدين كتاب داللت مي
109F

5  
110Fيكي از مفسرين جعفريه

 ثقةاعتقاد اساتيد ما به اين مسئله واضح است، «گويد: مي 6
در قرآن رخ داده، زيرا  نقصانمحمدبن يعقوب كليني معتقد است كه تحريف و  االسالم

هم نپرداخته، با ها  آن در كتابش كافي روايتهايي در اين باره روايت كرده، و به نقد وي
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كند بدان باور و اعتقاد دارد، وجود آنكه در اول كتابش گفته او آنچه را كه روايت مي
است، و شيح احمدبن ها  آن همچنين استادش علي بن ابراهيم قمي، او هم تفسيرش پر از

 .»در كتابش االحتجاج، بر اين روش نوشته است ابي طالب طبرسي نيز
اين «اي كه بر تفسير قمي نوشته، گفته است: يكي از نويسندگان معاصر در مقدمه

-اين ميها  آن تفسيري است همانند ديگر تفاسير قديم، و حاوي روايتهايي است كه مفاد

نده، و جواب است از تحريف و تغيير سالم نما ما مصحفي كه حاال در دست كه؛باشد 
اين نيز آن است كه تنها مولف اين را نگفته بلكه محدثين گذشته و متاخر به طور عام و 

 111F1.»خاص با او همنظراند
كليني و برقي، عياشي و نعماني، «گويد: پردازد و ميو بعد به ذكر قائلين به تحريف مي

ي، سيد فرات بن ابراهيم، احمدبن ابي طالب طبرسي مولف كتاب احتجاج، مجلس
آيات و روايات زيادي را كه امكان ها  آن جزايري، حر عاملي، عالمه فتوني، سيد بحراني،

 اند.نيست، براي اثبات مذهب خويش آوردهها  آن پوشي درچشم
 اين است كه تحريف الزم بنابر قول دهدچيزي كه آن حرفها را كم اهميت جلوه مي

و اين باعث تغيير احكام و مفهوم  جداً آسان و مخصوص آيات واليت است،ها  آن
شود، و اين در حقيقت تحريف دهد، نميجامعي كه همانا روح قرآن را تشكيل مي

ها  آن نيست، و غير شيعه نبايد به اين مسئله چنان اهميتي بدهند و از اين جهت عليه
  112F2 .بشورند

 پردازند:با حركت افراط گرايان مي اعتدال گرايان شيعه به مقابله
آن  يهين حركتي از حركتهاي تشكيك و تضليل بود كه افرط گرايان شيعه اثني عشرا

به بحث بعضي از ايشان خواهيم ها  آن اند، و بعداً هنگام بررسي كتابهايرا بر پا كرده
ـ تا حدي ـ از برادران جعفريه به  يانگراپرداخت، ولي آنچه كه مهم است، اينكه اعتدال
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اند و اند، و پرده را از اين بطالت برداشتهقديم و جديد پرداختهمقاومت با اين حركت از 
به اهل ها  آن اند آن روايتهايي كهاند، و بيان داشتهگمان قائالن به تحريف را خنثي كرده

اند كنند ـ بعضيهاشان قابل تاويلدهند ـ و قائالن به تحريف بدان استناد ميبيت نسبت مي
گوش داد و توجه كرد (زيرا دروغ ها  آن و مابقي نيز نبايد به و مفيد وقوع تحريف نيستند،

 .اند)محض
مشهورترين كسي كه در قديم به مقاومت و مقابله با حركت تضليل پرداخت، 

يكي از » من ال يحضره الفقيه«محمدبن بابويه قمي ملقب به صدوق بود، او مولف كتاب 
شريف مرتضي و شاگردش شيخ كتابهاي چهارگانه معتقد نزد جعفريه است، و سيد 

طوسي مولف كتاب تفسير التبيان و دو كتاب از كتابهاي چهارگانه حديث كه قبالً ذكر 
  113F1 .شد، و شيخ مفسر جعفريه ابي علي الفضل بن حسن طبري

قرآن به طور نبوت، و منبع علوم «هاي سيد مرتضي اين است كه: از جمله گفته
سلمانان نهايت توجه و تالش را به حفظ و شرعي، و احكام ديني است، و علماي م

 اي آن رااند تا جاييكه همه اختالفهاي اعرابي، قرائتي، حرفي و آيهحمايت آن كرده
اند، پس با وجود اين همه توجه و ضبط شديد و محكم تغيير و نقص قرآن شناخته

 114F2؟»چگونه ممكن است
بندي و تاليف شد، و معي فعلي جقرآن در عهد پيامبر همانند نسخه«گويد: و مي

شد، حتي گروهي از صحابه استدالل شده كه قرآن كل آن در آن زمان تدريس و حفظ مي
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 بن كعب و... قرآن را حفظ و ختم 

با اندك تاملي بر ها  اين و آن را چند بار از اول تا آخر براي پيامبر خواندند، همه كردند
-بندي شده، و ميكنند كه قرآن به طور مرتب بدون كم و كاست جمعاين امر داللت مي

                                           
 هـ 548، 460، 436، 381ها به ترتيب:  تاريخ وفات آن -1

 15مقدمه جمع البيان ص  -2



 شيعه دوازده امامي پيرامون اصول و فروع پژوهشي   160

شود، زيرا انكار اين، به گويد: هر كه از اماميه و حشويه اين را انكار كند، بدان اعتماد نمي
اند كه در اب الحديث نسبت داده شده كه اخبار ضعيف روايت كردهگروهي از اصح

 115F1.»حديث صحيح نظيرشان نيست
اما سخن درباره ازدياد يا نقضان قرآن، چيزي است كه شايسته «گويد: شيخ طوسي مي

اند، و نقصان نيست آن را درباره قرآن گفت، زيرا ازدياد، آن همه بر بطالن آن اجماع كرده
ب مسلمانان است، و اين (عدم زياد و عدم نقصان) صحيح و شايسته نيز خالف مذه
هر چند كه  باشد، و اين چيزي است كه شيخ مرتضي بدان پرداخته،مذهب ما مي

روايتهاي زيادي از طرف خاص و عام در رابطه با نقص فراوان آيات قرآن ذكر شده، و 
ها  آن هتر آن است كه ازجابجايي كردن در بعضي از روايتها كه روششان آحاد است ب

امكان تاويل را دارند و اگر به ها  اين پشت كرد و بدانها خود را مشغول ننمود، چون
فرض اينكه صحت هم داشته باشد اين باعث طعنه زدن و بدگويي كردن به قرائتي كه 

آن  شود، چون صحت اين معلوم شده، و هيچ كس از أمتهمين حاال موجود است، نمي
 116F2.»وده و به رد آن نپرداختهنقد ننمرا 

اعتقاد ما اين است قرآني كه همين حاال موجود و در دست «گويد: شيخ صدوق مي
مردم است، همان است كه خداوند بر پيامبر نازل كرده، و از اين بيشتر نيست... و هر كه 

 117F3.»م قرآن بيشتر از اين است، او دروغ گفته استيگويبه ما نسبت دهد كه مي
-گيري نسبي اعتدال گريان در قديم بود، اما در عصر حاضر نيز اكثر شيعهعاين موض

هاي امروزي ظاهراً با جمهور مسلمانان متفقند كه قرآن كريم، بدون كم و زياد همان 
از آن را  اشاذ و جد ي موضوع نظريه باشد، و هر كه در ايناست كه حاال موجود مي

شود، و به همين خاطر اند و بدان اعتماد نميتهداشته باشد، او را از اسالم خارج دانس
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ي اماميه معتقد است كه قرآن موجود و در شيعه«گويد: محمد حسين آل كاشف الغطاء مي
دسترس مردم، همان قرآني است كه خداوند آن را بر حضرت محمد نازل كرد، تا با آن 

و حرام بپردازد، و در آن  اعجاز و تحدي نمايد، و از روي آن به تعليم احكام و بيان حالل
 رويي وجود ندارد، همه بر آن اجماع دارند، و هر كه ازهيچ گونه نقص و تحريف و زياده

به  ي ديگر اسالمي قايل به وجود نقص و تحريف در قرآن باشد او بناو يا هر فرقهها  آن

﴿ نص قرآن خطا كرده و دروغ گفته است.                  ﴾  و اخبار

درباره نقص يا تحريف قرآن، ضعيف و شاذ است، و ها  آن وارده از طريق ما يا از طريق
و يا بايد به  ،اخبار آحاد هيچگاه مفيد علم و عمل نيست، يا بايد بنحوي شايسته تاويل

 118F1 .زده شوندديوار 
اد، بسياري از علماي شيعه به آن را انتشار د» فصل الخطاب«وقتي كه مولف كتاب 

آن پرداختند، و نظرات و آراء آن را بطالن كردند و خطاي كلي و جزئي وي را  با مقابله
119Fدر عراقها  آن بيان داشتند، به عنوان مثال، سيد ابوالقاسم خوئي مرجع

و شيخ محمد  ،2
121Fو شيخ محمد تقي حكيم 120F3.جواد بالغي نجفي

گمراه و  هايما ديگر نيازي به ذكر شيعه ،4
اند، بلكه اخباريوني دار شدهنداريم، زيرا برادران جعفريه ما آن را عهدهها  آن بيان بطالن

اند، قايل به تحريفها  آن كه معتقد به صحت همه روايتهاي وارده از اهل بيت هستند،
 ، مرجع سابقاند اند كه تحريف را انكار كردهكساني يافت شدهها  آن ولي باز هم در ميان

مذهب ما و مذهب هر مسلماني اين است كه قرآن كريم همين «گويد: در كويت ميها  آن
كه در دسترس است، هيچ تحريفي نه ازدياد و نه نقصان در آن نيست، و آنچه در بعضي 

                                           
 123اصول الشيعه و اصولها ص  -1

 .278ـ 215نگاه به كتاب وي البيان ص  -2
 .19ـ 16ي وي به تفسير بشر ص نگاه به مقدمه -3
 117ـ 107نگاه به كتابش اصول العامه لفقه المقارن ص  -4
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از احاديث روايت شده، كه در قرآن تحريف و نقص وجود دارد، اين مخالف عقيده در 
 122F1.يابدداشته، قرآني كه هيچگاه باطل بدان راه نميقرآني است كه خداوند آن را حفظ 

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 جانب اعتدال را در 

گرايان گمراه قايل گران آمد كه جزو افراط ها  آن دهند، اما برمذهب جعفري تشكيل مي
باشند و به همين خاطر تالش كردند كه اين تهمتها را از دامن اند، جعفري به تحريف

بزرگانشان دور گردانند و آن را به جمهور مسلمانان نسبت دهند، ولي آنچه كه قطعي 
 باشد اين است كه جمهور مسلمانان قايل به تحريف نبوده و نيستند.مي

را سراغ نداريم كه گفته باشد صحابه چيزي را از قرآن حذف  و هيچ يك از مسلمانان
گويند، و جعفريه نيز كامالً اين را اند همانگونه كه افراط گرايان جعفريه آن را ميكرده
گويند كوشيدند كه اين جنايت شيخ را به ديگران نسبت دهند، اينكه ميدانند ولي ميمي

تا از اين نتيجه بگيرند كه اكثر اهل سنت قول به نسخ تالوت قول به تحريف آن است 
 اند!قايل به تحريف

نسخ تالوت يعني اينكه خداوند آياتي را نازل كرده و بعداً دستور به رفع آن داده، و 

    ﴿ خداوند همانند آن را آورده و يا بهتر از آن را نازل كرده     

            ﴾ 106: ة[البقر.[ 

كند، اين نسخ ـ اگر آن را يعني اينكه شارع حكيم خود دستور رفع آن را صادر مي
اين در قرآن سخن «گويد: بپذيريم ـ همانگونه كه استاد جليل القدر دكتر مصطفي زيد مي

دار شده، و دهشود، قرآني كه خدا حفظ آن را از تغيير و تبديل عهناسنجيده محسوب نمي
اي كه آن هم همان است كه در دسترس است، و اين تهمت و شبه تهمت در وحي

خداوند آن را توسط جبرئيل بر محمد نازل كرد، محسوب نخواهد شد، ماداميكه آن چيز 

                                           
 13تعليق بر مقال ص  -1
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رفع شده ـ يا نسخ شده ـ در زمان نزول صورت گرفته باشد، زيرا بعد از پيامبر ديگر 
 )».283ـ 1/282نشده، (النسخ في القرآن الكريم ـ اي هم نسخ حتي يك كلمه

به تالوت و كه آنچه كه امروز موجود و در دسترس است، همان قرآن كريمي است 
شود نسخ ايم، پس چطور گفته ميتدبر آن و اجراي احكام آن بدون كم و زياد امر شده

 همان تحريف است؟
تضليل كه در گذشته قايل به  با وجود آنكه جعفريهاي اعتدال گرا به جنگ با حركت

هاي امروز اند، پس چگونه اين از شيعهاند، و بلكه از آن دفاع كردهاند، رفتهاين نسخ بوده
 به اهداف خود دست يابند! هتا اينك اند گم شده و نسخ و تحريف را با هم خلط كرده

گويد: مي 1/13كنيم او در تفسير خويش التبيان براي مثال به شيخ طوسي اشاره مي
-صورت مي آننسخ در قرآن در سه قسم است يك: آنچه كه در حكم به غير از لفظ «

شود همانند آيه رجم، در وجوب گيرد... دو: آنچه كه در لفظ به غير از حكم نسخ مي
اي كه مفهوم آن نسخ شده و آن هم رجم بر فرد محصنه هيچ اختالفي وجود ندارد، و آيه

 است. »ايوالشيخ والشيخة إذا زن«

اند سه: آنچه كه در لفظ و حكم نسخ شده، همانند آنكه مخالفان از عايشه روايت كرده
 .را نازل فرموده» عشر رضعات«كه خداوند 

اند، اما آنچه گروهي جواز نسخ قرآن را انكار كرده«، 1/394گويد: در جايي ديگر مي
ايت شده كه در قرآن چيزهايي كه ذكر نموديم دليلي است بر بطالن آن، و اخبار زيادي رو

 .»نسخ شده
نوع سوم، چون روايتش از مخالفان ـ يعني غير جعفري ـ است طوسي درباره اين 

الشيخ و  ، اما نوع دوم، با روايت»اين درست است هر چند كه بر آن قاطع نيست«گفته: 
اي گويد: كه اين روايت مشهوري است، و از جمله روايتهتاييد شده، و مي ،لشيخةا

باشد، و همچنين از علي بن ابراهيم قمي روايت شده، كسي كه روايتهايش جعفريه نيز مي
 دهد.را به امام باقر صادق نسبت مي
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، تا در آن اتفاق طبري و طوسي 181ـ 1/180البيان ـ و مجمع2/95نگاه تفسير وي 
 .»راجع به نسخ را ببينيد

خواهيم براي خ نيستيم، ولي ميما در اينجا در صدد تاييد وقوع نسخ يا عدم نس
از قول به عدم تحريف و نسخ تالوت دفاع كرده، ها  آن برادران جعفريه ذكر كنيم كه شيخ

-زيرا نسخ از جانب شارع حكيم است و از جانب بشر بعد از دوران نزول صورت مي

گيرد، نسخ و تحريف كامالً از هم جدايند، پس چطور اين از مرجع سابق جعفريه در 
واضح است كه قول به نسخ تالوت همان قول به تحريف «گويد: اق پنهان مانده و ميعر

توان ادعا كرد كه قول به بنابراين مي«گويد: ، و بعد مي244البيان ص » و حذف است
 .»اندقايل به جواز نسخ تالوتها  آن تحريف مذهب اكثر علماي اهل سنت است زيرا

اين كه  ،م كه قول به عدم تحريف مشهور استدانمي«گويد: مي 225و بعد در ص 
و به آنچه طبري در مجمع البيان ج » موضوعي اختالفي ميان علي و محققان شيعه است!

كند و اگر مرجع آورده راجع به استدالل بر بطالن قول به تحريف اشاره مي 15ص  1
يافت! و راي ميخواند، استدالل طبري را بر نسخ تالوت نيز آن را مي 180جعفريه تا ص 

سيد راجع به آنچه كه از گمراهان قايل به تحريف ذكر كرد چيست؟ آيا مگر از علماي 
د همانند قمي، عياشي، نشونزد شيعه جز محققين محسوب نميها  آن شيعه نيستند؟ يا اكثر

 كليني، نعماني، مجلسي و...
، 64ـ 3ص  1 ج آورده» معجم الرجال الحديث«كتابش چرا سيد خوئي آنچه را كه در 

كند راجع به صحت تفسير علي بن ابراهيم قمي، شيخ كليني و اينكه روايتهاي آن ذكر نمي
ها  آن سالم و توسط اساتيد و متعهدان شيعه بهالكتاب ثابت و صادره از معصومين عليهم 

 رسيده است؟
ا در آن خواند تا نصهايي راجع به تحريف قرآن كريم رروايتها را نمي ها، آن چرا سيد

 بيابد؟
 و اينكه او حكم به صحت اين اقوال نمايد؟
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123Fرود؟وقتي كه اين از او صادر شده پس چه انتظاري از ديگران مي

1  

 كتابهاي تفسير شيعه در قرن سوم هجري:

 و ،قبالً گفتيم كه جعفريه داراي درجاتي ميان اعتدال گرايان و افراط گرايان هستند
ها  آن دانيم كه به كتابهاي گوناگوننيستند، و ما الزم مينسبت به يكديگر مساوي ها  آن

 .مراجعه كنيم، تا ببينيم كه عقيده اماميه تا چه اندازه تاثير كرده
ديديم كه در قرن سوم سه كتاب تفسير به  ها، آن هنگام مراجعه به بسياري از كتابهاي

  !نگارش در آمد
 ـ تفسير منسوب به امام عسكري ـ امام يازدهم 1
 ـ تفسير عياشي 2
 ـ قمي3

 دهند.و اين سه تفسير نماينده جانب افراط گرايي در جعفريه را تشكيل مي
گذارد و كتاب خود را پا به ميان مي ،هـ 460و بعد شيخ الطائفه طوسي ـ متوفاي سال 

آورد، و بعد از  مي به عنوان نماينده طرف اعتدال گرايان به نگارش در» البيان«تحت عنوان 
اند كه يكي از كسانيها  آن آيد: جعفريه بعد از اين در ميانطبري ميها  آن شيخ مفسرآن 

اند و حاصل كرده ميان آندو توافقيو بعضي ديگر نيز در  اند، دو مسلك را پيش رو گرفته
 اند.يا نزديك به يكي از آن دو را در بر گرفته

مدند، بحث آوم به نگارش در گانه تفسير كه در قرن سدر اين فصل از آن كتابهاي سه
 پردازيم.كنيم، و بعد به ديگر كتابها در ديگر فصلها ميمي

 
 

                                           
 ام،ز تفسير قمي، و آنچه از كافي اثر كليني اثر االمه في الفقه الجعفري و اصوله نوشتهاآلن صحبت ا -1

 آمد.مي
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 تفسير حسن عسكري: كتاب اول

 داستان ديكته كردن كتاب:
 تفسير منسوب به امام حسن عسكري، ابو يعقوب يوسف بن احمدبن زياد و

124Fابوالحسن علي بن محمدبن سيار

ند: امام حسن اين گوياند، و مياز آن روايت كرده 1
125Fاندتفسير را بر آن دو خوانده و ديكته كرده، و به ذكر داستان اين امالء پرداخته

2. 
و اين تفسير غير كامل است، و شامل سوره فاتحه و بقره تا چهار آيه به پايان سوره، 

 باشد.مي

 افراط و گمراهي:
نزد افراط گرايان  اين كتابي است كه عقيده اماميه و آنچه را كه مرتبط بدان است

نمايد، و كند؛ و آيات قرآن كريم را در راستاي اين عقيده فاسد تاويل ميجعفريه، بيان مي
كند، و مملو از افتراء و تهمت به ن به دور است را ذكر ميآما از  آنچه را كه دين حنيف

 خدا و رسول خدا و اهل بيت اطهار است.
باشد، به هاي گمراه ميكتابي از كتابهاي فرقهاين كتاب در حقيقت تفسير نيست، بلكه 

 .كنيم تا خوانندگان خود قضاوت نمايندبعضي از موارد اشاره مي

 كفر كسي كه واليت علي را انكار كند:

﴿: در تفسير فرموده خداوند آمده                    

          ﴾ 4: ة[البقر[. 

                                           
 ها در تنقيح المقال اثر مامقاني. اند ـ نگاه شرح حال آناين دو راوي از متعهدان جعفريه -1

 و ما بعد آن 2ص  -2



 167 فصل چهارم: قرن سوم و تفسير طبري

حسن بن علي گفته: هر كه منكر فضل اميرالمومنين بر تمام مردم بعد «گويد: امام مي
از پيامبر باشد، تورات و انجيل و زبور و صحف ابراهيم و ساير كتابهاي نازل شده خدا را 

د و اقرار به نبوت ـ تكذيب كرده، چون از جمله مهمترين مسايل نازل شده ـ بعد از توحي
 اعتراف به واليت علي و آل طيبين وي است.

راجع به فردي كه ايمان به قرآن و «فردي نزد امام علي بن حسين آمد و به وي گفت: 
ي رحم دهد، و صلهخواند و زكات ميديگر كتابهاي آسماني و به آخرت دارد و نماز مي

دانم گويد: نميهد، ولي همراه با اين ميدآورد، و عمل صالح را انجام ميرا به جاي مي
گوييد؟ علي بن حسين به وي گفت: شما چه مي .ديگران با علي است يا اكه آيا حق ب

دانم كه آيا محمد پيامبر راجع به كسي كه همه اين خوبيها را انجام دهد و بگويد: نمي
 .ند؟ گفت: خيررسان؟ آيا اين عملكردها به وي نفعي ميوئيدگ چه مي است يا مسيلمه

-به اين كتابها ايمان دارند ونمي كساني كهعلي بن حسن نيز گفت: آن فرد نيز همينطور، 

126Fچون آن كساني هستند كهدانند كه آيا محمد پيامبر است يا مسيلمه كذاب؟ 

ها  آن كه 1
 127F2.»كه آيا علي صاحب حق است يا ديگران دانند نميايمان به قرآن و آن كتابها دارند، و 

 خر!يانه و زت فرش و تاشهاد

 ﴿ در فرموده خداوند:                     

 .]6: ة[البقر ﴾
را به خاطر ايمان به ها  آن وقتي كه مومنان را ذكر كرده، و«گويد: امام حسين مي

، مدح نمود. به ذكر است علي ولي اهللا بر او و اينكهوحي توحيد الهي و نبوت محمد و 
  .در كفر پرداختهها  آن كافران مخالف

                                           
 »كك«در اصل  -1
 33ـ 32ص  -2
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گويد: كساني كه به توحيد خدا و نبوت محمد و به وحي آن علي و به ائمه و مي
را ها  آن طاهرين ـ برگزيدگان عباد خدا و قيام كنندگان به مصالح خلق خدا ـ كفر ورزند،

 دهي مسلمان نيستند.انزار دهي يا ن
گويد: وقتي كه پيامبر وارد مدينه شد، و آثار صدق و آيات حق محمدبن علي باقر مي

واليت نبوت وي ظاهر شد، يهود شروع به دسيسه عليه وي كردند و بدترين نسبت به 
خواستند نور وي را خاموش و براي همين وي را ابطال نمايند، و از وي نمودند، و مي

كه قصد رد و تكذيب وي را كردند، مالك بن صيف، كعب بن اشرف، حيي جمله كساني 
 بن اخطب، ابو ياسر بن اخطب، ابو لبابه بن عبدالمنذر و شيبه، بودند.

كني كه تو رسول خدا هستيد؟ رسول خدا فرمود: مالك به رسول خدا گفت: گمان مي
، تا فرشي كه زير ما آورمخداي بزرگ اين را فرموده، گفت: اي محمد به تو ايمان نمي

اي مگر اينكه اين دهم كه از جانب خدا آمدهاست به تو ايمان نياورد و به تو گواه نمي
آورم و به بابه به عبدالمنذر گفت: اي محمد به تو ايمان نميلفرش به تو گواهي دهد. ابو 

ه تو دهم، تا اينكه اين عصايي كه در دستم است به تو ايمان آورد و بتو گواهي نمي
كنم، مگر آورم و تو را تصديق نميگواهي دهد و كعب اشرف گفت: به تو ايمان نمي

اينكه اين خر به تو ايمان آورد. رسول خدا گفت: براي انسان جايز نسيت كه به خدا 
 باشند. اوامر او بايد تسليم خدا و فرمان برها  آن چيزي را پيشنهاد كند، بلكه

 را كافي است كه تورات و انجيل و زبور و صحف ابراهيمبر شما توانيد و اما شما مي
و وصي من و  برادرمكنند، و در آن نام كه بر نبوت من و صدق من داللت مي يدبخوان

گذارم علي بن ابي جانشين من در امتم و بهترين كسي كه بر مردم بعد از خودم به جا مي
 طالب آمده؟

أشهد اوند فرش را به زبان آورد و گفت: وقتي كه پيامبر از اين سخنان فارغ شد، خد

و براي خود يار و ياوريي و يا  ال اهللا وحده ال رشيک له، إهلا واحداً قيوماً ابداً،إله إأن ال 
دهم كه تو فرزندي را نگرفته، و هيچ كس و فرمانروايي شريك وي نيست و شهادت مي
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تا بر ديگر اديان پيروز شوي  بنده و فرستاده خدا هستيد تو را با هدي و دين حق فرستاد،
دهم علي بن ابي طالب بن ـ هر چند با اينكه مشركان از آن خوششان نيايد و گواهي مي

و جانشين تو است و بهترين  ،است عبدالمطلب بن هاشم بن عبدالمناف برادر و وصي تو
ولي ايد، هر كه او را دوست بدارد و او را كسي است كه براي بندگان به جايي گذاشته

، و هر كه با او دشمني ورزد، با تو به دشمني يدانو ولي مي يداربداند، تو نيز دوست مي
پرداخته، و هر كدام كه او را اطاعت كند، تو را اطاعت كرده، و هر كه او را نافرماني كند، 

 128F1.»تو را نافرماني كرده
را به لرزه در ها  نآ دارد كه آن فرش به حركت در آمد واين داستان در ادامه بيان مي

آورد و بار دوم به سخن آمد و بيان داشت كه خداوند او را به نطق آورد تا اين گواهي را 
ذر رسول خدا به سلمان و مقداد و ابي .بدهد، و اينكه هيچ كس جز مومنان بر او ننشينند

دان و عمار فرمود: بلند شويد و بر روي آن بنشينيد، زيرا شما به آنچه كه اين فرش ب
  .بر روي آن نشستندها  آن گواهي داد، ايمان داريد،

 ازها  آن دادند، و بعد گفت: وقتي شهادت و گواهيو آن عصا و خر نيز همانند اين 

 ﴿ نزد پيامبر رفتند و ايمان نياوردند، خداوند اين آيه را نازل كرد      

              ﴾ ]129]6: ةالبقرF٢. 

 داستانهايي خرافي:

﴿ راجع به قول خداوند        ﴾ داستانهاي فراواني از علي  ]7: ة[البقر

روايت شده، همانند اينكه نيازمندي از او طلب مساعدت جهت اداي دينش كرد، 
كرد كه به آن نيازمند بگويد: دست خود را بر هر آنچه كه از آسمان به وي وحي  اي فرشته
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براي او طال شود، او اين كار را كرد و دينش را ادا نمود، و  آن چيزبگذارد تا  خواهد مي
130Fمقدار بسياري باقي ماند.. اوبراي 

1. 

 آن: بعد ازو  غديرروز 

   ﴿ در تفسير آيه ذيل آمده:                  

﴾ وقتي «گويد: عالم بزرگوار موسي ابن جعفر گفته: امام عسكري مي ]8: ة[البقر

-مولف تفسير مي» حضرت علي را در روز عيد در جايگاه مخصوص گذارد غپيامبر

يعت گرفت، موسي بن ابوبكر و عمر بها  آن در آنجا از صحابه از جمله نخستين«گويد: 
ميان خود تباني كردند ها  آن بعد از اين گروهي از تجاوزگران و ظالمان«گويد: جعفر مي

كه اگر محمد امري را ارائه داد آن را از علي پنهان دارند و به وي نگويند، خداوند اين را 
 را تو و ما دانست، و نزد پيامبر آمدند و گفتند: شما محبوبترين فرد نزد خدا واز قبل مي

ايد، او براي دفع ظلم از ما و بركناري پادشاهان و حاكمان ظالم در مان انتخاب كردهميان
 دانست كه دلشان خالف آن است به خاطر آنكهميان ما، بهترين فرد است. خداوند مي

اند، كه بر دشمني وي پابرجا باشند، و حق را از ذي حقش با همديگر توافق كردهها  آن
اند كه د، خداوند به پيامبر خبر داد، و فرمود: اي محمد! در ميان انسانها كسانينداندور گر

گويند: به خدايي كه به تو دستور داده علي را به عنوان امام و سياستمدار و مدبر امت مي
اند، و در دل براي نابودي تو و او تباني بسته همديگرنصب كن، ايمان ندارند، و بلكه با 

 131F2.پرورانندعصيان عليه علي را مي خود تمرد و
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 و كفر !!دروغ شيخين و صحابه به نفاق و  اتهام
بعد از اين، آن تفسير به جعل آيات مربوط به بيعت صحابه به امام علي، و متهم 

پردازد !! نمودن صحابه كرام ـ قبل از همه ابوبكر و عمر ـ به نفاق و كذب و كفر، مي

﴿ دهنگام بحث از فرموده خداون                  

    ﴾ گويد: امام موسي بن جعفر گفته: وقتي كه امام حسين مي .]9: ة[البقر

را فرا ها  آن و سخنانشان و سوء نظرشان درباره علي به پيامبر القاء شد، پيامبرها  آن تباني
گفت: به خدا سوگند ها  آن دوباره ايمان آوردند، و اولينها  آن ند و سرزنششان كرد، وخوا

ام، و اميدوارم كه خداوند به به هيچ چيزي همانند اين بيعت اعتماد و اطمينان نداشته
ي اين قصري را در بهشت برايم قرار دهد، و من را در آن از جمله بهترين مهمانان واسطه

گفت: پدر و مادرم فداي تو باد اي رسول خدا، جز با اين بيعت ها  آن ينو ساكنان، و دوم
گفت: اي رسول خدا با ها  آن اطمينان به بهشت و نجات از دوزخ را پيدا نكردم و سومين

ام و اميد داخل شدن به رضوان خدا را پيدا اين بيعت آن چنان خوشحال و شاد شده
گناه همه مردم دنيا مال من باشد با اين بيعت مورد ام كه اگر ام، و يقين حاصل نمودهكرده

همينطور كساني از جبابره و متمردان ها  آن و بعد از .گيرم و محو خواهند شدعفو قرار مي

﴿ شروع به عذرخواهي كردند خداوند محمد فرمود:    ﴾ با اين ايماني كه ،

علي بن ابي ها  آن ن كه سيد و آقايخالف آنچه كه در درونشان است، رسول خدا و مومنا
خداوند بعد گفت: با اين نيرنگها جز خود كسي  اگر فريب دادند ورا باشد، طالب مي

مرتكب اين نوع ظلم و  ندتوانستنميها  آن داد،مهلت نميها  آن ديگر را فريب ندادند و به
 ز نفاق و كذب و كفرتجاوز شوند، و مردم از اين امر آگاه نبودند، و خداوند پيامبر را ا

جدا ها  آن را لعنت نمايد، اين لعن در دنيا ازها  آن آگاه ساخت و به او دستور داد كهها  آن
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را لعن خواهند كرد، و در آخرت نيز دچار ها  آن نخواهد شد، بلكه برگزيدگان خدا
132Fشوند.شديدترين عذاب مي

1 

 اند!!اينكه صحابه به هيچ ديني اعتقاد نداشته بهها  آن ادعاي
مثالً  !!برد كه آن دسته از صحابه ـ رض ـ معتقد به هيچ ديني نيستنداو گمان مي

﴿ كندهنگامي كه از فرموده خداوند صحبت مي             

                   ﴾ 12 -11: ة[البقر [

گويد: كه امام موسي بن جعفر گفته، وقتي كه به آن پيمان شكنان در روز غدير گفته مي
تشويش و در ها  آن شكني خود به بندگان مستضعف خدا، در دينشد، با اظهار پيمان

در ها  آن ويد،مذهبشان سرگرداني، ايجاد نكنيد، و با اين باعث فساد در كره خاكي نش
جواب گفتند: ما اصالحگر هستيم، زيرا نه به دين محمد و نه به غير دين محمد اعتقاد 

133Fنداريم...

2 

 دعوت موسي به واليت علي!!
اينكه قرآن تنها  گوياكند، اش حول و حوش امامت صحبت ميآن كتاب تقريباً همه

 .براي دعوت مردم به واليت و امامت علي نازل شده

﴿ فرمايد:نيست، وقتي كه خداوند مي تنها خاص امت محمد اين دعوت     

              ﴾ ها  آن گويد: وقتي كه خداوندمي ]53: ة[البقر

كرد  را با اين كتاب و ايمان و پايبندي بدان، مورد اكرام قرار داد، خداوند به موسي وحي
كه اي موسي: از بني اسرائيل عهد بگير كه محمد بهترين پيامبران و سيد مرسلين و برادر 

هدايت پيدا كنند يعني ها  آن باشد، تامي شوصي و جانشين ينعلي بهتر او و جانشين
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كند همان اعتقاد به واليت است بدانند آنچه كه انسان را نزد خداوند بزرگ ميها  آن اينكه
ه گذشتگان شما به اين خاطر بزرگ شدند و مورد احترام نزد خدا قرار همانگونه ك

134Fگرفتند.

1 

 :و ابلهانهداستانهاي خرافي 
آن كتاب به اين همه گمراهي و تحريف قرآن در راستاي آرزوهاي خويش، بسنده 

كودكان است. مثالً  ي و ابلهانه نكرد و بلكه خرافاتي را ذكر كرد كه حقيقتاً داستان خرافي

 ﴿كند  مي ي كه از سبب نزول فرموده خداوند صحبتوقت         

            ﴾ گويد: كه امام موسي جعفر گفته:مي ]10: ة[البقر 

را ها  آن ا قبول نمود ورها  آن هنگاميكه آن منافقان عذرخواهي كردند و پيامبر نيز عذر
قبول و باطنشان را به خدا ها  آن مورد احترام قرار داد چون عذر زباني و ظاهري را از

كند و حواله كرده بود، جبرئيل پيش محمد آمد و گفت: اي محمد خدا بر تو سالم مي
و براي مخالفت با  ندگران و متمرداني كه بيعت با علي را نقض كردگويد: آن آشوبمي

خارج كن، تا عجايب خداوند درباره را اند، اند، و حاال پيش تو نشستهكرده تباني علي
ها و ساير مخلوقات خدا، به اكرام وي از علي ظاهر شود، اينكه زمين و آسمان و كوه

برند و گردن كج وي ام، او را سجده ميخاطر آنكه او را در مقام تو و جايگاه تو گذارده
 135F2.»بي نياز است و...ها  آن نند كه ولي خدا علي ازهستند، تا همه بدا

را اخراج كرد، آن گروه و علي در دامنه بعضي از ها  آن گويد: كه رسول خداو مي
هاي مدينه مستقر شده بودند، و خدا خواست، كوه تبديل به طال و بعد به نقره شد، و كوه

و گرگ نيز پديد آمدند،  بعد آن درختان به مرداني مسلح منقلب شدند، و شير و پلنگ
تحت فرمان من هستند... دلهاي اين گروه وقتي كه ها  اين وصي رسول خدا گفت: همه
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اين را مشاهده كردند مريض شد، و عالوه بر آن به حضرت علي حسادت ورزيدند 

 ﴿ خداوند در اين هنگام فرمود:   ﴾.136F1 

 معجزات امام علي

﴿ در تفسير آيه ذيل                         

              ﴾ گويد: اين نيز مي ]23: ة[البقر

معجزات امام  يات مربوط به واليت است، و بعد از معجزات رسول خدا وآهمانند ديگر 
ابري كه پيامبر خدا را در تجارت  كند، از جمله معجزات مذكور در آن:علي صحبت مي

ال اهللا حممد إله إال شام پوشاند و براي وي سايه كرده بود، بر روي آن نوشته شده بود، 

137Fام،...او را با علي سيد وصيين و ياران خوب وي ياري داد و شرافت بخشيده ،رسول اهللا

2 

و دادن مژده به وي به  غها و سنگها به پيامبر ها و صخرهچنين سالم كردن كوهو هم
 علي بن ابي طالب. ؛شهر علمش دروازهخاطر وصيتش و 

138F

3 
را كرده و نظير  شحاجت قضاي اند تا پيامبرو همچنين اينكه: دو درخت به هم چسبيده

 و درخت كه فاصلهاين براي علي بن ابي طالب وقتي كه از صفين برگشت پيش آمد، د
139Fبيشتر از يك فرسخ بود به هم چسبيدند.ها  آن

4 

 قرارداد بخشش:
براي فريب كم عقالن و نادانان جهت ايمان آوردن به اين خرافات و وارد شدن به 

اند، و پيمان داشته كه جهنم براي تاريكي اين گمراهي، قرار داد بخشش را صادر كرده
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اند همانگونه كه ه اظهار رضايت به بيعت وي كردهكافرين به واليت علي و منافقاني ك
دهند تا اين را به پيامبر نسبت مي دروغقبالً بدان اشاره كرديم آماده شده، و بعد اين 

قرارداد ارزش پيدا كند و بتواند در دل اين قشر از مردم تاييد نمايد پس آنچه كه درباره 

﴿ فرموده خداوند گفته شده را بخوان                   

         ﴾ بينيد كه دوباره بحث از بيعت ميشما مي ]16: ة[البقر-

آيد اما از پيروان علي در روز قيامت مي«بندند، تا اينكه او گفته: كند و به پيامبر افتراء مي
اندازند، وي مي يي ترازوها و درياهايند را روي كفهناهان وي كه بزرگتر از كوهو گ

برند كه او از هالكان است و در گويند: اين عبد نابود شده، و گمان ميمخلوقات همه مي
ي خطاكار شود كه: اي بندهآتش جهنم ماندگار خواهد بود، از طرف خدا به وي ندا مي

كارهاي نيكي ها  اين اي آيا به ازايآفرين را كردههاي مرگاهخيانت ما كه اين همه گن
ها  آن نداري كه تو را به بهشت خدا ببرند و يا اينكه گناهان بيشتر داري و تا به سبب

گويد: آيد و ميدانم، منادي از طرف خدا ميگويد: نميداخل آتش خدا شوي؟ بنده مي
و فرياد بزند كه من فالن فرزند اهل فالن  گويد: به صحراي قيامت رو كندپروردگارم مي

ام و به ها و درياها مرتكب شدهام، گناهان بسياري همانند كوهشهر فالني و روستاي فالني
اي ندارم، پيش چه كسي از شماها احساني يا كار خوب من وجود ازاي آن هيچ نيكي

اشم، اين امكاني است شناسد كه به جاي وي مجازات شده بدارد، و يا چه دانايي مرا مي
آورد. اولين كسي كه به وي كه شديدترين نياز بدان دارم آن مرد نيز اينگونه فرياد بر مي

گويد: لبيك لبيك، اي كسي كه به دهد علي بن ابي طالب است، و به وي مي ميجواب 
خاطر حجيت من مورد امتحان قرار گرفتي و مظلوم دشمنان من واقع شدي، ايشان با 

تاريكي ها  آن آيد، هر چند كه تعداد كمي از دشمنان وي كه جلوتعداد زيادي ميهمراه 
گويند: اي اميرالمومنين ما برادر ايماني وي هستيم، او با ما مهربان و بود، آن تعداد مي

محترم بوده، و در معاشرتمان با او همراه فراواني احسان و نيكي وي نسبت به ما متواضع 
گويد: شما با چه چيزي وارد خود را به وي بخشيديم، علي مي بود، و ما همه طاعت
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شويد؟ با رحمت واسع وي كه هر كه تو را دوست بدارد اي برادر رسول خدا بهشت مي
برادر ها  آن آيد: اي رسول خدا،كند، ندا از طرف خدا مين مايوس و بي نصيب نميآاز 

بخشي؟ من حاكم و يزي به وي ميايماني آن فرد بودند و با آن بخشش كردند، تو چه چ
-ميان خود و گناهان وي داوري خواهم كرد، او را به خاطر اينكه محبت تو را داشت مي

گويد: اي بخشم، و آن تاريكي كه ميان او و بندگان من بود بايد برطرف گردد، علي مي
شمنان آن فرمايد: اي علي براي دكنم. خداوند ميپروردگارا آنچه را دستور دهي اجرا مي

كنم، و علي نيز آن را دارم و آن را ضمانت ميمي برها  آن هايشان را ازقبل از آن، تاريكي
گفت: هر آنچه را كه آرزو داريد انجام دهيد ظلمات و ها  آن ضمانت كرد، و بهها  آن براي

ب گويند: اي برادر رسول خدا، ثواميها  آن هايتان را قبل از آن فرد، برداشتم،تاريكي
-نفسي از نفسهايي را كه در خانه پيامبر بوديد و بر جاي آن خوابيديد، به ما بده، علي مي

تر است يا درخت گويد: آن را نيز به شما بخشيدم... بعد از آن پيامبر فرمود: آيا اين خوب
 140F1.»ام علي بن ابي طالب آماده شدهو وصي زقومي كه براي مخالفان برادر

كه آنچه را از اين  متوجه شده باشدكنم خواننده خود ن ميبعد از اين بيانات گما
هاي گمراه است كه كتاب گفتيم حقيقتاً تفسير نبوده، بلكه كتابي از كتابهاي يكي از فرقه

 اثري از آثار افراط گرايان در عقيده اماميه است. ،اسالم را آزرده

 اين كتاب اثر كيست؟
ن كتاب اثر كيست؟ آيا اين از آن امام حسن اي ؛ماند كهدر اينجا اين سوال باقي مي

خواهم قاطعانه بگويم كه آن مرد فرد صالح كنم كه خير، بلكه ميعسكري است؟ گمان مي
است و هرگز كافر و يا گمراه نبوده، بلكه كساني كافر و گمراهند كه در او بوده  يو مومن

عه هستند كه نسبت اين و كساني از خود شي .اندبزرگوارش افراط و غلو كرده پدرانو 
گيرند، و معتقدند كه شامل مسايلي كنند و در سند خرده ميكتاب را به امام حسن رد مي

                                           
 49ـ 48 -1
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ناپسند و نابخرد است، و مولف كتاب الذرعيه هنگام بحث از اين تفسير بدين امر اشاره 
ام هاي امكند كه اثبات نمايد اين كتاب از جمله گفتهكند. هر چند كه او تالش ميمي

و  اختصاص داده 293تا  285ص از صفحه را در جزء چهارم  9 در اين موضوعاست، و 
-را ذكر كرديم، ميها  آن درباره آن موارد پست و نابخرد و عجيب و غريبي كه بعضي از

 ن وجود ندارد، در آن نيست!آگويد: جز بعضي از غرايب معجزات كه در غير 
-عه كه از آن اطالع دارم، به اين تفسير اشاره نميكتابهاي ديگر غير از افراط گرايان شي

بوده، قرآن ناطق اين تفسير كتاب ميها  آن در نزد نمايند، و اگركنند و از او روايت نمي
بودند، ولي اين راي موارد و مسايل آن پايبند مي به كردند وروايت ميآن (مجتهدان) از 

كتاب و محتواي كفرآميز آن اشاره من است و كافي هم نيست، بلكه واجب است به آن 
 كرد.

هاي امروز و ديروز افراط گرايان معتقد به صحت نسبت دادن اين بعضي از شيعه
 كنند.اند، و بعضي از مفسرانشان از آن كامالً روايت ميتفسير به امام عسكري

 تفسير قمي: :كتاب دوم

 جايگاه كتاب و مولف آن نزد شيعه:
گانه مذكور، تفسير قمي اثر ابي حسن بن ابراهيم بن هاشم دومين كتاب از تفاسير سه

141Fزيسته ميباشد، مولف كتاب در دوران امام عسكري قمي است كه شامل تمام قرآن مي

و  1
ها  آن ، و نزد شيعه معتبر و از جمله بزرگترين راويان نزده استوفات كرد 307در سال 

كتاب اول  ـيني در كتابش الكافي شود، و اكثراً شاگردان محمدبن يعقوب كلمحسوب مي
 .اند از او روايت كرده ـامت نزد جعفريه اثني عشر

                                           
 8نگاه به آنچه كه جزائري در مقدمه خويش بر اين تفسير نوشته ص  -1
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گويد: اين كتاب (تفسير) نفيسي و آقا بزرگ طهراني ـ مولف كتاب الذريعه ـ مي
 142F1.سفري جاويد است كه از دو امام بزرگ ابي جعفر باقر و ابي عبداهللا صادق روايت شده

اي گويد: آن تفسير، هديهدمه خويش به وي ميسيد طبيب موسوي جزائري در مق
 اي اثري است زيرا شامل ويژگيهايي متفاوت است كه به ندرت در غيرعصري و نخبه

 شوند.يافت ميها  آن
 از جمله:

 ديگر. تفاسير بسياري از ـ اين تفسير اصل و منبع است براي اصول1
ند، به همين خاطر در الزريعه اـ روايات از دو امام صادق با كمترين سند روايت شده2

 اين تفسير در حقيقت تفسير آن دو امام صادق است. گويد:مي
 ـ مولف آن در زمان امام عسكري بوده.3
امام رضا  از ياران و صحابه كرد،ـ پدرش كه اين راويان را براي فرزندش روايت مي4
 بود.

رد، كه دشمنان اهل ـ در آن دانشي فراوان راجع به فضايل اهل بيت (ع) وجود دا5
 را از قرآن حذف نمايند.ها  آن بيت خواستند

جز از طريق ها  آن ـ او متعهد به بيان بسياري از آيات قرآني است كه مراد كلي6
 143F2.استمداد از اهل بيت فهم نخواهد شد

! كه چطور كتاب و مولفش اين مكانت اظهار دارمرا  مخواهم دهشت عجيبنخست مي
اولين افراط گرايان گمراهي  جزوفريه به دست آوردند، در حالي كه او را نزد برادران جع

 تحريف قرآن را رهبري كردند؟! ادعايبود كه حركت 

                                           
 309ـ 4/302از تفسير قمي ـ الزريعه  6ـ 5ص  1نگاه به گفته وي ج  -1
 20ص  -2
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و قبالً آن را نقل كرديم، و آنچه را كه جزائري در مقدمه كتابش ذكر كرده، نقل 
از او و از نموديم، مبني بر اينكه قمي معتقد به تحريف قرآن كريم بوده، و اينكه جزايري 

144F).شدآن تحريف دفاع نمود. (قبالً ذكر 

1  
قمي در مقدمه كتاب تفسير خويش آنچه را كه بدان معتقد است (تحريف قران) را 

145Fآورد.اند، ميبرد تحريف شدهنمايد و براي آن مثالهايي از آيات قرآن كه گمان ميذكر مي

2 
نده درباره تحريف، و جدل براي هاي گمراه كنو آن كتاب بعد از اين پر از اين گمراهي

تخطئه كردن آيات قرآني يا گمان به اينكه در ترتيب و نظم آن فساد و ناهمواري وجود 
 146F3.دارد، است

 : هايي از افراط و گمراهيجلوه

 تاييد عقيده اماميه در آن كتاب، در موارد ذيل ظاهر خواهد شد:

 اوال: قول به تحريف قرآن كريم
ريف را ذكر كرديم، و قبالً بيان نموديم كه اعتقاد آن افراط همين حاال قول به تح

147Fرا به اين وادار كردهها  آن گرايان همان عاملي است كه

و در اينجا اين مسئله را با چند  4
 دهيم!!مثال از اين تفسير بيشتر توضيح مي

فه اند كه او گفته: (يعني اين آيه را تحريف و بدان اضابه امام بن جعفر نسبت داده

 ﴿ كرده)            {يا علي}               

                                           
 كوردر مقدمه مذ 24ـ 23ص  -1

 11ـ 10مقدمه تفسيرش ص  -2

 ...272ـ 126ـ 125ت 122ـ  118ـ 110ص  1ج  -3

 در اين فصل 153ص  -4
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       ﴾  اين گونه نازل شده (يعني يا علي در آن اصل است). و بعد

 :گفته

﴿                   ﴾  :148].65[النساءF

١ 

 ﴿ فرمايد:در سوره زخرف خداوند مي                 

                                    

                        ﴾  :واضح  ]59 -57[الزخرف

 ان عيل«آورد نمايند ولي آيه آخر را اين گونه مياست كه اين آيات از مسيح صحبت مي

149F!!»از اينجا حذف شده گويد: اسم عليبعد مي .»عبد... اال

٢ 
را ها  آن ن حذف شده ولي اوآكند كه اسم علي دو بار در قردر سوره مريم روايت مي

 150F٣.آورده

 افترا به صحابه:
ي قول به تحريف افتراء به بهترين امتي نتيجه آنچه را كه ذكر كرديم راجع به الزمه

 كه تحمل مسئوليتهايي  آن يعني صحابه به .را براي بشريت آوردها  آن است كه خداوند
سنگين رسالت و نشر آن و دفاع از آن و فدا كردن مال و جان، وطن و خانواده خود  بار

شود، و به صحابه كرام افتراء بينيم كه قمي مرتكب اين جرم ميرا كردند با وجود اين مي
قول به همان  كه كند تا به هدف خودرا متهم به كفر و نفاق و شرك ميها  آن بندد، ومي

                                           
ها رسول اكرم است ولي قمي آن را علي  هستند، مورد خطاب آن 65ـ 64اين دو آيه از سوره نساء  -1

 را دوباره زياد نموده يعني اينكه اين از قرآن حذف شده.» يا علما«ذكر كرده و 

2- 2/286 

 302ـ 1/301 -3
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هايي از دروغهاي  نمونهـ 1 است، برسد تحريف و حذف نامهاي ائمه و غصب خالفت
 كنيم:ذكر مي گر را اين حيله

﴿ 7در سوره مائده آيه                    ﴾ قمي مي-

گرفت، همه گفتند: ها  آن ي را ازگويد: وقتي كه رسول خدا عهد و پيمان واليت عل
 .»بعداً آن را نقض كردندولي م و اطاعت كرديم، يشنيد

﴿ گويد:درباره قول خداوند مي           ﴾ 151]13: ة[المائدF1  :يعني

 152F2.نقض عهد اميرالمومنين

  ﴿ و سوره قصص:                     

                           

                                

                              

                         ﴾ 

﴿ راننداين آيات كريم از موسي و فرعون سخن مي ]6 -1[القصص:         

    ﴾ ها كساني  آن« :راندامام قمي از فرعون و هامان و جنودش صحبت مي

 »داي من آل محم« »منهم«و قول آن  !»را غصب كردندها  آن بودند كه آل محمد و حق

﴿    ﴾ ترسند اگر اين آيه (درباره موسي و يعني از قتل و عذاب نمي

من  يا ،جنود منه ما كانوا حيذرونفرعون وهامان و ينرو« گفت:شد ميفرعون نازل مي

 .»مل يقتل منهمموسی و

                                           
آئِيلَ « ي سابق آنآيه 13مائده آيه  -1 َ نِي إِرسْ يثَاقَ بَ ذَ اهللاُّ مِ دْ أَخَ لَقَ قمي آن را خاص امام علي كرده و  »...وَ

 صحابه را لعن كرده؛ چون عهد اميرالمومنين را نقض نمودند.

2- 1/163 
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﴿ در سوره زمر                ﴾ نسل شما «گويد: مي ]73لزمر: [ا

اند: شوند مگر نسلي كه پاك به دنيا آمدهداخل بهشت نميها  آن پاك است، چون
اميرالمومنين فرموده: فالني و فالني حق ما را غصب كردند و بدان جاريه را خريده و 

داديم تا  قرارها  آن اند، ما كساني را از پيروان خود در ميانزنان را به نكاح خود در آورده
 153F1.را پاك گردانندها  آن نسل

ـ يعني » حتي اذا جائنا«گويد: اين دو آيه اين گونه نازل شدند در سوره زخرف مي

﴿ يقش وقتي آن را ديدند گفت:رفبه ها  آن وقتي كه فالن و فالن آمدند يكي از      

             ﴾  :خداوند به پيامبر گفت: به فالن و  ]38[الزخرف

 ﴿ بگو: انفالن و پيروانش                    ﴾ 

﴿ بعد خداوند به پيامبرش فرمود: ]39[الزخرف:             

        ﴾  :40[الزخرف ،[﴿              ﴾ 

﴿ يعني فالن و فالن، بعد خداوند به پيامبرش وحي كرد كه: ]41[الزخرف:      

                ﴾  :يعني تو بر راه و روش و  ]43[الزخرف

  154F2.واليت علي هستيد، علي همان صراط مستقيم است

﴿ سوره محمد تقريباً همه آن پيرامون افتراء و تحريف است       

        ﴾  :كساني نازل شده گويد: اين آيه در مورد قمي مي .]1[محمد

                                           
برند كه است از آنجا كه شيعه گمان مي ، منظور از فالن و فالن ابوبكر صديق و عمر فاروق2/286 -1

اند، اين بهتان عظيمي براي خود امام است! زيرا امام علي دخترش آن دو خالفت علي را غصب كرده
 را به عنوان همسر به نكاح عمر در آورد.

آنچه را كه در آنجا ذكر كرد، جمع ميان افتراء به شيخين و صحابه و تحريف قرآن است. و نص  -2
 43ـ 38رآن كريم غير از اين است ـ زخرف آيه آيات ق
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كه بعد از پيامبر مرتد و حق اهل بيت را غصب كردند، و مانع واليت اميرالمومنين و ائمه 
كه را محو كرد، يعني آن اعمال خوبي را همانند جهاد و ياري اسالم ها  آن شدند، اعمال

 در زمان پيامبر كردند، همه به وسيله اين كارهاي بعدي از بين رفتند و ديگر سودي به
155Fرساند.نميها  آن

1 

﴿ گويد:بعد مي                         

                 ﴾  :گويد:بعد مي !اين گونه نازل شد .]2[محمد 

﴿ نازل كرد غبرئيل اين آيه را براي پيامبر ج             

                   ﴾  :156]9[محمدF2  و همين طور به

 دهد.خرافات ادامه مي
ه است و هر چند كه در آن شيخين را متهم به كفر و و سوره رحمن نيز به اين شيو

 157F3.كنددخول في النار مي
دارند، و تا  هايي بودند كه تا حدي كافي است و هدف ما از آن را بيان مياين نمونه

از روي ناچاري ذكر كرديم و از  ا نكشد، البته آنچه رفت رابه درازبيشتر سخن از اين 
 مان را حفظ گرداندخواهيم كه عقل و دينخداوند مي

 قرار دادن ائمه به اينكه مورد مراد كالم خداونداند: :ثالثاً
ها  آن نمايند به اينكه مراد ازكالم خداوند را تاويل ميها  آن بينيم كهدرباره تحريف مي

را ذكر نكرد و بدانها ها  آن ائمه ـ همه يا بعضي ـ است، با وجود آنكه در كالم خداوند

                                           
1- 2/300 

2- 2/302 

3- 2/86. 
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خاص ها  آن قريب در آن جاها نكرده بلكه بعضي از يا صورت بعيد و اي چه بهاشاره
 باشند.خداوند مي

﴿ فرمايد:مي 69همانند اينكه خداوند در سوره زمر آيه          ﴾ 

گويد پروردگار ابو عبداهللا مي«گويد: يعني با نور خدا زمين روشن شد، ولي آن كتاب مي
عني امام زمين، گفتم اگر هر گاه خارج شود آن چگونه است؟ گفت: آنگاه، مردم از زمين ي

 158F1.»گيرندنور خورشيد و ماه بي نياز شدند از نور امام بهره مي

﴿: 28فرموده خداوند در سوره رعد آيه               ...﴾ قمي 

 كند در فرموده ديگر خداوندرا به واليت علي تفسير مي» ذكر« گويد: در جايي ديگرمي

﴿            ﴾  :101[الكهف.[ 

: 13 نمايد، در فرموده خداوند در سوره شوري آيهو شرك را به واليت علي تفسير مي

﴿           ﴾ از «يعني » ما تدعونهم«كند كه اين گونه تفسير مي

 ).2/105» (واليت علي
باشند، همانند حرفهاي افتتاحيه بعضي از كريم ميبعضي از آيات كه مختص به قرآن 

  ﴿ هاي قرآن از جمله سوره بقرهسوره                 ﴾ 

 )1/30گويد: مراد از كتاب در اينجا علي بن ابي طالب است! (مي قمي

 ﴿ 15در سوره يونس آيه          ﴾ گويد: قمي مي﴿  ﴾ 

 ﴿ يعني اميرالمومنين علي بن ابي طالب،                 

          ﴾ ) ي ) و در همين سوره (آيه1/310يعني در علي بن ابي طالب

64( ﴿      ﴾ 1/314» (كنديعني امامت تغيير پيدا نمي«گويد: مي( 

                                           
1- 2/253. 
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  ﴿ 73درباره سوره اسراء آيه                 

      ﴾ 2/24( .گويد: يعني اميرالمومنينقمي مي.( 

  ﴿ 55و در سوره حج آيه         ﴾  ،يعني در قرآن كريم

 »گويد: يعني شك در اميرالمومنينقمي مي

﴿ همين سوره 57و درباره آيه           ﴾ گويد: معناي آن مي

 ).2/86» (واليت اميرالمومنين و ائمه ندارند به ايمان ؛يعني

 ﴿ 33يه آدر سوره طور      ...﴾ ميها  آن گويد:قمي راجع به آن مي-

ايمان ندارند كه علي آن را ها  آن و گويند اي محمد اميرالمومنين اين را خود ساخته است،
، يعني مردي »فلياتوا بحديث مثله«گويد:نساخته و بنا به راي خويش قيام نكرده، بعد مي

 ).2/333همانند علي از جانب خدا. (
را ها  آن بوده، اما قمي غقبالً ديديم كه آن آيات خاص رسول و حضرت مسيح 

 تحريف و به امام علي اختصاص داد.
ه كه مربوط به روز آخرت است آن را نيز به امام علي اختصاص و تاويل كرده، آنچ او

ساعت است، و علي بن ابي طالب  12» شب و روز«) آمده كه: 2/112در تفسير وي (

 ﴿ ترين ساعت از اين دوازده ساعت است و اين فرموده خدا است!مبارك و شريف

                   ﴾  :11[الفرقان.[ 

كوشد تا مراد بسياري از آيات را علي نمايد، اين او بدين هم اكتفا نكرده بلكه مي
عالوه بر تبين و تاويل مراد آيات مختص به خدا و پيامبر و كتابهايش و روز آخرت 

-ادات است به علي تاويل خواهد آن آياتي را هم كه خاص حيوانات و جماست، و مي

    ﴿ خواهد از منزلت امام علي بكاهند، يا بيفزايند! مثالًنمايد، كما اينكه مي

                   ...﴾ كند، كه ، انسان تعجب مي]26: ة[البقر
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ام علي تا حد الوهيت، او را به منزله و كند تا قبل از بلند جلوه دادن امقمي تالش مي
امام علي را » بعوضه = مگسي«آورد، آنجا كه مراد از واژه مرتبه حشرات مضر پايين مي

159F!!داردبيان مي

1 
اي كه دال بر اهتمام و ارتفاع نمايد را بعد از اين ديگر بعيد نيست كه نويسنده هر آيه

 به معناي مقام امام علي تاويل نمايد.
خداوند از «گويد: كند و ميري در مقدمه خويش بر كتاب اين تاويل را بيان ميجزائ

به دين شوخي خواهند كرد، ها  آن اعمال امت پيامبرش بعد از وفات پيامبر آگاه است كه
ايمن ها  آن و به عنوان حاميان دين را در هر زماني هتك حرمت خواهند نمود... پس از

را در قرآن از طريق كنايه و استعاره ـ ها  آن ائمه و فضيلتبايست اسامي نبود، اينكه مي
همانگونه كه اين روش و اسلوب قرآن در اكثر آياتش است ـ بيان دارد، قرآن ظاهر 

 160F2.»مربوط به چيزي و باطنش به چيزي ديگر
گويد: قرآن داراي سه موضوع و سه گويد: در اينجاست كه ابو جعفر ميو بعد مي

بخش است، 
3
آن درباره ما و دوستان، و  1

3
ديگر درباره دشمنان ما و دشمنان  ،1

و  ،گذشتگان ما
3
 161F3.»روش و داستان است 1

چه به  قرآنگويد: آنچه كه ذكر كرديم اين را روشن نمود كه تمام مدح و ثناهاي و مي
راجع به محمد و آل مطهرين وي است، و هر ذم و ست اصريح  يا صورت كنايه و

باشد، چه در گذشته و چه در آينده و ميها  آن سرزنشي كه در آن آمده راجع به دشمنان
 شود.حمل ميها  آن تمام آياتي از اين قبيل ـ هر چند كه مخالف ظاهر باشد ـ بر

162F

4 

                                           
 19ص  -1

 1/34تفسير  -2

 از مقدمه مذكور 21ص  -3

 25ـ 24در تفسير ص  مقدمه -4
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 ي قول به تحريف و افتراء صحابه است.اين تاويل فاسد نتيجه

 رابعاً: آنچه كه مربوط به عقيده اماميه است

 ـ رجعت:1
نمايد، و به همين قمي چيزهايي را كه به عقيده وي در اماميه مربوط است، بيان مي

 ازآن را  و ن را در تفسيرش آورده، اينكه او ايمان به رجعت يعني بازگشت دارد،آخاطر 
نمايد، و را قصاص ميها  آن تا ائمهاند را غصب كردهها  آن داند كه حقمسايل اساسي مي

داند كه قرآن آن را بيان كرده و به رد منكران آن اي مياين را از جمله مسايل اساسي
 پرداخته.

﴿ كندي ذيل استناد ميآيهبه          ﴾  :گويد: مي ]83[النمل

كند؟ و هي را حشر و ديگران را ترك ميآيا مگر خدا در روز قيامت در هر امتي گرو«
 163F1.»نمائيممثال اين بسيار زيادند و آن را در جاي خويش ذكر مي«گويد: مي

 ﴿ نچه را كه ذكر كرده و فرموده: خداوند استآو از جمله          

         ﴾  :رجعت، كه پيامبر و  گويد: يعنيقمي مي ]85[القصص

 )2/147گرداند. (اميرالمومنين و ائمه را به سوي مردم باز مي

﴿ ،41يه آو در سوره ق           ﴾ را با نام قائم الزمان و ها  آن يعني

يعني رجعت و  جالزمان از آسمان... و خروپدرش فرا خوانند... و صيحه يعني نفخ قائم
 )2/327شت (بازگ

                                           
 24مرجع سابق ص  -1
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﴿ ،22در سوره نحل آيه          ﴾ ها، آن گويد: يعنيقمي مي 

﴿ ند.رايمان به رجعت و بازگشت را ندا    ﴾ وهم «كافرانند، ها  آن يعني

 )1/383يعني در برابر واليت علي تكبر دارند. ( »مستكربون

﴿ گويد،ه مباركه ميو همچنين در تفسير سور                

      ﴾  به رجعت... وها  آن ستهزاءايعني ﴿       

                             

﴾ كنند، و اين درباره گروهي از امت گويد: كفار به خدا سوگند ياد نميقمي مي

 از خواهيد گشتبشود بعد از مرگ قبل از قيامت گفته ميها  آن محمد نازل شد كه به
 )1/385د گشت. (نخورند كه بر نخواهسوگند ميها  آن

 مه:ـ نزول وحي بر ائ2
شود، چون امام قائم كه وحي بعد از وفات رسول اكرم منقطع نمي قمي معتقد است

القدر يعني  ليلةگويد: معناي كند ميو قمي كه سوره قدر را تفسير مي !مقام پيامبر است
كند اينكه خداوند در آن شب اجل و رزق و موت و حيات، خير و شر و... را مقدر مي

﴿ يد:فرماهمانگونه كه خدا مي      ﴾. 

 ﴿ فرمايد:و خداوند مي       ﴾  يعني مالئكه و روح القدس

شوند، و مسايل و اوامري كه نوشته شده را به وي تسليم (جبرئيل) بر امام زمان نازل مي
 ).2/431نمايند (مي

داني؟ گفت: چطور آيا شب قدر را مي«كه از او سوال شده: به امام جعفر نسبت داده 
 ).2/432» (نماينددانم حال آنكه در آن شب مالئكه مرا طواف ميرا نمي -شب قدر
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 دانند!ـ ائمه غيب را مي3
ي بينيم كه در تفسير آيهدانند، به همين خاطر ميمي را او معتقد است كه ائمه غيب

﴿ ذيل                          ﴾  :26[الجن- 

 )2/390گويد: علي مرتضي از رسول است و رسول خدا نيز از او است. (مي .]27
به افتراء وي ـ به امام علي نيز  غيب تنها به خدا و پيامبر اختصاص ندارد، بلكه بنا علم

 اختصاص دارد!
 دارد كه علم ائمه محيط به همه چيز است، و هيچ راهي براي شناخت ازتي بيان ميح

در عصر كشف علمي براي هستي و ها  آن ن وقت وجود ندارد، و اگر بعضي ازآدر ها  آن
 مظاهر آن، كشف شود.

و اگر بسياري از كشف علمي به روش جديد از روش اعجاز قرآني باشد، تناقض 
حيح و غير ممكن است. مگر اينكه اين كشفيات از دروغها و ي علمي صميان نظريه

 افتراهاي قمي كشف شده باشد.
فرسخ، ماه  60سال، خورشيد  500زمين مسير «به امام علي نسبت داده كه او گفته: 

مايه روشنايي براي ها  آن فرسخ، پشت آن دو و براي ساكنان آسمان روشنايي و زير40
 )2/17باشند. (هاي بزرگ در سرزمين ميمانند كوهها ه. ستارههستنداهل زمين 

برد كه امام علي بن حسين علت خورشيد گرفتگي را وجود بحري ميان و گمان مي
را با اين ها  آن خواهدآسمان و زمين دانسته، وقتي كه گناه بندگان زياد شود، و خداوند مي

كه خورشيد يا ماه را در آن  دهدمورد عتاب قرار دهد، به مالئكه مامور دستور مي نشانه
 ).15ـ 2/14بحر بياندازند (

و در جاي ديگر از ائمه روايت كرده كه زمين بر روي ماهي و بر روي آب و آب بر 
 )59ـ  2/58روي سنگ، و سنگ بر روي شاخ گاو، و گاو بر روي زمين قرار دارد. (

نيا از زمرد آبي گويد: قاف، كوهي است دورادور دمي» حم عسق«در اول سوره شوري 
 .»و آبي آسمان به خاطر اين كوه است
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 ـ نفي علم از عالمان و مشهوران غير خود:4
كه  از ديگران وبه همه چيز، اكتفا نكرده،  ي علميقمي از اين افتراها براي بيان احاطه

كند تا ميدان علمي جز براي ائمه باقي مينمكانت علمي و شهرت علمي دارند صحبت 
 نماند!
و ترجمان قرآن است، به  و دانشمند اسالم الً ابن عباس كه مشهور به حبر امتمث

گوش فرا  گويدمي ـ پدرش عموي رسول خداـ سخنان قمي كه راجع به ابن عباس و 
از امام ابي جعفر باقر روايت شده كه گفته: فردي نزد علي بن حسين آمد و گفت:  :دهيد

در چه  داند كه و مي ،است تمامي آيات نازل شدهگاه به آبرد كه او ابن عباس گمان مي
روزي و درباره چه چيزي نازل شده است، پدرم (علي بن حسين) گفت: از او سوال كرد 

  ﴿ ي ذيل درباره چه نازل شده،كه اين دو آيه            

      ﴾ و  ]72ء: [اإلسرا﴿             

       ﴾  :آن مرد نزد ابن عباس رفت و از او سوال كرد، ولي ] 34[هود

جواب آن را نداد، بلكه سوالي ديگر را مطرح كرد، امام سبب نزول را اين گونه بيان كرد، 
 )2/23( !ي دومي درباره پدرش نازل شدهولي درباره ابن عباس و پدرش و آيهكه آيه ا

 متعه و خمس: چون؛ها  آن ـ احكام فقهي5
را با روشي كه قرآن از آن  استي وي از احكام فقهي قمي آنچه را كه مرتبط به عقيده

 ﴿ آمده 83نمايد، در سوره مريم آيه ابا دارد عرضه مي              

     ﴾. 2/53گويد: اين درباره مانعين خمس و زكات نازل شده (مي.( 

﴿ آمد كه 26و در سوره قاف آيه           ﴾ ها  آن گويد:مي

ت و خمس را براي شما قرار داده گويند: ما كافر به كسي هستيم كه اماماند كه ميكساني
)2/326( 
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﴿ ء را اينچنين تحريف كرده است:سوره نسا 24ي آيه               

  إلى أجل مسمى  ﴾ 164 .گويد: اين آيه دليلي است بر جواز متعهو ميF1  

 خامساً: اسباب نزول:
-كنيم. به چند مثال مياسباب نزول، اثر اماميه را مشاهده ميدر بحث قمي راجع به 

 پردازيم:

 ـ هم پيماني صحابه با ابليس:1

  ﴿ 20ي در سوره سباء آيه       ﴾ گويد: وقتي كه خداوند مي

 ﴿ پيامبر را دستور داد كه علي را براي مردم منصوب نمايد، در فرموده خويش    

             165﴾يفي علF2  در غدير خم گفت: هر كه من موالي او

باشم علي نيز موالي او است، ابليسها نزد ابليس بزرگ آمدند و خاك را بر سر خويش 
اني منعقد گفت چه شده؟ گفتند: اين مرد امروز پيمها  آن انداختند، ابليس بزرگ بهمي

گفت: اين طور نيست، كساني كه ها  آن روز قيامت منحل نخواهد شد، به كرده كه تا
اند كه با من مخالفت نخواهند كرد، خداوند اين آيه را پيرامون او هستند به من وعده داده

  ﴿ نازل كرد        ﴾ 2/210( آيه.( 

 ـ بيعت روز غدير:2

﴿ فرمايدراجع به بيعت دوباره هنگامي كه خداوند مي     ﴾ گويد: مي

سبب نزول اين آيه اين بود كه رسول خدا روز غدير خم مردم را به بيعت به علي فرا 

                                           
نَّ فَ «، و نص خود آيه 1/136 -1 هُ ورَ نَّ أُجُ آتُوهُ نَّ فَ نْهُ تُم بِهِ مِ تَعْ تَمْ امَ اسْ ةً فَ يضَ  »رِ
، و مسئله غدير بدون اند سوره قيامه و سوره سبا مكي 31در آيه البته قيد اخير اضافه است. و آيه  -2

 الوداع بود.خالف در بين خود شيعه بعد از حجه
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كنيم و اش رفت و گفت: ما هرگز اقرار به واليت علي نميخواند و به طرف خانواده
اهيم كرد... پيامبر باالي منبر رفت دومي خواست خود را از سخن پيامبر را تصديق نخو

 ﴿ كند، خداوند اين آيه را نازل كردن بو ميآ          ﴾166F1  رسول

167Fخدا ساكت شد و نام او را نبرد.

2 

 ـ عاقبت كساني كه واليت را غصب كردند:3

﴿ درباره قول خداوند:                       ﴾ 

را كه حق آل محمد را غصب هايي  آن گويد: وقتي كه در روز قيامتمي ]18:لة[المجاد
اين ها  آن خورند كهدهند، سوگند مينشان ميها  آن نمايند، اعمالشان را بهكردند جمع مي

واليت بني ها  آن كردند كهدنيا براي پيامبر سوگند ياد مي اند، همانگونه كه دركار را نكرده
هاشم را رد نخواهند كرد، و وقتي كه براي قتل رسول خدا در عقبه!! تالش كردند، و 

اين را ها  آن براي پيامبر سوگند ياد كردند كهها  آن خداوند پيامبر را از آن آگاه ساخت،

﴿ ينكه خداوند به پيامبر اين را نازل كرداند، تا انگفته و اين را نيز انجام نداده    

                                   

                           ﴾ 168]74: بة[التوF3 

 الزمان مطالبه خون حسين را خواهد كرد:ـ قائم4

 ﴿ 39در سوره حج آيه                    ﴾ 
يه درباره پيامبر وقتي كه قريش گويند: اين آـ يعني جمهور مسلمانان ـ مي هگويد: عاممي

                                           
 كند و سياق آيات بحث قرآن است.اين از قرآن صحبت مي 16سوره قيامه آيه  -1
2- 2/397 
3- 2/358. 
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الزمان است وقتي كه براي او را از مكه اخراج كردند، نازل شده، ولي اين درباره قائم
 )85ـ 2/84مطالبه خون حسين به ميان آمد. (

باشد، نيست، بلكه پا را اثر عقيده اماميه تنها درباره آنچه كه مربوط به امامت و ائمه مي
روشن  اند برايكوشيدهها  آن را متهم كرده و براي سلب فضايل ازفراتر نهاده و ديگران 

 نماييم:مثال ذيل را ذكر مي شدن مطلب،

 ـ حادثه افك اتهامي است براي ام المومنين، نه اينكه تبرئه الهي وي !!5
قرآن كريم درباره تبرئه ام المومنين عايشه  كه در آنمشهور است اي  حادثهحادثه افك 
 ـ ابي بكر دخترآيد كه خداوند آن صحابه گرانقدر و بر آقاي قمي گران مي نازل شد، ولي

تبرئه كرده، و به همين خاطر  ـ را اولين كسي كه بنابه اعتقاد وي خالفت را غصب كرد !!
قمي افك جديدي را مطرح كرده، او صحبت از افك را اتهامي به عايشه نه اينكه تبرئه 

 ﴿ داند، و درباره اين آيهوي، مي          ﴾  :گويد: مي ]11[النور

اند كه اين درباره حضرت عايشه به خاطر اتهامي كه در غزوه بني عامه علما روايت كرده
اند كه اين درباره مصطلق از خزاعه به وي نسبت دادند، نازل شد، اما خاصه روايت كرده

متهم كردن وي از جانب بعضي از زنان منافق، نازل شده بعد روايتي  ماريه قبطيه، به خاطر
وقتي كه ابراهيم فرزند رسول خدا فوت كرد، «نمايد كه گفته: را از امام جعفر روايت مي

پيامبر بسيار ناراحت شد، زن منافقي گفت، چرا ناراحت هستي؟ اين كه فرزند ابن جرير 
 ).2/99به قتل برساند. (بود! پيامبر علي را فرستاد تا او را 

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 است       

              ﴾ )23/318(. 

  ﴿ ورده فرموده:آخداوند بعداً مثالي را «بعد از اين در همان صفحه آمده: 
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    ﴾  :منظور از گويد: به خدا قسممي .]10[التحريم ﴿    ﴾  آن زن فاحشه

است، تا حد را بر آن زن به خاطر آنكه از طريق... اينكه آن فرد او را دوست داشته، 
جاري كرد، وقتي كه آن زن خواست به سوي... آن برود، آن مرد به او گفت: حالل نيست 

 ـ آورد (نعوذ باهللا كه با غير از فرد محرم خارج شوي، پس خود را به نكاح فالن مرد در
 169F1.)ـ منظور حضرت عايشه است
اند كه فالن زن، كه روايت كردهـ گويد: خاصه ـ يعني شيعه وقتي كه آقاي قمي مي

گويد، غير وي از يكي از زنان منافق است، مرتكب آن زنا شده، و نام آن را هم نمي
 اند كه آن عايشه است.جعفريه به اسم آن تصريح كرده و گفته

170F

ضرب المثل به زن نوح  و 2
171Fدانند،و زن لوط، جعفريه مراد از آن را عايشه و حفصه از امهات مومنان مي

قمي در آنجا  3
 كند كه خيانت مورد نظر همان فاحشه است.تاكيد مي

 !! يهعشركتاب تاريخ اثنيراسادساً: قرآن 
سايه به امام علي رسيد، جنگهايي صورت گرفت، و شيعه در زير خالفت وقتي كه 

-يل از اين سخن راندهصحكومت اموي با چيزهايي روبرو شدند و كتابهاي تاريخي به تف

دهد تا آن را به عنوان كتاب  اي تغيير بگونهخواهد طبيعت قرآن كريم را اما قمي مي ،اند
تاريخ جعفريه، معرفي نمايد. براي صحت اين داستان واقعه بصره و جمل و بني اميه را از 

 كنيم:ي بشنو، و به چند مثال اشاره ميديدگاه جعفر
 
 

                                           
 عين آن نقل شده. -1
 .338تفسير شيعه ص  -2
 .23ـ 22بحار االنوار ص  -3
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 ـ اصحاب جمل و بصره:1

  ﴿ 40در سوره اعراف آيه                      

                    ﴾ گويد: اين آيه درباره طلحه مي

گويد: درباره اصحاب جمل آيه ذيل از ) همچنين مي1/230و زبير و چل نازل شده (

 ﴿ نازل شده 12سوره توبه آيه        ﴾... 

 ).341ـ 2/340همان بصره است. ( موتفكهگويد: منظور از در سوره نجم مي

 ).2/384است. ( موتفكاتگويد: بصره همان در سوره حاقه هم مي

 ـ بني اميه:2
خوانيم اما بني اميه ما بسيار با آن برخورد خواهيم داشت، و ما اين تفسير عجيب را مي

ماداميكه 
3
برند ـ پس گمان ميها  آن قرآن درباره دشمنان جعفريه است ـ همانگونه كه 1

 . به تفسير اين آيه نگاه كنيد:داشته باشندالزم است كه امويها نيز نصيب بزرگي !! در قرآن 

﴿               ﴾  :گويد: اين آيه مي ]55[اإلنفال

ستند، و همانهايند كه در خرابترين مخلوقي خدا هها  آن درباره بني اميه نازل شد، چون
 ).1/279اند، و ايمان ندارند (باطن قرآن كافر قلمداد شده

 1دهند. (نگاه مثالً به ج بينيم كه كفار بسياري از آيات را به بني اميه نسبت ميو مي
 .)384ـ 255ـ 243ـ 242ـ 123ـ 80ـ 68ص  2ـ ج 371ـ 211ـ 196ـ 156ص 

 ـ بنو سباع:3
كرد، علويون چنان مناسب ديدند كه آن حكم را زندگي مي قمي در عصر عباسي اول

به ديگران نسبت دهند، و از ظلم خويشاوندان نزديك (ذوي القربي) در امان نماندند، 
تواند هنگام بحث عباسيون از ديدگاه جعفريه با امويها فرق چنداني ندارند، اما قمي نمي

 )2/242( خواندبني عباس بني اسد ميرا بجاي ها  آن تصريح نمايد، بلكهها  آن به كفر
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 ـ اتفاق بر قتل علي:4
كنيم، داستانهاي خيالي هنگامي كه به بعضي از وقايع تاريخي ديگري برخورد مي

﴿ اند، مثالً درباره فرموده خداوندرا وضع كرده يغريب           

    ﴾  :راند و داستاني را صحبت مي صفتبينيم كه درباره اين پنج مي ]38[مريم

آورد كه فاطمه زهراء ـ رض ـ به اين آيه نزد ابوبكر به حقانيت خالفت علي استدالل مي
از دست دادن حكم و قدرت  را كرد و همچنين علي نيز به اين آيه استدالل كرد و ابوبكر

ـ كسي كه به قتل علي اشاره كرده بود ـ فرستاد، ترسيد و در برابر اين موضوع نزد فاروق 
 ).159ـ 2/155و خالدبن وليد را مامور قتل علي كرد و... (

 الرضوان: بيعةـ كفر اصحاب 5
رسول خدا وقتي كه مردم را به «گويد: كند ميوقتي كه از صلح حديبيه صحبت مي

ر آن را انكار كرد فالن صلح فرا خواند، عامه صحابه آن را انكار كردند، و كسي كه بسيا
؟ فرمود: ندبود، گفت: اي رسول خدا مگر ما به حق نيستيم و دشمنان ما بر باطل نيست

قبوالني؟ فرمود: خداوند به من وعده داده و خالف به ما ميرا دين  درآري گفت: ذلت 
-بود، با آن مخالفت ميوعده را نيز نخواهد كرد، آن مرد گفت: اگر چهل مرد با من مي

 )312ـ 2/311( .كردم
قسمت اول اين مناقشه را  باشد، اين است كه عمربن خطاب آنچه كه معروف مي

بود اگر چهل مرد با من مي«انجام داده، ولي قمي به او افترا زده و جمله آخر را زياد كرده 
 )2/312( .اندگويد: عام صحابه اين صلح را انكار كردهو مي» كردبا آن مخالفت مي

 گويد:ميها  آن گويد: عام صحابه همانهايند كه خداوند دربارهچنين ميو هم

﴿                       

     ﴾  :2/315( ]6[الفتح.( 
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خواهد عامه اصحاب بيعة الرضوان را از زمره دوزخيان قرار قمي مي اين گونه، آقاي
راضي شده، آقاي قمي در ترتيب آيات ها  آن كه خداوند با نص قرآن ازهايي  آن دهد.

 ).2/315راند، تا اينكه به هدف خود برسد (سوره فتح طعنه مي

 ـ مسايل ديگر:6
كنند: مثالً ايلي ديگر تاويل ميبينيم كه همين طور قران كريم را در داستان مسمي

﴿ هنگامي كه بحث از فرموده خداوند:                    

 ﴾  :گويد:سوره مي ]60[الزمر 
بيني كساني كه به هر كه ادعا كند علي امام دنيا است ولي در آخرت امام نيست، مي

دهند و سيمايشان سياه خواهد بود... هر چند كه اين فرد از زمره غ نسبت ميخدا درو
 )2/251علويان فاطمي باشد. (

 ـ قائم و جيش سفياني7
قايل به ها  آن اند، و بعضي ازاكثر فرق شيعه قايل به بازگشت ائمه قبل از روز قيامت

ساس تقيه موت وي نمايان گويند: او نمرده اما بر اباشند و ميبازگشت يك امام معين مي
گويند: در ها ميباشد كه بعضي از امويشده، و... چيزي كه عامل ايجاد آن است اين مي

خوانند بر خواهد گشت، بعضي از جعفريها  ياني ميفروزهاي آخرت فردي كه او را س
با جيش سفياني  گردد گويند مهدي هنگامي كه بر مي خرافات ديگري را افزوده و مي

شكست خواهد داد! و اين در تفسير قمي موجود  راها  آن نمايد وو مبارزه مي مقابله
 است!

﴿ فرمايد:خداوند مي               ﴾  :گويد: قمي مي ]8[هود

هند اند، كه در رسالت مشخص نيز روي جمع خواياران امام مهديها  آن به خدا سوگند
آيد، خداوند به زمين بيرون ميها  آن شد، وقتي كه به صحرا آمدند، جبيش سفياني براي
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﴿ را بگيرد، و اين فرموده خداوند استها  آن دهد كه بامهايدستور مي        

                   ﴾ يعني به سبب امام  ]52 -51اء: [سب

 ).2/205مهدي (

 ﴿ و درباره فرموده خداوند       ﴾  :گويد اين يعني آنكه مي ]113[طه

 ).2/65دهد: (ميان مهدي و سفيان رخ مي
به همين خاطر است كه تفسير قمي به عنوان مرجعي براي تاريخ افراط گرايان 

 !.آيدجعفري در مي

 هاي فريب و گمراه كردن: راه :سابعاً
نمايد، كند، و معاني و حتي نص آن را تحريف ميقمي با ظاهر قرآن كريم مخالفت مي

دهد بلكه مخالف آنچه امت گويد: نه اينكه قرآن احتمال آن را نميو چيزهايي را مي
دني به بيعت غدير باشد، و اكثر آيات آن چه مكي و چه ماند، مياسالم بر آن اجماع كرده

 بوده الوداعحجةبعد از گويند اي كه همه حتي خود جعفريه ميدهد واقعهخم نسبت مي
برد كه اكثر اين امت مشرك و كافر و منافق است، و چيزهاي ديگري كه است و گمان مي

 دانند.اسالم و عقل سليم آن را بدور مي
خواست، كم عاقالن و چگونه ميقبالً ديديم كه مولف تفسير منسوب به امام عسكري 

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:

د، همانگونه كه دهـ اكثر آراء خود را به ائمه به ويژه امام باقر و امام صادق نسبت مي1
 در مقدمه كتاب به آن اشاره كرديم.

 شود.گويد: معنا و مراد قرآن جز از طريق رسول اكرم و آن امامان فهم نميـ و مي2
اين قرآن است و آن را به نطق «به امام علي ـ كرم اهللا وجه ـ نسبت داده كه او گفته 

و آگاهي از گذشته و آينده،  گويد، در آن دانشآوريد، زيرا او خود براي شما سخت نمي
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تا روز قيامت در آن وجود دارد، و حكم ميان شما است، و آنچه را كه شما بر سر آن 
كنم، كرده، اگر از من درباره آن سوال كنيد، شما را از آن آگاه مياختالف داريد را بيان 

فته: قرآن به ) و به امام صادق نسبت داده كه گ3(مقدمه ص » زيرا من آگاهتر به آن هستم
نطق در نيامده و به نطق هم در نخواهد آمد، ولي رسول خدا است كه قرآن را به نطق 

﴿ فرمايد:آورد، و خداوند مي  بكتابنا       ﴾ گفت:ها  آن يكي از 

ر خوانيم، امام گفت: به خدا سوگند جبرئيل آن را اينگونه بما قرآن را اين طور نمي
 172F1.محمد نازل كرد

المثلهايي را براي مردم آورده و قرآن ضرب«نسبت داده شده كه او گفته:  ربه امام باق
 ).2/425» (داندپيامبر و ما را مورد خطاب قرار داد، و كسي جز ما آن را نميها  آن خدا بر

 ).2/260و گفته كه هر كس تاويل كتاب (قرآن) را نپذيرد، مشرك و كافر است. (
گويد: قرآن دچار و ايشان اصول غريبي را براي تفسير قرار داده، اينكه او مي ـ3

 بينيم وي آياتي كه تاويلتحريف شده و دسترسي به آن از طريق آن ممكن نيست، مي
و «گويد: كند و ميپردازد! و از اين نوع صحبت مي، مياستها  آن بعد از وقت نزولها  آن

تنزيلش است، مسايلي و مباحثي است كه در عصر پيامبر و اما آنچه كه تاويلش بعد از 
بر دشمنانشان، و ها  آن محمد، و وعده خدا به پيروزي لبعد از آن همانند غصب حق آ

» روز قيامت، به وقوع پيوسته بهاخبار خدا درباره خروج امام مهدي و بازگشت وي 
 ).14(مقدمه تفسير ص 

ي هستند و معناي آن قومي ديگر است! مب قوطاگويد: آياتي وجود دارند كه مخو مي

﴿ فرموده خداوند:                 أنتم يا معشر أمة محمد   

               ﴾  :4[اإلسراء[. 

                                           
﴿ و نص آيه اينكه 2/95نگاه  -1             ﴾  آيه كريم تحريف شده تا اينكه  29جاشيه

 با ديدگاه وي تعارض پيدا نكند.
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سوره نساء (خود  42امت محمد است. آيه  مخاطب آن بني اسرائيل و معناي آن از آن
 )16مقدمه ص 

نص در راستاي  همه از لحاظ روش توانسته قرآن كريم را هم از لحاظ معنا و اينبا 
 .كندهاي خود تحريف رسيدن به گمراهي

ها  آن اماميه كافر است، و اينكه شيعه حتي گناهباران به ـ و معتقد است كه غير معتقد4
 اهند شد!نيز وارد بهشت خو

﴿ مثالً در فرموده خدا               ﴾  :40[الحج[ 

را هايي  آن دهند،گويد: خداوند به وسيله كساني از شيعه كه همه فرائض را انجام ميمي
اع كردند، همگي را دهند، دفع خواهد كرد، و اگر بر ترك آن اجمآن فرائض را انجام نمي

﴿ 108) و در سوره طه آيه 1/83از بين خواهد برد، (          

      ﴾ ها  آن كند، و همهگويد: پيامبر براي گناهباران شيعه شفاعت ميمي

 ).65ـ 2/64» (شوندداخل بهشت مي

 ﴿ 100و در سوره مؤمن آيه              ﴾ گويد: برزخ مي

ين گفته صادق اهمان امري ميان دو امر، و ثواب و عقاب ميان دنيا و آخرت است... و 
به خدا سوگند، جز برزخ براي شما هيچ ترس ديگري ندارم، اگر به ما واگذار  ؛است كه

 ﴿ ،3ر آيهف).در سوره غا2/94» (شما بهتر هستيمشده اين بدان خاطر است كه ما از 

      ﴾ 2/254گويد: اين خاص شيعه اميرالمومنين است. (مي.( 

﴿ :24در سوره ق آيه           ﴾ گويد: اين آيه براي مي

اند، و رضوان كليد بهشت د كه آن دو در جايگاه ويژهدارپيامبر و علي گفته شده و بيان مي
 دهد و علي نيز اين طور خواهد كرد.گيرد و به علي ميآورد پيامبر آن را ميرا مي
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 تفسير عياشي: كتاب سوم

 باشد:عياشي در منزلت قمي مي
مهمترين آثار اماميه در تفسير بود كه همانند تفسير عسكري غلو و تفسير قمي از 

كند. تفسير سومي كه در قرن سوم نوشته شده در آن عقيده خود را نمايان ميتطرف 
هجري  320تفسير عياشي است كه نوشته محمدبن مسعود عياشي متوفاي حدوداً سال 

 173F1.كننداست و شيعه اثني عشريه او را از ثقات حساب مي
174Fو در ابتداي كتاب محمدبن حسين طباطبائي

يسنده آن اي در مورد كتاب و نومقدمه 2
 گويد:نويسد، و در آن ميمي

فرستد، ي نوراني ائمه ميو دانشمنداني براي اقتباس از تاقچه انو خداوند انديشمند
تا از علوم و آثار بزرگواران چيزهايي را ضبط و اخذ كنند و آن را به سبك جديد در 

ند، تا آيندگان كتابهاي خويش بنويسند و ابواب مختلف آن را در تاليفات خويش تنظيم كن
 اي حاضر بنوشند.از سرچشمه

بهترين چيزي كه در اين مورد براي ما به ارث مانده كتاب تفسير عياشي است و اين  
 .خواهد آن را در دسترس خوانندگان قرار بدهدكتاب گرانبهائي است كه امروز ناشر مي

قديم در نوشته قسم به عمرم اين بهترين و معتبرترين كتابي است كه از بزرگواران 
جات تفسير به ماثور به ما رسيده است و اين كتاب از همان روز اول تا به امروز ـ يعني 

آن بدگويي  قرن ـ مورد قبول علماء تفسير قرار گرفته و هيچ كس در مورد 11نزديك به 
نگفته و لطمه وارد نكرده است. و مولف آن كتاب شيخ بزرگوار ابو النضر محمدبن 

                                           
باشد به شرح عياشي ميايشان ابو النضر محمدبن مسعود بن عياش سلمي سمرقندي، معروف به  -1

مراجعه شود؛ و در كتاب  12/20، و مجمع المومنين 2/32حال ايشان در تنقيح، و هديه العارفين 
نويسنده او را از علماء جعفريه كه به قول ايشان در جرح و » بهجه اآلمال في شرح زبده المقال«

 .43كند ص شود حساب ميتعديل مراجعه مي
 زنيم.في تفسير القرآن ـ در آينده از آن كتاب حرف مي نويسنده كتاب الميزان -2
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باشد و از بزرگان علماء شيعه و استاد در اش تيمي و اهل سمرقند كوفه ميمسعودبن عي
باشد و كسي است كه در اواخر قرن سوم هجري زندگي حديث و تفسير به روايت مي

 كرده است.
اند و علماء و تمامي علماء بعد از ايشان بر بزرگي و منزلت و فضيلت او اجماع كرده

ر و در احاديث صادق و از راويان بزرگ است، و رجال همه متفقند كه ايشان معتب
باشد و آموزان خودش ميمحدثين بزرگي همانند: شيخ بزرگوار الكشي كه از دانش

 كنند.جعفربن محمدبن مسعود عياشي كه فرزندش است و... از او روايت مي

 روش و اهداف عياشي همانند قمي است:
شان نزد شيعه در منزلتي شبيه منزلت فهميم كه عياشي و تفسير ايبا اين توضيح مي
فهميم كه ايشان نيز همان راه باشد. با بررسي كردن تفسير عياشي ميقمي و تفسيرش مي

-نمي در روش و هدف و افراط و تفريط و گمراهيها  آن پيمايد، و فرقي ميانقمي را مي

يابد، و اينك ييابيم، و آنچه در تفسير قمي بيانگر شديم بر تفسير عياشي نيز تطبيق م
 توضيح و بيان در مورد آن:

 اوالً: سخن در مورد تحريف قرآن
عياشي در تالش براي تشكيك در قرآن و دعوت به قبول كردن تحريف آن با قمي 

كتاب رب  فصل الخطاب في تحريف«ي كتاب شود و به اين خاطر نويسندههمسو مي
گويد: كه عياشي در كند، و ميميعياشي را از قائلين به تحريف قرآن حساب » االرباب

كند و تحريف قرآن را اول تفسير خويش اخباري صريح در مورد تحريف قرآن بيان مي
 دهد.همانند قمي به عياشي نيز نسبت مي

175F

1 

                                           
 .26فصل الخطاب ص  -1
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كند كه براي تحريف قرآن به ي فصل الخطاب اخباري از عياشي روايت ميو نويسنده
 كند:آن استدالل مي

گويد: اگر قرآن مانند روز كند: ايشان ميامام صادق روايت مي از جمله آنچه كه از
 176F1.يافتيدماند ما را در آن با نام و نشام مينزول مي

كند كه ايشان فرموده است: جبرئيل اين آيه را اينگونه بر و از امام باقر روايت مي

﴿ محمد نازل كرد:                   في علي     

  ﴾177F٢ 

 يابيمو در تفسير عياشي بسياري از اين گمراهيها را مي
ها  آن كند، از جمله) اخباري را ذكر مي1/13( »به االئمه من القرآن يما عن«تحت عنوان 

-باره از امام باقر روايت ميكند و دوامام صادق كه آن را از امام باقر روايت مي خبر قبلي

 يافتند.شد ما را در آن ميكند كه ايشان فرمود: اگر در قرآن زياد و كم واقع نمي
اند، و تنها حروفي به كند: آيات زيادي از قرآن كاسته شدهو از امام صادق روايت مي

 ند.ااند، و مردم آن را قبول كردهتباه كردهشاند و كاتبان در آن اآن اضافه شده
ال  'عيل'(كتابُ كند كه گفت: ي بقره عياشي از امام صادق روايت ميو در اول سوره

 ريب فيه).

 ﴿ و از عمروبن يزيد گفت: از ابو عبداهللا در مورد اين آيه پرسيدم:      

              ﴾ اينگونه نازل نشد! هنگامي كه  گويند،گفت: دروغ مي

سازد. گفتم: اينگونه رها نمي آورد و يا اينكهسازد يا همانند آن ميفراموش و رها مي
است؟ گفت: خداوند اينگونه نفرموده است. گفتم: پس چگونه فرموده؟ گفت: در آن الف 

                                           
 .14همان مرجع ص  -1
» في علي«سوره بقره است و تحريف آن در اضافه كردن  90و آيه شماره  232همان مرجع ص  -2

 است.
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 ﴿ و واو وجود ندارد، و اين طور است:                   

   ﴾! كنيم مگر اينكه از نسب او بهتر ميرانيم و فراموش نميگويد: هيچ امامي را نميمي

178Fكنيم.و يا شبيه او را جايگزين مي

1 
 كند:و عياشي در تفسير سوره نساء روايت زير را گزارش مي

 ﴿ ندگويد: به محمدبن علي گفتم: قول خداوجابر مي      ﴾  چه

كساني هستند؟ گفت: هفده مرد بودند كه آن دو و سوم و چهارم و عبدالرحمن و طلحه 
و عماربن ياسر (رح) را  باشند. گفت: هنگامي كه پيامبر علي بن ابي طالب ميها  آن از

و اي حذيفه اگر پيامبر نفر  به سوي مكه فرستاد، گفتند: اين صبي (بچه) را فرستاد،
فرستاد؟ و كالن مردان در مكه بودند، كه علي را صبي ديگري را به سوي اهل مكه مي

  ﴿ نام ايشان در قرآن است و آن قول خداوند» صبي«ناميدند زيرا مي    

            وهو صبى          ﴾ »خوشگفتارتر از  و كيست

آن كس كه به سوى خدا دعوت نمايد و كار نيك كند و گويد من [در برابر خدا] از 
179Fاست. »شدگانم تسليم

2 
ايم، و پس گفتند: به خدا قسم كفر براي ما بهتر از وضعيتي است كه در آن قرار گرفته

و كار را بر آن دو دشوار ساختند، ولي علي (ع)  رفتند و آن دو را از اهل مكه هراساندند
در جواب گفت: خدا ما را بس و او بهترين حامي و سرپرست است، و به مكه رفتند. 

 به علي و سخن علي بهها  آن هنگامي كه داخل مكه شدند خداوند پيامبرش را از سخن

 ألم تر إلى﴿ باشدرا در قرآن نازل كرد، و آن اين آيه ميها  آن مطلع كرد و نامها  آن  

                             

                                           
 سوره بقره است. 106شماره آيه  -1

 است.» يو هو صب«ي فصلت تحريف آن اضافه كردن سوره 33 -2
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   ﴾  :همان كسانى كه [برخى از] مردم به ايشان گفتند  ]173[آل عمران

لى اين سخن] بر ايمانشان واند پس از آن بترسيد [ ] شما گرد آمدهمردمان براى [جنگ با
 180F1.)افزود و گفتند خدا ما را بس است و نيكو حمايتگرى است

  ﴿ تا  ﴾  و اينگونه نازل گشت: به فالن و فالن نگاه كنيد آنگاه كه به

و اهل مكه براي شما جمع  علي و عمار رسيدند و گفتند: ابوسفيان و عبداهللا بن عامر
در جواب گفتند: خدا ما را بس و او بهترين حامي و ها  آن بترسيد وها  آن اند پس ازشده

﴿ گويد:هستند كه خداوند در مورد ايشان ميها  آن سرپرست است و آن دو نفر  

    ﴾ فر دوم در مورد سخن است... و كها  آن تا آخر آيه، و اين اولين كفر

شود كه نزد خداوند به عيسي كه فرمود: مردي از آن گوشه بر شما وارد مي پيامبر است.
كردند كه از خويشان خودشان ماند، تمام كساني كه در آن مجلس بودند آرزو ميمي

ها  آن باشد، و ناگاه علي از آن گوشه وارد شد، و پيامبر گفت: آن همين است، و
يرون رفتند و گفتند: تنها قرار دادن او به عنوان پيامبر در مورد علي باقي خشمگينانه ب

پرستي بهتر از آن است كه از پيامبر در مورد علي مانده، و به خدا قسم برگشتن به بت
 خيزد، پس خداوند نازل كرد ي با ما بر ميبشنويم و اگر اين دوام يابد علي به مقابله

﴿                  ﴾ ها  آن تا اخر آيه، و اين كفر دوم

 ﴿ بود، و كفر را به كفر ديگري ازدياد كردند آنگاه كه خداوند گفت:    

              ﴾.  از بهترين مخلوقات به فرمود: اي علي  غپيامبر

حساب آمديد، مردم به پيامبر گفتند: بهتر از آدم و نوح و انبياء است؟ پس خداوند نازل 

   ﴿ كرد         ﴾ تا ﴿   ﴾  گفتند: از شما نيز بهتر

                                           
-ي كذاب را به ما يادآور ميتر الي) اضافه است، و سخن عياشي در مورد تحريف كالم مسيله (الم -1

 كند.
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 ﴿ است؟ خداوند فرمود:          ﴾ ي شما بهتر و ولي او از همه

نسل او از شما بهتر است، و هر كس از او پيروي كند بهتر از كسي است كه از شما 
تر است از آنچه در پيروي كند، خشمگينانه بلند شدند و گفتند: برگشتن به كفر بر ما آسان

و آن قول خداوند است كه گويد پس كفر را بيشتر كردند: مورد پسرعموي خويش مي

 ﴿ گويد:مي   ﴾. 
كند، كه ايشان گفت: جبرئيل ي نحل عياشي از ابو جعفر روايت ميو در تفسير سوره

 ﴿ اين آيه را اينگونه نازل كرد:            في علي         

﴾181F1 

 ﴿ كند، كه از ابو عبداهللا در مورد اين آيه پرسيد؟و از اسماعيل حريري روايت مي

                        

  ﴾ا بخوانگويم: آن رگفت: اي اسماعيل اينگونه كه به شما مي ﴿      

        گفتم: جانم به فدايت، ما در قرائت زيد اين طور  ﴾حقه

خوانيم، گفتم: معني عدل خوانيم، گفت: ولي ما در قرائت علي اينگونه آن را مينمي
و االحسان به چه معني است؟ گفت:  است. گفتم:» ال اله اال اهللا«چيست؟ گفت: شهادت 

شهادت: ان محمداً رسول اهللا است. گفتم: و ايتاء ذي القربي حقه يعني چه؟ گفت: 

﴿ واگذاشتن امامت به امامي بعد از امامي،         ﴾  گفت: يعني از

182Fكند.واليت فالن و فالن نهي مي

2 

   صحاب كرامثانياً: طعنه زدن به ا

                                           
 است.» في علي«ـ تحريف در اضافه كردن 24ي ، سوره نحل شماره2/257 -1

به » واليت فالن و فالن«ي خواهد به جملهاست و مي» حقه«ي نحل، تحريف در سوره 90، 2/267 -2
 ابوبكر و عمر اشاره كند.
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كند، روايتي كه از تفسير عياشي بر سوره نساء نقل كردم دو امر ديگر را روشن مي
اند، يعني اصحاب بزرگوار يكي: تهمت زدن به بهترين امتي كه براي مردم بيرون آمده

هم از خداوند ها  آن راضي وها  آن النورين، و طلحه و زبير، كه خدا ازمانند شيخين، و ذي
 .داده استها  آن ي بهشت را بهخداوند مژدهخشنود و 

گردن سبب باشد، كه آن گمراه و امر ديگر: ديدگاه او در رابطه با اسباب نزول مي
 كند. هاي خرافيش همخواني داشته باشد كج مي اي كه با افكار و ايده نزول آياترا بگونه

كند كه خلفاء  دهد تا اعالمو هنگامي كه عياشي روايت موضوع خويش را گزارش مي
پيامبر كافر شدند پس  زمانگانه راشدين و كساني ديگر از بهترين اصحاب پيامبر در سه
بعد از فوت پيامبر » مقداد و ابوذر و سلمان فارسي«گويد: تمامي اصحاب كرام به جز مي

183Fمرتد شدند.

1 
را ها  آن زباشد، و ما بعضي اميها  آن و تفسير ايشان پر از بدگويي از اصحاب و تكفير

 گويد: از ابو عبداهللا در مورد اين آيه سوال كردم:: جابر ميكنيم بعنوان نمونه ذكر مي

﴿               ﴾ گفت: ]165: ة[البقر 

184Fفالن و فالن اولياء هستندها  آن

گذاشته ها  آن اند برايرا جايگزين امامي كه خدوها  آن 2

   ﴿ فرمايد:بود قرار دادند، به اين خاطر است كه خداوند مي   

         ﴾ تا ﴿       ﴾.  :بعد ابو جعفر گفت

 185F3.و پيروانشان هستندي ظلم ائمهها  آن اي جابر، به خدا قسم

                                           
 .148ص  1تفسير صافي ج  -1
 ها است. گانه و مبايعين آنهدف ايشان خلفاي راشدين سه -2

 .167تا  165، سوره بقره از آيه 1/72تفسير عياشي  -3
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-گويد: دشمنان علي هستند كه در آتش براي هميشه باقي ميو در روايت ديگري مي

 186F1.مانند

 ﴿ گفت:گويد: كه از ابو عبداهللا شنيدم ميگويد: عبداهللا نجاشي ميو مي    

                              ﴾ 

 ﴿ت گفت: به خدا قسم فالن و فالن اس ]63[النساء:                

 ﴾ تا ﴿     ﴾  :يعني: پيامبر و علي، به اين معني كه اي  ]64[النساء

﴿ اند توبه كردندمدند و از آنچه انجام دادهعلي اگر نزد شما آ        

                          ﴾ 

   ﴿ بعد ابو عبداهللا گفت: به خدا قسم آن ذات علي است ]65 -64[النساء:   

         ﴾ با زبان خود در مورد واليت علي ﴿       ﴾  و براي

 187F2.شوندعلي تسليم مي
كند كه ابو عبداهللا گفت: واهللا اگر ملتي خداوند را بدون شريك پرستش و روايت مي

حج را بجا آورد و ماه رمضان روزه بگيرد ولي  كند و نماز را انجام و زكات را ادا و
 .تسليم ما نباشد مشرك است

 ﴿ گويد: از ابو جعفر اين آيه را پرسيدمجابر مي         

                                ﴾ 

دهند و گفت: اول و دوم و سوم هستند كه از غير خداوند دعاء سر مي ]21 -20[النحل: 
تكذيب كردند، و با علي » علي را ولي قرار دهيد و از او پيروي كنيد«پيامبر را در گفتن 

دشمني ورزيدند و او را ولي نگذاشتند و مردم را به واليت خويش دعوت كردند و اين 

                                           
1- 1/73. 
 دهد.، عياشي در اينجا نفاق را به ابوبكر و عمر نسبت مي65تا  63، وسوره نساء از آيه 1/552) 2( -2
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 ﴿ معني      ﴾ است و اما ﴿       ﴾  يعني چيزي را

 ﴿ پرستندنمي  ﴾ شوند، وپرستش ميها  آن يعني و ﴿     ﴾  يعني

﴿ كافر و بي ايمان هستند، و         ﴾ مشرك هستند و ها  آن يعني

﴿ آورند، وايمان نمي      ﴾  :آورند و به حق يعني ايمان نمي ]22[النحل

﴿ گردند، وبر نمي    ﴾  :كافر و بي ايمان است، وها  آن يعني قلبهاي] 22[النحل 

﴿    ﴾  :ورزند، خداوند به عنوان لي تكبر مييعني از واليت ع ]22[النحل

 ﴿ گويد:ميها  آن تهديد به                       

    188].23[النحل:  ﴾يعن والية علF

1 

 ثالثاً: قرار دادن ائمه به عنوان مراد از كلمات خداوند:
كند، كه رواياتي را ذكر مي» في ما انزل القرآن«تفسير خويش تحت عنوان عياشي در 

189Fاز جمله:

2 

باشد، گويد: قرآن چهار قسم ميابو جعفر مي
4
آن در مورد دشمنان ما، و  1

4
فرايض  1

 و ،سنت و احكام و
4
و  ،امثال است1

4
 كرائم قرآن براي ما است.  1

گويد: قرآن سه قسم است: و اميرالمومنين مي
3
در مورد دشمنان، و  1

3
سنت و  1

و  ،امثال
3
 فرايض و احكام است. 1

190Fگويد:نيز به آن اشاره كرديم مي كه قبالً» ما عني به االئمه من القرآن«و تحت عنوان  

1 
 گويد: هر كس حق ما را در قرآن نشناسد در فتنه واقع شده است.ابو عبداهللا مي

                                           
تحريف در آيه است. و هدف  "عن والية علي"، و23تا  20ي ي نحل از آيه، سوره257: 2/256 -1

 ايشان از: دوم و سوم: خلفاء راشدين است.

2- 1/9. 
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كند كه فرمود: اگر شنيدي كه خداوند يك نفر از اين امت را و از ابو جعفر روايت مي
كند د ميبرد پس بدان آن ما هستيم و اگر شنيدي كه از امتي به بدي يابه نيكي نام مي

 بدان كه آن دشمنان ما هستند.
گفت: عترت پيامبر را به بهترين نام، نام ببريد: اين آب شيرين  علي بن ابي طالب 

 فرات است، و آن آب تلخ ناهموار است، پس از آن دوري گزينيد.
گويد: هنگامي كه ابو عبداهللا مرا ديد كه در قرآن از آياتي شبيه اين عمربن حنظله مي

 ﴿ گردميآيه م                  ﴾ :43 [الرعد[ .

گفت: براي تو كافي است كه بدانيد! از اول تا آخر هر آنچه شبيه اين آيه است در مورد 
 باشد.ائمه مي

ت و آن را به ائمه گذاري كرده اسكه عياشي آن را پايه است اين بعضي از قواعدي
توانيم بفهميم كه ي آن ميتا افتراء خويش را محكم كند و در مطالعه ،اطهار نسبت داد

را جهت روشن ها  آن خواهد بگويد: مراد از بيشتر كلمات قرآن ائمه است و بعضي ازمي
 كنيم:شدن ذكر مي

﴿ كند در مورد قول خداوندعياشي از سالم از جعفر روايت مي        

  ﴾ ي بعد ازفرمود: هدف از اين آيه: علي و حسن و حسين و فاطمه است و بر ائمه 

 ﴿ گويد:راند و ميشود، بعد خداوند در مورد مردم سخن مينيز جاري ميها  آن

  ﴾ اگر مردم ايمان آوردند ﴿      ﴾ د آنچه شما بدان ايمان به مانن

 ﴿ ها آن آورده ايد: يعني ايمان علي و فاطمه و حسن و حسين و ائمه بعد از   

            ﴾ )1256 304ـ( 

                                                                                                             
1- 1/13. 
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 ﴿ ابو عبداهللا در مورد اين آيه           ﴾ 138: ة[البقر[ 

 ).305ـ 1257گفت: صبغه: شناخت اميرالمومنين به واليت در ميثاق است. (

﴿ گويد: اين آيه را از ابو جعفر پرسيدمويه عجلي ميابن مع يزيد         

                    ﴾ ]گفت: ما  ]143: ةالبقر

امت وسط هستيم، و ما بر مخلوق خداوند گواه و شاهد هستيم، و حجت خداوند در 
 باشيم.زمين مي

 ﴿ ابو عبداهللا در مورد اين آيه                 ﴾ 124: ة[البقر[ 

 فرزندان علي تمام و كامل كرد. را به محمد و علي و ائمه ازها  آن گفت:

﴿ ابي جعفر گفت: مراد از اين آيه واليت است.               

       ﴾ 66: ة[المائد[. 
ين آيه مراد از امت معدود كه در ا گفتند: كند، كه ايشانابو عبداهللا از پدرش روايت مي

﴿ باشد،عشري ميي اثنياشاره شده، ائمه               ﴾ 

 ].8[هود:

﴿ ي نور در اين آيهگويد: مراد از كلمهو ابي جعفر مي         

              ﴾  :باشد.علي مي ]157[األعراف 

﴿ و ابو عبداهللا در مورد اين آيه            ﴾  :گفت:  ]16[النحل

 مراد ائمه است.

     ﴿ و ابي جعفر گفت:  ﴾ .و عدل محمد است ﴿ ﴾: 

﴿ علي،     ﴾  :و آن خويشاوندي ما است. خداوند بندگان را  ]90[النحل

را از فحشاء و منكر: يعني ستم بر اهل بيت و ها  آن به محبت ما دستور داده است، و
 دعوت به غير از اهل بيت ـ نهي كرده است.



 شيعه دوازده امامي پيرامون اصول و فروع پژوهشي   212

 كند:ي الوهيت بلند ميو عياشي همانند قمي ائمه را به درجه

 ﴿د كنامي كه اين آيه را تفسير ميهنگ                ﴾ 

كند كه گفت: معني آيه اين است: دو امام را جويا از ابو عبداهللا روايت مي ]51[النحل: 
 .نشويد زيرا تنها يك امام شايسته تبعيت است

 ﴿ و در اين آيه                     ﴾ 

 گويند: فرمانبرداري براي ائمه باشيد.مي ]238:ة[البقر

﴿ و در اين آيه                 ﴾  :110[الكهف[ 

تسليم  »ربه ةال يرشک بعبادو«عمل صالح: شناخت ائمه است، و  كند، كهعياشي روايت مي
 191F1.براي علي است، و قرار ندادن شريك براي او در خالفت است

ها كافي است براي دانستن اينكه عياشي نيز مانند قمي است، و هر آنچه در اين نمونه
بحث را به تحقيقاتي ها ببينيم، و اين توانيم آن را در خالل اين نمونهمورد قمي گفتيم مي

 دهم.ام پايان ميكرده 209، 208ص في الفقه الجعفري و اصوله:  ميةاثر االما«كه در كتاب 
گويد: پيامبر در زند و ميحرف مي 24تا  12ي هود از سبب نزول آيات  و در سوره

گفت: خداوندا محبت علي را آخر نماز با صداي بلندي براي اميرالمومنين دعا كرد و مي
در دل مومنين و هيبت و عظمت او را در دل منافقين قرار بده، پس خداوند اين آيه را 

  ﴿ نازل كرد                         

                      ﴾  :192رمع ]97 -96[مريمF

2 

اي او را ياري دهد؟ يا گنجي او را از فقر خواهم كه فرشتهگفت: به خدا سوگند نمي

 ﴿ ي هود درباره آن نازل كردنجات دهد؟ پس خداوند ده آيه از اول سوره     

                                           
 205اثر االمه في الفقه الجعفري و اصوله ص  -1

 .36/101گويد: رمع كنايه از عمر است!!! بحار االنوار مجلسي مي -2
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       ﴾ تا ﴿    ﴾ گويند مي در مورد واليت علي يا اينكه

 ﴿ واليت علي افتراه است           ﴾  تا ﴿      ﴾ 

﴿ در مورد واليت علي                         

﴾ كنيد.آيا شما واليت را به علي تسليم مي ﴿               ﴾  يعني

ا« فالن و فالن در پي دنيا هستند مْ فِيهَ هلَُ امَ مْ أَعْ فِّ إِلَيْهِ بِّهِ  نُوَ ن رَّ يِّنَةٍ مِّ ىلَ بَ انَ عَ ن كَ گر پيامبر ا »أَفَمَ

﴿ مدركي از جانب خدا دارد      ﴾ خواندو اميرالمومنين آن را مي ﴿ 

            ﴾ و واليت علي در كتاب موسي ذكر شده ﴿      

                        ﴾  و در واليت شك

﴿ نداشته باشيد زيرا       ﴾ تا ﴿   ﴾ تا ﴿       

   ﴾ تا ﴿             ﴾ ]193]24 -13: هودF1. 

                                           
باشد نه ده آيه. تحريف در معناي آيه و به آيه مي 13و تعداد آيات  101ـ 36/100االنوار  بحار -1

 مسخره گرفتن كالم پاك الهي در سخنانش واضح است.
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 مباني تفسير نزد طوسي و طبرسي

كنيم، و بعد از اين شروع به بحث از نمايندگان ميانه رو از مفسران جعفري مي
194Fطوسيشيخ قبيله در عصر خويش ابو جعفربن محمد حسن ها  آن نخستين

است و وقتي  1
هايي بودند كه نخست به مبارزه با حركت كه صدوق و شريف مرتضي از جمله جعفريه

تقليل و تشكيك در قرآن كريم پرداختند، طوسي نخستين كسي بود كه با روش علمي به 
را به نگارش درآورد، و بيان » التبيان«مبارزه با اين حركت قيام كرد، آنگاه تفسير بزرگش 

باشد، همانگونه كه قبالً نيز قرآن كريم موجود و در دسترس بدون كم و كاست ميكرد كه 
به آن اشاره كرديم، و بعد اصول و قواعدي را براي تفسير وضع كرد و آن را در تفسير 

گويد: بدان كه روايت در اخبار اصحاب مي ،6ـ 1/4خويش تطبيق كرد و در كتاب تبيان 
 اي قرآن تنها با استفاده از اثر صحيح از پيامبر و ائمهما واضح و روشن است كه تفسير 

باشد، و تاويل به راي جائز همانند سخن پيامبر حجت است جائز ميها  آن كه سخن
خواهيم بگوييم اين است كه: درست نيست كه در كالم خدا و نيست، و آنچه در اينجا مي

 پيامبرش تضاد و تناقض وجود داشته باشد.

﴿ فرمايد:و خداوند مي                    ﴾  :3[الزخرف[. 

﴿       ﴾  :و ]195[الشعراء ﴿               ﴾ 

﴿ و ]89[النحل:  »كل يشء وفيه تبيان«و  ]4[ابراهيم:           ﴾  :األنعام]

                                           
هجري متولد شد و به عراق هجرت كرد و در بغداد اقامت كرد، بعد به كوفه و  385طوسي در سال  -1

داشت، بعد كالم و اصول را از شيخ مفيد فرد نجف كوچ كرد، نخست به مذهب شافعي گرايش 
وفات كرد. هديه العارفين  460نخست اماميه دريافت كرد و داراي كتابهاي زيادي است و در سال 

 .9/202، معجم المومنين 2/72
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چگونه درست است كه قرآن را به عربي واضح، و نازل شده به زبان قومش، و  .]38
آن چيزي فهم نشود و آيا اين غير از توصيف  بيانگر براي مردم: توصيف شود و از ظاهر

ود چيز ديگري است ؟ كردن قرآن به لغز و معماي كه به جز بعد از تفسير و بيان فهم نش

﴿ كندخداوند اقوامي را بر استنباط معاني قرآن در اين آيه مدح مي و اما      

     ﴾  :83[النساء[. 
كنند در اين آيه مورد مزمت خويش كه در معاني قرآني تدبر و تفكر نمي را و قومي

﴿ :دهدقرار مي                ﴾  :24[محمد.[ 

گذارم: قرآن و عترت اهل و پيامبر فرموده است: دو چيز با ارزش را ميان شما جاي مي
حال چگونه چيزي كه  !بيان فرموده كه قرآن همانند عترت حجت است غبيتم، و پيامبر 

: اگر حديثي از ندفرمود كه ؟ و از پيامبر روايت شدهگيردشود حجت قرار ميفهميده نمي
من به شما رسيد، آن را بر قرآن عرضه كنيد، و هر آنچه با قرآن موافق بود قبول كنيد، و 

و شبيه اين نيز از ائمه روايت شده  ،اگر با قرآن مخالف بود آن را به هيچ وجه نپذيريد
 است.

و  شود حديث را عرضه كنيم؟فهم نمي ي آنپس چگونه بر قرآني كه چيزي به وسيله
 آنچه در اينجا الزم است بگوييم اين است كه معاني قرآن بر چهار قسم است:

براي هيچ كس جائز نيست كه خود را در آن به و داند، خداوند آن را مي آنچهاوال: 

﴿ تالش و كوشش اندازد، و آن همانند                      

             ﴾  :187[األعراف.[ 

  ﴿ و همانند      ﴾  :34[لقمان.[ 

 پس كوشش در شناخت آنچه مربوط به خداوند است اشتباه و خطا است.
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باشد، و هر كس لغت عربي را بداند معني آن را ثانياً: آنچه ظاهر آن با معني مطابق 

 ﴿: درك كند همانند              ...﴾  :و  ]151[األنعام

 ﴿ مانند:    ﴾  :ها. اين و شبيه ]1[اإلخالص 

﴿ شود، مانند:نمي ثالثاً: آنچه مجمل است و از ظاهر او مراد مفصل فهم      

   ﴾ و ]43: ة[البقر ﴿                   ﴾  آل]

﴿ .]97عمران:        ﴾  :ها. اين و شبيه ]141[األنعام 

و توضيح تعداد نمازها و تعداد ركعات نمازها، و تفصيل مناسك حقيقتاً كه تفصيل 
و  غحج و شرايط آن، و اندازه حد نصاب در زكات به جز با بيان و روشنگريهاي پيامبر 

شود پس خود را به زحمت انداختن در اين وحي از جانب خداوند متعال روشن نمي
 قسم اشتباه و ممنوع است.

معني يا بيشتر مشترك باشد، و امكان هر دو معني را داشته رابعاً: اينكه لفظ ميان دو 
ها  آن باشد. در اينجا درست نيست كه يكي را بر ديگري ترجيح بدهيم، زيرا هر كدام از

 داند كه كدام يك مراد اصلي است.درست است كه مراد باشد و خدا مي
كرد كه تنها لت ميو اگر لفظي ميان دو چيز يا بيشتر مشترك باشد، و دليلي بر اين دال

 مراد همان است. جائز است، درست است كه گفته شود؛ها  آن يكي از
گوييم كه بايد اين اخبار و روايات را قبول كنيم، و نبايد بندي ميو بعد از اين تقسيم

 در تاويل آيات قرآن از خود جلوگيري بكنيم.
كند بايد به سبب نزول خواهد قرآن را تاويل گويد: كسي كه ميو در جاي ديگري مي

آن برگردد و سبب نزول آيه را بايد مراعات كند و با آرزو و نظريات خويش آن را معني 
195Fنكند.

1 

                                           
 .326ـ 9/325التبيان  -1
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 با جمهور: اوفرق 

اين همان است كه شيخ طوسي بيان كرده، كه تنها در قسمت چهارم با جمهور 
ت داده است و اين زيرا آنچه براي پيامبر قرار داده به ائمه نيز نسب ،اختالف وجود دارد

شود و همچنين در تفسير هيچ ها هماهنگ ميي اماميهچيز غريبي نيست، زيرا با عقيده
 اند.از پيامبر گرفته مستقيما تفسير راها  آن گونه نقشي به اصحاب نداده است، در حالي كه

و در قرن بعد از ايشان ـ يعني قرن ششم هجري ـ امام مفسرين نزد جعفريه ابو علي 
196Fضل بن حسين الطبرسي ظاهر شد.ف

و كتاب  »مجمع البيان«كه كتاب تفسيري به نام  1
197Fو كتاب ديگري» جوامع الجامع«كوچكتري به نام 

 نيز تاليف كرد. 2
و ايشان همان مسلك و روش شيخ طوسي را پيگيري كرده است و تا حد فراواني به 

فسرين جعفري را چنانكه رو نسبي مشيخ طوسي متاثر شده است، و اين دو، جانب ميانه
اند، ولي رو شهرت يافتهاند، اما با وجود اينكه به عنوان ميانهقبالً اشاره كرديم جويا شده

هاي باشند و مهمترين پديدهي اماميه محفوظ نميدر تفسير قرآن كريم از تاثيرات عقيده
 كنيم:تاثير را در نكات زير مشاهده مي

 آن مجيد جهت استدالل براي عقيده اماميه:از آيات قر اوالً: تاويل بعضي
گويند: قرآن تحريف شده است، به تاويل در قرآن جهت استدالل براي آنها كه مي

ي خويش نياز ندارند، تا نصي بر امامت در قرآن را بيابند، ولي اين دو مدت زيادي عقيده
مجادله و مباحثه  ي خويش بر آندر برابر بعضي آيات توقف كردند: كه براي اثبات عقيده

ي اند، و مثال اين را در جزء اول هنگام سخن گفتن در مورد آيهو در نهايت تاويل كرده
 واليت و تطهير و عصمت ائمه بحث كرديم.

                                           
 هجري فوت كرد. 548در سال  -1

اف الشاف من كتاب الكشاف، يا اينكه : و كتاب سوم تفسير الك4/310گويد صاحب الذريعه مي -2
 ي لندن يافتم.الوجيز نام دارد، و اين كتاب را در كتابخانه
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 بعضي قرائتهاي موضوع و شاذي كه به مذهبشان مرتبط است: ثانياً: آوردن

   ﴿ اند،وردهي آل عمران آسوره 33ي مثال آن مانند: آنچه در تفسير آيه

                 ﴾ گويد: در قرائت اهل كه مي

198F!!بيت اينگونه (و آل محمد علي العالمين) آمده

1 

﴿ ي فرقانسوره 74ي يهآو در         ﴾  تفسير آن ميطوسي در-

گويد: در قرائت ائمه پذيرد، و مياقتدا كند ميها  آن گويد: عبادت را از هر كس به افعال
عَلْ لنَا« اينگونه اجْ ا وَ امً 199F!!آمده »من املُْتَّقِنيَ إِمَ

2 

ي كند كه آن را مخصوص ائمهو طبرسي اقوالي در اين آيات از امام صادق نقل مي
 دهد.جعفريه قرار مي

اين در مورد ما » هذه فينا«ن امام در آن مورد: ايانا عني = ما را قصد كرده، و مانند سخ
آورد كه با افراط گراياني كه قائل به چيزهايي مي احيانا كند بلكهاست و به اين اكتفاء نمي
 !!شودتحريف هستند همنظر مي

ان كرده كند تا به قرائتي كه طوسي بيپس آنچه در قرآن ثبت شده را غلط معرفي مي

﴿ گويد: از امام صادق اين آيهبرسد، و روايت اين است كه: ابو بصير مي   

      ﴾  واجعل لنا من املتقني «را پرسيدم؟ در جواب گفت: اين در اصل اينگونه

 200F3.بوده است »اماما

                                           
 .2/433، مجمع البيان 2/441التبيان  -1
 .7/412التبيان  -2
 .326جوامع الجامع ص  -3
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﴿ ي احزابسوره 25ي و در آيه         ﴾ ) خداوند مومنان را از

گويند: مي گويد: با طوفان و ارسال فرشتگان و بعضيجنگ بي نياز ساخت) طوسي مي
 201F1.ي علي) و اين قرائت ابن مسعود و در مصحف ايشان استبعلي = به وسيله

خواند: ، و ابن مسعود اينگونه ميوكفی اهللا املومنني بالريح واجلندگويد: و طبرسي مي

 202F2.اهللا املومنني القتال بعيل وكفی

﴿ ي نساءسوره 24ي و در آيه              ﴾ ) پس اگر

ي او را بپردازيد) قرائتي جهت با زني از زنان ازدواج كرديد و از او كام گرفتيد بايد مهريه
كنند، كه عبارت از مباح است ذكر ميي فقهي كه به مذهب جعفري مرتبط تاييد نظريه

 'الي اجل مسمي  'بودن ازدواج متعه است و آن قرائت اين است (فما استمتعتم به منهن 
203Fفآتوهن اجورهن)

3 

 نزول قرآن ثالثاً: اسباب
شود، روشن و واضح مشاهده ميها  آن در آوردن بعضي اسباب نزول تاثير اماميه بر

 ﴿ سوره زخرف 57ي مثالً در آيه                  ﴾ 

هنگامي كه فرزند مريم به عنوان مثال ذكر شد قوم تو از آن خنديدند و سر و صدا به راه «

                                           
 .8/331التبيان  -1
 .370جوامع الجامع ص  -2
 مراجعه شود. 188تحريف قمي بر اين آيه در ص ، و به 84ـ 83، جوامع الجامع ص 6/166التبيان  -3

اند كه حمزه يكي از قراء سبعه است، قرآن را از امام جعفر گرفته: مجمع شيعه و ديگران ذكر كرده
گويد: جعفربن محمد تنها در ده حرف و ابن جزري در غايه النهايه في طبقات القراء مي 1/12البيان 

با هيچ كدام از قرائتهاي شيعه همخواني ندارد، و هيچ گونه  با حمزه اختالف داشت، و اين ده حرف
به كتاب » گويد: قرائت علي اين گونه بوديابيم، و امام جعفر در آخر مياثري از اماميه در آن نمي

 مراجعه شود. 1/196مذكور ص 



 223 فصل پنجم: تبيان اثر طوسي و تفاسير طبرسي

گويد: از پيامبر روايت شده كه روزي به كند و ميطوسي سبب نزولي ذكر مي 204F1»انداختند
ترسيدم كه در مورد شما آنچه نصاري در مورد عيسي گفتند علي گفت: اگر از آن نمي

گذشتيد حتماً خاك زير گفتم كه اگر كنار هر كس ميگفته شود، در مورد شما چيزي مي
داشتند، گروهي از منافقين اين را انكار كردند و گفتند: علي را به پاي شما را بر مي

  205F2.كردكند پس خداوند آيه را نازل عيساي مسيح تشبيه مي
آورد: از اهل بيت روايت شده كه اميرالمومنين گفت: ولي طبرسي سبب ديگري را مي

روزي نزد پيامبر كه در ميان مردم قريش بود آمدم، پيامبر نگاهي به من كرد و گفت: اي 
اي او را دوست داشتند و در علي شما بسيار به عيسي بن مريم شباهت داريد، دسته

اي او را دشمني كردند و در آن كردند پس هالك شدند، ودستهيدوست داشتن او افراط م
ماندند، پس  اي در مورد او ميانهنيز هالك شدند، و دستهها  آن دشمني ورزيدند، پس

  206F3 .نجات يافتند، و اين سخن پيامبر بر منافقين سخت آمد، پس خنديدند و آيه نازل گشت

﴿ ي نحلسوره 91ي و در آيه                  

                      ﴾ گويد: طبرسي مي

امام صادق گفت: اين آيه در مورد واليت علي و بيعت براي او نازل گشت، آنگاه كه 
207Fود: امارت اميرالمومنين را به علي تسليم كنيد.پيامبر فرم

4  
ي قلم طبرسي گفت: هنگامي كه قريش ديدند كه پيامبر علي را جلو و در مورد سوره

ي علي گمراه گشته است، پس خداوند اين سوره را انداخته است گفتند: محمد به وسيله

   ﴿ نازل كرد ﴾ تا ﴿      ﴾ اي بودند كه حرفهايي راو آن دسته 

                                           
نيز كشاند، آيا در مكه ي زخرف مكي است، طوسي پس چگونه از منافقين سخن به ميان ميسوره -1

 اند؟منافقين وجود داشته

 210ـ 9/209التبيان  -2
 9/53البيان ، مجمع436جوامع الجامع ص  -3

 ، و سوره نحل مكي است.249جوامع الجامع ص  -4
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﴿ زدند       ﴾ »گويد: مي .»داند كه چه كسي راهياب استتر ميو به

 يعني علي بن ابي طالب.
208F

1 
ي عبس مشهور و معروف است، ولي طوسي آنچه مفسرين ذكر و سبب نزول سوره

209Fكنداند را پرت ميكرده

د مردي از بني اميه كه با پيامبر نشسته بود گويد: در مورو مي 2
نازل گشت، آنگاه كه ابن مكتوم آمد و پيامبر از او روي گرداند و عبوس شد و به او 

 210F3.توجهي نكرد، پس خداوند آن را به پيامبر يادآور شد و او را معاقبه كرد
د يافتيم، پس از اينكه ميان اسباب نزول چيزهايي را كه به علي و بيعت او مربوط باش

باشند، و نازل شدن آن در مكه و همچنين سياق فهميم كه از هيچ طريقي صحيح نميمي
اما نسبت به غير از ابوالحسن امر مختلف است،  ،نهدآيات بر جعلي بودن آن قاطعيت مي

كند كه آورد و بيان ميمثال آن مانند آنچه در مورد سوره الليل آمده: طبرسي روايتي مي

 ﴿ ين آيهمراد از ا        ﴾  :گويد: ابن ابو دحداح است. بعد مي ]5[اليل

هائي كه مسلمان شدند الزبير گفت: اين آيه در مورد ابوبكر نازل گشت، زيرا ايشان بنده
ه و ديگران را خريد و آزاد كرد و اين آيات شامل هر كس كه رهمانند بالل و عامربن فهي

211Fشودحق خداوند را از اموالش بدهد مي بخواهد

ولي طوسي هيچ سببي براي نزول ذكر  4
 212F5.كندنمي
 

                                           
هاي نازل شده و بعد از علق نازل گشته، آن ، و سوره قلم از جمله اولين سوره504همان مرجع ص  -1

 اي كوچك بود.گاه كه علي پسر بچه

 .10/268التبيان  -2
 .10/269همان مرجع:  -3
 .502ـ 10/501مجمع البيان  -4
5- 10/363 
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 ائمه به عنوان مراد از كلمات خداوند: رابعاً: قرار دادن
سخت بود قرآن از نام و ها  آن قبالً در مورد آن افراط گراياني سخن گشوديم كه براي

ورد تحريف قرآن و بيرون كشيدن بيعت ائمه خالي باشد و ناچار به سخن گفتن در م
 نامهاي ائمه از آيات واليت پناه بردند.

كند، و را به چيزي تحريك ميها  آن يابيم كهو همين انگيزه را در طوسي و طبرسي مي
آن تاويل بسياري از آيات قرآن كريم است تا نام و واليت ائمه را اثبات كنند، و براي اين 

 آوريم:چند نمونه را مي

﴿ ي نساءهرسو 83ي يهدر آ                    

 ﴾ كند كه: فضل و رحمت خداوند عبارتند از ي خويش روايت ميطبرسي از ائمه

 213F1.»عليهما السالم«پيامبر و علي 

   ﴿ همان سوره 159ي و در آيه              ﴾ 

شود تا كند: روح هيچ كس از بدنش خارج نميو صادق روايت مي رطبرسي از امام باق
 214F2.اي كه چشمش روشن و تجديد نيرو كندمحمد و علي را نبيند به گونه

﴿ ي اعرافسوره 44ي و در آيه                  

                                     

    ﴾. كند، كه امام رضا فرمود: موذن طبرسي از تفسير قمي نقل مي

گويد امام علي گفت: موذن من هستم، و از ابن عباس لي است. و مياميرالمومنين ع
و طبرسي دوباره  !يابندكند: علي در كتاب خدا نامهايي دارد كه مردم آن را نميروايت مي

                                           
 3/274، التبيان 92جوامع الجامع ص  -1
 4/13التبيان  -2
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گويد: لعنت خدا بر كساني باد كه واليت دارد و ميبانگ برميها  آن گويد: علي در ميانمي
 215F1.كردند مرا تكذيب كردند و حق مرا ضايع

گويد: علي مردم را راند و ميي قبلي سخن ميو هنگامي كه از اصحاب االعراف آيه
گويد: پيامبر گفت: اي علي، گواينكه با هم در كند و ميبه بهشت و جهنم تقسيم مي

قيامت هستيم و عصاي در دست تو است، كه گروهي را به سوي بهشت و گروهي را به 
 .رانيدسوي دوزخ مي

ايستيم، كند كه گفت: ما ميان بهشت و جهنم ميسي از اميرالمومنين روايت ميو طبر
كنيم و شناسيم و او را وارد بهشت ميهر كس ما را ياري دهد او را با سر و صورتش مي

 216F2 .كنيموارد دوزخ مي شناسيم و او راهر كس با ما دشمني ورزد او را با سيمايش مي

 ﴿ ي نملسوره 82ي و در آيه                   

  ﴾ آن  گويد:طبرسي مي﴿  ﴾  امام علي است، و از تفسير عياشي شبيه اين را

 217F3.كندروايت مي

﴿ ي محمدسوره 30ي و در آيه       ﴾ كند روايت مي طبرسي

 218F4.با علي بن ابي طالب استها  آن (لحن القول) دشمني

﴿ ي قسوره 24ي و در آيه          ﴾  كند ادعا ميطبرسي 

گويد: هر كس با شما دشمني كه پيامبر فرمود: در روز قيامت خداوند به من و علي مي
219Fكنيد و هر كس به شما محبت ورزيده به بهشت وارد كنيد.ورزيده است به دوزخ وارد 

5 

                                           
 146جوامع الجامع ص  -1

 120ـ  8/119، التبيان 20/251مجمع البيان ط مكتبه الحياه  -2

 كر نكرده است.ولي طوسي ذ 9/306، التبيان 9/106مجمع البيان  -3

 دوباره طوسي ذكر نكرده است. 367ـ 9/366، التبيان 9/174مجمع البيان  -4

 .1/169التبيان  -5
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هاي ديگر آيند، بلكه براي ائمهو طوسي و طبرسي در تاويل بر امام علي منحصر نمي

﴿ اندي بقره گفتهسوره 37ي اند، از جمله آنچه در تاويل آيهنيز تاويالتي قرار داده   

            ﴾ » آدم كلماتي از پروردگار خود دريافت كرد و خداوند

گويد: در طبرسي بعد از نقل روايات مختلفي در تاويل كلمات مي »ي او را پذيرفتتوبه
جائز ها  اين روايت آمده كه آدم به پيامبر و اهل بيت ايشان توسل كرده است، و تمام

 220F1.است
گويد: گفته شده ـ و اين روايت مخصوص به و طبرسي بعد از نقل اين روايات مي

سوال كرد، ها  آن اهل بيت است ـ آدم بر عرش نامهاي معظم و مكرمي را مشاهده كرد، از
به او گفتند: اين نامها بزرگترين مخلوقات نزد خداوند هستند، و آن نامها عبارتند از: 

قبولي توبه و  جهت» عليه السالم«محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين، پس آدم 
 221F2.توسل كردها  آن ارتفاع منزلت خويش به

﴿ ل عمرانآي سوره 103ي و در آيه               ﴾ » همگي

-بينيم كه (حبل اهللا) را به ائمه تاويل ميمي »ي خدا چنگ بزنيد و پراكنده نشويدبه رشته

 222F3.كنند

   ﴿ ي نساءورهس 58و در مورد آيه                

             ﴾ »دهد كه امانتها را به خداوند به شما دستور مي

اي هر كدام كنند اين امري است براز بزرگان خويش روايت مي »صاحبان امانت برسانيد

                                           
 .1/89مجمع البيان  -1
كند: يكي اينكه مراد قرآن است، دومي: دين اسالم، طبرسي در تفسير حبل اهللا سه قول را ذكر مي -2

، 2/482ين است كه بر همه حمل شود: مجمع البيان گويد: كاملترين اي جعفريه، بعد ميسومي: ائمه
 .546ـ  2/545التبيان 

 .89، جوامع الجامع ص 3/234التبيان  -3



 شيعه دوازده امامي پيرامون اصول و فروع پژوهشي   228

گويند منظور از ) و مي1317از ائمه كه امارت را به ولي االمر بعد از خود بسپارد (

 ﴿ (اولواالمر) در اين آيه                      ﴾ 

د از خدا و رسول خدا و ولي االمر پيروي اياي كساني كه ايمان آورده« ]59[النساء: 

﴿ و 223F1»كنيد             ﴾  :224]83[النساءF2 باشد.ائمه مي 

225Fو مراد از اهل تذكر

﴿ در 3              ﴾  :از « ]43[النحل

226Fو منتخبين .»دانشمندان بپرسيد

 ﴿ در 4                ﴾ 

227Fو اجازه دادن .»ايمبندگاني كه انتخاب كرده« ]32[فاطر:

﴿ در 5           

                   ﴾  :جز كساني كه « ]38[النبأ

 د.نباشائمه مي »زنددهد هيچ كس حرف نميي شفاعت مياجازهها  آن خداوند به

﴿ ي بقرهسوره 208ي و در مورد آيه                    

       ﴾ »ايد همگي به صلح و آشتي در اي كساني كه ايمان آورده

 228F6.مراد از (السلم) وارد شدن به واليت است كنند كهاز اصحاب خويش روايت مي »آئيد

﴿ مائده 7 يو در مورد آيه                      

     ﴾ » به ياد آوريد نعمت خدا را بر خود و به ياد آوريد پيماني را كه با شما

 .»بست، بدانگاه كه گفتيد: شنيديم و اطاعت كرديم

                                           
 .89، و جوامع الجامع ص 237ـ 3/236التبيان،  -1
 .89، و جوامع الجامع ص 3/273همان،  -2
 .289، و جوامع الجامع ص 7/232التبيان  -3
 .389ع ص ، و جوامع الجام8/243التبيان  -4
 .10/249، التبيان: 9/427مجمع البيان  -5
 .2/302، مجمع البيان 2/185التبيان  -6
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 229F1.كنند كه مراد از ميثاق دخول در واليت استاز اصحاب خويش روايت مي

﴿ ي طهسوره 82ي و در مورد آيه                    

﴾ »آمرزم كسي را كه برگردد و ايمان بياورد و كارهاي شايسته بكند و من قطعاً مي

كنند كه مراد از اهتدا = راهياب، روي كردن به واليت روايت مي »سپس راهياب بشود
 230F2.است

﴿ سوره محمد: 26ي و در مورد آيه                

     ﴾ » اين بدان خاطر است كه به كساني كه دشمن چيزي هستند

 »كنيمي ميزكه خدوند فرو فرستاده است، گفته بودند: در برخي از كارها از شما پيرو
 231F3.استي خدا) واليت كند كه مراد از (فرستادهطبرسي روايت مي

 شود.بينيم كه به صورت مخصوص نامبرده ميو در مورد امام دوازدهم مي

﴿ ي بقرهسوره 3ي و در مورد آيه       ﴾ » كساني كه به غيب ايمان

كنند اينكه در زمان غيب مهدي و كنيم از ايمان به غيب حساب ميمشاهده مي »دارند
 232F4.ن به او ايمان داشته باشيموقت بيرون آمدن ايشا

 ﴿ ي انبياءسوره 105ي و در آيه             

        ﴾ »ايم كه بي گمان ما عالوه بر قرآن در تمام كتب نوشته

كند كه روايت مي رطبرسي از امام باق »واهند بردي ما به ارث خزمين را بندگان شايسته
  233F5.آن وارثين اصحاب مهدي در آخر زمان هستند

                                           
 .106، جوامع الجامع ص 3/459التبيان  -1
 .284، جوامع الجامع ص 7/196التبيان  -2
 .305ـ 9/304، التبيان 1/105مجمع البيان  -3
 .1/38، مجمع البيان 9/255التبيان  -4
 .296جوامع الجامع ص  ،7/284التبيان  -5
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﴿ ي نورسوره 55و در مورد آيه                 

                              

               ﴾ »اند از شما كه ايمان آورده خداوند به كساني

دهد كه آنان را قطعاً در زمين جايگزين اند، وعده ميو كارهاي شايسته را انجام داده
از بزرگان خويش  »ونه كه پيشينيان را جايگزين قبل از خود كرده استخواهد كرد همانگ

هاي ما اهل بيت هستند، خداوند آن را بر دست شيعهها  آن كنند: به خدا قسمروايت مي
 234F1.دهديكي از ما كه مهدي اين امت است انجام مي

﴿ سوره فتح 28ي و در مورد آيه                   

     ﴾ » خدا است كه پيغمبر خود را همراه با رهنمون و آئين راستين روانه

گويند: هنگامي كه مهدي بيرون مي »كرده است تا آن را بر همه آئينهاي پيروز گرداند
 235F2.شوندديگر باطل مي گيرد و تمامي اديانبيايد اسالم ميان تمام بشر جاي مي

باشد، و چنانكه پيدا و بعد: اين مهمترين آثار اماميه در تفسير طوسي و طبرسي مي
است طبرسي بيشتر تحت تاثير اماميه قرار گرفته است، و طوسي وطبرسي هر چند كه 

اند اما از كتاب را از اين ناحيه كه هيچ استنادي از قرآن و سنت ندارد محفوظ نداشته
-را با سابقينشان مقايسه ميها  آن رسند و هنگامي كهتر به نظر مياهل تشيع معتدلي همه

را به معتدل نسبي معرفي ها  اين دارند، به همين خاطر بينيم كه با هم بسيار فاصلهكنيم، مي
 كرديم و اال افراط و تفريط در ميان اين دو نيز واضح و روشن است!

                                           
 .318، جوامع الجامع ص 7/457التبيان  -1
 .9/127، مجمع البيان 9/336التبيان  -2
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 اوالً: تفسير صافي

قبالً ذكر كرديم كه تفسير شيعه بعد از اين دو تفسير يا با روشي معتدل و يا با روشي 
 اند.مسلك و روشي ميان افراط و تفريط را گرفتهافراط گرايانه و يا 

ي محمدبن مرتضي  دسترسي پيدا كردم: تفسير صافي، نوشتهها  آن و از كتابهايي كه به
و ايشان كوشش  ،ديهـ اين كتاب را به اتمام رسان 1075مشهور به محسن است. در سال 

ري كه عبارت بودند از ي قرن سوم هجگانهكه تمامي گمراهگريهاي كتابهاي سه ندا كرده
 سخن رانديم را ذكر نمايد.ها  آن تفسير عسكري و عياشي و قمي كه در مورد

ي كليني نقل تحريف و تاويالت فاسد بيشتري را از كتاب كافي نوشتهو و روايات 
كند. پس اين كتاب جانب افراط و تفريط را گرفته است و از شمار ادامه دهندگان مي

كنيم شود، و به اين خاطر در آن كتاب مشاهده ميحساب مي حركت تضليل و تشكيك
خويش نارواي ي كه قائل به تحريف قرآن شده است و اصحاب بزرگوار را مورد حمله

هاي افراط كند از كتابهاي فرقه كه براي قرآن ذكر مي فاسدي دهد و تاويالتقرار مي
 كند.نقل مي رفت سخن بميانها  آن گانه كه در موردگرايان و كتابهاي سه

 باشد: پس هر آنچه ازي جعفريه صحيح ميگويد: تفسير تنها از طريق ائمهايشان مي
236Fنباشد معتبر نيستها  آن

قرآن را براي يك نفر كه علي است تفسير كرده  غو پيامبر  1
237Fاست

-شود و ميور ميكنند حملهو به تمامي كساني كه تفسير را از صحابه روايت مي 2

كردند و در كردند و نسبت به خدا جسارت مياب نفاق را مخفي و پنهان ميگويد: اصح
 238F3.بستندكمال گستاخي بر پيامبر افتراء مي

                                           
 .2ص  1تفسير صافي ج  -1
 .8، 7، 6ص  1، ج 11ص  4ج  -2
 2ص  1ج  -3
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-ميها  آن ي جعفريه و دوستان و دشمنانگويد: بيشتر قرآن در مورد ائمهو ايشان مي

239Fباشد،

240Fكندو روايات فراواني در رابطه با تحريف قرآن ذكر مي 1

كه در  زندو گمان مي 2
 كند فراوان است.قرآن ناهمخواني و اختالفاتي كه بر تحريف داللت مي

گويد: و اما آگاه و با خبر شدن شما بر و مي كندو به عنوان مثال اين را ذكر مي

   ﴿ اختالف در                ﴾ 

و اگر ترسيدند كه درباره يتيمان نتوانيد دادگري كنيد با زنان ديگري كه براي « ]3[النساء:
اعتدال ميان يتيمان چه شباهتي با نكاح زن  »شما حاللند و دوست داريد ازدواج كنيد

و اند، چيزي كه منافقين از قرآن كاستهاست ي زنان كه يتيم نيستند، پس اين دارد، همه

يم و نكاح زنان بيشتر از سخن ميان يت
3
داد كه از قرآن كاسته شده  را شكيل ميقرآن  1

241Fاست!!

3 
گويد: از مجموع اين آورد و ميو صاحب صافي روايات تحريف را پشت سر هم مي

فهميم كه اخبار و همچنين روايتهاي ديگري كه از طريق اهل بيت گزارش شده است مي
ن قرآن نيست كه بر محمد نازل شده است، بلكه بعضي از آن مخالف قرآن در دسترس آ

از جمله نام علي و لفظ آل  ،است و بعضي منحرف و متغير و بسياري نيز حذف شده
اند، و اين قرآن به ترتيبي محمد و نامهاي منافقين و چيزهاي ديگري نيز كه حذف شده

 242F4.باشدكه خدا و رسول خدا از آن راضي باشند نمي
كند، بلكه آراء و نظريات طبرسي و به آوردن و پيگيري اين روايات اكتفا نمي و

 243F5.كندرا رد ميها  آن كند و بعددر مورد عدم تحريف قرآن نقل مي را طوسي و صدوق

                                           
 8ص  1ج  -1
 18، از اول تا ص 1ج  -2

 مراجعه شود. 450ـ  1/449جهت تفسير اين آيه به تفسير ابن كثير  18، 17ص  1ج  -3

 .18ص  1ج  -4
 باشد.، ايشان معتفد است كه قرآن غير از آن كتاب آسماني در دسترس مي20، 19ص  1ج  -5
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به جز سه نفر كه عبارتند از مقداد و ها  آن گويد: كه تماميو در مورد اصحاب مي
به نامهاي: ها  آن امبر مرتد شدند! و چهار نفر ازابوذر و سلمان فارسي همه بعد از پي

 244F1.ي سم اجتماع كردندابوبكر و عمر و عايشه و حفصه بر قتل پيامبر به وسيله
دارد و آن را با بيان بعضي از امثله و اين كتاب همچنين در ظلمات خويش قدم بر مي

  ﴿ ي بقرهكنيم: در تفسير اول سورهبيشتر مي            

    ﴾ »اين كتابي است كه هيچ گماني در آن نيست و راهنماي پرهيزگاران است« 

و اين جمله را  »ال ريب فيه 'عيل' كتابُ «كند كه گفت: از عياشي از امام صادق روايت مي
ماني در آن وجود ندارد. سپس كند: اين كتابي كه عبارت از علي است گاينگونه تفسير مي

شيعه) مورد ( گويد: به اين خاطر تنها متقينكند و ميرا به شيعه تفسير مي» متقين«ي كلمه
 245F2.كنندهستند كه از آن استفاده ميها  آن گيرند زيرا تنهااهتداء اين كتاب قرار مي

 ﴿ ي بقرهسوره 8ي و در مورد آيه                 

   ﴾ »گويند: ما به خدا و روز رستاخيز اي هستند كه ميو در ميان مردم دسته

گويند: مانند ابن اُبي و مي 246F3»ايمان داريم در صورتي كه باور ندارند و مومن نيستند
كه در كفري كه هايي  آن از منافقين،ها  آن اصحابش، و همچنين مانند اول و دوم و امثال

روي كردند، به خصوص هنگام قرار دادن گردد زيادهموجب ختم و غشاوه و نفاق مي

                                           
 .133ص  4، ج 148ص  1ج  -1
 .30ج ص  -2
و هدف ايشان از اول و دوم: ابوبكر و عمر است. برترين مسلمانان بعد از پيامبر (به  31ص  1ج  -3

 قول علي ع)
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بعد آنچه در تفسير حسن عسكري بر اين آيه آمده  247F1.اميرالمومنين براي خالفت و امامت
 248F2.كندنقل مي

كند و ديم نقل ميي قدر با قمي همصدا است و آنچه قبالً ذكر كرو در تفسير سوره
گويد: وجود قرآن متعلق به وجود امام است! و بعد از كند و ميبلكه به آن نيز اضافه مي

-گويد: اگر امام در شب قدر موجود نباشد قرآن نيز بلند مينقل روايتي از ابو عبداهللا مي

و ماند: و اين به اين خاطر است كه هر سال در شب قدر از تبيينات شود و باقي نمي
شود، پس اگر امام در شب قدر موجود نباشد تفاسيري كه متعلق به آن سال باشد نازل مي

زيرا كسي نيست تا بر او نازل شود پس قرآن  ،شوداحكام قرآن در مسائل روز نازل نمي
شوند تا نزد شود زيرا اين دو ـ قرآن و امام ـ با هم هستند و از هم جدا نمينازل نمي

249F!!چنانكه در حديث متفق عليه وارد شده است روند:پيامبر بر حوض مي

3 
-گانه هيچ كه نميتوانيم بگوييم كه تفسير صافي در افراط كمتر از تفاسير سهپس مي

 .باشد بلكه بيشتر هم هست

 ثانياً: البرهان في تفسير القرآن

يا سال  1107و از كساني كه با صافي هم عصر بوده سيد هاشم بحراني متوفاي سال 
باشد و ايشان كتابي به نام (البرهان في تفسير القرآن) دارد كه تمامي روايات مي 1109

 250F4.آوري كرده استجعفريه را در آن تفسير جمع
-اين كتاب تفاوت زيادي با تفسير صافي ندارد، ايشان نيز همان راه گمراهگري را مي

و در مورد  ،پندارد مي پيمايد، كتاب خداوند را از نظر نص و معني تحريف شده

                                           
 .168ص  1ج  -1
 177ص  1ج  -2

 كه قبال به عدم صحت اين حديث اشاره كرديم. 23ص  1ج  -3

 .83، 82العالم الجديد ال اصول ص  -4
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كند، و نگهدارندگان قرآن و حامالن شريعت اسالم از اصحاب بزرگوار بدگويي مي
 آورد.كند ميرواياتي دروغين كه گمراهيش را تاييد مي

توانيم از ابو ابي كه مي و روش اين تفسير گمراه و گمراهگري و اثرات اماميه در آن را
و از اخباري كه بحراني در آن كتاب آورده ها در جزء اول قبل از شروع به تفسير سوره

 درك كنيم.

 اين هم بعضي از مثالها:
فصلي در مورد اينكه قرآن تنها ائمه به صحيحي آن را جمع كردند «گويد: بحراني مي
 251F1.كندخبر را زير اين فصل ذكر مي 26و » دانندميها  آن تنهارا و تاويل قرآن 

كند كه از اميرالمومنين نقل مي 252F2)1347االقسام (باب فيما نزل عليه القرآن من «و در 

ايشان فرمود: قرآن 
3
باشد مي 3

3
و  ،آن در مورد ما و دشمنانمان 1

3
سنت و امثال و  1

 ،فرائض
3
 .فرائض و احكام است 1

كند كه فرمود: قرآن ت ميو ابو عبداهللا رواي 
4
 است. 4

 باشدگويد: از جمله چيزهايي كه بر خالف ما انزل اهللا است اين آيه ميبحراني مي

﴿          ﴾  :شما بهترين كساني هستيد كه براي « ]110[آل عمران

﴿د باشفات قرآني اين آيه ميو از جمله تحري »ايدمردم بيرون آمده       

    گويد: ي آخري را اضافه كرده و بعد ميكه اين جمله ]166[النساء:  ﴾يفي عل

  253F3.اينگونه نازل گشت

                                           
 15/17ص  -1
 21) ص 394ـ 1347( -2
 34ص  -3
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كند: اموراتي است كه بعد از عصر پيامبر رخ و اما آنچه بحراني بعد از نزول تاويل مي
وعده داده ها  آن مله غصب حق آل محمد، و نصرت و ياري كه خداوند بهداده است از ج

بود و آنچه خداوند به پيامبر خبر داده بود در مورد مهدي و بيرون آمدن ايشان و همچنين 
254Fباشد.اخباري كه مربوط به مرتدين مي

1 
اي باشد ولي معني مربوط به قومي ديگر باشد اين و اما در مورد آنچه مخاطب دسته

﴿ كشاندآيه را به ميان مي                     ﴾ 

در كتاب تورات به بني اسرائيل اعالم كرديم كه دوبار در سرزمين تباهي « ]4[اإلسراء: 
 گويد خطاب به جماعت امت محمدمي ،»كنيدورزيد و برتري جوئي بزرگي ميمي

 255F2.است
 كشاندكند اين آيه را به ميان مياما در مورد رد كردن كسي كه ارتداد را انكار مي

﴿          ﴾  :ي ملتها را روزي گروه عظيمي از همه« ]83[النمل

 گويد:ي فاتحه ميو در تفسير سوره 256F3»اندكردهآوريم كه آيات ما را تكذيب ميگرد مي
 شناسند.به شك اندازاني كه امام را نمي» و الضالين«پرستان، بت» غير المغضوب«

كند كه گفت: خداوند كوهي كه دنيا را احاطه كرده و آبي و از ابي جعفر روايت مي
رنگي ياقوت مانند دارد را خلق كرد، كه رنگ آبي بودن آسمان از گرفتگي همان رنگ 

را خلق كرده كه هيچ كدام از فرائض كه بر ما  مخلوقيها  آن كوه است، و پشت سر
 كنند، ودو مرد از اين امت را لعنت ميها  آن نگذاشته، و تمامها  آن واجب گردانيد، بر

 را نيز نام برد.ها  آن

                                           
 35ص  -1
 .36ص  -2
 .37ص  -3
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كند كه گفت: پشت سر اين خورشيد چهل خورشيد و دوباره از ايشان روايت مي
ها  آن ل سال است و مخلوقات بسياري دربا هم چهها  آن يديگر وجود دارد، كه فاصله

دانند كه خداوند آدم را خلق كرده يا نكرده است و پشت سر اين ماه و نمي ،وجود دارد
چهل سال است و مخلوقات بسياري كه ها  آن ي ميانچهل ماه ديگر وجود دارد و فاصله

ها  آن براي وجود دارد، و لعنت كردن اول و دومها  آن به خلق آدم آگاهي ندارند در
 كه مامور هستندها  آن ي برياه همانند زنبور عسل در تمام اوقات الهام شده است و فرشته

  257F1.شوندتعذيب ميها  آن هر وقت لعنت نكردند از طرف
بينيم كه در گمراهي خويش و اينگونه امثال را در اين تفسير همانند تفسير قبلي مي

 258F2.داردقدم بر مي
 .كه آورديم روش و منهج بحراني را نيز فهميديمو با اين چند مثالي 

 ثالثاً: بحار االنوار

و از جمله كساني كه در عصر تفسير صافي و برهان زندگي را سپري كرده محمد باقر 
 .است 1111مجلسي ومتوفاي سال هزار و صدو يازده 

-ميها  آن و ايشان از مشهورترين علماء جعفريه و داراي مكانت و منزلت واالي نزد

 باشد.
دارد كه بسياري چيزها را در آن قرار داده » بحار االنوار«و مجلسي كتاب بزرگي به نام 

است و ايشان اين كتاب بحار االنوار را براي تفسير ننوشته است، بلكه جهت خدمت به 
ي اثني عشري آن را نوشته است، و سخن گفتن او در قرآن از اين باب مذهب جعفريه

را به بحث امام مخصوص كرده است كه در زير اين كتاب صد باب را  باشد و كتابيمي
باشد: يعني آياتي كه در مي» ابواب اآليات النازله فيهم«قرار داده است كه از جمله آن بابها 

                                           
 ، و مراد ايشان از اول و دوم ابوبكر و عمر است.47ص  -1

 شود. نيز مراجعه 260به تفسير الميزان ص  -2
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صفحه و دو جزء  600مورد ائمه ـ به زعم ايشان ـ نازل گشته است، كه اين ابواب در 
259Fقرار گرفته است

يعني  »مامتهإفضله و عيل ةشانه الدال يف ةاآليات النازلبواب أ«و همچنين  1

صفحه و دو جزء قرار گرفته  450آياتي كه در مورد امامت علي نازل شده، كه اين نيز در 
  260F2.است

و كافي است كه عناوين بعضي از آن ابواب را نام ببريم تا افراط اين گمراه را نمايان 
 كنيم، از جمله آن بابها:

261Fمه آيات و بيانات و كتاب خداوند هستندباب اينكه ائ

و امانت در قرآن عبارت از  3
262Fامامت است

263Fها انوار خداوند هستند و تاويل كردن آيات نور در مورد آنها  آن و 4

و  5
.. و كفار و ها. آن تاويل كردن مومنين و ايمان و مسلمين و اسالم به ائمه و واليت

264Fها و عزي به دشمنان و مخالفان آنو طاغوت و الت  مشركين و كفر و شرك و بت

 و 6
265Fاندبهترين امت و ائمه هستند كه براي مردم بيرون آمدهها  آن

طرف خدا و روي ها  آن و 7
266Fهستندها  اين خدا و دست خدا و امثال

و امام علي در قرآن عبارت است از مومن، ايمان،  8
ز كفر، فسوق و عصيان دين، اسالم، بينه و سالم، و خير البريه، و دشمنان علي عبارت ا

                                           
 صفحه است. 402از اول تا آخر كه  24تا آخر جزء، و ج  167از ص  23آن دو جزء: ج  -1

 192از اول تا ص  36، و ج 436تا آخر جزء ص  183از ص  35ج  -2

 211ـ 206ص  23ج  11باب  -3

 283ـ 273ص  23ج  16باب  -4

 205ـ 204ص  3ج  18باب  -5

 390ـ 354ص  23ج  21باب  -6

 158ـ 153ص  24 ج 46باب  -7

 203ـ 191ص  24ج  53باب  -8
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و در مورد علي ـ صلوات اهللا عليه ـ ذكر و نور و هدي، و تقوا نازل گشته  267F1دنباشمي
268Fاست

 269F3.ي بزرگ خدا استو علي نبأ و خبر عظيم و همچنين آيه و نشانه 2
گانه قرن سوم هجري و بسياري از كتابهاي افراطي شيعه نقل و مجلسي از تفاسير سه

هاي خويش را نيز ارائه كند بلكه بسياري اوقات نظريهنقل اكتفا نميكند ولي تنها به مي
 .دهدمي

كند و ايشان را ي ايشان داللت ميو هر چند تاليف به شكل ابوابي كه بر فساد عقيده
رساند اما آوردن آراء و نظريات ايشان حقيقت را بهتر به سقوط گاه افراط گرايان مي

 كند. روشن مي
كند: جبرئيل اين آيه را بر يات كه از امام ابو جعفر گزارش داده نقل مياز كافي سه روا

 ﴿ محمد نازل كرد:                 ﴾ في « ]90: ة[البقر

﴿ نازل گشت غگويد: جبرئيل با اين آيه بر محمد و مي »بـَْغيا يعل     

          ﴾ يفي عل ]23: ة[البقر  ﴿        ﴾ گويد: اين آيه و مي

 ﴿ را نازل كرد                 ﴾  :يّ في عل ]47[النساء ﴿  

  ﴾. 
270Fگويد:ز اين روايات مجلسي ميو بعد ا

 'فرمايد: علي عبدنا بيان قول خداوند كه مي 4
اند، پس چگونه ي علي نازل گشته مشكوك بودهشايد در مورد آنچه درباره 'في علي (ع)

رد كرد و گفت: قرآن معجزه است و امكان ندارد از طرف كسي ديگر ها  آن خداوند بر

                                           
 352ـ 336ص  35ج  13باب  -1

 407ـ 394ص  35ج  20باب  -2

 4ـ1ص  36ج  25باب  -3
مراجعه شود، كليني اين سه روايت را از علي بن  373ـ 372ص  23به روايات و بيانات ايشان در ج  -4

 كند.ابراهيم قمي نقل مي
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﴿ ي نساء اينگونهوائل سورهي سوم در اباشد و اما ابتداي آيه           

             ﴾  :و آخر آن در آخر همان سوره اينگونه ]47[النساء 

﴿                        ﴾  :است،  ]174[النساء

جا است، پس افتادن آخر  و شايد چيزي در خبر ساقط شده باشد، و نام ايشان در دو
اولي و اول دومي روشن است، و يا اينكه در مصحف آن بزرگواران يكي از آن دو آيه 

 همين طور باشد و...
  .ودجهت اطالع بيشتر بر تفسير مجلسي به آن مراجعه ش

كند سپس مجلسي سه روايت از كافي كه از امام ابو عبداهللا جعفر الصادق روايت مي
271Fكندنقل مي

 د از:تنهم عبارها  آن و 1

  ﴿ در مورد اين آيه                    ﴾  آل]

ها  آن روي كردند توبهه بعد از ايمان كافر گشتند و در كفر زيادههايي ك آن«] 90عمران: 
 غگفت: در مورد فالن و فالن و فالن و فالن نازل گشت: ابتدا به پيامبر  »باشدقبول نمي

(من كنت ايمان آوردند ولي بعد از عرضه كردن واليت علي كافر شدند زيرا پيامبر فرمود 

دادن به اميرالمومنين ايمان آوردند، سپس كافر گشتند، به بيعت ها  آن مواله) مواله فعيل

زيرا بعد از فوت پيامبر به ايشان بيعت ندادند، و بعد از آن به كفرشان اضافه كردند، و به 
 كساني هستند كه ايمان در قلبشان باقي نمانده است.ها  آن ديگري بيعت دادند،

 ﴿ ي محمدسوره 25ي و در مورد آيه                  

 ﴾ » كساني كه بعد از روشن شدن هدايت به كفر و ضالل پيشين خود بر

گويد: فالن و فالن و فالن به سبب ترك واليت اميرالمومنين علي مرتد مي »گردندمي

﴿ ي محمد را خواندمسوره 26ي شدند، بعد آيه                

                                           
 376ـ 375ص  23ج  -1
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        ﴾ »به دشمنان نازل ها  آن اين بدان خاطر است كه

گفت: به  »كنيمگفته بودند: در برخي كارها از شما اطاعت و پيروي مي ،خداوندي  شده
ان نازل گشت، و جبرئيل (ع) در اصل اين آيه خدا قسم در مورد آن دو و اتباع و پيروانش

﴿ نازل كرد غاينگونه بر محمد  را              ﴾  في

﴿ يعل       ﴾  گفت: بني اميه را به عهد و پيمانشان دعوت كنيد تا

 داده نشود و چيزي از خمس به ما ندهيد، و گفتند: اگر بهبه ما  غامارت بعد از پيامبر 
كنند، نميها  آن شوند، و توجه به بودن امارت درميانبدهيم به چيزي محتاج نميها  آن

كنيم، و آن هم ايم از شما پيروي ميپس گفتند: به بعضي از آنچه به آن دعوت شده
 و قول خداوند كه فرمود: بخشيم،ي خمس است، كه چيزي از آن به شما نميمساله

و آنچه خداوند نازل كرد واجب گردانيدن واليت اميرالمومنين بود، و  »وكرهوا ما نزل اهللا«

 باشد، سپس خداوند اين آيه را نازل كردي وحي ابو عبيده مينويسندهها  آن ياز جمله

﴿                          ﴾  :80[الزخرف[ 

برند ي محكمي را گرفتيم، آيا گمان ميبلكه آنان تصميم محكمي گرفتند و ما نيز اراده«
واليت سومي، ايشان در مورد . »شنويمكه ما اسرار پنهاني و سخنان در گوشي آنان را نمي

 ﴿ ي حجسوره 25ي آيه      ﴾ » كساني كه با توسل به ظلم در آن

نازل گشت: زيرا وارد كعبه ها  آن گويد: در موردمي »گردندسرزمين مرتكب خالف مي
پيمان شدند، شدند، و بر كفر و انكار آنچه در مورد اميرالمومنين نازل گشته متعاهد و هم

 .و به سبب ظلم به پيامبر و ولي ايشان مرتد شدند
 گويد:و بعد از اين روايات مجلسي مي

 بيان و توضيح:
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 ﴿ در مورد اين آيه   ﴾ 137ي نساء شماره گويم: اين آيه در سورهمي 

 ﴿ اينگونه است:                       

           ﴾ »آورند و سپس كافر ميبي گمان كساني كه ايمان مي-

افزايند شوند، و سپس بر كفر خود مياورند و ديگر بار كافر ميشوند و باز هم ايمان مي
 .»بخشدهرگز خداوند ايشان را نمي

 ﴿ نگونه است:اي 90ي آل عمران شماره و در سوره         

                  ﴾ » كساني كه بعد از ايمانشان كافر

ت و شايد جه »شودي آنان قبول نميافزايند هيچگاه توبهشوند و آن گاه بر كفر ميمي
قسمتي از يكي از آن دو آيه را به ها  آن توضيح و بيان اتحاد و همبستگي مفاد و معاني

گونه باشد، و آنچه ظاهر همين» ع«ها  آن ديگري انضمام كرده باشد، و احتماالً در مصحف
است مراد از ايمان در آن دو جا تنها اقرار به زبان است و مراد از كفر تنها انكار به زبان 

 علي بن ابراهيم نيز در تفسير خويش به اين تصريح كرده است.است، و 
دهد: اولي و قول ايشان كه گفت: فالن و فالن و فالن: اين كنايه دو احتمال را مي

اينكه مراد از آن بعضي از بني اميه همانند عثمان و ابو سفيان و معاويه باشد، پس مراد از 
بوبكر و عمر و ابو عبيده است، زيرا ظاهر كالم كساني كه ما انزل اهللا را دوست نداشتند ا

است. احتمال دوم اينكه » الذين ارتدوا«همان ضمير راجع در » قالوا«اين است كه فاعل 
 مراد از كنايات ابوبكر و عمر و عبيده باشد.

ها  آن نيز »الذين ارتدوا«و  »الذين كرهوا«گردد و مراد از و ضمير قالوا به بني اميه برمي

 در مورد«باشد و مراد از شند، پس اين از قبيل قرار دادن ظاهر در جاي ضمير ميبامي
 باشد.مي» للذين كرهوا«ابوبكر و عمر است كه اين تفسير » نازل گشتها  آن

ها  آن جرئت بيعت بر منع واليتها  آن و قول ايشان كه گفت: در بعضي چيزها: شايد
ها  آن اند، بعد در هر دو مورد بابيعت كردها ه آن را نداشته باشند ولي در منع خمس با
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272Fبيعت كردند

ها روايت كه مربوط به و مجلسي بعد از به اتمام رساندن بيانات قبلي ده 1
 گويد:كند، بعد ميباشند را ذكر ميتحريف قرآن و تكفير اصحاب بزرگوار پيامبر مي

امامت اميرالمومنين و  اين را بدان كه استفاده از لفظ شرك و كفر براي كساني كه به
بر ديگران اعتقاد نداشته باشند، داللت بر كافر و ها  آن ي بعد از ايشان و فضيلتائمه

273Fكندماندگار ماندن در آتش دوزخ مي

-آورد، ميسپس براي اثبات حرف خويش دليل مي 2

ئمه گويد: اماميه در مورد كسي كه امامت يكي از امي» المسائل«گويد: شيخ مفيد در كتاب 
حرف زده را رد كند اتفاق نظر دارند، ها  آن را رد كند و آنچه خداوند از وجوب اطاعت

گويد: اماميه ، و در جاي ديگر مياستكه آن فرد كافر و گمراه و مستحق ماندن در دوزخ 
گذاران كافر هستند، و بر امام واجب است كه بعد از دعوت اتفاق دارند كه تمامي بدعت

توبه كردند و به ايمان ها  آن تمام كند، سپس اگرها  آن به كند و حجت را براستتاها  آن از
را به خاطر ها  آن شود واال اگر توبه نكردند امامهمانند مومن رفتار ميها  آن برگشتند با

 شود.اينگونه بميرد وارد دوزخ ميها  آن رساند و هر كس ازارتداد به قتل مي
ي مجلسي امتدادي هميم كه كتاب بحار االنوار نوشتهفو با آوردن اين چند كلمه مي

باشد و مي ـ قرآنآسماني خداوند متعال ـ براي حركت گمراهگري و تشكيك در كتاب 
 274F3.كندعشريه را نمايان ميي اثنيجانب افراط و تفريط در مذهب جعفريه

                                           
 .378ـ 23/376 -1
گذاشته است كه » باب كفر و نفاق و فضيلت اعمال سه نفر«و مجلسي باب ديگري را به نام  23/390 -2

مراجعه  252تا  8/208باشد. به كتاب ايشان ي راشدين ميگانهمراد از ايشان از سه نفر: خلفاي سه
 شود.

ات فراواني در فقه مذهب باشد، كه تاليفشيخ محمد جواد يكي از دانشمندان معاصر شيعي مي -3
پنجگانه به نگارش در آورده، و مذهب جعفري را مانند مذهب پنجم معرفي كرده است، و تقريباً 

شود و در مورد بسياري از تاليفات شيعه به نظرپردازي روي اعتدال در تاليفات ايشان مشاهده مي
دانسته است آنچه در بحار گويد: به نظر شما مجلسي خود كرده است و در مورد كتاب مجلسي مي

 247نوشته يا ندانسته است؟! فضائل امام علي ص 
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 رابعاً: تاويل آيات واضح و روشن

آوري آياتي كه گمراهان همفكرش عو مجلسي نخستين كسي نيست كه راجع به جم
اند توجه كرده باشد، به عنوان به تحريف آن در لفظ و معني مرتكب گناه و جرم شده

فضل  يف ةيات الباهرويل اآلأت«الدين بن علي نجفي كتابي به نام نمونه قبل از ايشان شرف

 275F1.دهدرش ميبه نگارش درآورده، و مجلسي بعضي از روايات آن را گزا »ةالطاهر ةالعرت

كند بلكه به ترتيب بندي نميولي اين كتاب مانند مجلسي آيات را زير ابواب جمع
ي بقره بيشتر از آنچه حسن رود ـ و در آوردن بعضي از آيات سورهمي سوره جلو

كند و تحريف در نص قرآن را از آوري ميعسكري در تفسير خويش ذكر كرده را جمع
 كند.ل ميآموزش كليني نققمي و دانش

و در اينجا به ذكر مثال نياز نداريم، زيرا تمام اين كتاب صورت روشني براي آن گمراه 
كه مانند اين كتاب هستند سخن ها  آن و در مورد بسياري از كتابهاي ،باشدگر ميگمراه

 گوئيم.مي

 خامساً: تفسير شبر
دن تضاد در و چنانكه پيدا است حركت تضليل و تشكيك قويتر از حركت جلوه دا

اند و داراي مقام باشد و در تمام آن سه كتابي كه در قرن سوم هجري نوشته شدهقرآن مي
ام و يا باشند و در تمامي كتابهاي تفسير جعفريه كه پيدا كردهمي و منزلت وااليي نزد شيعه

نسبي يا ي طوسي نيافتم كه در اعتدالي ام هيچ كتابي را مانند تفسير التبيان نوشتهخوانده
قرار گرفته باشد ولي بعضي تفاسير در اين اواخر نمايان شدند كه نه به آن  افراط كم

رسند و نه در نازلترين سطح قرار دارند، و از جمله آن كتابها تفسير قرآن كريم مستوي مي
 276F2.باشدي سيد عبداهللا شبر مينوشته

                                           
 .23/168بحار االنوار  -1
 هجري وفات كرده است. 1242در سال  -2
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فراط ايشان نكات زير را ي او براي روشن كردن آثار اماميه در آن تفسير و اندازه
 شويم:يادآورد مي

گونه نصي از عبداهللا شبر نيافتم، ولي ظاهراً اوالً: نسبت به تحريف يا عدم تحريف هيچ
كنيم كه بسياري اوقات به به گفتن تحريف در قرآن ميل دارد و اين را در آن مشاهده مي

 ئتها:كند، و از جمله آن قرامتن قرآن به عنوان قرائتي اشاره مي

﴿ 110، 104، 102ي آل عمران آيات در مورد سوره                

           ﴾. مون«، تقيه، و »تقاته«گويد: شبر ميسلم «

تقيه به علت تاكيد يكي از مسلمون با تشديد الم خوانده شده است، و تحريف تقوي به 
 باشد.مبادي شيعه مي

ي مسلمون با تشديد هم به معني تسليم براي پيامبر و امام بعد از و خواندن كلمه
 277F1.كندايشان تفسير مي

﴿ ي دوم:و آيه                            

       ﴾ 278كندرا به ائمه تبديل مي» امه«ي كه كلمهF

-مراد ايشان ائمه 2

 باشد.ي جعفريه مي

 ﴿ ي سوم نيز همين كار را انجام داده استو در آيه         

                 ﴾ گويد: مراد آل محمد عليهم مي

 279F3 .خوانده شده است» كنتم خير ائمه«السالم است، و 

                                           
 .96تفسير شبر ص  -1
 نگاه كن 96به تفسير ايشان ص  -2

 97ص  -3
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﴿ رحجسوره ال 41ي و در آيه          ﴾  جار و مجرور را به

به اضافه كردن صراط به علي آن را  ،گويد: صراط عليكند و مياسم علي تبديل مي
 280F1.كندقرائت مي

﴿ سوره حج 52ي و در مورد آيه                     

         ﴾ » ايم، مگر اينكه هنگامي از تو رسولي و نبي نفرستادهپيش ما

گويد: از شبر مي »وت كرده است، اهمريمن در تالوت او القاء شبهه كرده استكه تال
281Fبيندشنود ولي فرشته را نميائمه روايت شده است: آن امام است كه صدا را مي

و از  2
 282F3.اينگونه مثالها زياد هستند

 از 9ي كند، ديدگاه ايشان نسبت به آيهو آنچه شبر را به قائلين به تحريف انضمام مي

﴿ باشدي الحجر ميسوره                     ﴾ » ما قرآن را نازل

كند: ما آن را نزد كه اين را اينگونه تاويل مي »كنيمايم و ما نيز از آن محافظت ميكرده
-ريم، و ميدااهل ذكر يكي بعد از ديگري تا ظهور مهدي يا در لوح المحفوظ نگه مي

 283F4.گرددگويند: كه ضمير به پيامبر برمي
به  كند: بينيم كه شبر نسبت به اصحاب و امهات المومنين اطهار بدگويي ميثانياً: مي

ي تهمتي كه به عائشه ام المومنين وارد ي نور كه در مورد تبرئهعنوان نمونه آيات سوره

                                           
 264تفسير ايشان ص  -1

 328ص  -2

 مراجعه شود. 425، 353، 212، 146به عنوان نمونه به ص  -3

گويد: شبر در اول معتقد بود كه قرآن تحريف شده است! اما وقتي با استاد محمد حسن ذهبي مي -4

برخورد كرد نظر خود را تغيير داد و گفت: بايد در قرآن تاويالتي بشود.  »نا له حلافظونإ«ي آيه
 .2/191التفسير و المفسرون 
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دهد و رئه كرده نسبت ميد او را تبزند، و شبر اتهام را به كسي كه خداونكردند حرف مي
 گويد:مي

﴿      ﴾  مْ «و كسي كه بخش عظيمي از آن را به عهده داشته نْهُ لَهُ » «مِ

ظِيمٌ  ابٌ عَ  با اجرا كردن حد بر ،يا در دنيا ،عذاب بزرگ و دردناكي در آخرت دارد »عذَ

ي و آن تهمتي كه عائشه به او از حامله شدن ي قبطگويد: در مورد ماريهرا دارد، ميها  آن
شود در مورد عائشه نازل با ابراهيم به جريج قبطي وارد كرد نازل گذشت، و گفته مي

284Fگشت.

1 

 ﴿ ي توبهسوره 40ي و در مورد آيه              

                       ﴾ » اگر پيامبر را

ياري نكنيد، خدا او را ياري كرد، بدانگاه كه كافران او را بيرون كردند در حالي كه هو 
دومين نفر بود، هنگامي كه آن دو در غار شدند، در اين هنگام پيغمبر خطاب به رفيقش 

براي شبر سخت است كه از آسمان تكريم براي  »مخور كه خدا با ما است گفت: غم
كند، بلكه بار ديگر بر خداوند ابوبكر نازل گردد، و ايشان به نفي اين تكريم اكتفا نمي

قرار  غبندد، و آيه را به عنوان اتهامي براي بزرگترين مسلمانان بعد از پيامبر افتراء مي

 ﴿ گويد:دهد، و به اين خاطر ميمي     ﴾ گونه مدحي در خود اين هيچ

ي  سوره 34ي شود مانند: آيهنگرفته است زيرا مومن بعضي اوقات با كافر همسفر مي

﴿ كهف          ﴾ »باغبان به دوست مومن خود گفت«، ﴿  ﴾ 

ها  آن طراب و تكان را از خود نشان داد كه نزديك بود بهابوبكر از جان خود ترسيد و اض

  ﴿ نهي كرد را بفهماند، پس پيامبر او  ﴾ خدا به ما آگاه است ﴿   

    ﴾ آرامش خويش را ﴿  ﴾  بر پيامبر نازل كرد، و در آوردن ضمير به صورت

                                           
 ز آن حرف زده بود اشاره كرديم مراجعه كن.و به آنچه در مورد افك كه قمي ا 238ص  -1
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اند چيزهايي نهفته است كه بر هيچ كس مخفي و بودهمفرد، در حالي كه ديگران نيز با ا
 .باشدنمي

كند و تحريف در معني را به تحريف در نص نيز ي خويش افراط ميثالثاً: شبر در ائمه
 كند.اضافه مي

﴿ گويد:ي قدر ايشان نگاه كن، كه ميبه عنوان نمونه به تفسير سوره       

  ﴾ گردندجبرئيل يا مخلوقاتي بيشتر از مالئكه نازل مي ﴿   ﴾ هر سال به 

  ﴿ دهد كه به نزد پيامبر و بعد از ايشان به نزد ائمه نازل شونددستور ميها  آن ﴾ 

﴿ همراه تمامي مقدرات در آن سال  ﴾  به خاطر حصر، خبر تقدم پيدا كرده است

ي به جز سالمتي چيز ديگري وجود ندارد به خاطر زيادي سالمي كه مالئكه بر ولي يعن
 285F1.فرستندامر مي

 ﴿ كند،ي معارج بعد از اينكه به مكي بودن آن اشاره ميو در مورد سوره ﴾ 

﴿ خواستاري درخواست كرد،   ﴾ گويدپيوندد) ميبه عذابي كه به وقوع مي :

286Fوقتي

نازل گشت يكي از منافقين در روز غدير گفت: خداوندا اگر اين راست است و از  2

                                           
 562ص  -1
ها، به سخنان يكي از اهل تشيع در  كند نه هر دوي آندر آنچه به انزل سكينه بر پيامبر اشاره مي -2

﴿ ي بقرهي سورهتفسير آيه               ﴾ گويد:كنيم. طبرسي مياشاره مي 
به صورت تثنيه خودداري » عليهما«به صورت مفرد آورده و از » فتاب عليه«به خاطر اين خداوند 

كرده است كه اختصار را رعايت كند و به خاطر ايجاز و تغليب آن حذف را ايجاد كرده است، 

﴿ باشدي توبه نيز همينگونه ميسوره 62ي همچنانكه در آيه         ﴾  و معني

﴿ ي جمعهراضي كردن هر دو است، و در اخر سوره» يرضوهما«آن              

   ﴾. 
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باشد سنگي از آسمان بر ما بفرست، پس خداوند سنگي به او زد و او را به طرف شما مي
 !!قتل رساند

﴿ از سوره هود 8ي و در مورد آيه                ﴾ » اگر

گويد: امام صادق گفت: آن اصحاب مي »عذاب را تا مدت معدودي به تاخير اندازيم
 287F1.باشندمهدي هستند كه به اندازه اصحاب اهل بدر مي
كنم براي فهميدن اثرات اماميه در آن كافي اين بعضي از تفسير شبر بود، كه فكر مي
ت قرار دارد اما به افراط نزديكتر از اعتدال باشد، و اين هر چند در منزلتي ميان دو منزل

 باشد.مي

  سادساً: كنز العرفان

-آن كتابها، به سبك ديگري از نوشتن تفسير روي ميبحث و بررسي در و بعد از 

باشد، و براي اين هم به دو كتاب كه يكي جانب آوريم، كه مخصوص به آيات احكام مي
 كنيم.ره مياعتدال و ديگري راه افراط را گرفته اشا

-مقدادبن عبداهللا السيوري حلي مي ينوشته» كنز العرفان في فقه القرآن«كتاب اول، 

288Fباشد

ي جعفريه بر آن است و با تمامي مذاهب يا و اين كتاب به احكامي كه راي شيعه 2
ي سوره 86يكند. به عنوان نمونه در تفسير آيهباشد اشاره ميبعضي از مذاهب مخالف مي

﴿ مائده                                  

           ﴾ » اي مومنان هنگامي كه براي نماز به پا

را همراه با آرنجها بشوئيد و سرهاي خود را مسح كنيد  خواستيد صورتها و دستهاي خود
 .»و پاهاي خود را همراه با قوزكهاي خود را بشوئيد

                                           
 تا اوائل قرن نهم هجري زندگي كرده است. -1

 10، 9ص  -2
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كند و جهت اثبات واجب بودن مسح بينيم كه در آخر آيه توقف طوالني مياو را مي
 289F1.كندكوشش بسياري را ميها  آن دو پا نه شستن

﴿ ي نساءسوره 86ي و در تفسير آيه                ﴾ 

ي زيبايي و بهتر از آن با همانند آن، آن را پاسخ هرگاه شما را درودي دادند بگونه«
براي اثبات وجوب پاسخ سالم در وسط نماز كوشش و تالش فراواني به كار  »گوئيد

 290F2.گيردمي

﴿ بهي توسوره 28و در مورد آيه                 

     ﴾ » بي گمان مشركان پليدند، لذا نبايد پس از امسال به مسجدالحرام وارد

كند كه عبارت است از: مشركين نجس به استخراج چند حكم در آن اشاره مي »شوند
بچسپد دوباره نجس ها  آن و هر آنچه با رطوبت بهها  آن اشند، و آثاربعيني نه حكمي مي

-هستند، و درست نيست كه وارد مسجدالحرام و مسجدهاي ديگر نيز بشوند، بعد مي

291Fگويد: در تمام آنچه گفتيم به اجماع تمامي علماء با كافران هيچ گونه فرقي ندارند.

3 
ها  آن رسيم كهفريه به اين مطلب ميو در حين بررسي و تحقيق در مورد كافر نزد جع

اند، حتي اند، و به كفر بسياري از مسلمين حكم كردهبه مفهوم كافر توسعه و گسترش داده
292F!!كنندغير از جعفري را كافر و مشرك اعالم ميها  آن بعضي از

4 

  ﴿ ي احزابسوره 56يو در مورد آيه                    

                  ﴾ » خداوند و فرشتگان بر پيغمبر درود

از اين بحث  »و چنانكه سالم كردند ...د، اي مومنان! شما هم بر او درود بفرستيدنفرست مي

                                           
1- 70 ،71 
 22، 21ص  -2
 اجعه شود.به جزء چهارم همين موسوعه بحث سئور آدمي مر -3
 مراجعه شود. 61ـ 58به كتاب ايشان ص  -4
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باشد، نه تنها به تبعيت بلكه به مي كند كه درود بر آل به تبعيت از پيامبر مشروع و جائزمي
 ، بلكه درود فرستادن بر يكي ازاللهم صل علی آل حممدصورت مفرد هم جائز است مانند: 

باشد و اين درود در نماز واجب و در غير نماز سنت است، به تنهايي نيز جائز ميها  آن
شود عبارت است  درود فرستادهها  آن كه واجب است در نماز برها  آن گويد: وسپس مي

هستند، و فاطمه نيز به خاطر » آل«ها  آن از ائمه معصوم، به خاطر اجماع اصحاب بر اينكه
 شود.حساب ميها  آن ي تن پيامبر است بااينكه پاره
غصب از ايشان  ائمه گويد: ائمه در مقام پيامبر جانشين هستند، و مقام جانشينيو مي

 293F1.شده است

﴿ سوره نساء 101ي و در مورد آيه                

               ﴾ » هر گاه در زمين به مسافرت

بالئي به  را كوتاه خوانديد، گناهي بر شما نيست اگر ترسيديد كه كافران پرداختيد و نماز
كند از به استخراج احكامي دست پيدا مي »اي گرفتارتان گردانندشما برسانند و به فتنه

جمله: وجوب قصر نماز و اگر يك سال هم طول بكشد ولي اين نزد ما به غير از چهار 
مكان كه عبارت است از: مسجد مكه، و مدينه، و جامع كوفه، و حاير شريف مخصوص 

ر اين اجماع دارند، زيرا نماز در اين مكانها به خاطر اين كه جايگاه باشد، و بيشتر بمي
 294F2.وااليي هستند فضيلت بيشتري دارند

 
 
 
 

                                           
 باشد، و مسجد چهارم حاير حسيني در كربالء است.محراب اميرالمومنين در جامع كوفه مي 88ص  -1
 وفات كرد. 993در سال  -2
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 البيان  ةزبدسابعاً: 

ي احمدبن محمد مشهور به نوشته» زبده البيان في احكام القرآن«كتاب دوم به نام 
295Fمقدسي اردبيلي است

ثيرات اماميه در تفسير و براي تبيين و توضيح اندازه افراط و تا 1
 داريم:ايشان نكات زير را عرضه مي

-گويد: از جمله پايهزند، و ميدر كتاب طهارت از ايمان مطلق نزد جعفريه حرف مي

-و وصي اهل بيت (ع) ميها  آن هاي ايمان: تصديق و اقرار به واليت و امامت تك تك

 .باشد
كنيم، و اي ميكند اشارهن داللت ميگويد: سپس به آنچه بر امامت اميرالمومنيبعد مي

-كنيم، از جملهاكتفا ميها  آن دالئل در اين مورد بي شمار است ولي تنها به ذكر بعضي از

﴿ سوره مائده است: 54ي آيهها  آن ي                   

                  ﴾ »ي مومنان هر كس از شما از آيين خود ا

دارد و آنان هم خدا را بازگردد خداوند جمعيتي را خواهد آورد كه خداوند دوستشان مي
گويد: ظاهر اين آيه در مورد اميرالمومنين و و در تفسير اين آيه مي »دارنددوست مي

ان كه به نام خوارج مرتد گشتند و همچنين در مورد جنگجويان با آن اصحاب ايش
 باشد.بزرگوار در جنگ جمل و صفين و جنگهاي ديگر مي

كند، تا اينكه در آخر دهد و به احاديث موضوعي استدالل ميو به بيان آن ادامه مي
تاييد ي بعدي بودن آن صفات را گويد: و تمامي اوصاف در آن موجود است و آيهمي

﴿ كندمي                           

   ﴾ » تنها خدا و پيغمبر او و مومناني ياور و دوست شمايند كه خاشعانه و

گويد: مفسرين اجماع مي »كنندت مال بدر ميآورند و زكاخاضعانه نماز را به جاي مي
) و اردبيلي در كتاب نماز به 439ـ 1393دارند بر اينكه در مورد علي (ع) نازل گشت (

                                           
 .10ص  -1
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ايشان كه در حال ركوع  انفرزند ؛امام 11ي مائده بر امامت اميرالمومنين و سوره 55ي آيه
 .كنداند استدالل ميصدقه داده

﴿ آوردسوره بقره را مي 124ي آيه» الطهاره«و در كتاب                

                                   ﴾ 

را به تمام و كمال و به ها  آن زد و اوآنگاه را كه خداي ابراهيم او را با سخناني بيامو«
بهترين وجه انجام داد، گفت: من تو را پيشواي مردم خواهم كرد، ابراهيم گفت: آيا از 

براي وجوب عصمت ائمه به آن  »رسددودمان من؟ گفت: پيمان من به ستمكاران نمي
 .كنداستدالل مي

زند، سبب نزول حرف مي كند و ازي تحريم را بيان ميو در كتاب نكاح: اول سوره
گويد: و در سبب نزول چيز بزرگي براي حفصه و چيز بزرگتري براي عائشه كه بعد مي

دروغ گفت و ظلم كرد و آشوب به پا كرد، و به آن مناكير دستور داد، و اذيت را براي 
 پيامبر ايجاد كرد، وجود دارد.

 ﴿ كنداستدالل مي سوره تحريم 5و به آيه                 

                     ﴾ » اگر پيغمبر

شما را طالق دهد، چه بسا پرودرگار بجاي شما همسراني را نصيب او گرداند كه بهتر از 
كار، پرستشگر، و باشند، زنان دوشيزه يا غير دوشيزه فرمانبردار، با ايمان، فروتن، توبهشما 

اند و اين داراي اين صفات نبودهها  آن كند كهگويد: اين داللت ميو مي »گردن كج
 !!صفات در ديگران وجود داشته است

اين تسليتي گويد: و شايد زند و ميالمثل همسر نوح حرف ميو بعد از اين از ضرب
براي پيامبر و مومنين باشد تا بفهمند كه قرار گرفتن زن غير صالحه براي پيامبر و ديگران 

-ميها  آن به دوزخ، با وجود اينكه جسم پيامبر و يا مومنين به جسمها  آن و وارد شدن

-پذير و غير بعيد ميوجود دارد، چيزي واقع شدني و امكانها  آن چسبد و زوجيت براي
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ي تزويج دختر خويش بخواهد به و همچنين است براي هر كسي كه به وسيله باشد،
پيامبر تقرب جويد و به اين خاطر ام حبيبه دختر ابوسفيان و خواهر معاويه همسر پيامبر 

و  ،بود در حالي كه پدرشان از بزرگترين روساي كفر و طرف مقابل جنگهاي پيامبر بود
درشان بر كفر به قتل رسيد و سوده بنت زمعه همچنين صفيه بنت حيي بن احطب كه پ

نيز كه پدرشان مشركانه از دنيا رفت، و گفته شده است: كه پيامبر قبل از بعثت دو دختر 
 .پرست تزويج كردخويش را از دو كافر بت

 از اين بيشتر به بازگويي افراط و گمراهي اين گمراهگر فكر كنم نيازي نداريم. 

 ثامناً: الميزان

عشريه در قرنهاي قبلي به كتابهاي حرف زدن در مورد كتابهاي جعفريه اثني بعد از
نيز ها  آن در تفكر امامتاندازيم تا بفهميم تا چه اندازه نگاهي ميها  آن دانشمندان معاصر

 تاثير گذاشته است.
الميزان في «باشد كتاب و از مشهورترين كتابهايي كه داراي منزلت وااليي نزد شيعه مي

) است، آثار اماميه در آن كتاب در 446ـ 1399ي حسين طباطبائي (نوشته» ير القرآنتفس
 شود.نكات زير نمايان مي

كند، در كند و جهت انتصار آن فعاليت ميي خود دفاع مياوالً: هنگامي كه از عقيده
ين نكته دهد، قبالً نيز گفتيم كه ايشان به ابرابر تحريف قرآن ديدگاهي ناپسند را ارائه مي

كند كه احتمال دارد اصحاب آيات را در غير جاي خود قرار داده باشند، در ج اشاره مي
باشد و به آن گويد: آيه از نظر نزول جزئي از آيات همسران پيامبر نميمي 330ص  16

نيز مرتبط نيست بلكه يا اينكه به دستور پيامبر و يا در هنگام نوشتن آن را در آن ميان قرار 
 .اندداده

أو «ي و هنگام حرف زدن در مورد ديدگاه شبر نسبت به تحريف از اضافه كردن كلمه

﴿ بعد از» محدث                 ﴾  كه به ائمه نسبت داده است



 257 فصل ششم: تفسير بعد از طوسي و طبرسي

شنود ولي فرشته ي محدث به اينكه صدا را ميزند، و از تفسير شبر براي كلمهحرف مي
گويد: روايات در معني محدث از ي ميزان ميدهد و نويسندهبيند بحث را ادامه ميا نمير

ي اهل بيت بسيار هستند كه در كتابهاي البحائر، و الكافي و الكنز و االختصاص و ائمه
 .شودوايتهاي اهل سنت نيز يافت ميركتابهاي ديگر، و همچنين در 

راند، ولي رواياتي كه از معني محدث سخن ميي الميزان تنها و هر چند كه نويسنده
-كند دربرگيرنده آن كلمه در آيه ميدهد و در آن كتاب به آن اشاره ميبه ائمه نسبت مي

 .باشد
يابيم: در كتاب بخاري آمده است كه پيامبر اما روايات اهل سنت در صحيحين و... مي

شد، و اگر الهام در الهام ميها  آن فرمود: در امتهاي قبل از شما كساني بودند كه به غ
و در كتاب مسلم نيز آمده: عائشه از  .گيردميان امت من موجود باشد در عمر قرار مي

كند كه فرمود: در امتهاي قبل از شما كساني الهام شده موجود بودند، و پيامبر روايت مي
 .باشدمي اگر در امت من قرار باشد يك نفر الهام شده موجود باشد آن يك نفر عمر

الهام ها  آن اند كه بهفرمود: در هر امتي كساني بوده غو در ترمذي آمده كه پيغمبر 
 .شده است، و اگر در امت من يك نفر الهام شده باشد آن عمر است

شود و يا اينكه گمان استمرار قرآن نسبت داده نمي بهپس در اين روايات، تحريفي 
 شود.وحي و شنيده شدن وحي برده نمي

﴿ سوره نساء 24ي و در مورد آيه               ﴾  از

﴿ كند كه اينگونه نازل گشته استي خويش روايت ميائمه            إلى

 أجل مسمى   ﴾ يات و امثال اين اي عام راجع به اين رواسپس نظريه

 گويد:دارد، كه ميروايات بيان مي
ه اينگونه نازل كشايد مراد از اين روايات تفسير و معني مقصود از آيه باشد نه اين

كند، يعني در اظهار نظر نميها  آن پس ايشان به تحريف و عدم تحريف قاطع .گشته باشد
 باشد.منزلتي ميان منزلت قمي و طوسي مي
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اه بردن طوسي و طبرسي به تاويل بعضي آيات قرآن كريم جهت استدالل ثالثاً: از پن
ي ميزان را در افراط و افترائي ي اماميه توضيحاتي داديم، و در اينجا نويسندهبراي عقيده

يابيم، مثالً آيه واليت كه در جزء اول از آن سخن رانديم، طباطبائي آن را در بيشتر مي
ت كه جهت اثبات آن به تالش و كوشش افتاده است و بيشتر از بيست صفحه آورده اس

گويد: هر كس با او هم عقيده نباشد گمراه است، و از مجادله علي با ابوبكر در مورد مي
 .زند كه ابوبكر به واليت علي اعتراف كرده استواليت حرف مي

﴿ سوره نساء 59ي و در مورد آيه                   

   ﴾ گويد: بر مردم واجب است كه در آنچه پيامبر با استفاده از وحي و يا مي

دارد، تبعيت و پيروي كنند، و اما اولواالمر ـ هر كس كه راي و نظريات خويش بيان مي
دانند و نظراتي كه به صواب مي باشد ـ قدرتي به دسترسي بر وحي ندارد، و تنها از راي

كنند، و واجب است كه همانند رسول از نظريات اولي االمر پيروي شود، و به استفاده مي
اين خاطر است كه وقتي از وجوب بردن مشاجره و مجادله به خدا و رسول خدا حرف 

 .بردنام نميها  آن زند ازمي
ولي االمر نيز يك اطاعت گويد: پس براي خداوند يك اطاعت و براي اسپس مي

  .باشدموجود مي
كند، اما در روي در اختصاص دادن وحي به پيامبر خود را نمايان مياعتدال و ميانه

 قرار دادن راي و نظر اولو االمر همانند راي پيامبر به صورت مساوي و اينكه پيروي از
ها  آن ه اينكهو بها  آن خواهد به وجوب عصمتاست، مي غپيروي از پيغمبر ها  آن

دارد، و در ي جعفريه برسد! و رواياتي جهت تاييد نظريات خويش بيان ميعبارتند از ائمه
ي غلو و اينجا به آوردن يكي از آن روايتها و شرح ايشان بر آن جهت توضيح اندازه

 كنيم، و اين هم نص روايت:افترائات ايشان اكتفا مي
ز جابربن عبداهللا انصاري روايت كرده است. وقتي در تفسير البرهان از ابن بابويه كه ا

﴿ كه خداوند اين آيه                      ...﴾  را



 259 فصل ششم: تفسير بعد از طوسي و طبرسي

شناسيم، ولي آن بر پيامبر نازل كرد گفتم: اي رسول خدا ما همه خدا و رسولش را مي
چه كساني ها  آن را با طاعت شما همسان دانستهها  آن مر كه خداوند اطاعتاولي اال

 ي مسلمانان بعد از من هستند، نخستينجانشينان من و ائمهها  آن هستند؟ گفت: اي جابر
علي بن ابي طالب، بعد حسن بن حسين، بعد محمدبن علي كه در تورات به باقر ها  آن

رسيد و سالم مرا به او برسان، بعد صادق يمعروف است، و شما اي جابر به آن م
جعفربن محمد، بعد موسي بن جعفر، بعد علي بن موسي، بعد محمدبن علي، بعد علي 

ي من محمدبن حسن ابن علي كه بن محمد، بعد حسين بن علي، سپس هم نام و كنيه
باشند و محمدبن حسن بن علي كسي است كه خداوند حجت خداوند بر زمين است مي

-ي غيبت او از اولياء و شيعهكند و خداوند به وسيلهو غرب را بر دستان او فتح مي شرق

 كند.ي خويش دل مومنين به آن را امتحان مي
 يانش گويد: عرض كردم: اي رسول خدا در غيبت ايشان سودي براي شيعهجابر مي

از نور و ها  آن فرمود: آري! قسم به كسي كه مرا به پيغمبر برگزيد غوجود دارد؟ پيغمبر 
برند همانند سود مردم از نور خورشيد هر روشنايي و از واليت او در حين غيبت سود مي

هاي علم خداوندگار جز بر چند كه هوا ابري باشد، اي جابر اين از اسرار پنهاني و ذخيره
گويد: و از نعماني از علي معني همين روايت باشد! و سپس طباطبائي مياهل خويش مي

رش شده است و علي بن ابراهيم به سند خويش از سليم از علي روايت كرده است و گزا
نام ها  آن روايتهاي ديگري از اهل سنت و اهل شيعه گزارش شده است، كه در بعضي از

خواهد به آن دسترسي پيدا كند به كتاب (ينابيع امامها ذكر شده است و هر كس مي
 .ي و... مراجعه كندالموده) و كتاب (غايه المرام) بحران

گويد: در زير راند و ميثالثاً: از روش خويش در تفسير و استدالل به روايات سخن مي
ي و ائمه غام، و هر روايتي كه از پيامبر تمامي بيانات روايتهاي گوناگوني را قرار داده

تابعين ام و اما رواياتي كه از اصحاب و اهل بيت (ع) نقل شده باشد، در حد توان آورده
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گزارش شده است به خاطر وجود خلط و تناقض در آن به عنوان حجت بر مسلمان 
 .شودحساب نمي

فهميم كه با قمي و عياشي و امثال آن دو بسيار و با اطالع بر آن بحثهاي روايتي مي
كند و بعضي از مثالها را به عنوان روايت ميها  آن تفاوت ندارد و بسياري از روايتها را از

 كنيم:نه ذكر مينمو
از جمله آن روايتها: هنگامي كه خداوند به سجده بردن مالئكه و وارد كردن به بهشت 
از آدم اكرام گرفت، آدم گفت: آيا خداوند بشري بزرگتر از من خلق كرده است؟ خداوند 

فهمد و او را صدا زد، اي آدم سرت را بلند كن، و به دامن ي دروني آدم را ميوسوسه
له إ(ال  بيند بر آن نوشته شده:كند و ميه كن، پس ايشان به دامن عرش نگاه ميعرش نگا

املومنني، وزوجته فاطمه سيده نساء العاملني،  طالب امري بن ايب ال اهللا، حممد رسول اهللا، عيلإ

= جز اهللا خدايي نيست و محمد فرستاده خدا و علي  احلسني سيد شباب اهل اجلنهاحلسن وو

و همسر ايشان فاطمه سيد و بزرگ زنان دنيا و حسن و حسين سيد جوانان  اميرالمومنين
ها  آن چه كساني هستند؟ خداوند فرمود: اي آدمها  آن بهشت هستند) آدم گفت: خداوندا

-نميها  آن فرزندان شما هستند، و از شما و تمامي مخلوقاتم بهتر هستند، و اگر به خاطر

كردم، به هيچ وجه با چشم آسمان را درست نميبود شما و بهشت و دوزخ، و زمين و 
 كنم. پس آدم با چشم حسادت بهنگاه نكن، زيرا از كنارم بيرونت ميها  آن حسادت به

از  تارا كرد و شيطان بر او مسلط شد ها  آن نگاه كرد و نگاه كرد و آرزوي منزلتها  آن
شم حسادت نگاه چشيد و بر حواء نيز مسلط گشت و به فاطمه با چ هدرخت نهي شد

را از بهشت بيرون كرد و ها  آن كرد تا همانند آدم از درخت نهي شده خورد، پس خداوند
 به زمين فرستاد.

تر گويد: و همين معني با روايتهاي ديگري كه بعضي طوالنيسپس نويسنده ميزان مي
 .تر و مختصرتر هستند گزارش شده استو بعضي كوتاه
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﴿ بقره يسوره 37ي و در مورد آيه          ﴾ » آدم كلماتي از

گويد: از خداوند به منزلت كند و ميدوباره از كليني روايت مي »ش گرفترپروردگا
گويد: صدوق و  جويد و در نهايت ميمحمد و علي و حسن و حسين و فاطمه توسل مي

 .اندعياشي و قمي و... نيز اين معني را روايت كرده
ها  آن كند: هر گاه واليت اميرالمومنين را انكار كردند پسو از كافي روايت مي

 .ماننداصحاب دوزخ هستند و براي هميشه در آن باقي مي
كه مورد خشم ها  آن كند كه گفت:كند نقل ميو از عياشي كه از امام صادق روايت مي

ي ما از اهل بيت را انكار كردند، خداوند قرار گرفتند، كساني هستند كه علي و حق ائمه
 .پس مورد خشم خداوند قرار گرفتند

 ﴿ ي بقرهسوره 159ي و در مورد آيه                 

                           ﴾ » بيگمان

ايم بعد از آنكه دارند آنچه را كه از دالئل روشن و هدايت فرو فرستادهكساني كه پنهان مي
-ايم، خدا و نفرين كنندگانش او را نفرين ميآن را براي مردم در كتاب بيان روشن نموده

د ما هستيم، زيرا هر كدام از ما هر گاه كند كه فرمود: مرااز امام صادق روايت مي »كنند
 امامت به او داده شد بايد حتماً جانشين و امام بعد از خود را براي مردم بيان كند.

كند كه گفته است: كسي كه تقيه نداشته باشد در واقع و از عياشي دوباره روايت مي
 !بي دين است

﴿ ي انفالسوره 24ي و از قمي و كافي در مورد آيه               

           ﴾ » اي مومنان! فرمان خدا را بپذيريد و دستور پيغمبر او

روايت  »را قبول كنيد، هنگامي كه شما را به چيزي دعوت كند كه به شما زندگي بخشد
  .ام علي نازل گشتكند كه اين آيه در مورد واليت اممي



 شيعه دوازده امامي پيرامون اصول و فروع پژوهشي   262

شود كه بدون ها آثار اماميه در اين تفسير روشن ميو با عرضه كردن تمامي اين نمونه
شك از تفسير طوسي و بلكه طبرسي نيز افراط بيشتري كرده است و با بحثهاي روايتي كه 

 .گذاردكند فرق زيادي با ديگر گمراهان باقي نمياز قمي و عياشي و كليني و... روايت مي

 تاسعاً: تفسير كاشف

تر يافتيم و به آن اشاره ي طوسي را از همه معتدل و ميانهوقتي كه كتاب تبيان نوشته
روي كمتر از كرديم، ولي امروز شاهد بعضي از تفاسير شيعه هستيم كه از نظر ميانه

 ي آن تفسيرها دوجمله از. دست كمي ندارندد و از نظر افراط نيز از او نباشطوسي نمي
 :ي دانشمند جعفري اهل لبنان مشهور بهداريم: اولي: تفسير كاشف نوشتهكتاب را بيان مي

 كنيم: مي و اعتدال و ميانه روي را در نكات زير مشاهده،محمد جواد مغنيه
-در بيان و توضيح ايشان براي منهج و روش خويش در نوشتن تفسير، كه مي :اوال

 غآن قبل از هر چيز به احاديث صحيح پيامبر  در تفسير آيات و بيان مراد از گويد:

﴿ باشد:شارح و راهي براي شناخت معاني قرآن مي غام، زيرا پيغمبر اعتماد كرده  

               ﴾  :آنچه پيامبر به شما دستور « ]7[الحشر

 .»كند بپرهيزيدنهي ميرا از آن  آنچه شما از دهد بگيريد ومي
كنم، زيرا متكلم حكيم و هر گاه حديثي در سنت نيافتم به ظاهر و سياق آيه اعتماد مي

كند، چنانكه فهمد اعتماد ميدر بيان مراد خويش به آنچه مخاطب از داللت ظاهري آن مي
ي ديگر و واضحتر ااي در معني آيهگيرد و هر گاه آيهمخاطب نيز از آن ظاهر حكم را مي

ام تا بهتر روشن شود زيرا قرآن يك مصدر دارد و را با هم آوردهها  آن تر باشد،و روشن
 باشد.بعضي از آن تفسير براي بعضي ديگر مي

لفظ را  ،و هر گاه لفظ با حكم عقل در تعارض باشد، به دليل وجوب عمل به نقل
 ام.جهت هماهنگ شدن با عقل تاويل كرده
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اي فقهي در تعارض بود لفظ با اجماع مسلمين در هر زمان و مكاني بر مسالهو هر گاه 

 ﴿ ام مانندظاهر لفظ را بر اجماع حمل كرده           ﴾ 
 در اينجا» فاكتبوه«ي كلمه »هر گاه به همديگر تا مدت معيني وامي داديد، آن را بنويسيد«

كند، پس ظاهر داللت مي قرضكند ولي اجماع بر استحباب نوشتن بر وجوب داللت مي
 كنم.را بر استحباب نه وجوب حمل مي

كنم، بلكه تنها مانند اما از قول مفسرين مانند حجتي قاطع و دليلي مستقل استفاده نمي
عني را بدهد مويد و مرجحي براي يكي از نظريات هنگامي كه لفظ احتمال بيشتر از يك م

-كنم، حقتاً كه مفسرين تالشهاي فراواني جهت كشف معاني و اسرار و ويژگياستفاده مي

اند كه به هيچ كتابي تا به حال اند، و چنان توجهي به اين كتاب كردههاي قرآن كشيده
 .اينگونه توجه نشده است

 باشد:ثانياً: تا حد زيادي به اين منهج ملتزم مي

﴿ چه در تفسير فاتحه بر اين آيهمثال آن مانند آن          ﴾ كند، مي

نصاري هستند، » الضالين«يهود و » مغضوب عليهم«گويد: در بعضي روايتها آمده كه مي
ولي لفظ آيه عام است و استثناء و تخصيصي در آن به كار نرفته است، هر فرمانبرداري 

 .شود، و هر گناهكاري گمراه و مغضوب عليه استدگار ميشامل نعمت و رحمت خداون
كند كه بعضي از ي بقره، به اين اشاره ميدر سوره 113تا  111و هنگام تفسير آيات 

كنند، سپس عنواني اينگونه (بعضي از مسلمانان يهود و نصاري بعضي ديگر را تكفير مي
 گويد:اين عنوان ميگذارد و زير كنند) را مينيز بعضي ديگر را تكفير مي

و اگر يهود و نصاري در حكم يك طايفه قرار دارند، چون تورات به عيسي و انجيل 
كند، قرار گرفتن شيعه و سني به عنوان يك طائفه حقيقت و واقعيت به موسي اعتراف مي

نيز يكي است كه ها  آن يكي است كه قرآن است و پيامبرها  آن باشد: زيرا كتابمي
-پس چگونه بعضي از اين دو فرقه برادران ديني خويش را تكفير مياست،  غمحمد

 كنند؟
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﴿ و اگر به اين آيه نگاه كنيم                      

               ﴾ گويند مسيحيان وديان مييه« ]113: ة[البقر

گويند: يهوديان داراي داراي حق و حقيقتي نبوده و بر چيزي نيستند، و مسيحيان نيز مي
و اگر با آن معناي كه بيان كرديم به اين آيه  »حق و حقيقتي نبوده و بر چيزي بند نيستند

ن خويش نگاه شود، و تمامي مفسرين نيز بر آن اتفاق دارند، سپس كسي كه برادر مسلما
تر از يهود و نصاري به خود دفهميم كه حالي بداند با آن آيه مقايسه كنيم، ميرا كافر مي

 ﴿ دنكنگرفته است. يهود، نصاري را تكفير و نصاري، يهود را تكفير مي   

 ﴾ خوانند، مسلمان چگونه برادر مسلمان در حالي كه تورات و انجيل را مي

كه زبان خود را با ها  آن خواند؟ پس بايدكند در حالي كه قرآن را ميا تكفير ميخويش ر
 پيچند از خدا بترسند و به معاني و مراد آن توجه بكنند.خواندن قرآن مي

-راند و ميي انفال از مهاجرين و انصار سخن ميسوره 75ـ 72و در تفسير آيات 

آنگاه كه با پروردگارش ـ ها  آن عابدين برايالفي بهتر از وصف امام زينيگويد: هيچ توص
 نيافتم. ـ كندميها  آن كند و طلب رحمت و رضوان را برايمناجات مي

كه نيكوكار بودند و در راه ياري ها  آن خداوندا اصحاب محمد را رحم كن خصوصاً
پيامبر سختي چشيدند و به ياري پيامبر شتافتند و به دعوت او سبقت گرفتند و جواب 

ادند، زيرا دليل رسالت پيامبر را شنيده بودند و از همسران و فرزندان خويش به خاطر د
ي حق جدا شدند و با پدران و فرزندان خويش در راه اثبات نبوت پيامبر و اظهار كلمه

 .ياري رساندن به او جنگيدند
اشتند را فراموش مكن كه به خاطر شما و در راه شما همه چيز را جا گذها  آن خداوندا

 و همراه پيامبرت به سوي شما راه افتادند.
 گويد:و شيخ بعد از آوردن اين دعاي امام مي
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دارند آمده كه شيعه آن را معظم مي» السجاديه«ي مالحظه شود: اين مناجات در رساله
گويند: شيعه به مقام اصحاب بي ي كساني كه مياست، و اين ردي است براي همه

 .كنندحرمتي مي
-مي» الشيعه االماميه و الصحابه«ي رعد تحت عنوان سوره 38ـ 35ر تفسير آيات و د

گويد: بعضي از جيره خواران و جاهلين به بر پا كردن فتنه و آشوب ميان مسلمين جهت 
-اند، و از طريق افتراء و دروغ بر شيعه اماميه كار را شروع كردهتفرقه افكني عادت گرفته

ام اصحاب و به خدا تلقي كردن علي (ع) و قرار گرفتن تحريف اند زيرا بي حرمتي به مق

﴿ دهنددر قرآن و... را به شيعه نسبت مي             

 ﴾  :طبرسي  »شونداهل كتاب به آنچه به شما داده شده خوشحال مي« ]36[الرعد

د در اين آيه اصحاب پيامبر كه به او ايمان آوردند و او را تصديق گويد: مراد خداونمي
باشد، و اگر قرار باشد به مقام اصحاب بي حرمت كردند و به انزال آن شاد شدند مي

 .دارددر تفسير اين آيه نظر ديگري را ارائه ميها  آن باشند، طبرسي شيخ

 ﴿ ي تحريمو در تفسير آيه چهار سوره             ﴾ گويد: مي

يعني اگر دل شما به حق تمايل پيدا كرد، سپس بعد از اشاره به حفصه و عائشه از امهات 
به دستور خداوند و ها  آن گويد: اگر توبه كنند و اصالح شوند، قلب و دلالمومنين مي

اري خويش ضد پيامبر اصرار اخالص براي خداوند تمايل پيدا كرده است، و اگر بر همك
رسان پيامبر خويش است، و جبرئيل و جميع ورزيدند بدانند كه خداوند ولي و ياري

 .دهندمالئكه و مومنين صالحين نيز او را ياري مي
گويد: شيخ محمد عبده گفت: مفسرين در اينجا سبب ي ليل ميو بعد از سوره

ر مورد ابوبكر نازل گشته است، و اگر اين اند، و گفته شده كه درا بيان كرده ينزولهاي
دارد، ولي معني اين آيات براي روايت صحيح باشد هيچ مانعي از قبول آن ما را باز نمي

 .هميشه عام هستند
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-فهميم كه شيخ با وجود اينكه جانب اعتدال و ميانهو با توجه به ذكر اين روايت مي

ي اماميه خالي نيست، به يرات عقيدهروي را پيش گرفته است ولي تفسير ايشان از تاث
 عنوان نمونه:
دهد كه گفته است (اين قرآن بينيم كه به علي (ع) اين جمله را نسبت مياو را مي

 سخن بميان رفت. ) كه قبالً نيز در اين مورد1426ساكت و من قرآن گويا هستم (
و در  ،عصمتي و از اماميه و نظريه .راندچنانكه از عصمت اهل بيت نيز سخن مي

راند، ولي ايشان بعضي از احاديثي كه سخن مي ،بيشتر از يك مورد در مورد مهدي منتظر
 كند.از طريق اهل سنت نيز آمده است را ذكر مي

 عاشراً: البيان

گراي امروزي گر است و بسيار دور از گروه افراطكتاب دوم كه طرفدار گروه اعتدال
لقاسم موسوي خوئي، مرجع سابق ااثر سيد ابو» ر القرآنالبيان في تفسي«باشد و آن هم مي

جعفريه در عراق، ولي اين كتاب جز جلد اولش كه شامل مقدمه و تفسير سوره فاتحه 
 كنيم:است (ظاهراً) به چاپ نرسيده، اما ما به موارد ذيل از آن اكتفا مي

ن تفسير از ظواهر خواننده مرا خواهد ديد كه من در اي«: در مقدمه اين كتاب آمده: اول
قراني و محكمات آن و آنچه كه به تواتر يا به طريق صحيح از آثار وارده از اهل بيت 

آمده، و يا آنچه كه عقل سالم و فطرتي كه خداوند آن را صحبت دروني قرار » غپيامبر 
-داده انتخاب كرده همانگونه كه پيامبر و اهل بيتش را حجت بيروني قرار داده فراتر نرفته

 ام.
بيند كه از خود آيه براي فهم و درك معاني آيات ديگر استفاده مي هو همچنين خوانند

كنم، و بعداً اثرهاي روايت شده را براي اين كار و براي بيان اصول تفسير به كار مي
 .امگرفته
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و مخالفان را به  .كند كه ثابت نمايد قرآن از تحريف به دور است: او تالش ميمدو
كند كه اسالم بر مدار  نمايد، بلكه روايت ميتكفير نميي نكردن از عقايدش پيروخاطر 

 .زنداقرار به شهادتين دور مي
 .كوشد با حديث، حجيت ظواهر قرآن را ثابت نمايدسوم: او مي

باشد، و چهارم: او در تفسير خويش براي سوره فاتحه، ملتزم و پايبند به اين روش مي
 كند.ن را حس ميخواننده تفسيرش كامالً آ

با وجود اين، تاثير اماميه را در قول وي راجع به صحت اطالق اسماء الحسني بر ائمه 
واجب است و ها  آن و توسل بهها  آن بينيم، و اينكه اطاعت از امامان و خضوع برايمي

بوسيد و  راها  آن و اينكه جايز است قبر!! همچنين بيان فضل سجده در خاك حسينيه
جز توسط معصومان به جايگاه اقدس الهي بلند ها  آن يم قرار داد، و عبادتمورد تعظ

توانند شفاعت نمايند و براي شيعه شفاعت خواهند كرد و خداوند ميها  آن و ،شودنمي
 .كندرا رد نميها  آن نيز شفاعت

باشد، بود، و او در اش مياين كه بيان شد همان تعريف تفسير خود كه متاثر از عقيده
آيد، و اميدوارم آنچه كه مربوط به اماميه است در بيان خويش از مرتبه طوسي پايين نمي

كتابهاي ديگر، غير از تفسير آورده شوند هر چند كه اگر آقاي خوئي تفسيرش را به پايان 
بود كه خود بيان داشت، و بسيار مهمتر و واالتر از رساند باز هم بر همان روشي ميمي

 بود.جعفريه، مي اآلنرو اپ شده از طرف گروه ميانهديگر كتابهاي چ
-هاي امروز را بيان ميپس، اين كتابها دو منهج و روشي مختلف در تفسير از آن شيعه

كه هايي  آن رو جعفريه همچنان از دامدارد كه حركت ميانهبيان ميها  آن دارند، يكي از
نمايند و متاثر از عقيده يخويش تفسير م هوي و هوس و آرزوهايقرآن را بر اساس 

گرايي را دارد كه نداي اعتدالو ديگري پرده از چهره كساني بر مي اند، به در نيامده،اماميه
اند، هر چند كه خالي از افراط و گمراهي سر داده، و عقل را مدار حكم خويش قرار داده

 .ندنيست
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زده كتاب تفسير شيعه براي توضيح بيشتر به نبعد از تحقيقات گذشته راجع به شا
 .كنيماثر آقا بزرگ طهراني نگاه مي »الی تصانيف الشيعه ةالذريع«كتاب 

تعداد زيادي از كتابهاي تفسير شيعه كرده، و عنوان  اشاره به يعةبينيم كه كتاب الذرمي

ات تاويل اآلي«گردانند، همانند كتاب بي نياز ميها  آن ا از نگاه بهبعضي از اين كتابها مر

 .»فضل العرته الطاهرة الباهره يف

بعضي از اين كتابها، در عنوانشان اثر اماميه هويدا نيست، بلكه بايد براي اين به 
اي مختصر بنمائيم، و در اينجا تعدادي از آن كتابها را كه موضوع آن كتابها اشاره

-اند ذكر ميخويش تالش كرده هاي خواستهنشان براي تاويل كتاب خدا در راستاي لفاؤم

 آوريم. نمائيم، و بعضي از تعليقات مولف كتاب الزريعه را نيز مي

 ) آيات ائمه1(

پردازد، مي (!) اين كتاب فارسي است، وبه بيان آيات متعلق به امامت و فضايل ائمه
 است. وفات كرده 1323راني است كه در سال مولف آن مير محمد علي الريجاني طه

 ) آيات ائمه2(

-كه مي كرده : آياتي را ذكرگويدمي يعةاست، و مولف كتاب الذراين كتاب فارسي 

مولف  (!) وردهآرا در ها  آن هاينامهاي ائمه و اوصاف و ويژگيها  آن استدالل بهخواهد 
 رد.وفات ك 1297آن ميرزا علي نقي همداني است و در سال 
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 ) آيات بينات3(

گويد: در اين تفسير با داليل عالم معاصر يوسف بن احمدبن يوسف گيالني نجفي مي
در ها  آن و بياناتي براي استخراج اسامي چهارگانه معصومين و بعضي از خصوصيات

 كوشد.شصت آيه از آيات قرآن، مي
اند، خدا شريك دانسته را با رسولها  آن گويم: مراد وي از معصومين همانند آن كهمي

و در آن تعريف وي از گمراهان، و رضايت و اعجاب  ،غعشر و فاطمه الزهرا ائمه اثني
-در افراط و گمراهي را، مشاهده ميها  آن و مشاركت وي با ها، آن هايوي به گمراهي

 كنيم.

 ) آيات حجه و الرجعه4(

پردازد و اثرهاي ت دقيق ميو نكاها  آن گويد: اين تفسير به بيان آيات مربوط بهمي
كند. مولف آن شيخ محمد ذكر ميها  آن در تفسير آيات و تاويلها  آن روايت شده درباره

 به دنيا آمده و... 1293علي بن مولي حسن علي همداني حاير است كه در سال 
امام دوازدهم كه در جزء سابق بدان اشاره  منسوب به گويم: اين كتاب به خرافاتمي
اثر » ما نزل من القرآن في صاحب الزمان«پردازد، و كتابي همانند اين، كتاب ، ميكرديم

 ».2/421ايضاح المكنون «ابي عبداهللا جوهري احمدبن محمد است. نگاه به كتاب 

 !في الذم الجائرين علي اهل البيت لةكتاب: اآليات الناز) 5(

 علي الشرواني. اثر مولي حيدر

 ةالطاهر ةفي فضايل العتر لةكتاب: اآليات الناز) 6(

و شيخ تقي  (!) آيه درباره فضيلت معتمدان خدا است 500گويد: اين تفسير شامل مي
 را تفسير كرد و بيان داشته...ها  آن الدين عبداهللا حاجي
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 يةآيات الوال) 7(

 باشد.اين كتاب فارسي است و اثر ميرزا ابي قاسم بن محمد شيرازي مي
آيه  500آيه از قرآن كريم پرداخته، و معتقد است كه  1001سير گويد: در آن به تفمي

باشد ـ دروغگويان اين به اتفاق مفسرين ميها  آن درباره حق اهل بيت و واليتها  آن از
نازل ها  آن ن دربارهآاند كه قرگويند ـ و مابقي بنابه تفاسير اهل بيت كسانيطوري مي

 ياران اماميه هستند. ؛هآن از طريق ويژ كس بهشده، و آگاهترين 
گويد: اتفاق مفسرين نه اينكه مفسرين خودشان! چقدر قدرت ام: اين گونه ميگفته
 دارند!! نافتراء و دورغ بست هعجيبي ب

 تأويل اآليات) 8(

 االمين حسيني اصفهاني. حخر آن از آن سيد امير روااثر اسحاق بن مجيد اصفهاني او

 ) تاويالت القرآن9(

 730دين ابي الغنايم عبدالرزاق كاشاني، متوفاي سال اثر كمال ال

 اندي كه گمراهان با آن در رابطه»تاويل اآليات) «10(

 حسيني بس محمد استرآبادي. فرزند اثر مولي عبدالرشيد
 را دارد.» مناقب النبي و االئمه«بعنوان  يگويد: او كتابميو 

ها  آن ير امتي است كه خداوندام: مراد از اهل ضالل چيست؟ منظور وي همان خگفته
خداوند  فرمودهاين گيريهايش در برابر را براي بشريت فرستاد, همانگونه كه از موضع

﴿ كه: روشن است متعال                  ﴾  :18 -17[اليل[ 

 صديق نازل شد.ابوبكر در حق سوره ليل، از آنجا كه اين آيه 

 ةالطاهر ةفي فضل العتر ةتاويل اآليات الباهر )11(
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باشد، و در اين كتاب فارسي است و اثر محمد تقي بن محمد طهراني اصفهاني مي
  .وفات كرده 1322سال 

 اش تحت همين عنوان، بحث كرديم.ام: قبالً درباره همين كتاب با ترجمه عربيگفته

 ةالطاهر ةفي فضل العتر ةتاويل اآليات الظاهر )12(

 وفات كرد. 940در سال كه اثر شرف الدين علي حسين استرآبادي است 
و ذم ها  آن گويد: در اين كتاب تاويل آياتي كه شامل مدح اهل بيت و مدح اوليايمي

گويد!! ـ آمده، و از كتابهاي اين گونه ميـ دشمنانشان از طريق ما و از طريق اهل سنت 
» ما نزل من القرآن في اهل البيت«، و كتاب: 449خ كراكجي متوفاي سال كنز الفوائد شي

و از كتابهاي عالم حلي، روايت  692ي اربلي متوفاي سال و كشف الغمه ،ن حجامباثر ا
 كرده.

 لةتاويل اآليات الناز) 13(

هزار بيت ياران  20باشد، نزديك به ميها  آن گويد: درباره فضل اهل بيت و اوليايمي
د: گروهي از ياران ما كتابهايي را يگو.. است. فيض در اول كتاب الصافي مي.پيروانو 

اند، و در آنچه كه درباره تاويل آيه توسط خود درباره تاويل قرآن بدين روش تاليف كرده
را ها  آن آوري شده، بنابر ترتيب قرآن و كتابي از جملهيا پيروانشان يا دشمنانشان جمع

 هزار بيت بود. 20ه ديدم كه نزديك ب

 ) تاويل ما نزل في النبي و آله14(

 ) تاويل ما نزل في شيعتهم15(

 ) تاويل ما نزل في اعدائهم16(

ابن صجابه است كه دلعكبري به گويد: اين سه كتاب اثر عبداهللا بن عباس معروف مي
 آن را از او شنيده. 328در سال 
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كند ولي نجاشي جز ا ذكر ميهشت كتاب ديگر وي ر» رجال«شيخ طوسي در كتاب 
را از او ذكر نكرده، و اين » ما نزل من القرآن في اهل البيت«و » الدواجن«و » المقنع«كتاب 

آن را از او » تاويل اآليات ظاهره«الدين علي در كتابش ن سيد شرفبكتابي كه گذشت، ا
 كند.نقل مي

 يد الكائنات) تفسير اآليات البيانات النازله في فضايل اهل بيت س17(

اين كتاب فارسي است، و اثر سيد مصطفي بن ابي قاسم موسوي است كه در تاريخ 
 .به دنيا آمد 1320

 مةاال يةلهدا ئمةتفسير اال )18(

 .»اثر محمد رضا بن عبدالحسين نصيري طوسي است، كه در قرن يازدهم زيسته
 جلد است. 30اين تفسير بسياز بزرگ و شامل 

ن گونه است، كه تعدادي آيات را همراه با ترجمه فارسي است و روش اين مفسر بدي
آورد، و بعد براي تفسير آيات به ذكر منقوالت و ترجمه احاديث به فارسي و بعد مي

 پردازد.با عربي، ميها  آن تفسير كردن
و اغلباً از تفسير عياشي و بيضاوي، و از كتابهاي احتجاج اثر طبرسي و تفسير امام 

 كند...روايت مي عسكري و قمي
 .باشد، اثر اين مولف است و در شش جلد و كامالً فارسي مي»مختصر تفسير االئمه«و 

 ) تفسير ابن جارود19(

وفات كرد، و زيديه به وي نسبت  150گويد: نام آن زيادبن منذر است، كه در سال مي
 ه.شود، و تفسير خود را از امام باقر در دوران حياتش روايت كردداده مي
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ام: قبل از اينكه او به زيديه بگرويد، يا بهتر بگويم: در ايام طوالني گمراهيش، امام گفته
است. قمي در تفسيرش كه به تفصيل از آن  بريءاز آنچه كه در آن تفسير آمده  باقر 

 صحبت كرديم اين را آورده.

 ) تفسير الحافظ محمدبن موسي نيشابوري20(

نزول «گويد: كتاب: زده تفسير در آورده، مولف الذريعه ميگويد: آن را از دوامولف مي
آيد، ظاهراً اين كتاب اثر حافظ اثر شيخ محمدبن موسي شيرازي مي» القرآن في شأن علي

 باشد.مذكور مي

 ) تفسير المصابيح بما نزل من القرآن في اهل البيت21(

 اثر ابي عباس احمدبن اسرائيلي است.

 ) تفسير المثني22(

يد: شايد اثر امير محمد رضا حسيني منشي الممالك ما باشد، هم عصر شيخ حر، گويم
جلد  30گويد: اين بيشتر از در اصفهان اقامت داشته، و مي» االمل«و هنگام تاليف كتاب 

را آورده، و از ها  آن باشد و در آن احاديث و ترجمهكتاب كه به عربي و فارسي است، مي
ن خواهد شد كه اين غير از تفسير امامان سابق الذكر است هر بعضي از اين ويژگيها روش

 باشد.شريك ميها  آن چند كه در بعضيها با

 ) تفسير النعماني23(

گويد: او ابو عبداهللا محمدبن ابراهيم بن جعفر شاگرد ثقه االسالم كليني است. در مي
وايت كرده، و اين مقدمه تفسيرش شامل رواياتي است كه با اسناد خويش از امام صادق ر

تدوين و در ايران چاپ » الحكم و المتشابه«ي مختصري به نام به تنهايي همراه با خطبه
 آورده.» القرآن من البحار«شده و امام مجلسي آن را كامالً در مجلد 
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در جزء ثالث اندازه گمراهي و و دانند، االسالم ميآن را ثقه اي كه شيعهام: كلينيگفته
گذشت، و  شو او شاگرد قمي است كه صحبت از تفسير ،را بيان كردم دروغهاي وي

ي گمراهي را تكميل نمايد، و عالمه مجلسي نيز در اين آيد تا آن سلسلهنعماني مي
تحقيق قبالً راجع به آن صحبت كرديم، و در اينجا تقدير و بزرگداشت ما از عالم عابد و 

 است. بيزاراين گمراهان فهميده امام صادق باقي مانده كه از همگي 

 ) تفسير ميرزا هادي24(

گويد: اين اثر سيد علي از نوادگان مير كالن مروي بجستاني خراساني حائري مي
باشد با آوردن احاديث روايت معاصر است و اين مكمل تفسير علي بن ابراهيم قمي مي

كور در تفسير قمي يعني غير فرقه خويش ـ مطابق با روايات ائمه مذ ـ شده از طريق عامه
 است.
گويم: چه روايتهايي كه در تفسير اين گمراه آمده، ولي در روايتهاي موضوع مي
 !نيامده؟

﴿ ) تفسير آيه25(              ﴾ 124: ة[البقر[ 

ي است، و اين تفسير جزئ 1161گويد: اثر مولي محمد رفيع گيالني متوفاي سال مي
 باشد.بات عصمت امامت ميثلطيف درباره امامت و ا

در جزء سابق ها  آن را در بحث اين آيه ذكر و به بيان بطالنها  آن ام: اقوالگفته
براي امامانشان قايلند، پيامبر به آن ها  آن عصمتي كه اند بيان داشتهها  آن ام، وپرداخته

 !غدست نيافته 

 ﴿ ي) تفسير آيه26(      ﴾  :96[آل عمران[ 

 باشد.گويد: اين نزديك به هزار بيت مياثر ميرزا محمد تنكابني است، مي
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اي ميان امامت ورده، چه رابطهآكه اين كتاب در اينجا  موضوعي ام: عجيب استگفته
 الحرام در مكه، وجود دارد؟اهللاو بيت

 »!در آن بيان تاويل به كربال وجود دارد: «اندنجا گفتهآدر ها  آن ام كهولي ديده
 آورد. ،»الرتبة احلسينيهاالرض و«مولف كتاب  ،اين مرا به ياد شاعر آن قوم

اي بلندتر و از جمله داستان كربال و كعبه اين كه كربال نسبت به كعبه داراي رتبه
 !!است

﴿ ) تفسير آيه تطهير27(                      

﴾  :33[األحزاب[ 

فارسي است را ها  آن مولف كتاب: الذريعه، چهار كتاب را به اين عنوان كه يكي از
، در جزء سابق به طور گسترده آن را مورد مباركهدرباره اين آيه ها  آن ذكر كرده، و قول

 ام.قرار داده بررسي

﴿ ي) تفسير آيه28(       ﴾ 

 مولف كتاب: الذريعه، دو كتاب را به اين عنوان ذكر كرده.
را به نوشتن اين كتاب وا داشته، همان چيزي است كه اين آيه ها  آن ام: چيزي كهگفته

م كريمه و ما بعد آن درباره ابوبكر صديق نازل شده، همانگونه كه بزار از ابي زبير و حاك
باشد، و اينكه خوبترين مردم بعد از رسول خدا او از زبير و ابي حاتم از عروه روايت مي

ها  آن باشد، و در نظرـ همانگونه كه به تواتر از خود علي روايت شده ـ ابوبكر مي غ
ابوبكر غاصب خالفت است، و به همين خاطر است كه آن را زير آياتي كه از كفار و 

خواهند اين آيات را از او دور اند؛ و ميرانند، آوردهوت سخن ميمنافقين و ظلم و طاغ
 گردانند.
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 الكرسيية) تفسير آ29(

 .اثر عطاءاهللا بن محمود حسيني
راند و ميان اي كه خداوند از آن صحبت ميالكرسياي ميان آيهام: هيچ نوع رابطهگفته

يد: اين تفسير بر شيعه بودن مولف گوام كه ميامامت نيست، غير از اينكه در الزريعه ديده
كه اين مولف از جمله چرا كند، و بعيد نيست داللت مي اوو قوت فهم و كثرت علم 

اند، ما ائمه را تا حد الوهيت باال بردهها  آن ام كهعلماء دولت صفوي است و قبالً ديده
 دانيم كه توسط دولت صفوي شيعه چه چيزهايي بر سر اسالم آورد.مي

﴿ يتفسير آيه) 30(         ﴾  :110[آل عمران[ 

 اثر حسين بن دلدار علي
 آيهها  آن اشاره كرديم، از آنجا كهها  آن توسطام: قبالً به تحريف اين آيه كريمه گفته

﴿     ﴾ دانند.را خاص امامان خويش مي 

را در حرف همزه در كلمه ها  آن بود كه مولف الذريعهاين بعضي از كتابهاي تفسير 
را در جايي  ييآورده. غير از اين كتابها» تاويل و تفسير«و در حرف تاء در كلمه » آيات«

تفسير نور االنوار و مصباح «گويد: مي 318بينيم، مثالً در جزء چهارم ص ديگر مي
در حرف نون آمده، و در همان جز ها  اين همه» نور الثقلين«و » نور التوفيق«و » االسرار

التنزيل «و » التنزيل في اميرالمومنين«و » تفسير تنزيل اآليات الباهره«گويد: مي 268ص 
 ».التنزيل و التعبير«و » من القرآن

: گويدمي» ةفضل العتره الطاهر يف ةتاويل اآليات الباهر«صحبت از در جزء سه بعد از 

» ةالطاهر ةفي فضايل العتر لةآيات الناز«و » آيات الفضايل«و  »االئمه«در جزء اول كتابهاي 

كتاب از تاليفات گذشتگان  20 را ذكر كرديم، و در حرف ميم نزديك به» يةآيات الوال«و 
محدث با عنوان آنچه كه در قرآن درباره اميرالمومنين، و اهل بيت يا درباره حجت... ذكر 

ي كتابهاي حديث به شمار سته شده و از زمرهشده، و هر يك از اين كتابها صحيح دان
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اي كه از ند، چون در آن نوعي خاص از احاديث تدوين شده، آن نوع خصوصييآمي
 نازل شده، روايت ها  آن امامان درباره بيان آياتي كه درباره فضايل اهل بيت و جايگاه

چون در آن به ذكر آن  توان آن را نيز از زمره كتابهاي تفسير به شمار آورد.شود، و ميمي
پرداخته، به ويژه همراه با ترتيب آن آيات  ها، آن و بيان مراد ازها  آن آيات و تاويل و شرح

 هاي قرآن از سوره فاتحه تا سوره ناس است.كه در اكثر اين كتابها بر ترتيب سوره
در ها  نآ و انگيزه تنهايي گذشتگان و متاخران در اين نوع از احاديث و استقالل تاليف

باشد كه نصي از قرآن يا اين مي
3
يا  1

4
يات شريفه ـ كه روايات زيادي بر اختالف آاز  1

-و دشمنانشان اختصاص داده و ميها  آن آن آمده ـ را به اهل بيت و پيروان و دوستان

 نازل شده است.ها  آن گويند: درباره
را در مقدمه سوم در اول كتاب الصافي آورده و به بيان ها  آن از و آقاي فيض، بعضي

 پرداخته...ها  آن عدم منافات ميان
گفتم: سخن از كتاب صافي رانديم، و بيان داشتيم كه اين گمراه و گمراه كننده است، 
و آنچه كه مولف كتاب الذريعه در آنجا درباره مولف تفسير صافي و امثال وي از افراط 

كند و هر كه كتاب الذريعه را عشر گفته، اين را تاليف و تاكيد ميشيعه اثني گرايان
نمايد و آنچه كه ي افراط گرايان شيعه ملحق ميبخواند، مولف كتاب الصافي را به زمره

 اآلن گفت شاهد اين است.
د تا ح را عشراي از كتابهاي تفسير شيعه اثنيكنم كه نمونهگمان ميها  اين بعد از همه

زده كتاب از قرن سوم تا قرن حاضر، گرايشها و نام، و تحقيق ما پيروان شازيادي بيان كرده
هاي تفسير را در خالل اين قرنها بيان داشته، ونگاه ما به سي كتاب كه در كتاب ديدگاه

الزريعه آمده بودند، صورت بسيار واضح و روشني را به بار آورد، و بعضي از اين كتابها 
اول قرن و دوم بوده همانند تفسير ابي جارود، و بعضيها در عصر حاضر بوده در نيمه 

نمايد به اينكه حركت همانند تفسير ابي جارودي كه قمي آن را نقل كرده و اشاره مي
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يل عصر تدوين آغاز شد، و تفسيرهاي جديد بسياري به اتشكيك و تضليل همراه با او
 نمايند.اشاره ميها  آن استمرار اين حركت گمراه و عدم موفقيت

كتاب در جايي ديگر را  به بيست يعةكتاب، اشاره مولف كتاب الذرهمراه با آن سي 
امت و بزرگي اين خبر ضها  اين ام، همهآوردهها  آن را نيز بر اوام، و تعليق ذكر كرده

 گيرند.نمايند، و چه بسا اكثريت تفاسير شيعي را در بر ميحركت گمراه داللت مي





 

 
 

 ي بحث الصهخ

بود، گويم كه مرا به اين هدايت داد، هدايتي كه اگر توفيق الهي نميخدا را سپاس مي
 يافتيم.نمي بدان راههرگز 

ي اثني عشر، بعد از اتمام ـ بعون خدا ـ آنچه را كه در بيان تفسير و اصول نزد شيعه
 نمايم.اي از بحث و نتايج آن اشاره ميدر اينجا به خالصه

 ام.، تقسيم كردهتث را به دو قسماين بح
 قسم اول: راجع به تفسير و اصول آن نزد اهل سنت

 ام.قسم دوم: را به بيان تفسير و اصول آن نزد شيعه، اختصاص داده
 قسم اول شامل هشت فصل است.

 ام.به بيان علم تفسير و مراد از تفسير و تاويل اختصاص دادهرا فصل اول 
-تا مي 35ح و حسن آن بدون ضعيف و موضوع كه به در فصل دوم تفسير ـ صحي

ام، و به اين موضوع اشاره پرداختهها  آن ام، و به مالحظاتي پيرامونرسيد را جمع كرده
اقول  ها، آن دانند، و اينكهام كه شيعه امامانشان را با پيامبر در عصمت شريك ميكرده

 !!نددانامامانشان را بدون فرق همانند اقوال پيامبر مي
ام، به آنچه به قرآن، بحث كرده ينهايشانو در فصل سوم، از تفاسير صحابه، و آگاهتر
ها  آن خود كه ام، و بعضي از تفسيرهاييكه تفسيرشان در حكم مرفوع است اشاره نموده

ام، و ثابت ام، و بعد از تدوين بحث كردهرا بيان داشتهها  آن و ويژگيهاي ،جمع كرده
و به خطر چاپ  .به ابن عباس صحيح نيست» تنوير المقياس«كتاب  ام كه نسبتكرده

است چاپ » ترجمان قرآن = ابي عباس«ام و اينكه چندها بار به خاطر آنكه تفسير پرداخته
 و موضع» ترجمان قرآن«اي صريح به موضع شيعه در برابر شده، و اين فصل را با اشاره

 ام.اندهدر برابر تفسير صحابه، به پايان رسها  آن
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بيشتر از ها  آن ام كهام، و بيان كردهو فصل چهارم را به تفسير تابعين اختصاص داده
به آغاز تدوين و بعد به ها  آن اند، و مدارس تفسير در عصرصحابه محتاج تفسير بوده

 ام.و بيان ويژگيهاي تفسير تابعين اشاره كرده» مجاهد«تفسير 
اي كوتاه درباره بيان بهترين روش هفپنجم و قام كه در فصل و چنان مناسب ديده

تفسير نزد جمهور داشته باشم، و در اين فقه به بيان ارزش تفسير ماثور از تابعين و 
ام، و اين چيزي بود كه الزم ديديم آن را حديث از اسرائيليات و تفسير با راي، پرداخته

فه مرا از تكرار بي نياز كرد... و بعد از سخن راندن از تفسير تابعين بيان داريم، و اين وق
و تيميه،  نهاي چندي از شيخ االسالم ابام كه در اين فصل به گفتهچنان مناسب ديده

 حافظ ابن كثير اشاره نمايم و...
ام، و به بيان منهج و روش آن ، از تفسير در قرن دوم سخن گفتهمو در فصل شش

ـ 1عبارتند از ها  آن امرش شدند اشاره داشتهام، و به سه كتابي كه در اين قرن نگاپرداخته
و تفسير  ،ام زيرا مولف آن مجروح استبه بحث آن نپرداخته» مقاتل بن سليمان«تفسير 

دانند، و تفسير ي اتصال ميان قرن اول و سوم ميتفسيري كه او را حلقه» يحيي بن سالم«
 شود.عقلي محسوب مياي از تفسير اثر فراء، تفسيري كه نمونه» معناي القرآن«

اي كوتاه نزد ام، و وقفهفصل هفتم: آن را به قرن سوم و تفسير طبري اختصاص داده
-شيخ المفسرين امام طبرسي و تفسيرش كه در سطح تفسير بزرگترين كتاب محسوب مي

 ام.شود، داشته
فا بدانها ام اكتام، و بيان داشتهفصل هشتم: به كتابهاي تفسير بعد از طبرسي اشاره كرده

انجامد، بلكه به خاطر آنكه تفسير گردانند، نه به اين خاطر كه به درازا ميمرا بي نياز مي
شود و مصدر رأيسي خوانده ماثوري كه بعد از طبرسي به عنوان صحبت محسوب مي

شوند همانا، كتابهاي حديث و آثار و كتاب طبرسي است و اين فصل پايان قسم اول مي
 باشد.اصول آن نزد اهل سنت مي درباره تفسير و
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-ام كه آن را به بيان تفسير و اصول آن نزد شيعه اثنيبعد از اين به قسم دوم پرداخته

اي به مراجعه به تفسير و اصول ام، نخست مقدمهدر عصمت فصل اختصاص داده يعشر
پذيرش  در وضع اصول و در اصل ام، و اينكه اماميه بزرگترينآوردهها  آن آن و كتابهاي

 كتاب خدا را داشته و...
گويند قرآن است، از آنجا كه مي» قرآن صامت و قرآن ناطق«فصل اول: تحت عنوان 

كند! و امام نيز قرآن ناطق است، و قرآن را جز از طريق صامت است و صحبت نمي
كنند، و امام همانند پيامبر است در عصمت و عملش!، و به مذهب امامان قبول نمي

نيز ها  آن ام، واصوليونكنند، اشاره كردهكه اعتماد به اخبار نه به عقل ميهايي  آن ناخباريو
ام، و درباره نسخ بعد از نبوت پرداختهها  آن اند، و به قول بعضي ازكه مخالف اخباريون

اينكه حكم ممكن است در وقت خويش بنابه باب تقيه يا بنابه باب تدريج در تشريع، 
-ممكن است پيامبر بعضي از احكام را بيان نمايد و بعضيها  آن به گمانشود، بنابيان مي

 عشر جهت بيان آن در وقت مناسب، واگذارد!!را براي ائمه اثني يشها
پيرامون ها  آن ام، و به اختالفبه بحث از ظاهر و باطن اختصاص دادهرا فصل دوم: 

براي تاثر ها  آن قيقت باطن نزدبه تاويل و حها  آن ام، و اينكهحجيت ظاهر اشاره داشته
ليه باطنيه نزديك است، و بعد ياند، و اين سخن به ديدگاه اسماععقيده خويش روي آورده

مبني بر اينكه ها  آن ام، و در پايان اين فصل به ديدگاهقول جمهور را بيان كرده
3
يا  1

4
1 

قرآن درباره امامان و 
3
يا  1

4
 ام.!آن درباره مخالفانشان است، اشاره كرده 1

پيرامون تحريف قرآن، است، و سبب ها  آن فصل سوم درباره ديدگاه افراط گرايان و
گران آمد قرآن از بحث ها  آن ام، از آنجا كه بربه اين سخن را بيان كردهها  آن روي كردن

ام اشاره كرده بابدر اين ها  آن شان خالي بود، و به مشهورترين كتابان و عقيدهاز امام
بعضي از نامهاي به و » فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب االرباب«آن هم در 

ـ بزرگترين علمايشان!  تأسفـ با كمال ها  آن ام، از جملهقائلين به تحريف اشاره نموده
هر آنچه را كه در اين كتاب ها  آن و ها، آن ب تفسير نزدكتا امام قمي مولف مهمترين
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كليني مولف كتاب كافي كتاب او و شاگرد ! دانندصحيح مي هروايت كردو آورده است 
ها ام كه در خود شيعهدر حديث است، و همچنين عياشي و... بيان داشتهها  آن نخست

م و چه در عصر حاضر مقابله اند كه با حركت افراط گرايي شيعه چه در قديبوده سانيك
 ام.اند و بدان اشاره كردهدچار تناقضي عجيب شدهها  آن نياند، هر چند كه محدثكرده

ام و فصل چهارم را به كتابهاي قرن پرداختهها  آن و بعد از اين به تحقيق درباره تفسير
ا از ديگر كتابها بي ام و مركه بدان اطالع يافتهها  آن ترينام، و در قديمسوم اختصاص داده

آورند ـ گرداند، همان تفسير ابي جارود است كه آن را تفسير امام باقر به شمار مينياز مي
است ـ اين در اواخر قرن اول و اويل قرن دوم بوده، و بيزار از آن بري  امام هر چند كه

ل ن در دسترس نيست ولي قمي آن را در تفسير خويش در قرن سوم نقاين تفسير اآل
 كرده.

 ام:در اين فصل از سه كتاب بحث كرده

اي از افراط گرايي و گمراهي و عسكري، اين تفسير نمونه نكتاب اول: تفسير حس
را ها  آن داند وخرافات است، اين كتاب اصحاب كرام به ويژه ابوبكر و عمر را كافر مي

را انكار نمايد كافر گويد هر كه واليت علي نمايد، و ميمتهم به نفاق و كفر و كذب مي
گويد: علي معجزات فراواني است، و موسي مردم را به اين واليت فرا خوانده، و مي

 آورد كه جز كودكانداشته و داستانهاي خرافي را بنابه زعم خويش براي بيان معجزات مي
براي كساني تنها مغفرت را  و ضمانت و بعد تعهد و قرارداد !باور نخواهند كردآن را 

 بياورند...ايمان هاي وي نمايد كه به خرافات و گمراهاير ميصاد
ام كه امام حسن بري از آن است كه مولف اين كتاب باشد، و و به همين خاطر گفته

هاي امروز و ديروز ها داراي آن هستند، اما بعضي از شيعهاينكه اين راي بعضي از شيعه
 !نيز صحت نسبت اين كتاب به امام را باور دارند

-و اگر اين كتاب واقعاً از آن او بوده، ما كفر وي ـ نه كفر امامت وي ـ را اعالم مي

 كرديم.
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ام، زيرا اين كتاب و و كتاب دوم: تفسير قمي است، نزد اين كتاب كمي درنگ كرده
باشند اعم از افراط گرايان و اعتدال گرايان، مولف آن داراي مكانتي عليا نزد شيعه مي

اي است كه عصار قديم، اين مسلهادر عصر حاضر و چه در  ، چهوليوناخباريون و اص
 اما براي بينيم، اي مي و بهانه آن نزد افراط گرايان شيعه دليل وجود و استدالل به براي

 ..بينم!! اي نمي هيچ دليل و بهانههاي اعتدال گرا آن نزد شيعه استدالل به
و متن و تاويل و تنزيل، و افترا به اين كتاب پر از تحريف قرآن چه از لحاظ نص 
داند، و همچنين آنچه كه مربوط به صحابه است وامامان را مورد مراد كلمات خداوند مي

 به غيب...ها  آن عقيده اماميه است همانند رجعت و نزول وحي بر ائمه و علم
وز اند، و به بيعت ربرد كه صحابه با ابليس در اسباب نزول تحالف بستهو گمان مي

اند، پرداخته، و اينكه امام غدير و عاقبت كساني كه بنابه گمان خود واليت را غصب كرده
مهدي مطالبه خون حسين را خواهد كرد، و حادثه افك را اتهامي به ام المومنين ـ نه 

بينيم كه قرآن را به كتاب تاريخ شيعه اثني داند، و مياينكه تبرئه الهي نسبت به وي ـ مي
هاي ديگر و امام و از فرقه !بينيو مي جمل رااصحاب  در آن نمايد، ومي عشر تبديل

 كند.بحث مي لشكرشمهدي و 
 پيمايد...جاهالن ميكردن هايي را براي فريب كم عقالن و گمراه بيني كه او راهو مي

-كتاب سوم، همان تفسير عياشي، در منزلت و هدف و روش همانند كتاب قبلي مي

 ام.ا بيان كردهباشد، و اين ر
 ام.فصل چهارم را به تفسير تبيان طوسي و تفاسير طبرسي اختصاص داده آن بعد از

و طوسي و طبرسي، به عنوان نمايندگان طرف اعتدال گرايان نسبي و دوري از افراط 
اند؛ و اثر و جمهور، معروفها  آن تا جايي كه به بيان اصول تفسير آن دو و فرق ميان

اءتهاي دن تاويل براي استدالل به عقيده خويش، واضح است؛ و ذكر قراماميه در آور
درباره اسباب نزول، در آن ها  آن موضوع و شعار در رابطه با مذهب و روايت ساختگي و
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-دانند، و ميآمده؛ و ائمه را مورد مراد كلمات خدا در نزد بعضي از تاويالت آيات، مي

 از طبرسي است.تر  تر و كم افراطبينيم كه شيخ الطائفه طوسي اعتدال گرا
ام، و در آن به فصل ششم را به كتابهاي تفسير بعد از طوسي و طبرسي اختصاص داده

بينيم كه بعد از ام، ميدارند، پرداختهذكر ده كتاب كه گرايشهاي مختلف تفسير را بيان مي
تفسير قرن  كنند، و از كتابهايطوسي و طبرسي كساني راه افراط و گمراهي را طي مي

طريق اعتدال ها  آن همانند كتاب كافي كليني استمداد كرده، و بعضي ازها  آن هسوم و مشاب
 پيمايند؛ و...گرايي نسبي و دوري از افراط و نظرات تا حد زياد را مي

بيان اتجاه و ديدگاه ها  آن دارند، و سه كتاب ازگانه، اين گرايشها را بيان ميكتابهاي ده
 نمايند.صر حديث، ميتفسير در ع

ام، و در آن نگاهي كلي به باقي كتابهاي تفسير اين قسم را با فصل هفتم به پايان برده
ام، در اين كتاب، كتابهاي تفسير شيعي را انداخته» الذريعه الي تصانيف الشيعه«در كتاب 

ديگري را  نمايد، و كتابهاييابيم كه عنوانشان بر افراط و گمراهي مولفشان داللت ميمي
 كند.صحبت ميها  آن ريعه ازذيابيم كه مولف كتاب الدر اين باره مي

اين تعداد بزرگ از كتابهاي گمراه، دال بر ضخامت و بزرگي (در حجم) حركت افراط 
دارد بيان مي ي راعشرروي شيعه اثنيدر گروه ميانهها  آن نمايد، و اندازه تاثيرگرايان مي

 و...
اعتقاد دارم كه اين روش و اين تصوير كامالً واضح است، و ديگر  ا،ه اين بعد از همه

 ندارد. نيازي به توضيح بيشتر

﴿                       ﴾  :89[األعراف.[ 


	دریچه
	قسمت اول: تفسیر و اصول آن نزد اهل سنت
	تفسیر و اصول آن
	کلمه تاویل در سنت مطهر:
	کلمهی تاویل در قرآن:

	علم تفسير
	تفسير در لغت:
	تفسير در اصطلاح:
	تأويل:

	فرق ميان تفسير و تأويل
	تفسير و تأويل و معني:
	تفسير پيامبر غ توضيح سنت براي قرآن

	قسمت دوم: تفسير و اصول آن نزد شيعهی اثني عشري
	سه روش
	جمعآوري احاديث مربوط به تفسير
	سي و پنج (35) حديث

	فصل اول: تفاسیر یاران پیامبر
	تفاسير شاگردان پیامبر رضي الله عنهم
	داناترين مردم به قرآن
	احاديث موقوف و مرفوع
	ويژگيهاي تفسير آنها:
	تدوين:
	كتاب تنوير المقباس
	استدلال به آن حلال نيست
	ديدگاه شيعه راجع به تفسير شاگردان پیامبر اکرمغ

	فصل دوم: تفسير تابعين
	نياز تابعين به تفسير
	مدرسههاي تفسير:
	سرآغاز تدوین:
	تفسیر مجاهد:
	تفسیر قرآن به قرآن و به سنت:
	گفتههای یاران پیامبر غ
	اسرائیلیات:
	اقوال تابعیها:
	تفسير قرآن تنها با استفاده از راي و نظر حرام است!
	تفسير به راي و نظر البته همراه با علم و آگاهي:

	فصل سوم: تفسیر در قرن دوم
	تفسير در قرن دوم
	اولاً: تفسير مقاتل بن سليمان:
	ثانياً: تفسير يحيي بن سلام
	ثالثاً: معاني القرآن نوشته فراء:
	هدف و روش:

	فصل چهارم: قرن سوم و تفسیر طبری
	قرن سوم و تفسير طبری
	مؤلفات طبري:
	عقيده طبري:

	تفسير طبري
	تعريف كتاب:
	طبري و بيان روشش:
	تفسير طبري براي پايان مقدمه كتاب:
	شبههای در قرآن از ملحدان!
	مقدار پایبندی طبری به روش خویش:
	موضع طبری از اسرائیلیات:
	کتابهای تفسیر بعد از طبری:
	قرآن صامت و قرآن ناطق:
	مذهب اخباریها:
	مذهب اصولیها:
	ظاهر و باطن:
	باطن:
	قرآن کریم و تحریف:
	کتاب فصل الخطاب
	کتابهای تفسیر شیعه در قرن سوم هجری:
	کتاب اول: تفسیر حسن عسکری
	کتاب دوم: تفسیر قمی:
	جلوههایی از افراط و گمراهی:
	کتاب سوم: تفسیر عیاشی

	فصل پنجم: تبیان اثر طوسی و تفاسیر طبرسی
	مبانی تفسیر نزد طوسی و طبرسی
	فرق او با جمهور:

	فصل ششم: تفسیر بعد از طوسی و طبرسی
	اولاً: تفسیر صافی
	ثانیاً: البرهان فی تفسیر القرآن
	ثالثاً: بحار الانوار
	رابعاً: تاویل آیات واضح و روشن
	خامساً: تفسیر شبر
	سادساً: کنز العرفان
	سابعاً: زبدة البیان
	ثامناً: المیزان
	تاسعاً: تفسیر کاشف
	عاشراً: البیان

	فصل هفتم: نگاهی اجمالی به سایر تفاسیر
	نگاهی اجمالی به سایر تفاسیر
	(1) آیات ائمه
	(2) آیات ائمه
	(3) آیات بینات
	(4) آیات حجه و الرجعه
	(5) کتاب: الآیات النازلة فی الذم الجائرین علی اهل البیت!
	(6) کتاب: الآیات النازلة فی فضایل العترة الطاهرة
	(7) آیات الولایة
	(8) تأویل الآیات
	(9) تاویلات القرآن
	(10) «تاویل الآیات»ی که گمراهان با آن در رابطهاند
	(11) تاویل الآیات الباهرة فی فضل العترة الطاهرة
	(12) تاویل الآیات الظاهرة فی فضل العترة الطاهرة
	(13) تاویل الآیات النازلة
	(14) تاویل ما نزل فی النبی و آله
	(15) تاویل ما نزل فی شیعتهم
	(16) تاویل ما نزل فی اعدائهم
	(17) تفسیر الآیات البیانات النازله فی فضایل اهل بیت سید الکائنات
	(18) تفسیر الائمة لهدایة الامة
	(19) تفسیر ابن جارود
	(20) تفسیر الحافظ محمدبن موسی نیشابوری
	(21) تفسیر المصابیح بما نزل من القرآن فی اهل البیت
	(22) تفسیر المثنی
	(23) تفسیر النعمانی
	(24) تفسیر میرزا هادی
	(25) تفسیر آیه ﴿(((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((﴾ [البقرۀ: 124]
	(26) تفسیر آیهی ﴿(((( (((((( (((((( (((((( ((((((((﴾ [آل عمران: 96]
	(27) تفسیر آیه تطهیر ﴿((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((﴾ [الأحزاب: 33]
	(28) تفسیر آیهی ﴿((((((((((((((( (((((((((﴾
	(29) تفسیر آیةالکرسی
	(30) تفسیر آیهی ﴿((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((﴾ [آل عمران: 110]

	خلاصهی بحث
	در این فصل از سه کتاب بحث کردهام:


