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چكيده1
نويسنده در بخش اّول مقاله، جايگاه امامان را در نزد شيعه به عنوان تنها مفسران حقيقى قرآن  
شناسانده و سپس به ديدگاه هاى اماميه دربارة قرآن اشاره كرده و تفاسير اماميه را معرفى كرده 
ــيرى در نزد اماميه به مسأله تحريف قرآن اشاره كرده و پس از  ــت. در بحث از اصول تفس اس
بيان نظر چند تن از علما، نظر شيعه را عدم تحريف قرآن دانسته است. در انتهاى بحث، محمود 
ايوب به عنوان نمونه، آيه 67 سوره مائده را كه به ماجراى غدير خم مى پردازد از منظِر مفّسران 

شيعى مورد بررسى قرار داده است.

ــيعهـ  قرن پنجم، شيخ طوسى؛ كاشانى، مالمحسن  كليد واژه ها: ايوب، محمود؛ عالمان ش
فيض؛ عالمان شيعه، قرن چهاردهم؛ شيعه، عدم تحريف قرآن. 
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معرفى نويسنده مقاله
محمود ايوب، انديشمند لبنانى األصل و از معدود اساتيد شيعِى كرسى هاى اسالم پژوهى در 
ــت. وى پس از تحصيل تا مقطع ليسانس در رشتة تاريخ فلسفه غرب در دانشگاه  غرب اس
آمريكايى بيروت به آمريكا رفت و در دانشگاه پنسيلوانيا در رشتة انديشة دينى ادامه تحصيل 
داد. وى در سال 1975 با نوشتن پايان نامه اى دربارة عاشوراى حسينى مدرك دكترى خود 
را از دانشگاه هاروارد اخذ كرد. ايوب مّدتى به تحقيق در مركز مطالعات دينى دانشگاه تورنتو 
كانادا اشتغال داشت و مجموعه اى ده جلدى با عنوان قرآن و مفسران آماده نشر كرد. او از 
ــگاه تمپل در فيالدلفيا رفت و به عنوان پروفسور در معارف اسالمى و  ــال 1988 به دانش س
مقايسه اديان به تحقيق و تدريس پرداخت. ايوب مقاالت فراوانى درباره تعامالت مسلمانان 
و مسيحيان نگاشته است. از ديگر آثار پژوهشى وى مى توان به «به سوى مسيحيت شناسى 

اسالمى» اشاره كرد.

مقّدمه  مترجمان 
ــت و اين مطالعات غالباً به  ــيعى اندك اس ــان دربارة ديدگاه ش تحقيقات قرآنى خاورشناس
ــوان نمونه، عالوه بر گلدزيهر كه  ــيعه درباره تحريف قرآن مى پردازد. به عن ديدگاه هاى ش

اماميه را قائل به تحريف قرآن دانسته، اتان كلبرگ نيز مقاله اى در اين باره نگاشته است.1
ــى  ــوان «قرآن ناطق و قرآن صامت: پژوهش ــود ايوب در مقاله اى با عن ــا اين حال محم ب
ــيعه اماميه و تكامل آن»2 با اتخاذ رويكردى متفاوت، گزارشى  ــير ش درخصوص مبانى تفس
ــيرى اماميه ارائه كرده است. ايوب در بخش اّول مقاله،  از روند تدوين و نگارش متون تفس
ــران حقيقى قرآن  شناسانده و سپس به  ــيعه، به عنوان تنها مفس جايگاه امامان را در نزد ش
ــير اماميه را معرفى كرده است. در بحث از  ــاره كرده و تفاس ديدگاه هاى اماميه درباره قرآن اش

1.  goldziher, Ignaz; Die Richtungen der islamischen Koranauslegung, pp. 263-309. Kohlberg, “some 
notes on the imamite attitude to the quran”, pp 209-224.

2.  Mahmoud Ayoub, “The Speaking Quran and the Silent Quran: A Study of the Principles and 
Development of Imami Shi’i tafsir”, in: Andrew Rippin (Ed.), Approaches to the history of the 
interpretation of the Qurʼān, Oxford: Oxford University Press, 1988.
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اصول تفسيرى در نزد اماميه به مسأله تحريف قرآن اشاره كرده و بدون گفتگو درباره اين اتهام، 
نظر شيخ طوسى، مال محسن فيض كاشانى و آيآل  اهللا خويى (ره) را بيان كرده و نظر شيعه را 
عدم تحريف قرآن دانسته است. در انتهاى بحث، ايوب به عنوان نمونه آيه 67 سوره مائده را 

كه به ماجراى غدير خم مى پردازد از منظِر مفّسران شيعى مورد بررسى قرار داده است. 
از آن جهت كه اين مقاله به مبانى تفسير شيعه اماميه مى پردازد و همچنين از اولين كارهاى 
ــت كه با ديدى منصفانه نگاشته شده، شايستة تأّمل و بررسى  ــان در اين حوزه اس شرق شناس
است. اين نوشتار تالش دارد زمينة آشنايى بيشتر با آراى اين شرق شناس در حوزه تفسير شيعى 

را فراهم مى كند.

متن مقاله
سلوك شيعى جايگاه مهمى را در حيات معنوى جوامع مسلمان براى خود كسب كرده است. 
ــت كه علم فهم آن  ــلمانان، قرآن به مثابة راهنمايى در اين دنيا و جهان آخرت اس براى مس
ــذاب الهى و اميدوارى  ــلوك ايمانى و نتيجة خوف مؤمنين از ع ــير) را مى توان ثمرة س (تفس
ــير قرآن و در نتيجه  ــت؛ عذابى كه به خاطر جهل به تفس آنان به رحمت و پاداش الهى دانس
نافرمانى فرامين خدا در انتظار است و پاداشى كه براى فهم كالم خدا و در نتيجه فرمانبردارى 
ــت؛ تفسير از  ــيعيان، قرآن چيزى بيش از اين اس ــتوراتش اميد مى رود. [اما] براى ش از دس
طرفى ثمرة سرخوردگى و نااميدى و از طرف ديگر ثمرة اميد و سرخوشى است. تفسير نزد 
شيعيان، تحت تأثير فرهنگ شهادت و فرجام شناسى [مهدويت] است. از طريق تفسير است 
كه ارتباط بين مؤمنين و رهنمايان معنوى شان، يعنى امامان برقرار مى گردد. تفسير، بشرى 

كردن كالم الهى و الهى نمودن روح انسانى است.
تفسير شيعى، با در نظر گرفتن تمام ابعادش، گسترده تر از آن است كه بخواهد موضوع يك 
پژوهش جامع واقع شود، چه رسد به پژوهش هاى تطبيقى. از آن جا كه پژوهش هاى غربى 
بر اسالم اهل سنت متمركز شده است، اقدامات زيادى الزم است تا بتوان دين پژوهان غربى 
را با انديشه و سلوك شيعى آشنا نمود. اين پژوهش كوتاه نيز همين هدف را دنبال مى كند؛ 
ابتدا بايد با رجوع به تأليفات گستردة شيعه، كه تا حدود زيادى در غرب ناخوانده يا ناآشناست، 
مفهوم شيعى «امام» را در رابطه با «وحى» ارائه نماييم. سپس خالصة تاريخ تفسير شيعى 
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و خطوط اصلى تكامل آن را خاطرنشان مى سازيم. آن گاه قادر خواهيم بود تا مبانى اساسى 
ــير شيعى را نشان دهيم. نهايتاً براى خارج شدن بحث از فضاى نظرى محض، تكامل  تفس
ُسوُل بَلِّْغ َما أُْنِزَل  تفاسير شيعه را در تبيين آية سرنوشت ساز «تبليغ» (مائده/ :67َيا أَيَُّها الرَّ

ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك دنبال مى كنيم.

امامان و قرآن
ــانى  ــرآن، همانند تمام متون مقّدس ديگر، بُعدى انس ــلمانان يا همان ق كالم خدا براى مس
ــود و يا ارزشش دانسته نمى شود. اين  ــتى فهميده نمى ش [ظاهرى] دارد كه بدون آن به درس
بعد ظاهرى، در ابتدا بر [حضرت] محّمد كه دريافت كننده و ابالغ كنندة كالم الهى و اّولين 
ــر آن براى بشريت است، تجلى يافته است. جنبة دوم و به اندازه بُعد ظاهرى با اهميت،  مفّس
حيات قرآن در جامعة اسالمى است كه از طريق قدرت و جايگاه منحصر به فردش [(آتوريته)] 
تحّقق مى يابد. نسل هاى پياپى مسلمانان با پذيرش بى چون  و چراى قرآن، گواهى محكمى بر 
اعتبار آن نزد خود، باقى گذارده اند. آنان با نهادينه سازى كالم جاويد الهى به دور از گرفتارى در 
محدوديت هاى الفاظ و حروف و با وضع علوم تالوت يا قرائت، كتابت يا نسخ و تفسير به قرآن 

سرزندگى و توان [خاصى] بخشيده اند.
ــان از طريق قرآن، در دو اصطالح مرسوم براى كالم الهى يعنى:  ــوية] خدا و انس ارتباط [دوس
تنزيل ـ با معناى لغوى پايين فرستادن ـ و تفسيرـ يا پرده بردارى انسانى از معانى آن ـ بيان 
شده است. فرآيند تفسير به رشد و بالندگى خود همراه با حيات اجتماع ادامه مى دهد و راهنماى 
ــلّى بخش آن در هنگامة يأس و  ــيب هاى زندگى و همچنين تس ــرى در فراز و نش حيات بش
سختى ها مى باشد. البته مى توان گفت همان گونه كه خدواند در عين حفظ نفوذ حاكميت خود 
در تاريخ از خلق برتر است، كالم او نيز در عين مشاركت در تاريخ بشرى، متعالى تر از آن است. 
«مشاركت در تاريخ بشرى»، بدين معناست كه قرآن كتاب راهنمايى است كه مى بايست در 
آن تعّقل و تدبّر شود؛ چراكه به عنوان هدايت گر معنوى و اخالقى و براى راهنمايى آدميان 
نازل شده است.1 اما متعالى بودنش نسبت به تاريخ بشرى نيز، بدين مفهوم است كه معناى 

1.  بقره/1ـ 5 و محمد/ 24. 
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ــت.1 «تعالى» تنها نشان دهندة قدرت و عظمت  ــكار اس حقيقى آيات آن، تنها بر خداوند آش
نيست، بلكه عالوه بر آن، نشان گر نزاهت از هرگونه التقاط، نسبّيت و يا عدم اطالق است. 
از اين رو، مسلمانان و به  خصوص شيعيان، مصّرند كه خداوند عالوه بر قرآن، تفسيرش را 
نيز بر [حضرت] محمد فرو فرستاده است.2 متن مقدس قرآن، يا «ما بين الدّفتين»، همان 
ــت كه آن حضرت به عموم مؤمنين آموزش داد. اما تفسير قرآن را [به همگان  [كالمى] اس
ــت.  ــتند ـ نگاه داش آموزش نداد، بلكه] براى امامان ـ كه برگزيدگان از اهل بيتش هس

امامان ارتباط ويژه اى با قرآن دارند كه اين ارتباط رمز ويژگى خاّص تفسير شيعى است. 
ــران به عنوان راهنمايان  ــه تاريخ دارد. [در اين نگاه،] پيامب ــالم نگاهى پيامبرمحورانه ب اس
ــوند. [حضرت] آدم، كه در  ــوى خدا و الگوهايى الهى براى انسان ديده مى ش ــريت به س بش
جايگاه خليفآل اهللا بر زمين قدم گذاشت،3 اولين پيامبر نيز بود. اما اين مقام خليفآلاللهى تنها 
در وصايت برگزيدگان خالصه نمى شود؛ چراكه آدم و ذرية او گذشته از پيامبر بودن، در مقام 
بشرى غير كامل، در معرض فساد كردن در زمين و خون ريختن بر آن نيز هستند. به همين 
سبب، پيامبران با ويژگى مهم عصمت از گناه و خطا، از بقيه آدميان متمايز شده اند. بنابراين، 

مى توان گفت كه آنان در صفِت الهى «متعالى بودن»، با قرآن مشترك هستند.
ــوى خداوند قرار گرفته است و [پيامش] توسط پيامبرانـ   ــان ها به س قرآن در ميانة راِه انس
كه از نگاه مسلمانان، برترين اسوه هاى بشريت هستندـ  به مردم مى رسد. به همين ترتيب، 
ــان ها به سوى [فهم] قرآن قرار گرفته اند كه [پيامشان] توسط  پيامبران نيز در ميانة راِه انس
امامان ـ كه اسوه هاى بشريت هستند ـ به مردم مى رسد. در نتيجه مى توان گفت كه از اين 
جهت، پيامبران خلفاى خدا بر روى زمين و امامان نيز خلفا و جانشينان آن ها هستند. تمام 
بنى آدم از آن جهت كه انسان هستند، در امتياز خليفة خدا بودن، مشترك هستند؛ اما ميزان 

بهره بردارى از اين امتياز، وابسته به ايمان و عمل صالح است.4 

1.  آل عمران/ 7. 
2.  شيخ طوسى، تفسير التبيان، ص 4، مقدمه مؤلف.

3.  بقره/30ـ37. 
ِلَحِت لَيْسَتْخِلَفنَُّهْم فِى اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم  4.  نور/  :55َوَعَد اهللاُ الَِّذيَن َءاَمُنواْ ِمنكمُ ْ َو َعِمُلواْ الصَّ
م مِّن بَْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا يْعُبُدونَنِى َال يْشِرُكوَن بِى َشيئا َو َمن َكَفَر  لَنهَُّ ْم َو لَيَبدِّ ُم الَِّذى اْرَتضيَ  لَهُ ْم ِدينَهُ َننَّ لَهُ َو لَيَمكِّ
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از طرف ديگر، پيامبران و امامان به واسطه ارث بردن علم الهى متمايز مى گردند. بدين گونه 
ــينانش يعنى امامان هستند كه به تمام معانى قرآن آگاهند،  تنها [حضرت] محمد و جانش
ــاير مردم نيز از طريق ايشان   ــوى آنان بوده و مخاطب بودن س چراكه خطاب قرآن اّوًال به س
ــت. در يك گفت وگوى طوالنى بين [حضرت امام] جعفر صادق، امام ششم شيعيان و  اس

ابوحنيفه، بنيان گذار يكى از چهار مكتب فقهى اهل سّنت، امام مى فرمايند: 
«خداوند اين علم (يعنى علم به قرآن) را تنها به اهل حقيقى كتاب داده است، 
كسانى كه اين كتاب بر آنان نازل شده است. ... اين علم تنها نزد برگزيدگان 

از فرزندان پيامبر ماموجود است.»1
ــبت به خداوند دارد؛ [از گذشته] به صورت محافظت شده در «لوح  قرآن جايگاه خاصى نس
ــت2 و مطابق برخى آيات، قدرت آن بر روى زمين، فراتر از حد  محفوظ» با خداوند بوده اس
تحّمل كوه هاى سخت است.3 قرآن براى آدميان، منبعى سرشار از شفا و بركت در اين دنيا 

و كتابى تسلّى دهنده و رستگارى بخش براى آخرت است.
ــناخته  ــتند و در واقع با همين خصوصيات ش ــترك هس امامان در اين ويژگى ها با قرآن مش
مى شوند. آنان قبل از خلقت، از نور الهى، در كنار قرآن بودند و به خاطر ايشان بود كه تمامى 
عالم، به عرصة وجود آورده شد. بر همين اساس، مصحح تفسير القّمى در مقدمة طوالنى و 
كالمى، كه بر اين تفسير نوشته است، ادعا مى كند كه: «(ائمه) مقصود از خلقت هستند 
ــت». در ادامه، وى اين گونه استدالل مى آورد  و علت خلقت آنان، [اراده] خود حق تعالى اس
ــد و عبادت واقعى بدون ايمان  ــد تمام مخلوقات را خلق نمود تا او را عبادت كنن ــه خداون ك
حقيقى به خالق ممكن نيست و ايمان را نيز بدون شناخت نمى توان به دست آورد. عالوه بر 
اين، چنين شناختى تنها از طريق رسولى حاصل مى شود كه از جانب خداوند سخن گويد و 

.بَْعَد َذالَِك َفُأْولَئَك ُهُم الَْفاِسُقوَن
1.  البيان فى تفسير القرآن، ص 265 به نقل از الوسائل: 27/ 47، باب 6، الحديث 33177: «ما جعل اهللا ذلك إال 
عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، و يلك ما هو إال عند الخاص من ذرية نبينا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم ...». 

.بَْل ُهَو ُقْرآٌن َمجيٌد * فى  لَْوٍح َمْحُفوٍظ :222.  بروج (85): 21ـ
عًا ِمْن َخْشيِة اهللاِ َو ِتْلَك اْألَْمثاُل نَْضِربُها  ــعًا ُمَتَصدِّ ــر  :21:(59)لَْو َأْنَزلْنا هَذا الُْقْرآَن َعلي  َجَبٍل لََرَأيَتُه خاِش 3. حش

.ُروَن لِلنَّاِس لََعلَُّهْم يَتَفكَّ
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يا از طريق امامى كه آموزه هاى آن رسول را بازگو كرده و پيامش را تفسير كند. در نهايت، 
نويسنده نتيجه گيرى مى كند كه برعهدة خداوند است كه امامى را معين كرده و مردم را به 
ــوى او هدايت كند؛ «بنابراين گزافه نخواهد بودـ  اگر ادعا كنيمـ  كه قرآن دربارة آنان و  س

براى آنان نازل شده است».1
ــنى آن راـ  با عبارات مختلفـ  نقل  ــيعه و س ــهورى كه محّدثين ش در حديث طوالنى و مش
كرده اند، قرآن به عنوان «ثقل اكبر» معرفى شده و امامان به عنوان «ثقل اصغر». در يك نقل 
آن كه از طريق اّم سلمهـ  يكى از همسران پيامبر رسيده، آمده است كه پيامبر در زمان 

آخرين بيمارى خود، در حضور بسيارى از اصحابشان فرمودند: 
«نزديك است كه به زودى من فراخوانده شوم و از ميان شما بروم. پيش تر 
ــما مى گويم كه عذر من باشد نزد شما: من در ميان شما كتاب  چيزى به ش
پروردگارم و عترتم، [يعنى] اهل بيتم را ـ به عنوان نمايندگان پس از خود ـ 

باقى مى گذارم».2 
در نقلى ديگر كه توسط عياشى [در تفسيرش] براى اثبات واليت على ذكر شده، آمده است 

كه پيامبر دربارة اهل بيت فرمودند: 
لطيف خبير  مرا خبر كرد كه آن ها (يعنى اين دو ثقل) [نمى بايست] از هم 
جدا شوند تا مرا [در روز قيامت] مالقات كنند ... از آنان جلو نيفتيد كه گمراه 
مى شويد و از آنان عقب نمانيد كه به هالكت مى افتيد و به آنان نياموزيد، 

چرا كه آنان از شما آگاه ترند.3 

1.  ابوالحسن على بن ابراهيم القمى، تفسير القمى، (به تصحيح: طيب موسوى جزائرى، دار الكتابـ  قم، چاپ: سوم، 
ــئت فقل: ان اهللا لم يخلق  ــم غرض الخلق و غرض خلقهم ذات الحق و ان ش 1404ق)، صــص 18ـ  19: «فه
ــادة، و ال يعبد إّال بعد المعرفة و هى إنّما تحصل بقبول االيمان باهللا كما هو، و هو موقوف على  ــق إّال للعب الخل
اإلقرار بالرسول المخبر عن اهللا، و هو موقوف على اإلقرار باالمام المخبر عن الرسول فعلى اهللا ان يرشد إليه و 

يدّل عليه فال بعد ان ينزل القرآن فيهم و لهم». 
2.  مال محمدباقر مجلسى، بحاراألنوار (تهران، 1387، ق)، 89/ 80: «يوشك أن أقبض قبضا سريعًا فينطلق بى، و 

قد قدمت إليكم القول معذرة إليكم أال إنى مخلف فيكم كتاب ربى عز و جل و عترتى أهل بيتى».
3.  ابوالنصر محمد بن مسعود بن عياش سلمى سمرقندى، تفسير عياشى، (به تصحيح: هاشم رسولى محالتى، قم، بى 
تا)، ج1، ص 4: «فإنه قد نبأنى اللطيف الخبير أن ال يتفرقا حتى يلقيانى ... فال تسبقوهم فتضلوا، و ال تقصروا 

عنهم فتهلكوا، فال تعلموهم فهم أعلم منكم».
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قرآن مى فرمايد كه پيامبر در روز قيامت به خداوند شكايت كرده و عرضه مى دارد:
 1.پروردگارا، (تو آگاهى كه) اّمت من اين قرآن را متروك [قرار داده] و رها كردند

بر اساس اين آيه، مذهب شيعه به قرآن شخصيتى شبه انسانى داده است. به همين جهت، 
ــفاعت كرده و ديگران را  ــگاه خداوند با مردم محاّجه خواهد كرد و برخى را ش قرآن در پيش
ــيعى، اين دو ثقل به يكديگر متصلند، در روز  ــّنت ش محكوم خواهد نمود. از آن جا كه در س
قيامت دربارة هر دو سؤال خواهد شد؛ يعنى درباره محّبت مردم به آل محمدو اطاعتشان 
ــد كه پاداش  ــؤال، درباره آنان قضاوت خواهد ش از آموزه هاى قرآن. كه به موجب اين دو س

داده شوند يا عذاب گردند.2
ــهورى در تاريخ اديان وجود دارد كه روايات، سابقه و تاريخى را بازگو مى كنند كه  اصل مش
به مثابة پيش درآمدى بر يك رخداد محورى است؛ رخدادى كه گفته مى شود تاريخ بشريت 
ــن، تاريخ كتاب مقدس3 [تاريخ انبيا] و حّتى تاريخ حكمت  ــز حول همان مى گردد. بنابراي ني
ــتين پدران كليسا، به مثابة مقدمات ظهور مسيح4 شناخته مى شدند. به  ــرى از نظر نخس بش
همين ترتيب، مسلمانان [حضرت] محمد را به عنوان ختم رسل و امامانرا به عنوان 
ــند. قبول واليت آنان، يكى از  اوصياى او، به مثابة علت وجودى5 تمام مخلوقات مى شناس

ابعاد اساسى ايمان است. امام ششم مى فرمايد: 
«خداوند واليت ما را محور (قطب) قرآن و تمام كتب (آسمانى) قرار داد، در 
حالى كه آيات محكم قرآن حول آن مى گردد و به سبب آن، كتب (مقدس) 

واضح و ايمان آشكار مى گردد».6

.ُذواْ َهَذا الُْقْرَءاَن َمْهُجوًرا ُسوُل ياَرّب ِ ِإنَّ َقْوِمى اتخََّ 1.  فرقان  :30 :(25)َو َقاَل الرَّ
2.  ن.ك: پاورقى هاى10 و 11. 

3.  Biblical history

4.  Preparatio evangelica

5.  Raison d’etre

6 .  عياشى، 1/ 4: «إن اهللا جعل واليتنا أهل البيت قطب القرآن، و قطب جميع الكتب، عليها يستدير محكم القرآن، 
و بها نوهت الكتب و يستبين اإليمان»؛ نويسنده «نّوهت» را به طور مجهول خوانده، ولى براساس قواعد عربيّت 
قرائت آن به شكل مجهول در چنين موضعى نادرست است؛ چون اين فعل الزم است و در صورت تعّدى با 
باء نيز بايد فاعل آن يعنى «الكتب» حذف شود. به هر حال معناى جمله مربوطه به شكل معلوم چنين است: 

«كتب (مقدس) به آن اشاره كرده اند» (م).
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نبوت و وصايت به مانند حلقه هاى هم محورى ديده مى شوند كه از ميان آن ها تاريخ حركت 
ــين پى درپى  ــران، از [حضرت] آدم تا [حضرت] محمد، دوازده جانش ــد. تمام پيامب مى كن
ــان را ادامه داده اند. اوصياء با پيامبر عصر  ــته اند كه علم آنان را به ارث برده و رسالتش داش
ــتند، يا به عبارت ديگر، امتداد حيات نبوى هستند. [البته] به امامان وحى  خود يكپارچه هس
ثونند، يعنى  نمى شود، كه اين وجه تمايز اصلى آنان از پيامبران است. با اين وجود، ايشان محدَّ
[كسانى هستند كه] مالئكه با آنان صحبت مى كنند. از آن جا كه [حضرت] محمد آخرين 
پيامبر بود و قرآن نيز آخرين كتاب وحيانى، چرخة نبّوت تنها از طريق امامت ادامه مى يابد 

كه البته بايد تا روز قيامت نيز ادامه پيدا كند. 
از امام اول، [حضرت] على منقول است كه با اين گفته، مخاطبان خود را به چالش مى كشيد: 
« از من دربارة كتاب خدا بپرسيد، به خدا قسم، هيچ آيه اى از كتاب خدا نيست 
مگر اينكه رسول خدا، آن را بر من قرائت و تفسيرش را به من آموخته است، 
چه نزول اين آيه در شب بود يا در روز، در سفر بود يا در حضر [يعنى در خانه]». 
ــاگردان بّحاث حضرت پرسيد: پس، آياتى كه هنگام  ابن الكّواء، يكى از ش
ــما با پيامبر نازل شد، چطور؟ امام پاسخ داد: «رسول خدا، هرچه از  نبود ش
قرآن را كه در غيبت من بر او نازل شد، آن  هنگام كه من بازگشتم بر من 
ــس از آنكه تو رفتى اين گونه نازل  ــد و فرمود كه: «يا على! خداوند پ خوان
فرمود و تفسيرش نيز چنين است»؛ به اين ترتيب ايشان تفسير آيه و شأن 

نزول آن را به من آموزش داد».1 
 ،همچنين گزارش شده است كه ابن عباس و ابن مسعود و ديگر صحابيان [حضرت] محمد
ــير را از [حضرت] على آموختند كه او نيز تمام علم خود به قرآن را از پيامبر و  علم تفس

ايشان نيز از خداوند كسب كرده بود.2 

1.  مجلسى، بحار األنوار، 89/ 9ـ 78: «سلونى عن كتاب اهللا، فو اهللا ما نزلت آية من كتاب اهللا فى ليل و ال نهار و 
ال مسير و ال مقام إال و قد أقرأنيها رسول اهللا و علمنى تأويلها». فقام ابن الكواء، فقال: يا أمير المؤمنين! فما 
كان ينزل عليه و أنت غائب عنه؟ قال: «كان يحفظ على رسول اهللا ما كان ينزل عليه من القرآن و أنا غائب 
عنه حتى أقدم عليه فيقرئنيه و يقول: يا على أنزل اهللا بعدك كذا و كذا و تأويله كذا و كذا فعلمنى تأويله و تنزيله ».

2.  همان، ص 105.
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ــير تمام كتب آسمانى  ــير قرآن بلكه تفس [حضرت] على و امامان پس از او نه تنها تفس
پيشين را نيز مى دانستند. 

باز از [حضرت] على نقل شده كه ايشان فرمودند: 
اگر وساده اى ـ به معناى َمسَند آموزش در يك مجلس ـ براى من فراهم 
آيد، در ميان اهل تورات، مطابق با آنچه كه خداوند در تورات نازل فرموده 
ــد و او شاهد باشد كه من بر اساس  قضاوت خواهم نمود؛ تا به خداوند برس

آنچه كه او در آن نازل نموده، قضاوت كرده ام. 
ــابه همين مطلب دربارة انجيل و اهلش و قرآن و اهل آن نيز [در ادامه حديث] به نقل  مش

از ايشان آمده است.1
ــركاى قرآن مى بيند. به همين جهت، شيعيان هر روز در  ــيعه، امامان را به مثابة ش جامعة ش
زيارت پس از نمازها، خطاب به امام دوازدهم كه به باور آنان، زنده ولى از چشم مردم پنهان 
ــالم بر تو، اى دوست (ولى)  ــالم بر تو، اى صاحب زمان! س ــت، اين گونه مى گويند: «س اس

رحمن! سالم بر تو اى شريك قرآن»! 
عالوه بر اين شيعيان اعتقاد دارند كه قرآنى كه [حضرت] على به امالى پيامبر و به 
ــده و اكنون نزد امام غائب  ــته، از امامى به امام ديگر منتقل ش همراه تأويل حقيقى آن نوش
ــاس آن  ــكار كرده و بر اس ــت، تا آن زمان كه به عنوان مهدى منتَظر بازگردد آن را آش اس

قضاوت نمايد. 
ــيعه، مانند فيض  ــاس همين اعتقادـ  همان طور كه بعدتر مى بينيمـ  علماى تندروى ش بر اس
ــى، ادعا نموده اند كه قرآنى كه اكنون نزد ماست  ــنده تفسير صافى، و مجلس ــانى ، نويس كاش
ــده است. از امام پنجم، [حضرت] محمد باقر نقل شده: «اگر اين گونه نبود كه  تحريف ش
(برخى مطالب) به قرآن افزوده شده و (برخى ديگر) از آن كاسته شده، حق ما بر هيچ فرد عاقلى 
پنهان نمى ماند و اگر قائم ما (يعنى امام دوازدهم) ظهور كرده و سخن گويد، قرآن سخن او را 

تصديق خواهد نمود».2

1.  عياشى، تفسير، 1/ 15: «لو استقامت لى اإلمرة و كسرت أو ثنيت لى الوسادة، لحكمت ألهل التوراة بما أنزل اهللا 
فى التوراة حتى تذهب إلى اهللا، أنى قد حكمت بما أنزل اهللا فيه.»

2.  عياشى،همان، 1/ 13: «لو ال أنه زيد فى كتاب اهللا و نقص منه ما خفى حقنا على ذى حجى، و لو قد قام قائمنا 
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ــرآن را در اختيار دارند، اين كتاب مقّدس را  ــا كه امامان معناى حقيقى و بى پايان ق از آن ج
ــتند، در  ــه عنوان يك راهنماى اخالقى و معنوى زنده نگه مى دارند. آنان قرآن ناطق هس ب
حالى كه قرآن [فعلى] پس از فوت [حضرت] محمد، به صورت قرآن صامت باقى ماند.1 
ــدة خدا، در اين حديث دلكش منسوب به  ــخنان مكتوب و خوانده ش اين گونه تمايز بين س

[حضرت] على به طور شايسته اى بيان شده است: 
خداوند تبارك و تعالى يكتا و بى همتاست و در وحدانيت خود بى نظير است. 
سپس به كلمه اى تكلّم كرد كه نور شد و از آن كلمه نور محمد را آفريد 
و من و ذريه ام را آفريد. سپس تكلّم به كلمه اى كرد كه آن كلمه روح شد و 
ــكونت داد و در بدن هاى ما قرار داد؛ پس ما روح  خداوند آن را در آن نور س

اهللا و كلمات خداييم.2 
ــريت بر [حضرت] محمد فقط نازل نشد، بلكه خطاب و  قرآن به عنوان كتاب هدايت بش
منظور اين كتاب نيز خاّصتا او و خانوادة او بودند. از آن جا كه عموم مسلمانان قرآن را بدون 
 ــير حقيقى آن مى خوانند ـ تفسيرى كه جبرئيل به همراه تنزيل بر [حضرت] محمد تفس
نازل نمودـ  آنان مرتكب خطاى بزرگ تحريف در (خوانش) كلمات جاويد خداوند مى گردند. 
ــم، [حضرت امام] جعفر صادق مى فرمايد: «اگر قرآن همان گونه كه نازل شده  امام شش
ــده است».3 در روايتى كه از ديگر  ــد، مى ديديد كه از ما در آن نام برده ش بود خوانده مى ش
ــده كه: «قرآن در چهار بخش نازل  ــت، بيان ش امامان و حتى از پيامبر اكرممنقول اس
ــت، ... ربعى دربارة ما و ربعى ديگر دربارة دشمنان ما، ربعى دربارة فرائض و احكام  ــده اس ش
ــت. كرامت هاى قرآن متعلق  و ربع آخر دربارة اينكه چه چيزى حالل و چه چيزى حرام اس

فنطق صدقه القرآن».
1.  اين فكر در آثار اسماعيليه به طور واضح ترى بيان شده است. در هر حال، بسيارى از رواياتى كه از ائمه
ــده است، بر اين مضمون داللت دارند. به عنوان نمونه، ن.ك: ابوجعفر محمد  ــان با قرآن نقل ش درباره رابطه ش
بن يعقوب كلينى رازى، األصول من الكافى، به تصحيح على اكبر غفارى (تهران، 1388)، ص 169، 192، 213.

2.  مجلسى، بحاراألنوار، 53/ 46: «إن اهللا تبارك و تعالى أحد واحد تفرد فى وحدانيته، ثم تكلم بكلمة، فصارت 
نوراً، ثم خلق من ذلك النور محمداً و خلقنى و ذريتى، ثم تكلم بكلمة، فصارت روحًا؛ فأسكنه اهللا فى ذلك 

النور، و أسكنه فى أبداننا، فنحن روح اهللا و كلماته ...».
3.  عياشى، تفسير، 1/ 13: «لو قد قرئ القرآن كما أنزل أللفيتنا فيه مسمين.»
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به ماست».1 
ما بايد پس از بحث دربارة مبانى اولية تفسير شيعى، به مسأله تحريف بازگرديم. اما قبل از 

آن، الزم است به طور خالصه به سير تكامل تفسير شيعى بپردازيم.

تكامل تفسير شيعى
ــنت در دوران اّوليه تفسير، اّوًال بر پايه احاديث نبوى و اقوال صحابه و تابعين  ــير اهل س تفاس
مبتنى بودند. اين رويكرد به [تفسير] قرآن، با نام «تفسير بالمأثور» (تفسير به وسيله احاديث 
نبوى) شناخته مى شود. هر چند از ابتدا تفسير مطابق با نظر خود (رأى) يا عقل شخصى (اجتهاد) 
مطلقاً مردود بود،2 اما نسل هاى بعدى در مواجهه با انبوه روايات جعلى و متناقض منسوب به 
پيامبر، صحابه و تابعين مجبور شدند تا دست به دامان اجتهاد ببرند. از سوى ديگر، مفّسرين 
شيعه بر اساس نّص قرآن، حجيت [قول] پيامبر را [در تفسير قرآن] قبول كرده و سپس بر 
اساس حديث ثقلينـ  كه پيش تر اشاره شدـ  ذريه او را نيز به عنوان دومين منبع معتبر [براى 

تفسير قرآن] پس از او پذيرفتند.3
ــاگردان امامان معصومبودند. افرادى چون زرارآل بن اعين،  ــل مفسرين شيعه ش اولين نس
محمد بن مسلم و ديگر نزديكان به شاگردان امامان پنجم و ششم  از زمره برجستگان در 
تفسير و ديگر علوم دينى در جامعه شيعه آن روز بودند. هر چند به برخى از اين محدثين متقّدم 
ــت،4 اما هم اكنون چيزى از آن تفاسير به دست ما  ــيرى [متعددى] منتسب شده اس آثار تفس
نرسيده است. با اين وجود، روايات آنان در آثار مفسرين نسل دوم حفظ شده است. مهم ترين 
اين محّدثان عبارتند از: فرات بن ابراهيم بن فرات كوفى، ابوالنصر محمد بن مسعود بن  عياشى 

ــير فرات كوفى، به تصحيح محمدعلى غروى اردوبادى، (نجف، [بى تا])،  1.  فرات بن ابراهيم بن فرات كوفى، تفس
ص 1: «القرآن أربعة أرباع: ربع فينا، و ربع فى عدّونا، و ربع فرائض و أحكام، و ربع حالل و حرام، و لنا كرائم 

القرآن.» براى اين حديث و ديگر نقل هاى آن بنگريد به: عياشى، ص 9.
2.  ابوجعفر محمد بن جرير طبرى، جامع البيان عن تأويل آى القرآن، تحقيق: محمود محمد شاكر و احمد محمد 

شاكر (قاهره، 1954)، 1/ 77ـ 79.
3.  سيد محمدحسين طباطبايى، القرآن فى اإلسالم، ترجمه سيد محمد الحسينى (بيروت، 1973/1393)، صص 

59 ـ60.
4.  آقابزرگ تهرانى، الذريعة إلى تصانيف الشيعه، (تهران، 1355، 1936)، 4/ 231.
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سمرقندى، ابوالحسن على بن  ابراهيم قمى، محمد بن  ابراهيم نعمانى. 
فرات در دوران امامت امام نهم، [حضرت] محمد جواد مى زيست و شايد اولين سال هاى 
قرن چهارم هجرى را نيز درك كرده باشد. او يكى از نخستين بزرگان حديث شيعه و يكى 

از مشايخ على بن ابراهيم قمى بوده است.1 
معاصر او، عياشى، عالمى سّنى بود كه مذهب جعفرى را پذيرفت و عالمى برجسته در بسيارى 
از علوم دينى گشت. تنها جلد اول تفسير او، آن هم تنها به صورت تلخيص گشته، به دست ما 
رسيده است.2 على بن ابراهيم قمى از پدرش كه نزد بسيارى از شاگردان ائمهشاگردى كرده 

بود، روايت كرده است. وى در سال 309 ق/20ـ 919 م از دنيا رفت.3 
نعمانى (متوفاى 360ق/971 م) شاگرد كلينى بود. (كلينى: نويسندة كافى، يكى از كتب اربعه 
حديثى شيعه) او تفسيرى مهم را به نقل از حضرت امام صادق به جاى گذاشته، كه تاكنون 
منتشر نشده است. رسالة مهم او در باب تفسير نيز منبعى بسيار پر اهميت در باب تفسير متقّدم 

شيعه به دست مى دهد، كه در اثر دائرآلالمعارف گونة مجلسى، بحار، بازنشر شده است.
اين مفسرين تنها روايات نسل اول را بدون هرگونه نظرى از جانب خودشان گردآورى كردند. 
از آن جا كه دوره حضور ائمهتنها تا سه قرن به درازا كشيد، نسل هاى اول و دوم مفسرين 
ــانى دارد. در نگاه ما، اين دو  ــتند، چراكه مشخصاً دورة آن ها هم پوش به دقت قابل تمييز نيس
ــل نمايانگر دورة آغازين يا پيشا باستانى4 تفسير شيعى هستند. نسل سوم مفسرين شيعه،  نس
دوره اى بسيار طوالنى را اشغال كرده اند، كه به راحتى تا قرن 10ق/16م ادامه دارد. اين نسل 
ــامل شريف رضى (م 405 ق/1015 م) و برادر معروفش سيد مرتضى (م 436 ق/ 1044  ش
ــيخ الطائفه (فقيه پر فضيلت  ــى (م 460 ق/ 1067 م) كه معروف به ش م) و ابوجعفر طوس
طائفة شيعه) كه شاگرد سيد مرتضى و ارائه دهندة آراى قرآنى وى بود، مى شود. تفسير شيخ 
ــير شيعه است. شاگرد  ــير القرآن، نمايانگر رويكردى مهم در تفس ــى، التبيان فى تفس طوس
ــى (م 348 ق/1153 م) به همراه پيشينيانى كه  ــن بن فضل طبرس او، ابوعلى فضل بن حس

1.  فرات، تفسير فرات كوفى، از صفحه 2 مقدمه، و طباطبايى، القرآن، ص 60.

2.  عياشى، تفسير، مقدمه محقق، صفحات ج و د و طباطبايى، القرآن، ص 60.
3.  قمى، ص 8 .

4.  Pre-classical
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ــان گذشت، نمايندة دوره اى هستد كه مى توان از آن با عنوان عصر كالسيك تفسير  ذكرش
شيعى نام برد. اين مفسرين نه تنها يك رويكرد وسيع به تفسير دارند كه برگرفته از احاديث 
ــيعه و اهل سّنت است، بلكه نوع نگاهشان به قرآن، مخالف بسيارى از نگاه هاى متداول  ش
ــت و  متقّدم ـ و نيز متاّخر ـ به قرآن بود كه اّدعاى عدم حجيت قرائت عثمانى قرآن را داش

تنها يك قرائت شيعى را از آن برمى تافت.
مفسرين بعدى اى كه متعلّق به اين گروه اند، عبارتند از مالصدراى شيرازى (م 1050ق/1640م)، 
سيد هاشم بحرانى (م 1107ق/1695م)، على حويزى (م 1112ق/1700م) و مالمحسن فيض 
كاشانى (م 1191ق/1777م) كه در اين مقاله به عنوان نماينده اى از اين گروه از تفسير صافى او 
استفاده مى شود. اين مفسرين در دورة طلوع و تثبيت حاكميت شيعى در ايران مى زيسته اند. آنان 
به  عكس رويكردى كه ما از آن با نام عصر كالسيك ياد كرديم، رويكردى كالمى به تفاسير 
متقّدم و به خصوص تفاسير سنى دارند. آنان لفظ به لفظ احاديث نقل شده توسط نسل هاى اول 

و دوم را گرفته و به عنوان اهرم هايى عليه مخالفينشان استفاده كرده اند. 
به عنوان نمونه، نويسندة تفسير صافى تا بدان جا پيش مى رود كه مّدعى مى شود اولين راويان 
ــت كه بسيارى از روايات ممكن است از دست  از ائمهدر بند تقيه بودند، كه به اين معناس
رفته باشند. البته اين ادعا فضاى گسترده اى را براى طرح آراى جديد در تفسير با پوشش بازيابى 
سّنت باز كرد. به اين ترتيب، ما مى بينيم كه از منظرگاهى جديد و با رويكرد بسط سّنت، تفسير 

شيعى همواره با تغييرات اجتماعى و سياسى زمان ها تكامل پيدا كرده است. 
آخرين مرحلة تكامل تفسير شيعى، همين موقعيت معاصر آن است. به صورت كلى مى توان 
گفت كه آثار جديدى چون الميزان فى تفسير القرآن از محمدحسين طباطبايى و البيان فى 
ــند از دريچة سّنت كهن كالمى و فلسفى با  ــير القرآن از سيدابوالقاسم خويى مى كوش تفس
ــير در چند بُعد مهم، يادآور رويكرد تفاسير دورة  مردم امروز صحبت كنند. رويكرد اين تفاس
ــيك هستند. به همين جهت، مثًال [آيآل اهللا] خويى در البيان خود را مجبور مى ديد كه  كالس
نه تنها با نگاه سّنتى اهل سّنت به قرآن، كه با برخى از تصّورات شيعى از قرآن نيز مخالفت 
ورزد ـ متأسفانه، فقط يك جلد از اين كتاب جالب منتشر شده و نويسنده به من گفته است 

كه قصد ادامه دادنش را ندارد.
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مبانى تفسير شيعى
ــود در ابتدا بايد فهميده شود.  ــت از قرآن تبعيت ش ــلمانان بر اين باورند كه اگر قرار اس مس
عالوه بر اين، آنها تأكيد دارند كه هيچ كس تفسير آن را جز خدا نمى داند.1 مسلمانان شيعه 
ــخان در علم  نيز اجماعاً با اين ديدگاه موافقت كرده اند، در عين حال بر اين باورند كه راس
ميزان اين علم الهى را ـ كه در دسترس ساير مردم نيست ـ در اختيار دارند.2 اين راسخان 
ــينان بر حق پيامبر هستند كه ميراث دار علم همه پيامبران  در علم امامان و يا همان جانش

از آدم تا خاتم هستند.3 
ــطه امام است كه پديده وحى امتداد پيدا مى كند. البته امامان  در واقع به يك مفهوم به واس
ــتقيم وحى هستندـ  نيستند بلكه از سوى مالئكه مورد  همان انبياءـ  كه دريافت كننده مس
ثون)؛ در واقع آنها دريافت كننده نوع خاصى از وحى غيرقرآنى  مكالمه قرار مى گيرند (محدَّ
ــت، چرا كه اين امر جزو  ــنخ قانون گذارى و تشريع جديد نيس ــتند. مأموريت آن ها از س هس
حقوق ويژه رسوالنى است كه حامل يك شرع مقدس جديد از سوى پروردگار هستند.4 در 
واقع امام همان دريافت كننده معناى صحيح و كامل وحى نبوى مى باشد كه شامل تفسير 
ــتگان و پيش بينى  ــح احكام فقهى، علم غيب و تبيين ارجاعات قرآن به تاريخ گذش صحي
ــم اين گونه فرموده اند: «دانش ما دربارة  ــود. گفته مى شود كه امام شش حوادث آينده مى ش
حرام ها و حدود خدا به شكل و صورتى است كه ما را ملزم مى كند آن را مخفى نگاه داريم 

و درباره آن به كسى چيزى نگوئيم».5 
از همة اين ها اين گونه فهميده مى شود كه قرآن اليه ها و ابعاد مختلف مفهومى دارد. بنابراين 
ــت كه قرآن يك بعد بيرونى به نام ظهر و يك بعد  ــير شيعى اين اس مهم ترين مبناى تفس

درونى به نام بطن دارد؛ بطن آن نيز بطنى ديگر دارد و همين طور تا هفت بطن.6 

1.  آل عمران/ 7.

2.  آل عمران/ 7.
3.  نك: كلينى، 1/ 223ـ226، 238ـ242 همچنين در ادامه مقاله نك پاورقى 1صفحه 131.

4.  همان، 1/ 177ـ176 و 238ـ242 همچنين نك:
Mahmaud Ayaub, Redemptive suffering in islam ( The Hague,1978), p. 58-65

5.  عياشى، تفسير، 16/1.
6.  طباطبايى، القرآن، ص28؛ همچنين نك: عياشى، تفسير،11/1؛ طوسى، تبيان، 9/1. شيخ طوسى در اينجا از 
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بنابراين، بر اساس اين مبنا، قرآن بايد وراى معناى ظاهرى اش اشارات متعددى داشته باشد. 
ــام] جعفر صادق پس از پرداختن به جنبه هاى باطنى و همچنين جنبه هاى همگانى  [ام
ــاره به يك چيز،  ــت ابتداى يك آيه اش قرآن، اين گونه نتيجه گيرى مى كنند كه ممكن اس
ــاره به چيز سومى داشته باشد. قرآن متشكل از  ــاره به چيز ديگر و انتهايش اش ميانه اش اش
ــخنانى است كه به شكل بسيار متقارب و از راه هاى مختلفى با يكديگر مرتبط شده اند و  س

هم آوايى دارند.1
امام پنجم ابعاد همگانى و باطنى قرآن راـ  بسيار ساده تر و در عين حال برجسته ترـ با عبارات 
ذيل بيان مى كنند: «خطاب عمومى قرآن به سوى همان كسانى است كه براى آنها نازل شده 

است، و خطاب باطنى قرآن براى آن كسانى است كه بدان عمل مى كنند.»2
دومين اصل منحصر به فرد تفسير شيعى جرى و انطباق است. جرى بدان معناست كه همواره 
ــخ رخ داده اند، باز مى گردد. در اينجا نيز رجوع  ــرآن ارجاعاتى دارد كه به حوادثى كه در تاري ق
آشكار به ظاهر آيه، يا مفهوم لغوى آن، همان ظهر يا ابعاد بيرونى تر است؛ در حالى كه كاربرد 
مستمّر يا ارجاعى آن همان بطن يا بعد داخلى اش است. در حديثى كه درباره اعتبار خيثمهـ  

يكى از ياران مهم صادقين ـ وارد شده است، [امام] باقر چنين مى فرمايند: 
ــه سطح نازل شده است: يك سطح دربارة ما و كسانى است كه  قرآن در س
ما آنها را دوست داريم؛ سطح دوم دربارة دشمنان ما و دشمنان كسانى است 
كه پيش از ما بودند (يعنى پيامبران گذشته و جانشينان آن ها)؛ سطح سوم نيز 
دربارة سّنت (الگوى زندگى نسل هاى گذشته) و امثال آن است. اگر اين گونه 
ــت با مردن آن ها بميرد،  ــده، كه دربارة يك قوم اس بود كه يك آيه نازل ش
ديگر چيزى از قرآن باقى نمى ماند. بلكه تا زمانى كه آسمان ها و زمين باقى 
ــت، ابتداى قرآن به شكل مستمّر كاربرد دارد، همانگونه كه انتهايش نيز  اس
ــت. عالوه بر اين براى هر قومى نيز آيه اى وجود دارد كه آنها  اين گونه اس

يك ديدگاه معتدل درباره ظهر و بطن حمايت كرده است.
1 . عياشى، تفسير، 11/1.

2.  همان.
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آن را تالوت مى كنند و تفسير (جايگاه) آنها در آن آيه يا خير است يا شّر.1
بطن و ظهر قرآن همچنين با اصول تأويل و تنزيل نيز معرفى شده اند. تنزيل به متن مقدسى 
باز مى گردد كه نازل شده است و تأويل از سوى ديگر دو معنى دارد: معناى نخست آن همان 
ــير عبارت باشد از تبيين متن به وسيله بازگرداندن آن به معنا و ريشه  ــير است كه تفس تفس

اصلى اش؛ مراد دوم از تأويل آن، سطح بنيادين از معناست كه فقط خدا از آن آگاه است. 
ــت بدان خاطر است كه قرآن بايد  ــت؛ پذيرش معناى نخس البته هر دو معنا قابل پذيرش اس
ــود و در نهايت مورد تبعيت واقع شود. همانطور كه در  ــپس در آن تعمق ش ــود، س فهميده ش
خصوص معناى دوم، خود قرآن نيز از اين واقعيت دفاع مى كند كه سطح معنايى دارد كه توسط 
ــده است.2 در عين حال قرآن آنان را كه خالص  ــانده شده و از دسترس بشر حفظ ش خدا پوش
شده اند، در اين خصوص استثنا مى كند.3 براساس ديدگاه شيعه اين واقعيت بدان معناست كه 

كسانى وجود دارند كه حقيقت قرآن و تأويل آن را درك مى كنند.4 
چنين انسان هاى موفقى اين دانش را صرفا از طريق تعليم مستقيم پروردگار كسب كرده اند. 
عالمه طباطبايى اين گونه توضيح مى دهد كه مخلصين كسانى هستند كه حقيقت قرآن را 

لمس مى كنند و اين توان را دارند كه به كاوش ژرفاى علوم قرآن بپردارند.5
دو اصل ديگر كه در پى ظاهر و باطن مى آيند عبارتند از ناسخ و منسوخ  و محكم و متشابه. 
ــكل عاّم آن جنبه مبنايى دارند، ما بايد  ــير در ش از آنجايى كه اين دو اصل براى دانش تفس

فقط ابعاد و خوانش شيعى آن ها را بازنمايى كنيم. 
ــخ آن آياتى هستند كه از لحاظ كاربرد و رواجشان  ــاس حديثى از امام پنجم آيات ناس براس
همچنان بدون تغيير باقى مى مانند و آيات منسوخ آياتى هستند كه در زمان حال و اكنون، 
ــان تمام شده است. محكمات آياتى هستند كه بايد مورد تبعيت واقع شوند و  ديگر اعتبارش
متشابهات آياتى هستند كه تشابه معنايى با يكديگر دارند. اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد 

.52 1.  عياشى، تفسير، 10/1؛ همچنين نك: طباطبايى، القرآن، صص51ـ 
2.  زخرف/ 1ـ4.

3.  واقعه/ 79.
4.  طباطبايى، القرآن، ص48.

5.  همان، ص48؛ همچنين نگاه كنيد به متن مؤيد مهمى كه وجود دارد در قرآن: احزاب (33): 33.
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كه در قرآن سه آيه وجود دارد كه به اين مشكل پرداخته اند. براساس يك آيه قرآن سراسر 
محكمات است.1 براساس آيه اى ديگر قرآن سراسر متشابهات است.2 براساس آيه اى ديگر 

در قرآن هم محكمات وجود دارد و هم متشابهات.3
ــود كه قرآن براى خدا، پيامبر و جانشينان  ــاس ممكن است اين گونه استدالل ش براين اس
ــان يعنى امامان محكم است؛ چون سراسرش براى آنها شناخته شده است. براى علما  ايش
براساس علمشان، قرآن هم شامل محكمات است و هم متشابهات. براى كسانى نيز كه فاقد 
ــتند قرآن سراسرش متشابهات است. از همين روست كه امام ششم مى فرمايند:  دانش هس
ــت كه براى آن كه از معنايش آگاهى  ــابه آن اس «محكم بايد مورد اتباع قرار گيرد و متش
ــت».4 با اين وجود بر مردم الزم است تا تالش كنند با استفاده از محكمات  ندارد، مبهم اس
قرآن، متشابهات آن را بفهمند. امام هشتم، [حضرت] رضا، اين تدبير را پيشنهاد مى دهند: 
«هر آن كه متشابهات قرآن را به محكماتش باز مى گرداند، همو است كه به مسير صحيح 

هدايت شده است.»5
اين اصول و همچنين تفسير شيعيان از آنها باعث مى شود از طرق مختلفى سؤال تحريف به 
ذهن خطور كند. البته ما نمى توانيم اين موضوع ناراحت كننده را در همه جزئياتش مورد بررسى 
ــتر از آنكه يك اصل باشد يك  قرار دهيم؛ اجازه دهيد به همين كفايت كنيم كه تحريف بيش
اتهام و يك موضوع جدلى است. براى نمونه شيخ طوسى كه در دوره ثبات نسبى مى زيسته 
است به شكل قاطعانه اى اين انديشه را كه قرآن صحيح نيست و آن قرآن معتبرى كه پيامبر 
برجاى گذاشته نيست، رد مى كند. او حتى حديث قديمى و مورد احترام «سبعآل احرف» را به اين 
اعتبار كه قرآن يك بار بر پيامبر نازل شده است، رد مى كند. شيخ طوسى اين گونه استدالل 

مى كند كه قرآن از جانب يكتا و بر يك قرائت نازل شده است.6

1.  هود/1.
2.  زمر/ 23.

3.  آل عمران/ 3.

4.  همان، ص39.
5.  همان، ص 39.

6.  طوسى، تبيان، 1/ 7؛ اين حديث به امام ششم منتسب شده است. اين موضوع به طور كلى در حلقه هاى علمى 
زياد مورد بحث و بررسى قرار گرفته است نك:  
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از سوى ديگر فيض كاشانىـ  كه از علماى ايران در دوره تكاپو براى ايجاد ثبات در قرن 18 
ــد ـ به رد كردن قرآن موجود نزديك مى شود. او مّدعى است كه همه انواع تحريف  مى باش
اقدامى تعّمدى بوده است كه توسط دشمنان خاندان پيامبر كه در آن زمان قدرت را در دست 
داشتند، صورت گرفته است. فيض كاشانى به اين ادعا اشاره مى كند كه كسانى كه پس از 
پيامبر متولى جمع قرآن بودند معناى آن را با حذف همه ارجاعات مستقيم به امامان، تغيير 
داده و تحريف كردند.1 نويسنده پس از ارائه ليست بلند بااليى از تغييرات كه آن را با برخى 

روايات منقول از امامان تأييد مى كند اين گونه نتيجه گيرى مى كند:
قرآنى كه در دستان ماست همان قرآن دست نخورده اى نيست كه از سوى 
ــى وجود دارد كه با آن چيزى  ــد. بلكه در آن چيزهاي خدا بر پيامبر نازل ش
ــت. عالوه بر آن، در آن چيزهايى وجود  كه خدا نازل كرده بود در تضاد اس
دارد كه تغيير و تبدل يافته است. چيزهاى زيادى از قرآن حذف شده است؛ 
ــد نام على در موارد متعدد و نام خاندان پيامبر؛ همانطور كه اين اتفاق  مانن
براى اسامى منافقان نيز افتاده است ... عالوه بر اين چينش قرآن براساس 

رضايت خدا و رسولش نيست.2
ــنگينى از احاديث امامان و برخى علماى بلندمرتبة جامعه  اما فيض بايد خود را با حجم س
شيعه همچون ابن بابويه، سيد مرتضى، شيخ طوسى و شيخ طبرسى و بسيارى ديگر كه باور 
ــد، رو در رو كند. در نتيجه وى پس از طرح برخى اعتراضات در  ــه اعتبار مطلق قرآن دارن ب
ــا با توجه به ادلة روايىـ  اين گونه نتيجه  ــوص نظرش مبنى بر تحريف قرآنـ  اما تنه خص
ــت و اگر درست تفسير گردد، مشتمل است بر همة  مى گيرد كه قرآن موجود كلمات خداس
ــرايع فقهى نياز دارد، همان گونه كه دربردارنده ادله  آن چيزهايى كه جامعه بدان در قالب ش
ــير قرآن  ــگاه واالى امامان به عنوان نگاهبانان و مراجع معتبر تفس ــى درخصوص جاي كاف
هستند، مى باشد. نويسنده اين گونه استدالل مى كند كه قرآنى كه در دستان ماست بايد در 

GdQ,ii. 93-112;goldziher, Richtungen, 263-309; Eliash,“the shiite quran”, pp. 15-24; Kohlberg, 
“some notes on the imamite attitude to the quran”, pp 209-224  .

1.  براى مالحظه برخى از تفاسير جالب در دفاع از اين اّدعا نك: كاشانى، ص12.(صافى، 40/1ـ46)
2.  همان 13(صافى، 49/1).

ت 
صام

آن 
 قر

ق و
ناط

آن 
قر



126
13

91
ان 

ست
 زم

مـ  
شت

ه ه
مار

 ش
هىـ 

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

دورة غيبت امام دوازدهم مورد اتباع قرار گيرد. با اين وجود، مفروض بر اين است كه قرآن 
صحيح از همة جهات در دستان او (امام دوازدهم) است.1

[آيآل اهللا] خوئى كه يكى از نويسندگان معاصر ماست محكم ترين استدالل را در رد وقوع هر 
نوع تحريف و تغيير در قرآن از همان صدر اسالم مطرح مى كند؛ او عليه انديشه هاى سّنتى 
شيعى و سنى در اين خصوص استدالل مى كند. او باور قرائت هاى مختلف قرآن را از آن رو 
ــت به جمع  ــت رد مى كند. او همچنين رواياتى را كه ناظر اس كه مبتنى بر اجتهاد قاريان اس
ــنت، اجماع و عقل تضاد دارد. او  ــرآن پس از خلفا، توهم مى داند؛ چرا كه با خود قرآن، س ق
مى نويسد كه مطمئن باشيد قرآن در زمان عثمان به سامان رسيد، ولى اين بدان معنى نيست 
كه او كسى بود كه آيات و ُسَور را در يك كتاب جمع كرد. البته او جماعت مسلمانان را بر 
ِگرد يك مصحف امام جمع كرد؛ او استناد مى كند كه نويسندگان شيعى نمى توانند مصحف 

عثمانى را به عنوان سندى بر تحريف مطرح كنند.2
[آيآل اهللا] خوئى صبورانه بر ضّد هر حديثى كه به امامان نسبت داده مى شود و مّدعى مطالبى 
ــت كه  ــتدالل مى كند. رويارويى [آيآل اهللا] خوئى اين گونه اس ــت، اس دربارة تحريف قرآن اس
ــن در حالتى كه ثقل اكبر يعنى قرآن غير  ــلمانان امكان ندارد كه از ثقلي مى گويد براى مس
قابل اعتماد است، پيروى كنند. بنابر اين چنين احاديثى يا به خاطر روات آن در انتسابشان به 
امامان نادرست هستند و يا اين كه [منظور از] تحريف در آن ها ناظر به تأويل قرآن است و 
نه تنزيل آن. [آيآل اهللا] خوئى بر اين باور است كه علت اين امر آن است كه هيچ دليل لغوى 
ــده  وجود ندارد كه تنزيل را محدود به متن كند. البته در بخش  هاى زيادى از قرآن بيان ش

است كه تأويل بخشى از وحى است.3
ــت دارد و قرآن در  ــه بر اين باورند مصحف [امام] على اصال ــانى ك بنابر اين او بر ضد كس
دست ما محّرف است، استدالل مى كند. او دربارة مطالب افزوده اى كه در قرآن موجود وجود 
ندارد، ولى در مصحف [امام] على مى توان آن ها را يافت، اين گونه استدالل مى كند كه هر 
ــت. اين بدان  ــدـ قرآن نيس ــخة [امام] علىـ  البته اگر اين ادعا صحيح باش اضافه اى در نس

1.  نك: همان، ص15(صافى، 55/1).
2.  خوئى، صص257ـ 258.

3.  يوسف (12): 101ـ106؛ كهف (18): 78 و 82.
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معناست كه قرآن جمع آورى شده توسط پيامبر، به جامعه منتقل شده است.1
خوئى بر اين باور است كه نسخ و به خصوص نسخ تالوت يكى از اقسام تحريف است و از 
اين رو قابل پذيرش نيست. خوئى نسخ را امكان پذير مى داند، ولى بر اين باور است كه تنها 
امام و پيامبر هستند كه مى توانند مورد نسخ را تعيين كنند. وى سپس از همه آيات ادعايى 
ــند و يا اينكه احكام فقهى را هم مشتمل شوندـ  بحث  ــخـ  خواه اينكه صرفاً متنى باش نس
ــدون تغيير مانده اند. مالحظه اين امر جالب به نظر  ــان مى دهد كه آنها واقعاً ب مى كند و نش
ــت.2  ــد كه او به طور ويژه اى تأكيد مى كند كه آيه رجم هيچگاه جزو قرآن نبوده اس مى رس
ــهادت عمر آن را  ــلمانان بعد از ش ــى از قرآن مى بود، بايد جامعه مس اگر اين آيه واقعا بخش
مى پذيرفتند؛ كه البته اين گونه نشد. بنابراين اين آيه بايد رد شود. در عين حال اصل سنگسار 

ممكن است صرفاً مبتنى بر سّنت باشد. 
بحث پيشين بايد براى اينكه نشان دهد كه تفسير شيعى يك حيات مداوم و پويا در جامعه 
ــايد منحصربه فردترين ويژگى آن اصرارش بر اعتبار مستمّر و  ــته است، كافى باشد. ش داش
ارتباط متن مقدس با زندگى بشرى در همه زمان ها باشد. اين مسأله از طريق وسائط بشرى 
با عنوان اهل بيت ميان خدا و مابقى بشر صورت گرفته است. به امامان همچنان به عنوان 
قرآن ناطق نگريسته مى شود كه بشريت را از طريق وحى و اميد مورد خطاب قرار مى دهند، 

همانى كه امام حى (امام زمان) نيز همچنان آن را به جامعه اعطا مى كند. 
ــد بحث ما از لحاظ نظرى به درازا كشيده شده است؛ پس بهتر است با ارائه  ــايد به نظر رس ش
نمونه اى از تفسير شيعى از اين بحث نتيجه گيرى كنيم؛ آيه اى كه ما برگزيده ايم هم از لحاظ 

تاريخى و هم از لحاظ كالمى با اهميت است.

نمونه اى از تفسير شيعى
ــوره بزرگى بود كه نازل شد. اين سوره  ــوره مائده، آخرين س ــوره قرآن، يعنى س پنجمين س
ــاره دارد؛ جامعه اى كه  به پايان مأموريت پيامبر و همچنين بنياد واقعى يك جامعه جديد اش

1.  همان، صص225ـ226.
2.  نك: همان، 288ـ 278 و به خصوص 285.
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ــتقل شود. آيه 67 اين سوره اين گونه خوانده  بايد از لحاظ مذهبى، اجتماعى و اقتصادى مس
ُسوُل بَلِّْغ َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك َو ِإْن لَْم َتْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَسالََتُه َو  مى شود: َيا أَيَُّها الرَّ

.اهللاُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اهللاَ َال َيْهِدى الَْقْوَم الَْكاِفِريَن
ــت كه اين آيه ميان دو آيه ديگر كه مربوط به اهل كتاب  عالمه طباطبايى بر اين باور اس
ــت؛ اين آيه از لحاظ زمينه، موضوع و توالى ارتباطى با آياتى كه آن را  ــده اس ــت نازل ش اس
ــان دهندة اين است كه در صورتى كه [حضرت] محمد از  فراگرفته اند ندارد. اين آيه نش
پيام پروردگارش پيروى نكند با نوعى خطر روبه رو خواهد شد، همان طور كه از ديگر سو در 

آيه بيان شده است كه خدا پيامبر را از شّر مردم حفظ مى كند.
خطرى كه اينجا در هنگام نزول آيه ظاهر شده است نمى تواند از سوى يهوديان، مسيحيان و 
يا برخى از اهل مّكه باشد. بنابراين آيه بايد به شكل منفرد نازل شده باشد و به اين معناست 

كه با يك شرايط ويژه در ارتباط است.1
ــفته كرده است كه باعث شده برخى  ــران را تا بدان حد آش بال ترديد اين آيه برخى از مفس
ــا اين آيه را مربوط به اوايل بعثت پيامبر بدانند. جداى از اين در آن دوره تهديدى از  از آن ه
ــنخ وجود نداشته است كه با تعبيرى چون َو ِإْن لَْم َتْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَسالََتُه بيان  اين س
شود. عالوه بر اين زبان اين آيه از لحاظ فرمان و تهديد به شكل آشكارى با زبان سه سوره 
نخست قرآن كه مرتبط با رسالت و بعثت پيامبر است، متفاوت است.2 در سوره هاى نخستين 
پيامبر مأمور شده است تا قيام كند و انذار كند و هم وطنانش را به سوى باور به خدا هدايت 
كند و آنان را نسبت به نتايج آن در زندگى شان آگاه كند. در اين آيه اين يك پيام يا حكم 

ويژه است كه مورد توجه قرار گرفته است.
قطعى است كه اين آيه از سوى مفسران و محدثان نخستين اهل سنت اين گونه نگريسته 
ــت كه ابن مسعود گفته  ــده كه ارجاع به [حضرت] على دارد. اين واقعيت بدان خاطر اس ش
ــتيم كه در زمان رسول خدا اين آيه را اين گونه قرائت كنيم: «يا أيها  ــت: «ما عادت داش اس

الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك أن عليّا مولى المؤمنين».3

1.  سيدمحمدحسين طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، 6/ 42ـ43.
2.  سوره هاى مّزّمل، مّدثّر و علق.

3.  همان، 6/ 58 ـ 59.
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ــران شيعى استدالل بر واليت [حضرت] على را بر اين حديث مشهور نبوى: «من  مفس
ــاس اعتبار شمار زيادى از  ــتوار كرده اند. اين حديث بر اس كنت مواله فهذا علي مواله»، اس
ــعد بن ابى وقاص، ابوسعيد خدرى و عمر بن خطاب گزارش شده  اصحاب پيامبر هم چون: س
است؛ و همين طور توسط احمد بن حنبل نيز گزارش شده است. همچنين با واسطة ابوهريره 
ــيده است كه هنگامى كه پيامبر را به بهشت منتقل كردند، ايشان گفت:  اين گونه به ما رس
«من از زير عرش صدايى شنيدم كه مى گفت: على نشانة هدايت است و مورد عالقه كسانى 
است كه به من باور دارند؛ اين را به على برسان.» هنگامى كه پيامبر از بهشت فرود آمدند 
ُسوُل  اين موضوع را فراموش كردند، بنابر اين خدا اين آيه را بر ايشان نازل كرد:  َيا أَيَُّها الرَّ

1.بَلِّْغ َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك
در نظر مفّسران كالسيكى همچون شيخ طوسى و طبرسى مسلماً اين آيه دربارة [حضرت] 
ــده است. طبرسى احاديث مختلف  ــت، ولى احتمال تفاسير ديگر رد نش ــده اس على نازل ش
ــت؛ احاديثى داللت دارند اين آيه در مكه نازل  ــى قرار داده اس درباره اين آيه را مورد بررس
شده است تا به پيامبر در باب قريش قّوت قلب دهد؛ احاديثى داللت دارند ـ  همان طور كه 
ــت ـ   اين آيه به خاطر تقيه بود؛ احاديثى داللت دارند [حضرت]  ــه آمده اس در گزارش عايش
محمد در اولين روزهاى بعثتش با محافظى بيرون رفت، ولى هنگامى كه خدا نازل كرد: 

 َو اهللاُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ، پيامبر محافظ خود را مرخص كرد.2
ــيعه در دورة  ــران ش ــط فرات بن ابراهيم كوفىـ  يكى از مفّس حديث محافظ همچنين توّس
نخستينـ  با واسطه محمد [بن كعب] القرظى نقل شده است. فرات همچنين با واسطه زيد 
بن ارقمـ  يكى از صحابيان بزرگ پيامبرـ  نقل مشهور: «من كنت مواله فهذا علي مواله»، 
را نقل مى كند. او با واسطه امام پنجم نقل مى كند كه خدا اين دستور را به پيامبر ابالغ كرد 
تا از اين فرمان پيروى كند. با اين وجود پيامبر نگران بود كه مردم زير بار اين دستور نروند 
و اينجا بود كه خدا آيه مزبور را نازل كرد. بنابراين پيامبر در مسير بازگشت از آخرين حّجش 
ــه اى ميان مكه و مدينه كه اين اعالم عمومى  ــت [حضرت] على را در غدير خمـ  برك دس

1.  همان، 6/ 59.
2.  ابوعلى فضل بن حسن طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن(بيروت 1380/ 1961). درباره طبرسى نك: 

Musa A.O Abdul, the quran: shykh tabresi’s commentary (Lahore, 1977)
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بيان شد ـ باال برد.1
ــتان و رويداد مرتبط به نزول اين آيه را طى چند حديث بازگو مى كند؛ خدا به  ــى داس عياش
[حضرت] محمد دستور داده بود تا [حضرت] على را به عنوان جانشين خود تعيين كند ولى 
ــران بود كه مردم [حضرت] على را نپذيرند و به جاى آن، وى را متهم به جانبدارى  وى نگ
و عالقه داشتن به پسر عمويش كنند. بنابراين خدا اين آيه را نازل كرد و پيامبر نيز واليت 

[حضرت] على را بر همه كسانى كه در غدير خم بودند، اعالم كردند. 
ــى نقل مى كند كه جبرئيل در جريان حجآل الوداع اين آيه را بر پيامبر  در حديثى ديگر عياش
نازل كرد. پيامبر سه روز صبر كردند تا كاروان حج به غدير خم برسد؛ همان جايى كه پيامبر 
نماز جماعت برپا كردند و پيش از آن مردم را خطاب قرار دادند و فرمودند: «من اولى بكم 
من انفسكم؟» و آنها پاسخ دادند: «اهللا و رسوله»، و پس از اين كه اين پاسخ و پرسش سه 

بار تكرار شد ايشان فرمودند: «من كنت مواله فهذا على مواله.»2  
در [تفسير] عياشى همچنين ما شاهد توسعة حديثى هستيم كه واليت [حضرت] على را براى 
ــالم مانند نماز، زكات، روزه و حج بيان مى كند. براساس حديثى كه از  مردم در كنار اركان اس
امام پنجم نقل شده است، خداوند اين دستور را از طريق جبرئيل براى پيامبر فرستاد تا جامعه 
را به سمت شرايعشان و در نهايت واليت [حضرت] على راهنمايى كند. پيامبر نيز در برابر خدا 
ــتند كه قريب العهد به جاهليت  اينگونه بيان كرد كه «اى پروردگارم جامعه من مردمانى هس

هستند». از اين رو خدا اين آيه نازل كرد و پيامبر در كنار غدير خم فرمان خدا را نقل كردند. 
ــت، اين گونه نقل شده كه هنگامى كه  ــده اس در حديث ديگرى كه باز از امام پنجم نقل ش
اين آيه نازل شد پيامبر مسلمانان را جمع كرد و به آنان اعالم كرد كه پايان عمرش نزديك 

است. سپس همه دستورات الهى را ابالغ كرد و درخصوص آخرين آنها گفت: 
ــلمان، كسانى كه در اينجا حاضرند به غايبان بگويند؛ من به  اى مردم مس
همه كسانى كه به من اعتقاد دارند و واليت مرا پذيرفته اند واليت على را 

سپردم. واليت او واليت من است و واليت من واليت خداست.3

1.  فرات، صص36ـ41.
2.  نك: عياشى، تفسير، 1/ 331ـ332.

3.  همان، 1/ 333ـ334.
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ــرى  ــم قمى اين آيه را مربوط به حجآل الوداع مى داند و با اضافه كردن يكس ــى بن ابراهي عل
مؤلفه هاى دراماتيك به اين ماجرا مرحله جديدى را در سير تطور اين حديث ايجاد مى كند. 
او نسخه اى از خطبة حجآل الوداع پيامبر را نقل مى كند كه طوالنى است و از لحاظ آرايه هاى 
متنى بسيار متعالى است.1 در طول بيان خطبه گزارش شده است كه ايشان چندين بار خاموش 
شدند سپس صورت خود را به سمت راست چرخاندند و فرمودند: «بله، اگر خدا بخواهد على 
بن ابى طالب است»؛ ايشان جبرئيل راـ  كه ايشان را تشويق مى كرد امامت [حضرت] على را بر 

جماعت زائران جمع شده عرضه كنندـ  مورد خطاب قرار مى دادند.2
پس از حج، خدا اين آيات را به محمد نازل كرد:

هنگامى كه امداد الهى و پيروزى فرا رسد و مردم را ببينى كه دسته دسته 

ــوند، پس به ستايش خدا بگشاى و اورا تسبيح گوى و از او  وارد دين خدا ش
3
.طلب بخشش كن چرا كه توبه پذير است

ــپس پيامبر بار ديگر مردم را جمع كرد تا به آنها نزديكى مرگش را اعالم كند و براى آنها  س
حديث مشهور ثقلين را نقل كند كه ما از آن سخن گفتيم. چهار مرد سوگند خوردند كه اجازه 
ندهند امامت در خاندان پيامبر ادامه پيدا كند آنها خود را به يك پيمان مكتوب [صحيفة ملعونه] 

كه در كعبه مخفى كرده بودند، پايبند كردند. متأسفانه هويت اين چهار نفر مشخص نيست.
ــپس واقعه غدير خم و نصب [حضرت] على بن ابى طالب در حضور همة  على بن ابراهيم س
مسلمانان را نقل مى كند؛ مسلمانانى كه چندين بار وفادارى خود به پيامبر را تأييد كردند كه 
ــپس دست [حضرت] على را در برابر  ــهادت مى دهد»؛ س در هر بار پيامبر فرمودند: «خدا ش
همه مى كشيدند تا ببينند و مى گفتند: «من كنت مواله فهذا علي مواله؛ اللهّم وال من وااله، 

و عاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله». 
سپس پيامبر سر خود را رو به آسمان كردند و ادامه  دادند: «خدايا شاهد باش بر آنها و من نيز 
بر آنها شاهدم». سپس عمر پرسيد: اى رسول خدا آيا اين امر از سوى خدا و رسولش است؟ 

1.  مقصود احيانًا ايجاد و جعل توسط على بن ابرهيم نيست، مقصود اين است كه وى نسخه اى از ماجرا را نقل كرده 
است و يا احيانًا بر روى بخش هاى خاصى از آن تأكيد كرده است كه چنين ويژگى را به نقل وى مى بخشد.

2.  قمى، تفسير، 172/1.
3.  سوره نصر.
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پيامبر پاسخ داد: «بله اين از جانب خدا و رسولش است. او امير مؤمنان و پيشواى پارسايان 
ــت. خدا او را در روز قيامت بر پل صراط مى نشاند؛ پس دوستانش را  ــپيدرويان اس و رهبر س

وارد بهشت و دشمنانش را وارد آتش مى كند».1
بسيارى از اصحاب پيامبر از اين وضعيت شكايت كردند و 14 نفر از آنها هم پيمان شدند كه 
ايشان را بكشند. اينان در ميان كسانى بودند كه پس از مرگ وى مرتّد شدند. آنان در يك 
كمين در مكانى ميان مّكه و مدينه كنار يكديگر جمع شدند. با اين وجود هنگامى كه پيامبر 
ــوى اين مكان رو كرد جبرئيل به ايشان دربارة توطئه آنها آگاهى داد؛ پيامبر  ــبانگاه به س ش
تك تك آنها را با نام صدا زدند و سپس همه آنها با وحشت فرار كردند. آنان بعدها با سوگند 

انكار كردند كه عليه پيامبر توطئه كرده باشند.2 
فيض كاشانى توسعه يافته ترين صورت اين حديث را ارائه مى كند. در نسخه اى كه وى ارائه 
مى كند الهيات، تاريخ انبياء، اخالق و كالم با يكديگر تالقى دارند. او به شكل آشكارا واقعة 
غدير خم را تا آيه سوم سوره مائده نقل مى كند كه بيان كنندة عالقه خدا به جامعه و حمايت 

از عقيدة آن ها و پذيرش اسالم به عنوان دينشان مى باشد. 
ُسوُل بَلِّْغ  فيض كاشانى ابتدا تفسيرى بخش بخش از همه آيات ارائه مى كند :  َيا أَيَُّها الرَّ
  َو ِإْن لَْم َتْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَسالََتُه» (كه دربارة على است)؛ َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك
ــده  ــبت به آنچه كه به تو درباره واليت على نازل ش (اين در صورتى كه تو غفلت كنى نس
ــانى؛ در اين صورت تو مستحق مجازات خواهى بود چرا كه تو به هيچ  ــت و آن را بپوش اس
وجه اين پيام پروردگارت را ابالغ نكرده اى)؛ َو اهللاُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس » (از قدرت آنها 

كه شياطين را به تو مسلّط كنند.)
مردمانى كه در حجآل الوداع پيامبر را همراهى كردند و از او اصول دين آموختند، 70 هزار نفر 
بودند كه شمار آنها برابر بود با كسانى كه همراه موسى به ميعاد رفتند. بنى اسرائيل با پرستش 
گوساله پيمان خود را با حضرت موسى شكستند. امت حضرت محمد نيز مشابه بودند؛ چرا كه 
آنان نيز پيمانشان با خدا درباره واليت على را شكستند. [مؤمنين به] مذهب شيعه اين اعتقاد را 

َراِط  ِلينَ ، يُْقِعُدهُ اهللاُ يَْوَم الِْقيَاَمِة َعَلى الصِّ َُّه أَِميُر الُْمْؤِمنِيَن َو إَِمامُ  الُْمتَِّقينَ  َو قَائُِد الُْغرِّ الُْمَحجَّ 1.  «نََعْم ِمَن اهللاِ َو َرُسولِِه إِن
فَيُْدِخُل أَْولِيَاَءهُ الَْجنََّة َو أَْعَداَءهُ النَّاَر». قمى، تفسير، 1/ 173ـ174.

2.  همان، 174/1ـ 175.
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دارند كه تاريخ انبياء دائما خودش را تكرار مى كند. بنابراين ميان [حضرت] موسى و قومش از 
يكسو و همچنين [حضرت] محمد و قومش از سوى ديگر تطبيق وجود دارد. فيض كاشانى 

سپس يك گفتگوى طوالنى ميان خدا و پيامبر را دربارة واليت نقل مى كند.1 
ــخن بگويد. پس از حج،  براى بخش باقيمانده ما مى توانيم اجازه دهيم كه متن خودش س

جبرئيل بار ديگر به سراغ پيامبر آمد و گفت: 
خداوند به تو سالم مى رساند و به تو مى گويد كه پايان عمرت نزديك شده 
است ... دانشى را كه در اختيار دارى منتقل كن، دانشى كه تو ميراث بر آن 
از پيامبرانى هستى كه پيش از تو بودند؛ صندوق سكينه2 و همچنين تمام 
ــانه هاى پيامبران پيشين كه در اختيار توست را به جانشينان و خلفايت  نش

منتقل كن؛ حجت بالغه پيش از خلقت من على بن ابى طالب.
او را به به عنوان چراغ هدايت در پيش روى مردم بلند كن، و پيمان و بيعت 
را براى او تجديد كن، و به آنان يادآورى كن  آن بيعت و ميثاقى را كه براى 
من از آنان گرفتى، و عهدى كه از آنها براى من ستاندى كه: ولّى و موالى 
آنها و موالى هر مرد و زن مؤمنى على بن ابى طالب است؛ چرا كه من جان 
هيچ يك از انبيايم را نگرفتم مگر پس از اكمال دينم و اتمام نعمتم؛ پس 
ــمن داشتن دشمنانم؛ اين موضوع كمال  ــتانم و دش از پذيرش واليت دوس
توحيدم و دينم و اتمام نعمتم بر خلقم مى باشد كه آنها از ولّى من تبعّيت 
كنند و از او پيروى نمايند. من زمينم را بدون قّيم رها نمى كنم، قّيمى كه 

حجت من بر خلقم باشد. 
پس امروز دينم را براى شما كامل كردم و نعمتم را برشما تمام كردم و اسالم 
را به عنوان دينتان پسنديدم، و اين امر به خاطر واليت ولِيَّم و موالى هر زن 
و مرد علّى، بنده ام و وصّى پيامبر و خليفه او بود. او حجت بالغه من بر خلقم 

است و پيروى او همان پيروى محمد پيامبرم است. 

1.  كاشانى، ص132(صافى، 2/ 53).
2.  احاديث شيعه اين نكته را بيان مى كنند كه پيامبر صندوق عهد را از موسى به ارث برده است؛ صندوقى كه پيامبر 

آن را در ميان زره و شمشيرش به عنوان نشانه اى بر واليت امامان بدانها اختصاص داده است.
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همچنين پيروى او و پيامبر، همان پيروى من است. هر آنكه او را اطاعت كند 
مرا اطاعت كرده است و هر كه او را نافرمانى كند مرا نافرمانى كرده است. او 
را نشانه اى ميان خود و خلقم قرار دادم، كسى كه به او معرفت پيدا كند مؤمن 
ــر خواهد بود و هر كه در بيعت با او  ــد بود و هر كه او را انكار كند كاف خواه
كسى را شريك كند مشرك خواهد بود. هر كه با واليت او مرا مالقات وارد 

بهشت مى شود و هر كه با دشمنى او مرا مالقات كند داخل در آتش شود.1

نتيجه
ــيعى يك فرآيند مستمّر و نامحدود است و رشد و  ــير ش ما در اين مقاله مطرح كرديم كه تفس
ــاس شرايط واقعى موجود در حيات اجتماعى، سياسى و مذهبى جامعه بوده  بالندگى آن براس
است. هم اكنون نيز با توجه به انقالب اسالمى ايران، مرحله جديد و مهمى [در تفسير] در حال 
آغاز است. اين امر در تعدادى از تفاسير جديدى كه از آن زمان نوشته شده و هوّيت انقالب و 
دكترين آن را با خود به يدك مى كشد، هويداست. در اين تفاسير تأكيد بر روى تاريخ انبياء و 
معاد نيست، بلكه به جاى آن بيشتر بر واقعّيت هاى اجتماعىـ  سياسى و اقتصادى قرن بيستم 
ــده است. با اين وجود، انقالب اسالمى ايران هنوز هم به صورتى مستحكم ريشه در  تأكيد ش
مذهب، معاد و انتظار شيعى دارد. بر اين اساس در يك حّس كامال واقعى براى شيعيان، نتيجه 
نهايى و واقعى تفسير شيعى و يا به عبارت بهتر نتيجه تمام تاريخ شيعه مبتنى بر نوشته هاى 
ــران نيست؛ بلكه بيشتر مّتكى به ظهور امام غائب است؛ همان كسى كه آنها هر روزه  مفس

براى او دعا مى كنند.

1.  كاشانى، صص132ـ133(صافى، 54/2). 
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An Investigation of the Principles of 
Twelvers Shiite Interpretation and Its 
Evolution 
Seyyed Muhammad Hadi Gerami 
Muhammd Ghandehari

In the first part of the essay, the authors have relocated Imams’ 
place by Shiite as the only true interpreters of Qur’an and then 
briefed on Twelvers’ views of Qur’an and introduced Twelvers’ 
interpretations. In discussing of the principles of interpretation 
by Twelvers the authors have addressed the issue of Qur’an’s 
distortion, and without more elaboration on the matter, mentioned 
the views of Sheikh Tusi, Mullah Muhsen Feydh Kashani and 
Ayatollah Khoei (RA) and considered the impossibility of Qur’an’s 
distortion as Shiite stance on this issue. Finally, Mahmoud Ayyub 
has examined, for example Chapter 5: 67 that narrates the story 
of Ghadiri Khum, from Shiite interpreters’ points of views. 

Key Words: Ayyub, Mahmoud; Shiite Scholars – 5th Century 
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