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چکیده :نگارندگان چهار راهکار برای مقابله با چالشهایی که در مسیر فهم صحیح قرآن پیش
میآید ،ارائه میکنند :اختالف نکردن در قرآن ،نسبت ندادن دروغ به خداوند متعال به گونههای
مختلف مانند تحریف لفظی و معنایی و تفسیر به رأی و تأویل ناروای آن و قول بال علم در بارۀ
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آن ،تمسّک توأمان به ثقلین (قرآن و عترت) و رجوع به عترت پیامبر برای تفسیر و تأویل قرآن.
در پایان گونه شناسی انسانها در برابر قرآن آمده است.
نهی از تفسیر به رأی؛ نهی از تأویل ناروا؛ حدیث ثقلین؛ رجوع به اهل بیت؛ گونهشناسی مخاطبان
قرآن.
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کلیدواژهها :فهم قرآن – راهکارها؛ نهی از اختالف در قرآن؛ نهی از نسبت دروغ دادن به خداوند؛

مقدمه
اهمیت تدبّر در قرآن و ضرورت فهم محتوای آن ،ما را وا میدارد که با نگاهی
ژرفتر به این کتاب سترگ الهی ،جایگاه واالی آن و وظایف خود در این آستانۀ
رفیع را بازشناسیم .بدین منظور دو مقالۀ «وظایف قلبی ما در برابر قرآن»

(سفینه،

شماره  )17و «وظایف عملی ما در برابر قرآن» (سفینه ،شماره  )16بخشی از این گفتنیها
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در مسیر فهم قرآن پیش میآید ،مطرح میشود.
 .4اختالف نکردن در قرآن
قرآن کریم در آیات متعدد ،از تفرقه و اختالف نهی کرده است .از جمله در این

اب َعظی ٌم؛
ات َوأُولَئ َ
آیهَ :وََل تَ ُكونُوا َكالَّذی َن تَ َفَّرقُوا َو ْ
اختَلَ ُفوا م ْن بَ ْعد َما َجاءَ ُه ُم الْبَینَ ُ
ك ََلُ ْم َع َذ ٌ

(آل

عمران )141 ،و چون کسانى مباشید که پس از آنکه دالیل آشکار برایشان آمد ،پراکنده
مضمون آیه نهی از تفرقه و اختالف در مسائل دینی همانند یهودیان و مسیحیان
است که پس از دریافت آیات روشن الهی دچار تفرقه و اختالف شدند و به کیفر
این رفتار ،عقوبتی عظیم در انتظار ایشان است .برخی مفسران دو تعبیر تفرّق و
اختالف در این آیه را به یک معنا میدانند که ذکر هر دو از باب تأکید است .اما
ناظر به مسائل دینی است .برخی هم تفرقه را مرتبۀ نخست از تجزیۀ امت واحده
و جدا شدن از دستاویز اتحاد و اختالف را مرحله آشکار شدن منازعات دانسته
اند .این آیه به حرمت و ناپسند بودن اختالف در دین داللت دارد.

(ر.ک .طوسی ،التبیان

فی تفسیر القرآن ،ج  2ص  ،114طبرسی ،مجمع البیان ،ج  2ص  ،913طیب ،أطیب البیان فی تفسیر القرآن ،ج 9ص
 946و  ،943ملکی میانجی ،مناهج البیان ،ج  0ص  91ـ )99
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برخی با تمایز میان آنها تفرقه و چنددستگی را همان دشمنی میدانند که اختالف،
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شدند و با هم اختالف پیدا کردند ،و براى آنان عذابى بزرگ است».
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را بازنموده است .اینک در این مقال ،چهار راهکار برای مقابله با چالشهایی که

امیر

المؤمنین7

در کالمی ضمن نکوهش اختالف مفتیان در امر فتوا ،دالیل

نادرستی و توجیهناپذیری این امر را بیان فرمودهاند.
«در حکمى از احکام ،به نزد یکى از ایشان مسئلهاى مىآید ،به رأى خود حکمى
14

مىدهد .سپس ،آن مسئله را عینا نزد دیگرى مىبرند ،به خالف رأى پیشین رأیى
مىدهد .سپس قاضیان آن مسئله را به نزد حاکمی که آنها را به شغل قضا برگماشته،
پیامبرشان یکى است و کتابشان یکى .آیا خداى سبحان آنان را به اختالف فرمان
داده و اکنون از او فرمان میبرند یا آنان را از اختالف نهى کرده و اکنون عصیان
مىورزند؟ یا خداوند دینى ناقص فرستاده و از آنها براى کامل کردنش یارى
خواسته؟ یا در آوردن دین ،با خدا شریک بودهاند و اکنون بر آنهاست که رأى دهند
و بر خداست که به رأیشان راضى شود یا خداى سبحان ،دینى کامل فرستاده ولى
را فرو نگذاشتهایم»( .انعام )96 ،یا « :در آن بیان هر چیزى است» (نحل )63 ،و نیز بعضى
از قرآن بعض دیگر را تصدیق میکند و در آن هیچ اختالفى نیست که «اگر نه از
سوى خدا آمده بود در آن اختالف بسیار مییافتند».

(نساء( .)62 ،نهجالبالغه ،ترجمه آیتی

خطبه 16؛ برای شرح آن ر.ک .ابن میثم بحرانی ،شرح نهجالبالغه ،ج  1ص )921

در آیات دیگری نیز تفرقه و اختالف در دین مورد نکوهش قرار گرفته است.
(ر.ک .آل عمران ،24 ،انعام  ،110جاثیة  ،17بینه  .1برای این بحث ر.ک .فضل بن شاذان ،اإلیضاح 96 ،ـ ،04نعمانی،
الغیبة ،ص  17و  .16برای مجموعهای از روایات ناظر به نهی از اختالف ،ر.ک .حرعاملی ،الفصول املهمة فی أصول
األئمة ،ج  1ص  109باب « 29عدم جواز اَلختالف فی األحكام لغری ت یة وإن احلق من األقوال املختلفة َل یكون أكثر من واحد
فی نفس األمر»)

ك بأَ َّن
یکی از آیات دالّ بر نهی از اختالف در کتاب آسمانی این آیه استَ « :ذل َ

اختَلَ ُفوا فی الْكتَاب لَفی ش َاٍ بَعید (بقره )171 ،زیرا که خدا
اب ب ْ
احلَ ِّق َوإ َّن الَّذی َن ْ
اللَّهَ نََّزَل الْكتَ َ
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پیامبر 6در ابالغ آن قصور ورزیده و حال آنکه مىگوید« :ما در این کتاب چیزى
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مىبرند و او آراء همه ایشان را صواب میشمارد؛ در حالی که خدایشان یکى و

کتاب را به حق نازل کرد و کسانى که در کتاب (خدا) اختالف کردند ،در مخالفتى
دور از صوابند».
بنا بر معناشناسی مرحوم طبرسی ،کلمۀ اختالف ،در اصل به معنای رفتن در

جهات مختلف است و ریشه آن از اختالف در راه است .گفته میشود« :اختلفنا
الطریق ،فجاء هذا من هنا ،وجاء ذاك من هناك .راهمان ناهمسان بود ،این از اینجا آمد و
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میرود ،زیرا صاحب هر دیدگاهی به نقیض (ضد) دیدگاه فرد دیگر اعتقاد دارد.
(طبرسی ،مجمع البیان ج  1ص )061

در تفسیر آیه و مقصود از اختالف در کتاب ،چندین دیدگاه تفسیری مطرح شده
است .خاستگاه اختالف در تفاسیر اختالف در امور زیر است :یکم :مقصود از الذین
چه کسانی هستند؟ کفار یا اهل کتاب یا اعم از ایشان و مسلمانان .دوم آن که
آسمانی است یا تورات یا قرآن کریم.
به هر روی چهار نظریه مطرح در تفسیر آیه و مراد از اختالف در کتاب عبارتند از:
الف .مراد از اختالف در کتاب ،نسبتهاى ناروایى است که کفار به قرآن میدادند.
برخی آن را سحر میدانستند .برخی میگفتند پیامبر از دیگران فراگرفته و برخی
ب .مقصود از اختالف در کتاب ،ایمان به بخشی از کتاب آسمانی و کفر به
بخشی دیگر است.
ج .برخی اختالف را به معنای تخلف گرفتهاند ،یعنی کسانی که در تفسیر و تأویل
کتاب از حق تخلف ورزیدند.
د .اختالف در کتاب به معنای اختالفات مسلمانان در فهم و تفسیر و تأویل قرآن
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میگفتند اقاویل و اساطیرى است که به هم بافته است.
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مقصود از اختالف در کتاب چیست؟ سوم آن که مقصود از الکتاب جنس کتب
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او از آنجا» .در اختالف آراء و دیدگاهها هم با تشبیه به اختالف در راه به کار

است که در معارف اعتقادی و عملی قرآن پدید آمده است .به نظر میرسد این
دیدگاه با ظاهر آیه همخوانی بیشتری دارد.

(برای تفسیر آیه ر.ک .طوسی ،التبیان فی تفسیر القرآن،

ج  2ص  ،39طبرسی ،همان ،ص  061و  ،062زمخشری ،الکشاف ،ج  1ص  923و ،994کاشانی ،زبدة التفاسری ،ج
 1ص  ،267عاملی ،الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز ،ج  ،1ص  ،116مغنیه ،الکاشف ج  1ص )213
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به هر روی طبق صریح آیه ،یکی از وظایف ما در برابر قرآن کریم عدم اختالف
کورکورانه ،خودبزرگ بینی و برتریجویی ،حسادت و دنیاطلبی است ،به تسلیم
نشدن در برابر حق و آیات روشنگر الهی میانجامد .بعالوه زمینۀ دشمنی و افتراق
و تشتت را فراهم میکند و مانع همبستگی و اتحاد مسلمانان میگردد.

(ر.ک .طیب،

أطیب البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،2ص  ،947ملکی میانجی ،مناهج البیان ،جزء دوم ،ص  61و )67

 .2پرهیز از نسبت دادن دروغ به خدای متعال به گونههای مختلف
الف .افترای کذب ،یعنی دروغ بستن به خدای متعال
ب .تکذیب آیات خدا
آیات متعدد به این مضمون آمده است.

ب بآَیاته إنَّهُ ََل ی ْفل ُح الظَّال ُمو َن (انعام )21 ،چه کسى
« َوَم ْن أَظْلَ ُم ِمَّن افْ َََتى َعلَى اللَّه َكذبًا أ َْو َك َّذ َ

است ستمکارتر از آنکه به خدا دروغ مىبندد یا آیات او را دروغ مىانگارد؟ هر
آینه ستمکاران را رستگارى نیست» .همین مضمون در آیه  97اعراف نیز آمده است.

در آیهای دیگر دروغ بستن همراه تکذیب حق مطرح شده استَ « :و َم ْن أَظْلَ ُم ِمَّن
ب با ْحلَ ِّق لَ َّما جاءَهُ» (عنکبوت .)16 :در آیهای دیگر تکذیب صدق
افْ ََتى َعلَى اللَّه َكذباً أ َْو َك َّذ َ
الص ْدٍ إ ْذ
ب ب ِّ
ب َعلَى اللَّه َو َك َّذ َ
در کنار دروغ بستن به کار رفته است« .فَ َم ْن أَظْلَ ُم ِم َّْن َك َذ َ

وى ل ْلكافرین»
َّم َمثْ ً
س فی َج َهن َ
جاءَهُ أَ لَی َ

(زمر)92 ،

دروغ بستن به خدای سبحان به شیوههای گوناگون امکان بروز مییابد و در
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برخی آیات قرآن کریم بزرگترین ظلم و گناه را دو کار میداند:
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در آن است .اختالفاتی که محصول عوامل گوناگون مادی و نفسانی مانند تعصب

متون دینی با تعابیر و عناوین متعدد از این امر سخن رفته است.
یکم .تدوین کتاب و انتساب آن به خدا
بدترین نوع دروغ بستن به خدای متعال ،نگارش کتابی از خود و نسبت دادن آن
به خدای علیم با انگیزۀ نفع اندک دنیوی است.

دست خود مینویسند سپس میگویند که این از جانب خداست .تا بدان بهاى
ناچیزى به دست آورند پس واى بر ایشان از آنچه دستهایشان نوشته ،و واى بر
ایشان از آنچه [ از این راه ] به دست میآورند.
دوم .تحریف کالم خدا
عنوان دوم در این زمینه تحریف کتاب و کالم خداست .خدای متعال از برخی
ادوا یَِّرفُو َن الْ َكل َم َع ْن َم َواععه» (نساء ،01 ،مائده )19 ،برخى از آنان که یهودىاند،
«م َن الَّذی َن َه ُ

کلمات را از جاهاى خود برمىگردانند .طبرسی این فقره را به «تبدیل کلمات خدا
و احکام او از مواضع آنها» معنا کرده است.

(طبرسی ،مجمع البیان ،ج  9ص )36

 )71آیا طمع دارید که [اینان] به شما ایمان بیاورند؟ با آنکه گروهى از آنان سخنان
خدا را میشنیدند ،سپس آن را بعد از فهمیدنش تحریف مىکردند ،در حالی که
خودشان هم مىدانستند.
مفسران مواردی از تحریف برخی از یهودیان برشمردهاند ،چون :دگرگون کردن
وصف پیامبر اعظم در تورات ،آیه رجم ،جابجا کردن حالل و حرام یا تأویل آیه
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در آیهای دیگر همین مضمون با اندکی تفاوت به کار رفته است« .أَفَتَطْ َم ُعو َن أَ ْن
ن» (بقره،
ی ْؤمنُوا لَ ُك ْم َوقَ ْد َكا َن فَری ٌق مْن ُه ْم ی ْس َم ُعو َن َك َال َم اللَّه ُُثَّ یَِّرفُونَهُ م ْن بَ ْعد َما َع َلُوهُ َوُه ْم ی ْعلَ ُمو َ
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یهودیان گزارش میکند که سخنان خدا را تحریف میکردند.
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اب بأَیدیه ْم ُُثَّ ی ُولُو َن َه َذا م ْن عْند اللَّه لی ْش ََُتوا به ََثَنًا قَلی ًال فَ َوی ٌل ََلُ ْم
«فَ َوی ٌل للَّذی َن یكْتُبُو َن الْكتَ َ
ت أَیدیه ْم َوَوی ٌل ََلُ ْم ِمَّا یكْسبُو َن» (بقره )73 ،پس واى بر آنهایى که کتاب را خود به
ِمَّا َكتَبَ ْ
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متشابه بنا به دلخواه خود که اهداف مادی انجام میشد.

(کاشانی ،زبدة التفاسری ،ج  1ص )179

به نظر میرسد که تحریف در آیات یاد شده به معنای تحریف لفظی و معنوی
است که درباره تورات صورت گرفته است .البته درباره قرآن کریم مفسران بزرگ
14

تصریح کردهاند که فقط تحریف معنوی واقع شده است.
آیت اهلل خویی بر آن است که تحریف معنوی یعنی تفسیر به رأی قرآن توسط
این است:
« میان مسلمانان اتفاقی است که این گونه تحریف (تحریف معنوی) در قرآن
روی داده است .زیرا هر کس قرآن را بر غیر حقیقت آن تفسیر کند و آن را بر غیر
معنای (حقیقی) آن حمل کند ،آن را تحریف کرده است .بدین سان میبینی که
بسیاری از اهل بدعت و مذاهب باطل قرآن را با تأویل آیات آن بر طبق آراء و
این گونه تحریف معنایی مورد نهی متون دینی است .ایشان این حدیث را برای
نمونه مطرح کردهاند که در نامه امام محمد باقر 7به سعدالخیر در معرفی عالمان
منحرف از اهل بیت :آمده است:
وده ،فَ ُه ْم ی ْرُوونَه َوَل ی ْر َع ْونَه»
اب أَ ْن أَقَ ُاموا ُحُروفَه و َحَّرفُوا ُح ُد َ
«و َكا َن م ْن نَْبذه ُم الْكتَ َ

(کلینی،

الکافی 6 ،ص  .)19از جمله موارد پشت سر انداختن قرآن توسط ایشان آن بود که
حروف آن را برپا داشتند و حدود آن را دگرگون کردند .آنان قرآن را روایت میکنند
اما رعایت نمیکنند.
اقامه حروف یعنی عنایت و پاسداشت کلمات و اعراب و قرائت قرآن و تحریف
حدود یعنی دگرگون کردن احکام حالل و حرام و آموزههای قرآن مانند والیت اهلل
(مازندرانی ،شرح الکافی ،ج  11ص )976
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هواهای نفسانی خود تحریف کردهاند»

(خویی ،البیان ،ص )137
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اهل بدعت و مذاهب باطل که به اتفاق مسلمانان صورت گرفته است .بیان ایشان

در متون ادعیه و زیارات نیز این مضمون بارها به کار رفته است؛ از جمله در

وحرفوا كتابك ،وسفكوا
زیارتی میخوانیم« :اللهم العن الذین ك ّذبوا رسلك وهدموا كعبتكّ ،
دماء أهل بیت نبیك» (ابن قولویه ،کامل الزیارات ،ص 912؛ همان ص  ،967طوسی ،تهذیب االحکام ،ج 1
ص .)16
امام سجاد 7در وصف حال امامان اهل بیت :و ستمی که بر آنان و شریعت

14

سوم :تفسیر به رأی
عنوان مورد تأکید دیگر در این حوزه ،عنوان تفسیر به رأی است .صرف نظر از
آیات و مفاهیم قرآن کریم بر آراء و اندیشههای شخصی و دلخواه بدون مبنای
علمی معتبر از نظر عقل و شرع و عرف ،دارای حرمت عقلی و نقلی است .به تعبیر
فقیه و متکلم بزرگ شیعه محقق اردبیلی ،نقل کاشف از حرمت عقلی تفسیر به رأی

است« .املنع منه ظاهر ع الً ،والن ل كاشف عنه»

(اردبیلی ،زبدة البیان فی أحكام ال رآن ،ص  .9برای تحقیق

در حدیثی قدسی ،تفسیر به رأی کالم الهی برابر با نفی ایمان توصیف شده است.
فسر برأیه كالمی ،وما عرفنی من
«قال رسول اهلل :6قال اهلل جل جالله :ما آمن بی من ّ
شبّهنی خبل ی ،وما على دینی من استعمل ال یاس فی دینی» (صدوق ،التوحید ،ص  ،16همو ،عیون
أخبار الرضا ،7ج  1ص .)147

در حدیثی حضرت

رسول6

فسر ال رآن برأیه ف د افَتى على اهلل
فرمودند« :من ّ
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درباره معنای تفسیر به رای به همین منبع رجوع شود).

راهکارهایی برای غلبه بر چالشهای فهم قرآن

اختالف موجود در معنا و مفهوم آن ،اصل حرمت تفسیر به رأی ،به معنای حمل
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وخلَ َف ُاؤ َك
اسالم رفته است ،در دعای روز عید اضحی عرضه میداردَ « :ع َاد ص ْف َوتُ َ
ك ُ
ك ََُُّرفَةً َع ْن ج َهات
ضَ
ك ُمبَدًََّل ،وكتَابَ َ
ْم َ
ك َمْنبُوذاً ،وفَ َرائ َ
َم ْغلُوب َ
ی َم ْ ُهوری َن ُمْبتَِّزی َن ،یَرْو َن ُحك َ
وم ْن َرعی بف َعاَل ْم
وسنَ َن نَبی َ
أَ ْشَراع َ
ك َم ْ َُتوَكةً .اللَّ ُه َّم الْ َع ْن أ َْع َداءَ ُه ْم م َن األ ََّول َ
ی واخخری َنَ ،
كُ ،
اع ُهم»( .صحیفه سجادیه ،دعای )06
وأَ ْشی َ
اع ُه ْم وأَتْ بَ َ ْ

الكذب؛ هر کس قرآن را با رأی خود تفسیر کند حتما به خدا دروغ بسته است».
(صدوق ،کمال الدین ،ص )211

در حدیث امام

صادق7

این نکته بیان شده که حتی در صورتی که تفسیر به

رأی قرآن به طور اتفاقی صحیح و مطابق واقع هم باشد ،پاداشی برای مفسر نخواهد
14

فسر ال رآن برأیه إن أصاب مل یوجر و إن أخطأ فهو أبعد من السماء»
داشت« .من ّ

(عیاشی ،تفسیر

خودداری از تفسیر به رأی قرآن به شیوههای گوناگون ،وظیفۀ مهم امت اسالمی
در حوزۀ فهم و تفسیر قرآن کریم است.
چهارم .تأویل قرآن
یکی دیگر از عناوین ذیل افترای کذب بر خدا و قول بالعلم در قلمرو تعامل با
قرآن کریم ،مقولۀ تأویل است .واژه تأویل در متون دینی و در حوزههای گوناگون
آن ،هم در متون دینی و هم سخنان اندیشمندان اسالمی ،صرف و دگرگون ساختن
مدلول و محتوای یک کالم بدون دلیل است .در اینجا تأویل به مثابۀ تفسیر به رأی
است .واکاوی سخنان مفسّران اسالمی دربارۀ آیه محکم و متشابه

(آیه  7آل عمران)

نشان میدهد که در خود قرآن هم تأویل به این معنا به کار رفته است.
مفسران در تفسیر «فأما الذین فی قلوهبم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله»

به این کاربرد تصریح کردهاند .برای نمونه امین االسالم طبرسی ،عبارت «وابتغاء
تأویله» را به «ولطلب تأویله علی خالف احلق» تفسیر کرده است.
)204

(طبرسی ،مجمع البیان ج  2ص

یأولوه التأویل الذی
زمخشری در این باره گفته است« :و ابتغاء تأویله؛ و طلب أن ّ

یشتهونه» (زمخشری ،الکشاف ،ج ،1ص  )019فخر رازی نیز بر آن است که« :و اعلم ان املراد منه
اهنم یطلبون التأویل الذی لیس فی کتاب اهلل علیه دلیل و َل بیان»

(رازی ،التفسیر الکبیر ،ج ،0ص )131
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معارف اسالمی ،کاربردهای متعدد و متنوعی دارد .اما یکی از شایعترین کاربردهای
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العیاشی ،ج 1ص  17ح  .2در همان منبع احادیث دیگر به این مضمون آمده است).

دیدگاه نویسنده الصافی هم با عبارت «وطلب أن یأولوه على ما یشتهونه» بازتاب یافته
است( .فیض کاشانی ،الصافی ،ج  1ص .)916
در متون حدیثی تاویل به معنای تفسیر به رأی بسیار به کار رفته است؛ حتی
ممکن است بسامد آن از تعبیر تفسیر به رأی هم افزونتر باشد .رسول

خدا6

فرمودند« :إن أمتی ستفنت من بعدی ،فتتأول ال رآن وتعمل بالرأی ...وحترف الكتاب عن

14

در کالمی خطاب به امیر مؤمنان 7فرمودند:

تأولوا ال رآن ،وأخذوا
«یا علی إن اَلدى هو اتّباع أمر اهلل دون اَلوى والرأی؛ وكأنّك ب وم قد ّ

بالشبهات؛ یاعلی هدایت پیروی از امر خداست نه هوا و رأی؛ و گویا تو با گروهی
روبروی خواهی شد که قرآن را تأویل مینمایند و شبهات را اخذ میکنند».

(مفید،

امالی مفید ،ص  ،263ح  ،7طوسی ،امالی طوسی ،ص  11ح )31

«فعدوت علی طلب الدنیا بتأویل ال

رآن؛ تو با تاویل قرآن در طلب دنیا تاختی» (نهجالبالغه،

نامه  ،11اسکافی ،املعیار واملوازنة ص  .)196دانسته است که معاویه با تفسیر به رأی و توجیه
آیات در پی دنیا تاخته است .آن حضرت همچنین حکمت نبرد خود با خوارج را
رخنۀ شبهات و تأویلهای آنان در اسالم دانسته و فرمودهاند« :ولكنا إمنا أصبحنا ن اتل
دربارۀ نهی از اظهار نظر درباره تأویل متشابهات (یا قرآن) این حدیث از امام

ك
محمد باقر 7هم درخور توجه است« :قَ َ
ال إ َّن أُنَاساً تَ َكلَّ ُموا فی َه َذا الْ ُ ْرآن بغَری ع ْلم وذَل َ
أ َّ
ُخُر
اَل ی ُ ُ
َن اللَّه تَبَ َارَك وتَ َع َ
ولُ :ه َو الَّذی أَنْ َزَل َعلَی َ
ات ُُْ َك ٌ
تاب مْنه آی ٌ
مات ُه َّن أُم الْكتاب وأ َ
ك الْك َ
ات» (کلینی ،ج  2ص  26ح .)1
ُمتَشاهب ٌ
در متون کالمی ،عرفانی و فلسفی نیز تاویل به معنای تأویل ناروا و تفسیر به
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إخواننا فی اَلسالم على ما دخل فیه من الزیغ واَلعوجاج والشبهة والتأویل».

(نهجالبالغه ،خطبه )122

راهکارهایی برای غلبه بر چالشهای فهم قرآن

بر همین اساس است که در نامه امیر مؤمنان 7به معاویه آمده است:
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مواععه»( .ابن میثم ،شرح نهجالبالغه ،ج  9ص 211؛ ابن ابیالحدید ،شرح ابن ابی الحدید ،ج  3ص  .)241و

رأی کاربرد فراوانی دارد .سه نمونه در اینجا گزارش میشود .عالمه امینی خلیفه
اول را نخستین گشایندۀ باب تأویل شمرده که با این ترفند ،برخی از مجرمان (مانند
خالد بن ولید) را از اجرای حدود تبرئه کرده است« :وأول من فتح باب التأویل واَلجتهاد،
45

وق ّدس ساحة اجملرمی بذینك ،وحاىب رجال اجلرامی واملعرات هبما هو اخلیفة األول.»...

(امینی ،الغدیر،

ج  7ص  )147ابوطالب مکی ـ از صوفیان متقدم ـ از «فتنه تأویل» سخن به میان آورده
یبتغیه» (ابوطالب مکی ،قوت القلوب ،ج  1ص .)240
حکیم عارف صدر الدین شیرازی هم درباره تأویلگرایی برخی از فیلسوفان

مسلمان نسبت به آیات صریح در معاد جسمانی آورده است« :ان من الفالسفة

اَلسالمیی من فتح على قلبه باب التأویل؛ فكان ی ّأول اخیات الصریة فی حشر األجسام ویصرف
اَلحكام األخرویة على اجلسمانیات إَل الروحانیات ،قائالً ا ّن اخطاب للعامة وأجالف العرب؛
اجسام (ابدان انسانها و نعمتها و عذابهای مادی آخرت) را به تأویل میبرند .آنان
احکام اخرویِ ناظر به امور و حقایق جسمانی را به امور روحانی بر میگردانند ،با
این بهانه که خطاب (این آیات) به عامۀ مردم و فرومایگان عرب است( .که مسائل
معنوی و روحانی را درک نمیکنند و قرآن مجبور شده حقایق روحانی را در قالب
مسائل جسمانی مطرح کند)».

(مالصدرا ،األسفار اَلربعة ،ج  3ص )210

1

بنابر آنچه ذکر شد ،تأویل قرآن در معنای تفسیر به رأی مورد نهی است و یکی
از حقوق قرآن کریم پرهیز مسلمانان از تأویل آموزهها ،آیات و مفاهیم قرآن کریم
است.

 .1ناگفته نماند که مالصدرا در مباحث الهیات خود از آسیب جدی تأویل متون دینی مصون نمانده است.
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برخی از فالسفه اسالمی باب تأویل را بر قلب خود گشوده و آیات صریح در حشر
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و نوشته است ...« :فکم بی من ثبت قلبه فرسخ العلم فیه و بی من أزاغه فمال إلی فتنة التأویل

پنجم .قول بالعلم
از عناوین دیگر در متون دینی در حوزه نهی از انتساب دروغ به ساحت مقدس
ربوبی ،عنوان قول بالعلم است ،یعنی سخن گفتن در حوزه امور دینی بدون دلیل
و دانش معتبر.

ك َكا َن َعْنهُ َم ْسئُ ًوَل؛ و از چیزى که بدان
ك به ع ْل ٌم إ َّن َّ
صَر َوالْ ُف َؤ َاد ُكل أُولَئ َ
س لَ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ
لَی َ
علم ندارى پیروی مکن ،زیرا گوش و چشم و قلب ،همه مورد پرسش واقع خواهند
شد» (اسراء .)91 ،پیام این آیه نهی از گفتار و رفتاری است که انسان بدان علم ندارد.
(طبرسی ،جوامع الجامع ،ج  2ص  979برای توضیح بیشتر ر.ک .طیب ،أطیب البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،6ص.)212
با عنایت به اهمیت پرهیز از قول بالعلم در دینشناسی و دینداری ،مرحوم شیخ
کلینی یکی از ابواب کتاب العلم الکافی را به این موضوع اختصاص داده است.
صلَتَی،
میگذرانیم .امام صادق 7خطاب به عبدالرحمن به حجاج فرمود« :إی َ
وخ ْ
اك َ

ك أ َْو تَدی َن ِبَا ََل تَ ْعلَ ُم؛ از دو ویژگی برحذر
ك  .إی َ
َّاس بَرأْی َ
ك َم ْن َهلَ َ
فَفیه َما َهلَ َ
اك أَ ْن تُ ْفتی الن َ
باش ،که هر کس هالک (و گمراه) شد در این دو مورد هالک شد .برحذر باش از
این که با رأی (و اندیشه) خود به مردم نظر بدهی یا به آنچه علم نداری معتقد
دین الهی اظهار نظر در دین با رأی شخصی و دینورزی بدون پایۀ علمی است.
در روایتی دیگر امام محمد باقر 7در پاسخ زراره حق خدا بر بندگان را چنین

توضیح داد« :أَ ْن ی ُولُوا َما ی ْعلَ ُمو َن وی ُفوا عْن َد َما ََل ی ْعلَ ُمو َن؛ آنچه را که بدان علم دارند
بگویند و در آنچه نمیدانند توقف کنند» (همان ،ص  09ح .)7
امام صادق 7با استناد به آیات قرآن ،از دو تکلیف بزرگ در حوزۀ گفتار و باور
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شوی»( .همان ،ص  02ح  .)2بر طبق این حدیث ،مهمترین عوامل گمراهی و خروج از

راهکارهایی برای غلبه بر چالشهای فهم قرآن

اب الن َّْهی َعن الْ َ ْول بغَری عْلم) .سه مورد از احادیث این باب را از نظر
(کلینی ،الکافی ،ج  1ص  02بَ ُ
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ف َما
قرآن کریم انسان را از پیرویِ آنچه بدان علم ندارد ،نهی کرده استَ « :وََل تَ ْ ُ

44

سخن گفتهاند« .إ َّن اللَّه َخ َّ
ص عبَ َاده بآیتَی م ْن كتَابه :أَ ْن ََل ی ُولُوا َح ََّّت ی ْعلَ ُموا َوَل یُردوا َما َملْ
ثاٍ الْكتاب أَ ْن َل ی ُولُوا َعلَى اهلل إََّل ا ْحلَ َّق (اعراف،)113 ،
ی ْعلَ ُموا .وقَ َ
وجلَّ :أ َملْ ی ْؤ َخ ْذ َعلَیه ْم می ُ
ال َعَّز َ

ال :بَ ْل َك َّذبُوا ِبا َملْ ییطُوا بع ْلمه ولَ َّما یأِْت ْم تَأْویلُه (یونس( »)93 ،همان ،ح  .)6خدا بندگانش را
وقَ َ
44

به دو آیه از کتاب خود ویژه کرده است .این که نگویند تا این که بدانند (و علم
حاصل کنند) و آنچه را نمیدانند رد (و انکار) نکنند .خدای عز و جل میفرماید:
نگویند .و فرمود :بلکه چیزى را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نداشتند و هنوز
تأویل آن برایشان نیامده است.
با توجه به متون یاد شده میتوان وظایف متعددی را در حوزه دینورزی و تعامل
با متون و منابع و معارف دینی به دست آورد از جمله:
یک .ضرورت قول از روی علم (گفتن و معتقد شدن به علم یا علمی) ،به دلیل
دو .قول به حق و صدق ،به دلیل حرمت قول به باطل؛
سه .توقف و انکار نکردن آنچه بدان علم نداریم ،به دلیل حرمت رد و تکذیب
آنچه نمیدانیم.
چهار .سکوت و اظهار الادری و عدم ورود در آنچه نمیدانیم.
 .4تمسک توأمان به ثقلین
یکی از ویژگی های مشترک قرآن و اهل بیت ،:مالزمت ،همراهی و جدایی
ناپذیری آنهاست که مفاد حدیث متواتر ثقلین و دیگر متون حدیثی است.

رسول اهلل 6فرمود« :إنی أوشك أن أدعی فأجیب وإنی تارك فیكم الث لی كتاب اهلل

عز وجل وعَتتی ،كتاب اهلل حبل ِمدود بی السماء واألر ،،وعَتتی أهل بیتی ،وإن اللطیف اخبری
أخربنی أهنما لن یفَتقا حَّت یردا علی احلو ،،فانظروا ِباذا ختلفونی فیهما»( .صدوق ،كمال الدین ومتام
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ممنوع بودن قول بال علم و پیروی از جهل و ظن و گمان؛
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آیا از آنان پیمان کتاب [آسمانى] گرفته نشده که جز به حقّ نسبت به خدا سخن

النعمة ،ص  291ح  ،01نعمانی ،كتاب الغیبة ص  03و  .14برای حدیث متواتر ثقلین در منابع حدیثی عامه ر.ک.
نیشابوری ،مسلم ،صحیح مسلم ،ج  7ص  122و  ،129ابن حنبل ،مسند احمد بن حنبل ج  9ص  10و ص ،17

نسائی ،فضائل الصحابة ص  ،11حاکم نیشابوری ،المستدرک علی الصحیحین ج  9ص .)143
در احادیث دیگر که در منابع عامه و خاصه آمده بر این نکته تأکید شده است.
در این حدیث نبوی معیت جدایی ناپذیر حضرت امیر با قرآن کریم بیان شده است:
(حاکم نیشابوری ،همان ،ج  9ص

 ،120طوسی ،األمالی ،ص  014ح )1426

احادیث اهل بیت :نیز بر همراهی و جداییناپذیری قرآن و اهل بیت تأکید

وج َعلَنَا
کردهاند .در کالم امیرالمؤمنین 7آمده است« :إ َّن اللَّه تَبَ َارَك وتَ َع َ
اَل طَ َّهَرنَا َ
وع َ
ص َمنَاَ ،

وج َع َل الْ ُ ْرآ َن َم َعنَاََ ،ل نُ َفارقُه َوَل ی َفارقُنَا»
وج َعلَنَا َم َع الْ ُ ْرآن َ
وح َّجتَه فی أ َْرعهَ ،
ُش َه َداءَ َعلَى َخ ْل ه ُ

(کلینی ،کافی ،ج  ،1ص 131ح .)1
«أنا واحلسن واحلسی واألئمة التسعة من ولد احلسی تاسعهم مهدیهم وقائمهمَ ،ل یفارقون كتاب
اهلل وَل یفارقهم حَّت یردوا على رسول اهلل6حوعه».

(صدوق ،كمال الدین ومتام النعمة ،ص )201

بر طبق نصوصی که نمونههای آنها یاد شد مسلمانان موظف هستند که همزمان
به کتاب خدا و به عترت رسول خدا تمسّک کنند .هر گونه جدایی انداختن میان
تنها فرقۀ حقۀ امامیه است که حقیقتا به قرآن و عترت تمسک کرده و به الزامات و
مقتضیات علمی و عملی آن پایبند بوده است .یکی از لوازم تمسک توأمان به ثقلین
رجوع همزمان به هردو منبع برای فهم و دریافت دین است؛ چنان که رجوع به
اهل بیت :به عنوان مفسّران حقیقی قرآن پس از پیامبر 6دیگر الزمۀ ضروری
این رویکرد است.
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این دو ،مالزم با گمراهی و دوری از حق خواهد بود .از میان فرق و مذاهب اسالمی

راهکارهایی برای غلبه بر چالشهای فهم قرآن

آن امام همام در پاسخ به پرسشی درباره مصادیق عترت در حدیث ثقلین فرمود:
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تفرقا حَّت یردا علی احلو»،
«علی مع ال رآن وال رآن مع علی ،لن ی ّ

44

 .1رجوع به پیامبر و اهل بیت :در تفسیر و تأویل قرآن کریم
یکی دیگر از حقوق مشترک قرآن و اهل بیت که از فروع و لوازم تمسک همزمان
به ثقلین شمرده میشود ،رجوع به اهل بیت در تفسیر و تأویل قرآن پس از حیات
41

حضرت

رسول6

است .یکی از شوون امامتی اهل بیت که از پیامبر به آنان

رسیده ،شأن تعلیم و تبیین و تفسیر قرآن کریم است .این مسؤولیت بر طبق صریح
ی إ ْذ بَ َع َ فیه ْم َر ُس ًوَل م ْن أَنْ ُفسه ْم یْتلُو
عهده پیامبر بوده است« :لَ َ ْد َم َّن اللَّهُ َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
ع َالل ُمبی؛ به یقین،
اب َو ْ
ْمةَ َوإ ْن َكانُوا م ْن قَ ْب ُل لَفی َ
َعلَیه ْم آَیاته َویَزِّكیه ْم َوی َعلِّ ُم ُه ُم الْكتَ َ
احلك َ
خدا بر مؤمنان منت نهاد آن گاه که پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت ،تا
آیات خدا را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد،
قطعاً پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند».

(آل عمران  110و ر.ک .جمعه 2 ،و بقره)123 ،

مؤمنان (از تمام آلودگیهای گناه و کفر و ...بر پایه تعالیم قرآن)؛ تعلیم کتاب؛ تعلیم
حکمت.
بنابر این تالوت به معنای خواندن تنها نیست .از سوی دیگر وظیفه پیامبر آموزش
معارف قرآن و تعالیم حکمت آمیز قرآن و شریعت اسالم بوده است.

(برای تفسیر آیه و

نسبت کتاب و حکمت ر.ک .طوسی ،التبیان ،ج  9ص  ،93طبرسی ،مجمع البیان ،ج  1ص  ،930فیض کاشانی،
االصفی ،ج  2ص  ،1942ملکی میانجی ،مناهج البیان ،ج )1

ك ِّ
ی
در آیهای دیگر وظیفۀ پیامبر تبیین قرآن معرفی شده استَ « .وأَنْ َزلْنَا إلَی َ
الذ ْكَر لتُبَ َ
للنَّاس َما نُِّزَل إلَیه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم یتَ َف َّكُرو َن و این قرآن را به سوى تو فرود آوردیم ،تا براى

مردم آنچه را به سوى ایشان نازل شده است توضیح دهى ،و امید که آنان بیندیشند».
(نحل)00 ،

تبیین در این آیه به معنای توضیح محتوای قرآن است که زمینه تفکر در آن را
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برطبق این آیه مسوولیتهای پیامبر عبارت است از :تالوت آیات خدا؛ تزکیه
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آیات قرآن بر دوش حضرت رسول بوده است .بر طبق آیه زیر چندین وظیفه بر

برای انسانها فراهم میکند( .طوسی ،تبیان ،ج  1ص  ،961طبرسی ،مجمع البیان ،ج  1ص  )114تبیین
میتواند با تصریح به مقصود آیه باشد یا راهنمایی به آنچه به آن داللت دارد مانند
دلیل عقل.

(کاشانی ،زبده التفاسیر ج  9ص )116

حتی عالمه طباطبایی که با دیدگاه تفسیر

قرآن به قرآن در روششناسی تفسیر ،رهیافت متفاوتی با دیگر مفسران خاصه و
عامه برگزیده و بهرهگیری از منبعی غیر از قرآن را مصداق تفسیر به رأی میداند،
پیامبر6

در تبیین آیات قرآن ،اعم از نصوص ،ظواهر ،متشابهات و اسرار کالم خدا و تأویل
آن شمرده است .و بیانات اهل

بیت:

هم به دلیل حدیث متواتر ثقلین و دیگر

احادیث ملحق به بیان حضرت رسول است .بیان ایشان این است:
«وفی اخیة دَللة على حجیة قول النبی 6فی بیان اخیات ال رآنیة .واما ما ذكره بعضهم ا ّن

نکته :گونهشناسی انسانها در برابر قرآن کریم
افزون بر دو گانههایی مانند مومن و کافر ،پرهیزکار و بدکار (متقی و فاجر)،
راهیافته و گمراه (مهتدی و ضال) ،بینا و نابینا و پاک و ناپاک (طیب و خبیث) که
 ،14مائده )144 ،تقسیمبندی سه گانهای هم در برخی آیات به چشم میخورد که بسیار
مرتبط به بحث ماست.
تقسیمبندی انسانها در سوره واقعه به سابقین (مقربین) ،اصحاب یمین و اصحاب
شمال ،ارکان سهگانه دارد .در برخی احادیث پیامبران ،مؤمنان و کافران (همانند
یهودیان و مسیحیان) مصادیق این دستهبندی معرفی شده است.

(کلینی ،الکافی ،ج  1ص
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در تقسیمبندی افراد در آیات قرآن کریم وجود دارد.

(تغابن ،2 ،ص  ،26یونس ،146 ،انعام،

راهکارهایی برای غلبه بر چالشهای فهم قرآن

ذلك فی غری النص والظاهر من املتشاهبات أو فی ما یرجع إَل اسرار كالم اهلل وما فیه من التأویل
فمما َل ینبغی ان یصغى إلیه .هذا فی نفس بیانه .6ویلحق به بیان أهل بیته حلدی الث لی
ّ
املتواتر وغریه» (طباطبایی ،تفسیر المیزان ،ج  12ص .)211
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(طباطبایی ،المیزان ،ج  1ص  11و ج  9ص  60ـ  )67این آیه را دلیل بر حجیت قول
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 271ح  1و ج  2ص  262و  .)269تقسیمبندی سهگانه مهم دیگر نیز در این آیه به چشم

اصطََفینَا م ْن عبَادنَا فَمْن ُه ْم ظَاملٌ لنَ ْفسه َومْن ُه ْم ُم ْ تَص ٌد َومْن ُه ْم
اب الَّذی َن ْ
میخوردُُ « :ثَّ أ َْوَرثْنَا الْكتَ َ
ض ُل الْ َكب ُری؛ سپس این کتاب را به آن بندگان خود که
َساب ٌق ب ْ
ك ُه َو الْ َف ْ
اخَ َریات بذ ْذن اللَّه ذَل َ
44

[آنان را] برگزیده بودیم ،به میراث دادیم .اینک برخى از آنان بر خود ستمکارند و
برخى از ایشان میانهرو ،و برخى از آنان در کارهاى نیک به فرمان خدا پیشگامند و
طبرسی بر آن است که مقصود از انسانهای برگزیدهای که وارث کتاب بعد از
رسول

خدا6

هستند ،علمای امتند (نه همه امت) ،زیرا در حدیث رسیده :أ َّ
َن

اصةً،
العلَ َماءَ َوَرثَةُ األَنْبیاء ،و از امامین صادقین 8روایت است که فرمودند« :هی لَنَا َخ َّ
ُ
وإیانَا َع َن» .این تفسیر درست است زیرا وصف برگزیده بودن شایسته ایشان است؛
چرا که وارثان أنبیا ایشانند و پیشوای عالمان و مسؤول نگاهداری قرآن و آگاه به
این تفسیر هماهنگ با شماری از روایات اهل

بیت:

است که در این باره

رسیده است .امام محمدباقر 7در تفسیر آیه فرمود« :السابق باخریات :اَلمام ،وامل تصد:
العارف لالمام ،والظامل لنفسه :الذی َل یعرف اَلمام»؛

(کلینی ،الکافی ،ج  1ص  210ح 1؛ برای احادیث

ذیل آیه ر.ک .بحرانی ،البرهان فی تفسیر القرآن ،ج  0ص  101ـ .)112
دستهبندی سهگانه دیگر در آیه هفتم سوره آل عمران به چشم میخورد:

اب ...فَأ ََّما الَّذی َن فی قُلُوهب ْم َزی ٌغ فَیتَّب ُعو َن َما تَ َشابَهَ مْنهُ ابْتغَاءَ الْفْتنَة
« ُه َو الَّذی أَنْ َزَل َعلَی َ
ك الْكتَ َ
الراس ُخو َن فی الْع ْلم ی ُولُو َن آَ َمنَّا به ُكلٌّ م ْن عْند َربِّنَا َوَما ی َّذ َّكُر
َوابْتغَاءَ تَأْویله َوَما ی ْعلَ ُم تَأْویلَهُ إََّل اللَّهُ َو َّ
إََّل أُولُو ْاألَلْبَاب» (آل عمران)7 ،
در این آیه ضمن تقسیمبندی آیات به محکم و متشابه ،از سه گروه افراد در
تعامل با آیات محکم و متشابه یاد شده است :الف .افراد کژدل که جهت فتنهجویى
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حقایق آن هستند.

(طبرسی ،جوامع الجامع ،ج  9ص 129؛ کاشانی ،زبدة التفاسری ،ج  1ص )062
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این است بخشایش بزرگ».

(فاطر)92 ،

و طلب تأویل دلخواه قرآن ،از آیات متشابه پیروى میکنند .ب .راسخان در علم
که به تاویل قرآن علم و به تمام محکمات و متشابهات قرآن ایمان دارند .ج.
خردورزان؛
بر طبق صریح متون دینی و دیدگاه اندیشمندان شیعه

(برای نمونه طبرسی ،مجمع البیان،

ج  2ص  ،201بالغی ،آالء الرحمن ،ج  1ص  )211پیامبر اعظم و اهل بیت :راسخان در علم
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الراس ُخو َن فی
تاویل آیات آگاهی کامل دارند .چنان که امام صادق 7فرمودندََْ « :ن ُن َّ

وَن ُن نَ ْعلَ ُم تَأْویلَه ،ماییم راسخان در علم و ما تاویل قرآن را میدانیم»
الْع ْلم َْ

(کلینی ،الکافی،

ج  1ص  219ح .1برای احادیث دیگر ر.ک .همان ،بَابُ أَنَّ الرَّاسِخِینَ فِی الْعِلْمِ هُمُ األَئِمَّۀُ ،:صفار ،بصائرالدرجات
ص  222باب فی األئمة :انهم الراسخون فی العلم الذی ذکرهم اهلل تعالى فی کتابه).

از سوی دیگر در برخی احادیث بر این نکته تصریح شده که مقصود از

و تسلیم هستند .در حدیث دوم از احادیث باب یاد شده در الکافی ،از یکی از

الراس ُخو َن فی الْع ْلم» این گونه آمده است:
صادقین 8در تفسیر «وما ی ْعلَ ُم تَأْویلَه إََّل اهلل و َّ

همان ح  ،2صفار ،همان ص  220ح  .)6رسول خدا 6برترین راسخان در علم است .خداى

عز و جل همه آنچه را از تنزیل و تأویل بر او نازل فرمود بدو آموخت .این گونه
نبوده است که خدا چیزى را بر او نازل فرماید که تأویل آن را به او آموزش نداده
است .و اوصیای پس از وى هم تمام آن را میدانند و کسانى که تأویل آن را
نمیدانند (شیعیان) هر گاه عالم میانشان (امام) دانشی (از قرآن) بفرماید (میپذیرند)
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وج َّل َجی َع َما أَنْ َزَل َعلَیه م َن التَّْنزیل
«فَ َر ُس ُ
ض ُل َّ
ول اللَّه أَفْ َ
الراسخ َ
ی فی الْع ْلم ،قَ ْد َعلَّ َمه اللَّه َعَّز َ
وما َكا َن اللَّه لیْنزَل َعلَیه َشیئاً َملْ ی َعلِّ ْمه تَأْویلَه .وأ َْوصی ُاؤه م ْن بَ ْعده ی ْعلَ ُمونَه ُكلَّه .والَّذی َن ََل
والتَّأْویلَ .
ن عْند ربِّنا» (کلینی،
ی ْعلَ ُمو َن تَأْویلَه إ َذا قَ َ
َجابَ ُه ُم اللَّه ب َ ْوله :ی ُولُو َن َآمنَّا به ُكلٌّ م ْ
ال الْ َعاملُ فیه ْم بع ْلم فَأ َ
َ

راهکارهایی برای غلبه بر چالشهای فهم قرآن

خردورزان که در ذیل آیه با تعبیر « َوَما ی َّذ َّكُر إََّل أُولُو ْاألَلْبَاب» از ایشان سخن رفته،
شیعیان اهل بیت هستند که در برابر تفسیرها و تاویلهای ایشان از آیات قرآن خاضع
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هستند که در آیه بیان شده است .آنان به همه ابعاد و آفاق دانش قرآن از جمله

چنانچه خدا (از زبان) ایشان پاسخ داده است :میگویند به آن ایمان آوردیم ،همه
از جانب پروردگار ماست»
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بر همین سان در آیه « َه ْل ی ْستَوی الَّذی َن ی ْعلَ ُمو َن َوالَّذی َن ََل ی ْعلَ ُمو َن إَّمنَا یتَ َذ َّكُر أُولُو ْاألَلْبَاب
آیا آنهایى که میدانند با آنهایى که نمیدانند برابرند؟ تنها خردمندان متذکر میشوند»

(زمر  )3؛ از سه گروه عالمان و جاهالن و عاقالن سخن رفته است .بر طبق روایات
از عاقالن ،شیعیان اهل بیت هستند.

در حدیثی از امام محمد باقر 7در تفسیر آیه فرمودند« :إَّمنَا ََْن ُن الَّذی َن ی ْعلَ ُمو َن،
والَّذی َن ََل ی ْعلَ ُمو َن َع ُدونَا ،وشی َعتُنَا أُولُو األَلْبَاب؛ ماییم کسانی که علم دارند و (مقصود از)
کسانی که علم ندارند ،دشمنان ما هستند و شیعیان ما صاحبان خرد هستند».

(کلینی،

همان ،ج  1ص  212ح  1و رک .ح )2

دشمنان ایشان که واجد این علم نیستند ،به دلیل نابخردی از پذیرش امامت اهل
بیت خودداری کرده و خود را از دانش سرشار ایشان محروم داشتهاند .در حالی
که شیعیان به دلیل خردمندی ،اوالً فرق عالم و جاهل را دانستند و در مرحله بعد
امامت عالم الهی (امام) را تصدیق کردند و در برابر آنان تسلیم شدند و در مرحله
سوم معارف دینی و نیازمندیهای علمی خود را از منبع دانش معصومانه امامان
فراگرفتند.
درباره دانش گریزی و محرومیت افراد بیگانه از اهل

بیت:

از دریای علم

نبوی در حدیث دیگری از آن امام همام در قالب تشبیهی زیبا آمده است« :میصو َن
الثم َاد وی َد ُعو َن الن ََّهَر الْ َعظی َم؛ رطوبت (برکه) را میمکند و نهر بزرگ را رها میکنند»
َ
(کلینی ،همان ،ص  222ح )1
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در حقیقت اهل

بیت:

واجد علم الهی کامل و خطاناپذیر هستند .مخالفان و
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تفسیری ،مراد از عالمان ،اهل بیت :و مراد از جاهالن ،دشمنان ایشان و مقصود

در خور ذکر است که دستهبندی موجود در این آیه و روایت ،یادآور دستهبندی
افراد در حدیث امیرمؤمنان 7است که خطاب به کمیل فرمودند:

اع ُك ِّل نَاعق مییلُو َن َم َع ُك ِّل
ومتَ َعلِّ ٌم َعلَى َسبیل ََنَاة َ
وَهَ ٌج َر َعاعٌ ،أَتْبَ ُ
َّاس ثََالثَةٌ :فَ َعاملٌ َربَّانی ُ
«الن ُ
كن وثیق» (نهج البالغه ،حکمت  ،107صدوق ،کمال الدین،
ریحَ ،ملْ ی ْستَضیئُوا بنُور الْع ْلم وَملْ ی ْل َجئُوا إ ََل ُرْ َ
ص .)234
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بیارزش و فرومایهای که از پی هر آوازی میروند و با وزش هر باد به این سو و
آن سو میگرایند نه از فروغ دانش روشنی گرفتهاند و نه به پناهگاهی استوار پناه
جستهاند.
این مضمون همسان با فرمایش امام صادق 7است« :إن الناس یغدون على ثالثة:

عامل ومتعلم وغثاء؛ فنحن العلماء وشیعتنا املتعلّمون وسائر الناس غثاء»

(صفار ،بصائر الدرجات ،ص

منابع
قرآن کریم؛ ترجمه عبدالمحمد آیتی و محمدمهدی فوالدوند.
نهج البالغه ،ترجمه عبدالمحمد آیتی.
 .1ابن ابى الحدید ،شرح نهج البالغه ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،دار احیاء الكتب العربیة ،بیتا.
 .2ابن حنبل ،احمد بن محمّد ،مسند ابن حنبل ،بیروت :دارصادر.
 .9ابن شاذان ،فضل ،اإلیضاح ،تحقیق :سید جالل الدین حسینی ارموی محدث ،تهران :مؤسسه انتشارات
وچاپ دانشگاه تهران 1919 ،ش.
 .0ابن قولویه ،جعفر بن محمد ،کامل الزیارات ،تحقیق  :جواد قیومی ،قم :مؤسسة نشر الف اهة  1017ق.
 .1ابوطالب مکی ،قوت ال لوب فی معاملة احملبوب ،بیروت :دار الكتب العلمیة ،اول 1017ق.

 .1اردبیلى ،احمد بن محمد ،زبدۀ البیان فى أحکام القرآن ،تحقیق :محمد باقر بهبودی ،املكتبة املرتضویة إلحیاء
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صحیفه کامله سجادیه.
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 ،23صدوق ،الخصال ،ص .)129
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مردم سه دستهاند :عالم ربانی؛ آموزندهاى که در راه رستگارى است و افراد

اخثار اجلعفریة.

 .7امینی ،عبدالحسین ،الغدیر فی الكتاب والسنة واألدب ،بیروت :دار الکتاب العربی ،چهارم 1937ق.
 .6بحرانی ،ابن میثم ،شرح هنج البالغة ،قم 1912 :مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ش.
 .3بحرانی ،سید هاشم ،البرهان فی تفسیر القرآن ،قم :موسسة البعثة.
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 .14بالغى نجفى ،محمد جواد،آالء الرحمن فى تفسیر القرآن ،بنیاد بعثت ،قم 1024،ق ،اول ،تحقیق :واحد
تحقیقات اسالمى بنیاد بعثت .بیروت ،چهارم.

مؤسسه معارف اسالمى امام رضا ،اول 1016 ،ق.

 .12خویی ،سید ابوالقاسم ،البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزیع ،چهارم1931 ،ق.
 .19زمخشرى ،محمود بن عمر ،الکشاف عن حقائق التنزیل ،مصر :شركة مكتبة مصطفى الباىب احللىب و اوَلده،
 1311م.

 .10صدر الدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ،احلکمة املتعالیة فی اَلسفار اَلربعة ،قم :مصطفوی ،بیتا.
 .11صدوق ،محمد بن على بن بابویه ،التوحید ،تحقیق سید هاشم حسینى تهرانى ،جامعه مدرسین967 ،
ق ،قم.
علمیه قم 1967 ،ق.
 .17صدوق ،محمد بن على بن بابویه ،عیون أخبار الرضا ،7تحقیق حسین اعلمی ،بیروت :مؤسسة
األعلمی للمطبوعات1040 ،ق.

 .16صدوق ،محمد بن على بن بابویه ،كمال الدین و متام النعمة :تحقیق :على اکبر غفارى ،قم :مؤسسة النشر
اَلسالمى.

 .13صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات الکبرى فى فضائل آلمحمّد ،تصحیح و تعلیق محسن کوچه
باغى تبریزى ،چاپ اوّل ،منشورات مكتبة آیة اللَّه العظمى مرعشى َنفى ،قم1040 ،ق.

 .24طباطبایى ،سید محمد حسین ،المیزان فى تفسیر القرآن ،چاپ دوّم ،دارالکتب االسالمیه ،تهران،
1934ق.
 .21طبرسى ،ابو على فضل بن حسن ،جوامع الجامع ،تحقیق :مؤسسة النشر اإلسالمی ،اول 1016ق.
 .22طبرسى ،ابو على فضل بن حسن ،مجمع البیان فى تفسیر القرآن بیروت :مؤسسة األعلمى للمطبوعات،
1011ق.
 .29طوسی ،ابو جعفر محمّد بن حسن ،تهذیب األحکام ،تحقیق :سید حسن خرسان ،تهران :دارالکتب
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 .11صدوق ،محمد بن على بن بابویه ،الخصال ،تصحیح :على اکبر غفّارى ،قم :جامعه مدرسین حوزه
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 .11حر عاملى ،محمد بن حسن ،الفصول املهمة فیأصول األئمة ،تحقیق ،محمد بن محمد حسین قائینى،

اَلسالمیة 1910 ،ش.

 .20طوسى ،ابو جعفر محمّد بن حسن ،االمالى ،تحقیق مؤسسه بعثت ،قم ،دارالث افة 1010 ،ق.
 .21طوسى ،ابو جعفر محمّد بن حسن ،التبیان فی تفسیر القران ،تحقیق :احمد حبیب قصیر العاملى ،دفتر
تبلیغات اسالمى1043 ،ق.
 .21طیب ،سید عبد الحسین؛ اطیب البیان فی تفسیر القرآن؛ انتشارات اسالم؛ تهران 1976 ،ش ،چاپ دوم.
 .27عاملى ،على بن حسین ،الوجیز فى تفسیر القرآن العزیز ،تحقیق :مالک محمودى ،قم :دار القرآن الکریم،
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 .26عیاشى سمرقندى ،محمد بن مسعود ،تفسیر العیاشى ،تهران املكتبة العلمیة اَلسالمیة.
 .23فخرالدین رازى ،ابوعبداهلل محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب ،دار احیاء التراث العربى ،بیروت 1024،ق،
سوم.
 .94فیض کاشانى مال محسن،األصفى فى تفسیرالقرآن ،تحقیق :محمدحسین درایتى و محمدرضا نعمتى
مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى ،قم 1016 ،ق،
 .91فیض کاشانى مالمحسن ،تفسیر الصافى ،تحقیق :حسین اعلمى ،انتشارات الصدر ،تهران 1011 ،ق،
چاپ دوم.
محمد بن یعقوب ،الکافی ،تصحیح علی اکبر غفاری تهران :دار الکتب اَلسالمیة 1919 ،ش

 .99مازندرانى ،مال صالح ،شرح اصول الکافی ،با تعلیقات ابوالحسن شعرانى ،تصحیح على عاشور ،دار
احیاء التراث العربى ،بیروت.
 .90مغنیه ،محمد جواد ،التفسیر الکاشف ،بیروت :دار العلم للمالیین ،سوم 1361م.
 .91مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ،االمالى ،تحقیق حسین استاد ولى ،على اکبر غفارى ،قم :جامعه
 .91ملکی میانجی ،محمدباقر مناهج البیان فی تفسیر القرآن ،تنظیم محمد بیابانی اسکویی ،تهران ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،اول1017،ق.
 .97نسائی ،احمد بن شعیب ،فضائل الصحابة ،بیروت :دارالکتب العلمیة بیتا.

 .96نعمانی ،محمد بن ابراهیم ،الغیبة ،تحقیق  :فارس حسون کریم ،قم :أنوار الهدى ،اول1022 ،ق.
 .93نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،بیروت :دارالفکر.
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مدرسین.
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 .92کاشانى ،مال فتح اهلل ،زبدة التفاسری ،تحقیق :مؤسسة املعارف اإلسالمیة ،قم :مؤسسة املعارف اإلسالمیة .کلینی،
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اول1019 ،ق.
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