
 

دانه
جاو

ت 
حيا

در 
ت 

ل بي
 اه
ش

نق
 

رآن
 ق

  

21  

  

  
  

   قرآننقش اهل بيت در حيات جاودانه
  ابراهيم كالنتري

  چكيده
 بـر چـه كـساني اطـالق         ميسالا جامعهرف   و ع  ها  اهل بيت، در قرآن كريم، روايت     

مجال   اين مسئلهپژوهش درباره؟ ستد؟ و نقش آنان در حيات جاودانه قرآن چي  شومي
 به ، و با استناد به منابع معتبر فشردهكوشد به طور  مي خواهد، ولي اين نوشتار     بيشتري مي 

  . بپردازداجمالي آن بررسي
  مباحث تفسيري و كالمي در جهـان اسـالم همـواره           پيدايي مسئله از آغاز     اين ،ترديد بي

 اهميت آن در انديشه اسـالمي بـه ويـژه           ولياست،  ها بوده  انديشمندان اين حوزه   مورد توجه 
  .سيار درباره آن وجود داردهاي ب امكان پژوهش است كه چناندر عصر حاضر 

 از خانـدان    بـر گـروه انـدكي      تنهـا  كـه اهـل بيـت        شـود   مـي  روشـن    ،در اين نوشتار  
 حضرت، ميـان آنـان و       صراحت بيان آن  ردد كه بنا بر     گ اطالق مي   پيامبرگرامي اسالم 

 اي را براي اهل بيـت        جايگاه ويژه  ،اين پيوند ابدي  . قرآن پيوندي هميشگي برقرار است    
  ورد ارجمنـدي را در     آ ، ره بررسي شـود  دقت  ه   قرآن رقم زده است كه اگر ب        در كنار 
 بـه   كرد،وير اين   با تا   كوشد   مي نگارنده.  حيات جاودانه قرآن در پي خواهد داشت       رهبا

  . دمطالعه پيوند قرآن و اهل بيت بپرداز
  .اهل بيت، قرآن، حيات جاودانه، پيوند قرآن و اهل بيت: واژگان كليدي

                                                           
 استاديار دانشگاه الزهرا   

  14/8/86 :       تاريخ تاييد3/8/86: تاريخ دريافت
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  مقدمه
اهـل  «از گروهـي بـا عنـوان          ان پيامبر گرامي اسالم   بي در   نيزرخي از آيات قرآن و      در ب 

اي را در    و موقعيـت ويـژه     هـا   انـد و فـضيلت       پاك است كه از هرگونه پليدي     ياد شده » بيت
ـ            ي كه پيامبر  هاي  تاز جمله فضيل  . ند دار اسالم  اصـرار   دان بـراي ايـن گـروه برشـمرده و ب

  . آنان با قرآن كريم است، پيوند ابدي  استورزيده
بخـش   نجات   اگر مورد توجه مسلمانان قرارگيرد،        اين پيوند كه بنابه سخن صريح پيامبر      

- را براي اهل بيت در كنار قرآن رقـم مـي           اي   جايگاه ويژه   خواهد بود،  ها  امت اسالمي از گمراهي   

 اسـالم  ضـوع اهـل بيـت و      اي كه در مو     لهئها مس  له از ده  ئ به يك مس   كوشد تنها    مي زند اين نوشتار  
  .ل بيت در حيات جاودانه قرآن است بپردازد و آن تبيين نقش اهوجود دارد،

 هـاي اسـالمي و       آمـوزه   با مراجعه به منابع اصيل ديني و تحليـل         خواهد كوشيد نگارنده  
 مختلفـي از آن را در معـرض         ياهـ   هبـ جن و   زدپـردا باسناد و مدارك ديگر به تبيين موضوع        

پيش از ورود به موضوع، برخي مباحـث        . فانه پژوهشگران ديني قراردهد   داوري و نقد منص   
   . طرح خواهد شدبه اختصارماتي مقد

   اهل بيت و عترت مفهوم شناسيريشه
اهـل  «همـان گونـه كـه         ؛  اسـت به معني ساكنان خانه دانـسته       را  » البيت اهل «ابن منظور،   

و نزديكـان وي    » عـشيره  « بـه    ،ديگرترين افراد به وي و در جاي         را به معني نزديك   » الرجل
  ) ماده اهل:م1996ابن منظور،  (.است دهكر امعن

  : گويدمي» اهل« در ذيل ماده اصفهانيراغب 

شود كـه بـه همـراه او در يـك مـسكن زنـدگي               در اصل به كساني اطالق مي     » اهل الرجل « 
 .اند  سب مشترك  كه با وي در نَ      است دهش به كساني اطالق     ،سپس به صورت مجاز       .كنند مي

   ) ماده اهل:ق1416 ،راغب اصفهاني(
  : گويدفيروزآبادي در ذيل همين ماده چنين مي

و » آهـال «،  » اهـال «،  » اهلـون «اهل الرجل عبارتند از خانواده و نزديكان وي كـه جمـع آن              
مزه فصل اله : تا  فيروز آبادي، بي   (.»...و اهل البيت عبارتند از ساكنان خانه        ... است  » اهالت«

  )و الباء، باب الالم، ذيل ماده اهل
ي گروهي است كه به سبب اشتراك در امـر معينـي، اعـم از               ابه معن » اهل«واژه  بنابراين،  
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ـ ، اين اشتراك معـين .استن آنها نوعي انتساب پديد آمدهايممادي يا معنوي،     اليـه    مـضاف ا ب
  .گرددتعيين مي» اهل«

انتـساب   گردد كه به سـبب اشـتراك در       الق مي به گروهي اط  » اهل البيت  «،بر اين اساس  
  . است آمده ن آنان نوعي انتساب پديدايم ، معينيمنزليا سكونت در  به شخص معين و

 يعنـي خانـه     ، ياد آور بيت معين    ،]البيت[    عهد در مضاف اليه اهل      » الم الف و «همچنين  
  )558، ص8 ج:تا بيطبرسي، . ( است پيامبر اسالم

 ،بـه همـين سـبب   . شودشناخته مي»   بيت النبي  اهل«مترادف با   » البيتاهل   «،از اين رو  
 ويـژه  صدر اسالم تاكنون،     از به صورت مطلق در عرف رايج مسلمانان،      » اهل البيت  «ربرداك

اين واژه در فارسي با     )  ذيل واژه اهل   :ق1416 راغب اصفهاني،  (. بوده است   خاندان پيامبر 
  .شوداستعمال مي»  بيتاهل« صورت به و »الف والم«حذف 

ابـن منظـور    . انـد   هانـست  د ا معنـ   هم »اهل بيت  « با واژه     نيز را» عترت «واژه   ،لغت شناسان 
 ذيل  :م1996ابن منظور،   (» ندهستعترت مرد همان نزديكان او از پسر و غير پسر           « :گويد  مي

  :گويد  مي است  پس از نقل حديث ثقلين از پيامبر،وي در ادامه) واژه عتر
 كتـاب اللّـه و      ،انّي تارك فيكم الثقلـين     : در آن حديث فرموده     ها، پيامبر  نا به برخي از نقل    ب

  ) همان( . عترت را با اهل بيت يكي دانسته است  پس پيامبر؛عترتي اهل بيتي
  :گويد ابن منظور در ادامه همين گفتار به نقل از ابن اعرابي مي

  )همان (. ول ولد فاطمه البتُ  النبيةُفعتْر
  :گويد  وي مي.فراهيدي نيز در بيان معناي عترت سخني مشابه سخن ابن منظور دارد

 ) ذيل واژه عتر:ق1425فراهيدي، ( . الرَّجلِ اَقرباؤه من ولْده و ولْد ولْده و بني عمه دنْياًةو عتر

  در قرآن» اهل البيت «كاربرد
  : است رفته در دو آيه شريفه به كار تنها» اهل البيت«در قرآن كريم، واژه 

  )73 ):11 (هود( .قَالُوا أَتَعجبِينَ منْ أَمرِ اللَّه رحمةُ اللَّه وبرَكَاتُه علَيكُم أَهلَ الْبيت إِنَّه حميد مجِيد: الف
كنـي، رحمـت و بركـات       آيا از كار خدا تعجب مـي      :  گفتند ]فرشتگان به همسر ابراهيم   [
  . زيرا خداوند بسيار ستوده و بزرگوار است؛داوند برشما خاندان ابراهيم استخ

  )33 ):33(احزاب (.إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهرَكُم تَطْهِيرًا
ور كند و كـامالً      د  خواهد پليدي و گناه را از شما خاندان پيامبر        خداوند فقط مي   ،گمان  بي
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  .شما را پاك سازد
هاي پيش و پس از        در آيه   و خاندان آن حضرت است كه       آيه اول درباره ابراهيم خليل    

 آن  در پـي  داستان نزول فرشتگان بر آن حضرت و بـشارت تولـد حـضرت اسـحاق و                 آن،  
به نظر   بنا   رد،ادآيه دوم كه به آيه تطهير شهرت        . است هشدتعجب همسر پير ابراهيم مطرح      

  ) همانطبرسي، (. دارد اختصاص اسالم  به خاندان پيامبر،همه مسلمانان
گونـه ناپـاكي را از اهـل     است، خداوند بزرگ هـر براساس اين آيه و حصري كه در آن   

  .است دور ساخته  بيت پيامبر

    اهل بيت پيامبركيستي 
براسـاس  .  است اسالمي هاي  يتمراجعه به روا  تنها راه    ، براي شناخت دقيق اهل بيت پيامبر     

  .اختصاص دارد ، علي، فاطمه، حسن و حسين اهل بيت به پيامبرها،  آموزهاين
 را با اسـناد مختلـف       ها   بسياري از اين روايت    ، روايي خود  تفسيرالدين سيوطي در     جالل

  )535 ـ 533، ص6 ج :ق1421سيوطي،  (.استاز صحابه پيامبر آورده
 بن اسقع،   اثلة را از ابوسعيد خدري، انس بن مالك، و        ارييبس هاي  طبرسي نيز در روايت   

كند كه همگي با صراحت به بيـان همـين           نقل مي   عايشه، ام سلمه، جابر و حسن بن علي       
  :است  آمدهها  در يكي از اين روايت)560 و 559، ص8 ج:تا طبرسي، بي( .اندمطلب پرداخته

 و حـسن و      و في عليٍ   ت هذه اآلية في خمسة في     نزل: ، قال  عن ابي سعيد الخدري، عن النبي     
   )559 ص:همان( حسين و فاطمة

  .هحسن، حسين و فاطم  پيامبر فرمود آيه تطهير درباره پنج نفر نازل شده است من، علي،
  : گويد مي همين مضمون،اطبرسي پس از نقل چندين روايت ب

ت و هم از طريق شـيعه رسـيده          بسيار است كه هم از طريق اهل سن        زمينه در اين    ها  روايت
  )  560 ص:همان (.كشد كتاب به درازا مي،ها را بياوريم  اگر بخواهيم همه آناست و

  : گويد  و ميآورد مي با اسناد گوناگون ها  بسياري از اين روايتتطهيرعالمه طباطبايي نيز در ذيل آيه 
 نين از طريق شـيعه، روايات وارده در اين خصوص از طريق اهل سنت فراوان است و همچ  

 . مراجعـه نمايـد     المرام بحراني و عبقات االبرار     ةبه غاي خواهد بر آنها مطلع شود      يهر كس م    
  )319، ص12 ج :ق1414 ،طباطبايي(

  )25ج : ق1403 ،مجلسي (.است آوردهفراواني در اين زمينه هاي عالمه مجلسي نيز روايت
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 منصف ترديدي در نزول آيه شـريفه        پژوهشگراي   چنان است كه بر    زمينه در اين    ها  روايتفراواني  
  . گذاردباقي نمي  و حسين علي، فاطمه، حسن  ،  پيامبرمانند  فضيلت بي ودر شأن واال

شود كـه بـه تبيـين        ديده مي   نيز  ديگري هاي  روايت   ،ي و تفسير  ي حديث هاي  بادر كت البته  
  )، باب فضايل اهل ابيت23 ج :ق1403مجلسي،  (.اندپرداخته  مصاديق اهل بيت پيامبر

، علـي، فاطمـه، حـسن و         پيـامبر [ افـزون بـر اصـحاب كـساء          ها،  بر اساس اين روايت   
. گيرنـد   نيز در زمره اهل بيت پيامبر قرار مـي           از فرزندان حسين    ه امام معصوم  نُ] حسين

اهي  گـ  ،)533ص  ،6 ج :ق1421سيوطي،   (؛»اهلي« گاهي از اين گروه با واژه         پيامبر گرامي 
، 1ج  : 1372صدوق،  (» عترتي« با واژه    ، گاه )534 ـ 532 صص :همان(» اهل بيتي « با واژه    نيز
 مجلـسي، ( .از آنان ياد كرده است    » عترتي، اهل بيتي  « با تركيب     موارد اي و در پاره  ) 221ص

  )106ص ،23ج :همان
  :عياشي در ذيل آيه شريفه
وا اللَّهيعنُوا أَطينَ آما الَّذها أَيينْكُمرِ مي الْأَملأُوولَ ووا الرَّسيعأَط59 ):4 (نساء( . و(  

 ،كنـد كـه بـر اسـاس آن         نقـل مـي      ابوبصير از امـام بـاقر      نقل از  به را   طوالني ي روايت
  .ندا در آيه تطهير يكسان» اهل بيت« با مصاديق ،در اين آيه» اولي االمر «هاي قامصد

 دو آيـه و برخـي آيـات         هـاي   قا در تعيين مصد    پيامبر با يادآوري آنچه از      ،اين روايت 
شمرده   »البيت اهل«و » اولي االمر«را مصداق قطعي    » دوازده امام معصوم  «،   است ديگر رسيده 

، »بيتـي  اهـل «هـاي     با واژه  ، از اين گروه    بر اساس همين روايت، پيامبر گرامي اسالم      . است
 هـاي   ي روايت برخ ربناب) 277 و 276، ص 1 ج :تا   بي ،عياشي( .ياد كرده است  » اهلي«،  »ثقلي«

 ايـن گـروه را بـراي برخـي از            از اولين تـا آخـرين        پيامبر ،»اولي االمر «منقول در ذيل آيه     
  )280همان، ص (.اصحاب خود نام برده است

   پيوند قرآن و اهل بيت در نگاه پيامبر
ـ     بسياري را براي اهل بيت خود ب       هاي  ت فضيل  پيامبر گرامي اسالم    ررشمرده است كه ب

 ،از جمله . گيرند مي در جايگاه بي بديلي در ميان امت اسالمي قرار           اهل بيت  ،ها  آن اساس
 تـا سنگ قرار دادن اهل بيت با قرآن و پيونـد ناگسـستني آن دو               هم ها،  تترين اين فضيل   مهم

                                                           
 اند اين روايت را ابن جرير، حاكم و ابن مردويه از سعد نقل كرده.  
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رند و به    بنا به روايتي كه شيعه و اهل سنت بر اعتبار و صحت آن اتفاق نظر دا                .قيامت است 
  :فرموده است   است، پيامبر اسالممعروف» حديث ثقلين«

كتاب : اني قد تركت فيكم الثَّقَلين، ما ان تمسكتم بِهما لن تَضلّوا بعدي، و احدهما اكبر من اآلخر     
                    ما لَن يفترقا حتي يردا علـيماء الي األرض و عترتي اهل بيتي، اال و انّهن السم اهللا حبلٌ ممدود

106، ص23 ج:ق1403مجلسي،  (.وضالح(  
 هرگز پـس از     ،ها تمسك جوييد    كه اگر بدان   به جا نهادم  بها   من در ميان شما دو شيء گران      

) قـرآن ( كتاب خـدا  : تر است   از ديگري بزرگ   ، يكي از آن دو    ؛راهه نخواهيد رفت   من به بي  
 باشيد كـه آن دو   آگاه.اي است از آسمان به زمين و عترت من، اهل بيتم     آويختهكه ريسمان   

  .هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آنكه كنار حوض بر من وارد شوند
 و بـه    انـد    از آن حـضرت نقـل كـرده          از صحابه برجسته پيـامبر     بسياريحديث را   اين  

 و 100، ص1ج: 1378بالغـي،   (.صورت متواتر از نسلي به نسل ديگـر منتقـل شـده اسـت           
 از آغـاز  ،انـد   فضايلي كه اهل سنت نگاشته هاي  با، جوامع حديثي و كت    هابيشتر مسند ) 101

. اند  حديث تاكنون، حديث ثقلين را از يك صحابي پيامبر و يا بيشتر نقل كرده              نگارشعصر  
 حـال يـا بـه       انـد؛   دهكـر  از بيش از بيست صحابي نقل        اد شده را  ي حديث   ،برخي از اين آثار   

يا به صورت مسند    و    است رده آو الصواعق المحرقة گونه كه ابن حجر در       صورت مجمل، آن  
  )101 ص:همان (.اند  كه سخاوي، سيوطي، سمهودي و ديگران آوردهاي  گونه، بهو مفصل

 ايـن سـخن را در         آن نشان مي دهد كه پيامبر اسالم       ياده توجه در متن حديث و سن     
 ه و آنـان را از اهميـت پيونـد         داشـت هاي مختلف بر اصحاب و پيروان خود عرضـه           مناسبت

ابن حجر هيتمي از عالمان برجسته اهل       .  قرآن و اهل بيت خود آگاه ساخته است        تنيسسناگ
  :گويد  مي زمينهسنت در اين

انـد   بيست و چنـد نفـر از صـحابه آن را روايـت كـرده       . رداد طرق بسياري    ياد شده حديث  
 و در روز عرفـه از وي شـنيده و نقـل             حجـةالوداع برخي از آنان ايـن حـديث را در سـفر            

در زمان بيمـاري پيـامبر و در حـضور جمـع زيـادي از صـحابه نقـل         برخي آن را . دان كرده
گروهي ديگر آن را در ماجراي بـزرگ و فرامـوش ناشـدني غـدير خـم از پيـامبر                    . اند كرده
اي ايراد    پس از بازگشت از طايف، خطبه       اند پيامبر  گروهي ديگر گفته  سرانجام  اند و    شنيده

  )150 ص:تا ي، بيثمهي (.بيان فرمودكرد و در آن حديث ثقلين را 
 و قـرآن در   سنگ قرارگـرفتن اهـل بيـت    اهميت حديث ثقلين بيش از هر چيز در هم   

 نشانه بزرگي قدر و     ،»ثقلين«به   از قرآن و اهل بيت      تعبير پيامبر . است  زبان پيامبر اسالم  
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ـ 1 ج:م1996ابـن منظـور،   ( .بلندي جايگاه آن دو در حيات اسـالم اسـت          ) ل مـاده ثقـل  ، ذي
 در گـرو    ، امت اسالمي از هرگونه انحراف در عصر خاتم         ماندن براساس اين روايت، مصون   

گوي نيازهاي معرفتي آدميان       پاسخ  قيامت،  به قرآن و عترت است و اين دو تا         چنگ يازيدن 
  .خواهند بود

   لسفه پيوند قرآن و اهل بيتف
 در پاره اي انديشهي برخوردار است كه  از پشتوانه وحياني دقيق پيوند قرآن و اهل بيت

آيات قرآن كه دربـاره وحـي و   برخي   بر اساس.از آيات قرآن آن را به نيكي آشكار مي كند         
 تـاريخي خـود بـا دو    هـاي  هنبوت به صراحت سخن گفته اند، وحي آسـماني در همـه دور       

 فهـم   ويژگي نخست اينكه همواره وحـي بـا زبـان و لغـت قابـل              . ويژگي همراه بوده است   
 همـواره حـضور يـك       ،پيامبران و مخاطبان وحي نازل شده است؛ دوم اينكه در كنار وحـي            

 بـر   نوافـز عنصر انساني قابل اعتماد و آگاه به دقايق كالم خداوند ضرورت داشته است تـا                
در حيات دنيوي     گوناگون وحي را   هاي   جنبه  تعليم  و دريافت و ابالغ وحي، مسئوليت تبيين     

  : استچنين زمينهترين آيه قرآن در اين  روشن.  باشددار هدهعيز اخروي آدميان ن و
و سولٍ إِلَّا بِلسنْ رلْنَا مسا أَرممنَ لَهيبيل هم4 ):14(ابراهيم( ؛انِ قَو(  

   .ندكبراي آنان بيان ] وحي را[ تا نفرستاديم با زبان قومشجز هيچ پيامبري را 
  :ه استكرد نيز اين مسئوليت را به روشني بيان  م شخص پيامبر اسالبارهقرآن در

هِ وا نُزِّلَ إِلَيلنَّاسِ منَ ليتُبالذِّكْرَ ل كأَنزَلْنَا إِلَيرِ وتَفَكَّرُونَالزُّبي ملَّهلَعو 44 ):16(نحل( ؛م(  
ايي و   تبيـين نمـ     بـر ايـشان     نازل شده است    مردم و قرآن را بر تو نازل كرديم تا آنچه براي         

  .باشد كه بيانديشند
 شـخص   برعهدهها   ر مسئوليت گيد مسئوليت تعليم وحي را در كنار        ،قرآن در جاي ديگر   

  :دندا مي  پيامبر
   هو الَّذي بعثَ في الْأُميينَ رسولًا منْهم يتْلُو علَيهِم آياته ويزَكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ

 تـا آيـات او را بـر آنـان      اوست آن كه درميان بي سوادان، پيامبري از خودشـان برانگيخـت         
  )2 ):62 (جمعه( .دوزمايب ايشان ربخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت را ب

 يك عنصر انساني برگزيده، به جامعـه        بدونگاه     آيات، وحي آسماني هيچ     اين بر اساس 
 انيهاي برگزيده و آگاه بـه دقـايق وحيـ           انسان ،هييامبران اال انساني عرضه نگشته است و پ     
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  .اند مسئوليت تبيين آن را نيز برعهده داشته ، وحي بر دريافت و ابالغ افزونبوده اند كه
 اعتبار وحي قرآني بنـا بـه بـاور          ولي  است،  با ختم نبوت، نزول وحي خاتمه يافته       نوناك

  از يـك سـو و      ،ودانگي و ابديت قرآن در بستر زمـان       اين جا .  است  تا قيامت باقي   عموم مسلمانان 
 جديد در عرصه حيات فردي و جمعي مؤمنان از سـوي ديگـر، حـضور مفـسران                  هاي  پيدايي نياز 

. بخـشد  هـا ضـرورت مـي      آگاه و آشنا به اسرار و ژرفاي وحي را در كنار قرآن بـراي همـه زمـان                 
ل آيات وحـي همـواره بـر زنـدگي          شود تا زال    مي سببحضور چنين عناصر انساني در كنار قرآن        

  .بهره نمانند هاي آسماني قرآن بي هاي متوالي از هدايت آدميان نازل گردد و عصرها و نسل
»  پيوند قرآن و اهـل بيـت       « االهي بود، به زيبايي     وحي راهنماي كه خود     پيامبر اسالم 

سـد راز تأكيـد     ر به نظـر مـي    . سته است اندگوي اين نياز اساسي در عصر خاتميت          را پاسخ 
از ايـن    آن در همين نكته اساسي نهفتـه باشـد            تكراري  بر اين پيوند مقدس و اعالم       پيامبر

  .آن مورد توجه قرارگيردرو، بايد پي آمدهاي 

   در جاودانگي قرآن نقش اهل بيت
 پوياي چه نتايجي در زمينه جاودانگي قرآن در بستر           از رهگذر پيوند قرآن و اهل بيت      

  آيد؟ ست ميده زمان ب
 در جاودانگي قـرآن       افزون براينكه ما را بر نقش اهل بيت        ،پرسشپاسخ روشن به اين     

 را نيز آشكار خواهد       و مورد تأكيد پيامبر اسالم     سستنيگنااهميت اين پيوند       سازد،  آگاه مي 
در انـد و      داشـته بـديلي     ن نقش بـي   آ در كنار قر     اهل بيت  هاي اسالمي،   بنابر آموزه . ساخت

 ادامه   را در  بديل  عيني اين نقش بي     نمادهاي .اند  اثرگذار بوده  ،جاودانگي قرآن در بستر زمان    
  .كنيم بررسي مياين نوشتار

   نيازهاي زمانبه فراخور وحي درستتبيين 
 آيـات   درسـت د، تبيـين    مآ  به دست مي    اي كه از پيوند قرآن و اهل بيت        نخستين نتيجه 

 گذشـت كـه ايـن       تـر   پـيش . بود اهل بيت آن حضرت      ي از سو   قرآن پس از رحلت پيامبر    
 با  . برعهده آن حضرت بود    ،مسئوليت خطير بنا به تصريح قرآن كريم در عصر حضور پيامبر          

 . امر تبيين وحي هرگز بـه پايـان نرسـيد           پايان يافت، ولي    گرچه نزول وحي    رحلت پيامبر 
 حضور پيامبر را مخاطب     هاي عصر  گونه كه انسان   اين بدان سبب است كه آيات قرآن همان       
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دهنـد و    اي يكسان مخاطب خود قرار مـي       هاي پس از آن را نيز به گونه        دهند، انسان  قرار مي 
  .پيوسته است به طور منطقي، مستلزم تبيين و تشريح يكساناين خطاب 

 با قرآن، درحقيقت پيش بيني سازوكار دقيقي است كه بـه ايـن               پيوند مستمر اهل بيت   
عـصر پـس از       آيات قـرآن در    ژ،دشوتوجهي    اين سازوكار بي   اگر به . دهد  مي  شايسته خنياز منطقي پاس  

ي مؤمنـان ارتبـاط     صرتوانند با نيازهاي ع    هاي صامتي تبديل خواهند شد كه هرگز نمي        به گزاره   پيامبر
  . از متن زندگي فردي و جمعي آدميان بركنار خواهند ماند،در عملبرقرار سازند و 

  : به روشني آمده است  امام عليناب در كالم ،دياين حقيقت بنيا
محمـدي ري شـهري،     ( .هذا كتاب اهللا الصامت و انا المعبـر عنـه فَخُـذُوا بكتـاب اهللا النـاطق                

  )207، ص8ج: ق1421
 پـس بـه كتـاب نـاطق خداونـد      ؛كـنم  قرآن كتاب ساكت خداوند است و من آن راتبيين مي 

  .تمسك جوييد
 پـس از پيـامبر     بر ضرورت حضور امامـان معـصوم       ،قرآن كريم  با استناد به      امام باقر 

  :يدفرما  ميكند و ي استدالل م، هدايت مؤمنان به حقيقت وحيبراي  گرامي
رسول اهللا المنذر و لكلِّ زمـانٍ منّـا        : ، فقال »انما انت منذر و لكل قومٍ هاد      «:في قول اهللا عزوجل   

كلينـي،  ( . الهداةُ منْ بعده علي ثم األوصياء واحداً واحداً        ، ثم  هاد يهديهم الي ما جاء به نبي اهللا       
  )272، ص1 ج:تا بي
اي و بـراي هـر گروهـي          بيم دهنـده     همانا تو اي پيامبر     اين آيه كه    درباره  از امام باقر  ... 

رسول خدا بيم دهنده است و در هر زمـاني از مـا اهـل               :  پرسيدم، امام فرمود   .رهبري است 
رهبران . كند از سوي خدا آورده هدايت مي        كه مؤمنان را به آنچه پيامبر      بيت رهبري است  

  .ن آنان علي است و پس از او اوصيايش يكي پس از ديگري هستندنخستي،  پس از پيامبر
 در ميان مؤمنـان       در بيان فلسفه حضور امامان معصوم       حضرت علي بن موسي الرضا    

  و اهل بيـت پيـامبر را ضـامن   كند مي بنيادي تصريح  بر همين نكته، در عصر پس از پيامبر   
 در ميان مؤمنان و نگاهبانان امين امانت الهي در ميان مردمان            هاي ديني   درست آموزه  جريان

  )101، ص2 ج:تا صدوقي، بي( .دانسته است
  :فرمايد كند و مي مي اين مطلب تأكيد ر نيز ب امام صادق

 :1374صـفار قمـي،   ( .ثُ فينا من يعلَم كتابه مـنْ اولـه الـي آخـره    انا اهلُ البيت لَم يزلْ اهللاُ يبع     
  )214ص

  .داند گزيند كه كتابش را از آغاز تا انجام مي مي  كسي را بر،همواره خداوند در ميان ما اهل بيت
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  :فرمايد  در جاي ديگر ميايشان
  )333 ص،1 ج:تا بيكليني، ( .و عندنا واهللا علم الكتاب كُلُّه

  ؛ قسم همه علم قرآن نزد ماسته خداب
 ،را انكـار كننـد       ايـن نقـش حيـاتي اهـل بيـت          اند  خواستهبرخي از عالمان اهل سنت      

ـ  بـر ايـن مهـم         پيـامبر  تأكيـد روشـن    بـه دليـل      ليو ،)220 ص :تا   بي ابوزهره،( سياري از  ب
ت  و با صراحاند وران اهل سنت نيز همچون عالمان شيعي بر اين نقش صحه گذاشته      انديشه

 ديدگاه عبـدالكريم شهرسـتاني از عالمـان شـهير اهـل             ،در اين ميان  . ندا  ختهبه طرح آن پردا   
 خداوند، علـم قـرآن را تنهـا نـزد حـامالني از              استوي معتقد   . سنت، بسيار روشنگر است   

آنـان وارثـان آن    .  و برگزيدگاني از صحابه آن حضرت قـرارداده اسـت           خاندان پاك پيامبر  
ايـشان هـدايتگر امـت و       . انـد  و مجمع البحرين كتاب و سـنت      » ثقل«حضرت و يكي از دو      

اند كه همواره و همه جانبـه در مقـام تفـسير و تأويـل آيـات قـرآن از آن                      دانشوران راستين 
 بـر    ان خود بر اتفاق نظر همه صـحابه پيـامبر         بيشهرستاني در بخشي از     . كنند پاسداري مي 

  :گويد  و ميندك مي تصريح  اختصاص علم قرآن به اهل بيت
آنـان   زيرا   ؛ است اتفاق نظر داشتند     صحابه براين مطلب كه علم قرآن مخصوص اهل بيت        

 اينكه  .ز به سبب قرآن بر ما برتري داريد       آيا شما اهل بيت ج    :  مي پرسيدند   از علي بن ابيطالب   
ن بـر   ، خود دليل بر اتفـاق نظـر آنـا         پرسند  ميصحابه از چيز ديگري غير از قرآن از آن حضرت           

  .)2 ص:1368 ،شهرستاني( .به اهل بيت است) تنزيل و تأويل آن( اختصاص علم قرآن
، شـاگردان   انـد   كرده اين نقش مهم همواره تصريح و تأكيد          اهل بيت   بر اينكه افزون بر 

جايگـاه اهـل    هاي خود با منكـران        در مناظره  ،اند دهبو همكتب آنان نيز كه به خردورزي شهر      
 منـاظره منـصور بـن حـازم بـا           ،در اين ميان  . اند بديل تأكيد كرده    اين نقش بي    بر ، اهل بيت  بيت

 ، مناظره هشام ابن حكم بـا مـرد شـامي          )628 ـ 624، ص 1 ج :1380صدوق،  ( گروهي از مخالفان  
 :صـدوق، همـان  (  همچنين مناظره ايـشان بـا عمـروابن عبيـد    ،)244 ـ 240، ص1 ج:تا يبكليني،  (

 ،آيـد   هـا بـه دسـت مـي         گونه منـاظره   آنچه از اين  .  برانگيز است  خواندني و تأمل  ) 634 ـ 628ص
 آيـات وحـي   هـاي  آموزه در كنار قرآن به منظور تبيين مفاهيم و  اهل بيت اهميت نقش اهل بيت  

  .ست ا  پس از رسول خداهاي نيازهاي آدميان در عصربه فراخور
 نـه   ، وحياني هاي  آموزه در تبيين     اهل بيت  كه مرجعيت علمي اهل بيت    الزم به ياد آوري است      

ايـن  . ، بلكه ايـن مرجعيـت فـرا زمـاني اسـت           اختصاص ندارد  زمان مشخصي     به ه آيات معين و نه    ب
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 پيونـد قـرآن و  نخـست بـر    زيرا در آن حديث فهميد؛توان به روشني از حديث ثقلين    حقيقت را مي  
  .ه استشدريح  تصقيامت استمرار آن پيوند تا نيز برو ) به صورت مطلق( اهل بيت

  :گويد  استمرار پيوند اهل بيت با قرآن ميباره در ،ابن حجر هيتمي از عالمان اهل سنت
ه است كه همان گونه كه قرآن       شد به اين نكته اشاره       اهل بيت  در روايات تمسك به اهل بيت     

 بـراي  )ص(تا قيامت جاودان است و لزوم تمسك به آن ابدي است، شايستگي اهـل بيـت پيـامبر                 
  ).150 ص: همان،مثابن هي( مسك به ايشان نيز تا روز قيامت به قوت خود باقي استت

  :كند مي استناد   ديگري از پيامبر گرامي حديث بهزمينهوي در همين 
في كُلِّ خَلَف من امتي عدولٌ من اهلِ بيتي ينْفَون عن هـذا الـدين تحريـف الـضّالين و انتحـالَ                      

  )150 ص:همان( . اَال و انَّ ائمتكم وفدكم الي اهللا عزوجل فانظروا من توفدونالمبطلين و تأويل الجاهلين
 ،طوسـي ( ، شـيخ طوسـي    )136، ص 3 ج :ق1400 ي،ملاعين  ما( عالمه سيد محسن امين   

و بسياري از   ) 75، ص 1 ج :1399 دي،رجبرو( ، محمدحسين بروجردي  )4، ص 1 ج :ق1376
  .اند دهكردين پژوهان ديگر براين نكته تصريح 

 ،بديل اهل بيت در تبيين آيـات وحـي           جايگاه بي  گريز آنچه گذشت افزون بر روشن       ا
آيد كه پشتوانه اهل بيت در اين تبيين، اتصال آنان به ذخيره  دست ميه اين نكته ظريف نيز ب    

إِنَّمـا يرِيـد اللَّـه       دن آيـه تطهيـر    نهاتوان از كنار هم       اين حقيقت را مي   .  است يعلم خداوند 
بذْهيتَطْهِيرًا      ل رَكُمطَهيو تيلَ الْبأَه سالرِّج نْكُملَقُـرْآنٌ   و آيات شريفه    ) 33 ):33 (احزاب(  ع إِنَّه
رُونَ       كَرِيمطَهإِلَّا الْم هسمكْنُونٍ لَا يتَابٍ مي كلَـا  « آيـه    اگر. دست آورد ه  ب )79ـ77): 56(ه  الواقع( .ف

  طَهإِلَّا الْم هسمنظر ) 137، ص 19 ج :ق1414طباطبايي،  (گونه كه برخي از مفسران       را آن » رُونَي
 در اين صورت معناي سـخن خداونـد چنـين           ،قرار دهيم » كتَابٍ مكْنُونٍ « وصف براي  اند  داده
بنا .  كه منبع اصلي قرآن است آگاه شوند       كتَابٍ مكْنُونٍ توانند از     مي» الْمطَهرُونَ«شود كه تنها      مي
كتَـابٍ   بر   ،ند و در نتيجه   هست» الْمطَهرُونَ«از جمله     نص صريح آيه تطهير، اهل بيت پيامبر      به  

 راز پيوند قرآن و اهل بيت ،اين اتصال به ذخيره علم خداوندي   . خداوند آگاهي دارند   مكْنُونٍ
 .  وحي قرآني در عصر خاتم استدرست آنان در تبيين مانند و مرجعيت بي

  :گويد  بيان اين حقيقت مي در امام علي
 و از افتـادن مـا در دام گنـاه محافظـت             خاندان دور كـرد     ما خداوند، آلودگي و زشتي را از     

اسـت  ما همراه قرآن و قرآن قرين ما        . ما گواه مردم و راهنماي آنان در زمين هستيم        . فرمود
 )270، ص33 ج:ق1403مجلسي،  (.و هرگز از هم جدا نخواهيم شد
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 قـرآن تفـصيل     مفاهيم كلي  تبيين آيات وحي، بسياري از        در  ن سخنان اهل بيت   از رسميت يافت  
 يـا هاي عام و يا مطلق قرآن نيـز تخـصيص    گونه كه از همين رهگذر شماري از آموزه     همان ؛يابند مي

  .ي از اسرار پيوند قرآن و عترت در بستر زمان است سرّ،شوند و اين رو مي هتقييد روب

  د در آيات قرآن اجتهادرست روش آموزش
مند در آيـات قـرآن        را در اجتهاد روش      نقش تعليمي اهل بيت    زير،توجه به دو مقدمه     

  :سازد نمايان مي
ي از قرآن كريم، همگان را اعم از مؤمنـان و كـافران، بـه ژرف انديـشي در                   فراوان آيات   )الف

  )44 ):56 ( نحل؛24 ):47 (  محمد؛82 ):4 ( نساء؛29 آيه):38 (ص( .ستآيات قرآن فراخوانده ا
  .طلبد ي متناسب ميهاا، ابزار و سازوكاره ه مقدم،در قرآن  شك، تدبر همگانيب

 بلنـد   هـاي   هزآمـو  دريافت   هدف ا ب  واسطه به اهل بيت     و بي  پيوسته توفيق مراجعه    )ب
گونه كه براي همه مؤمنان       همان؛  نيستوحي، براي همه مؤمنان در هر زمان و مكان ممكن           

  . نيز چنين توفيقي حاصل نبوده است پيامبرعصر حضور 
 و سازوكار منطقي اجتهاد در آيات قرآن، گيرافر روش وزشمآ به دو مقدمه باال،     توجهبا  

 مؤمنـان   ، ايـن روش    بـا  .يابد ند، ضرورت مي  ا  ن كه خود جامع علوم قرآ      از سوي اهل بيت   
اسـب زمـان و نيازهـاي       نـد و بـه تن     كند همواره در آيات قـرآن تـدبر         نناتو  ژرف انديش مي  

 در پرتـو روش     ،تـدبر در آيـات قـرآن      . منـد گردنـد    هاي وحي بهره    آن، از هدايت   گوناگون
آورد كه در تفكر مبتنـي بـر ضـرورت      ، نوع خاصي از اجتهاد را پديد مي        تعليمي اهل بيت  

اي كـه در روش      نخستين نكته .  بوده است  دهوگش، باب آن همواره      پيوند قرآن و اهل بيت    
 تـشويق و ترغيـب مؤمنـان بـه           شود،  آيات وحي ديده مي    ريتفس ره در با   يمي اهل بيت  تعل

  :فرمايد  مي امام علي. ژرف انديشي و اجتهاد در قرآن است
  ) 110نهج البالغه، خطبه( ، و تفقهوا فيه فانه ربيع القلوبو تعلموا القرآنَ فانَّه اَحسنُ الحديث
  .هاست  است و در آن ژرف بيانديشيد كه بهار دلقرآن را بياموزيد كه بهترين سخن

 جـابربن عبـداهللا انـصاري را بـه علـم و آگـاهي توصـيف                 هموارههمچنين آن حضرت    
 حـال   ؛كنيد  شما جابر را اين گونه توصيف مي       ،فدايت شوم :  پرسيد  شگفتي كسي با   . كرد مي

  : در پاسخ فرمود آنكه خود در دانش سرآمد روزگار هستيد؟ امام
 :)28 (قـصص ( إِنَّ الَّذي فَرَض علَيك الْقُرْآنَ لَرَادك إِلَى معاد        :انَ يعرف تفسير قوله تعالي    انه ك 
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  )262 ص:م1954ارثر چفري، ( .»)85
آن كس كه قرآن را بـر تـو فـرض           : داند كه فرمود   او تفسير اين سخن خداوند بزرگ را مي       

  .گرداند مي كرد تو را به جايگاه خود باز
مند به آيات قـرآن ديـده         در مراجعه روش     ديگري كه در روش تعليمي اهل بيت        نكته

سـخنان امـام    . مند آيات قرآن است     روش  غير مدعيان از تفسير ناآگاهانه و    » تحذير«شود   مي
 بـا  گـوي امـام   و  در گفـت  . گونه تحذيرهاسـت    خطاب به ابوحنيفه نمونه روشني از اين        صادق

  :دفرمو خطاب به ايشان   امام مدعي شناخت قرآن شد، پس از آنكه وي ،ابوحنيفه
 واي بر تو، چنين علمي را خداونـد جـز نـزد اهـل                !مدعي علم فراواني شدي   ! اي ابوحنيفه 

 علـم كتـاب جـز    ! واي بر تو. آنان كه قرآن بر ايشان نازل شده است   است؛ كتاب قرار نداده  
 حـر  (.اي عطـا نكـرده اسـت       ابش ذره  خداوند تو را از كتـ      .ست ني  نزد فرزندان پيامبر خدا   

  )30، ص18 ج:1367عاملي، 
 فقيه مـردم بـصره نيـز    ، با قتاده ابن دعامه  همين تحذير شديد در مناظره امام باقر  مانند
  )136، ص18 ج: همان حر عاملي،؛238، ص24ج : ق1403مجلسي،  (.شود ديده مي

 ، تجـويز شـده   تنهـا ها نه     آن تفسير، مراجعه به آيات قرآن و        در شيوه تعليمي اهل بيت    
 از  پـيش هـا     كه تحصيل آن   رد شرايطي دا  ، اين تجويز  لبته ا . مورد تأييد قرار گرفته است     بلكه

 بـر شـرايط عمـومي       افـزودن . گام نهادن به اين عرصه پر مخاطره الزم شمرده شـده اسـت            
 شناخت لغت و اسلوب كالم عربي، اسباب نـزول، علـوم قرآنـي، منطـق، بالغـت،                  همچون

 براي مراجعـه و اجتهـاد در         اي كه درشيوه تعليمي اهل بيت      خنان پيشينيان، شرايط ويژه   س
  :ير استزبه قرار  ،يابند آيات قرآن ضرورت مي

برخي از آيات   تحصيل شناخت جامع به همه آيات قرآن و توجه به ارتباط معنايي             ) الف
  ؛با برخي ديگر

 آيات ارائه تفسيراهي به آنچه آنان در  در كنار قرآن و آگ      توجه به حضور اهل بيت     )ب
  ؛اند دهدا

 مؤمنـان را    آن گونه كه اهل بيـت    ،طن آيات اهاي بسيار و ظاهر و ب       شناخت ظرافت  )ج
  ؛اند دهدا  توجهبدان

در   اهميت اين شرايط   ، در تفسير برخي از آيات قرآن        اهل بيت  هاي  آموزهبامراجعه به   
  . شود مي ر آيات قرآن به روشني آشكار و اجتهاد دزمينه در  نگاه اهل بيت
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   امـام بـاقر    از سـوي  سافر بـا اسـتناد بـه آيـات قـرآن             نماز م  شكسته بودن تبيين حكم   
از قـرآن    ي، بيان حكم قطع يد سارق با استناد به آيات         )435 و 434، ص 1ج  : 1414صدوق،  (

 برخـي از  ، تبيـين مفـاهيم بلنـد   )490، ص 18ج  : 1367عـاملي،    حر (  امام جواد  در حديث 
، 24 ج:ق1403مجلـسي،  (گو با قتـاده ابـن دعامـه    و  در گفت  امام باقراز سوي آيات قرآن   

مند در قرآن اسـت كـه روش تعليمـي           هايي از تفسير و اجتهاد روش       نمونه) 238 و 237ص
  . گذارد اي را پيش روي انديشمندان قرآن پژوه مي ويژه

ر تفسير آيات قـرآن پـيش روي مؤمنـان           و روشي كه آنان د      توجهي به عترت پيامبر     بي
 و  هـا    ظهـور مـذهب    ز و نيـ   پراكنـده ضـابطه و      هاي بي    و رشد استنباط   زايشاند، سبب     دهنها
و گيري خوارج، باطنيه، مرجئه، صـوفيه   شكل.  شده است  اسالم  گوناگون در تاريخ   هاي  هفرق
گـاه كـه ابـن        آن   علي امام. توجهي است    معلول همين بي   ،ها فرقه ديگر در ميان امت اسالمي       ده

سـو   د، با توجه به اجتهادپذيري قرآن از يـك        كنعباس را به سوي خوارج فرستاد تا با آنان مذاكره           
  :دفرمومند خوارج در آن از سوي ديگر، خطاب به ابن عباس چنين  روشغير و اجتهاد 

نَّ القرآنَ حماّل ذو وجوههم بالقرآنِ فام77نهج البالغه، نامه ( ال تُخاص (  
 . استپذير  زيرا قرآن به وجوه گوناگون تفسير؛با آنان با قرآن احتجاج نكن

ضابطه    اجتهادهاي بي  پيدايش  نگراني جدي خويش را از     ،زمان حيات  در    پيامبر گرامي 
  :گونه بيان كرده است در مراجعه به آيات قرآن اين

 :ق1403مجلـسي،   ( .يضَعه علي غَيرِ مواضـعه    اَكْثُر ما اَخاف علي امتّي من بعدي رجلٌ يناول القرآنَ           
   )112ص ،89ج

 و آن را نـد ريام بر امتم پس از خود از كساني است كه قرآن را در دسـت گ              بيشترين نگراني 
  .بجا تفسير كنند نا

  قرآن  در ها توجه دادن مؤمنان به وجود ظرافت
ـ  توجه دادن دند،  كر در كنار قرآن ايفا       نقش ديگري كه اهل بيت     هـاي   هـا و ويژگـي     ه ظرافـت   ب

 در يـادآوري ايـن       اهـل بيـت   . انـد   ديگر متمايز سـاخته    هاي  بسياري است كه آيات قرآن را از متن       
هـي  ر عظمـت وحـي اال  يـاد آو گاه كـه   اند و چه آن گاه كه خود به تفسير پرداخته چه آن ـها   ويژگي
  : گوياستزمينهاين   در امام عليكالم ذيل از . اند اي دريغ نورزيده  از بيان هيچ نكتهـ اند شده

خه و منْـسوخَه و رخَـصه و                      ضَه و فضايله و ناسـفَرائ ه وراماللَه و حناً حبيكم فيكُم، مرب كتاب
 مفسراً مجمله   ،عزائمه و خاصه و عامه و عبرَه و امثاله و مرسله و محدوده و محكمه و متشابهه                
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خوذ ميثاقُ علمه و موسعٍ علي العباد في جهله و بين مثبت فـي الكتـاب                و مبيناً غوامضَه بين مأ    
فرضُه و معلوم في السنة نسخُه و واجب في السنة اخذُه و مـرَخَّصٍ فـي الكتـاب تركـه و بـينَ                       

فرانَه واجبِ بِوقته و زائلٍ في مستقبله و مباينٌ محارمه من كبيرٍ اوعد نيرانَه، او صغيرٍ ارصد لَه غ                 
  )1نهج البالغة، خطبه( .و بين مقبول في ادناه موسعِ في اقصاه

كتاب پروردگارتان ميان شماست كه بيان كننـده حـالل و حـرام، واجـب و مـستحب، ناسـخ و                  
 .اسـت ها، مطلق و مقيـد و محكـم و متـشابه          منسوخ، مباح و ممنوع، خاص و عام، پندها و مثل         

 از واجباتي كه آگـاهي بـر   .سازد ت پيچيده خود را آشكار ميعبارت مجمل خود را تفسير و نكا 
بخشي از احكام ديـن در      .  آگاهي به آنها را مجاز شمرد      ناآنها را از بندگان ميثاق گرفت و آنچه         

  آمده و بعضي از آن در سنت پيامبر  كه ناسخ آن در سنت پيامبر استقرآن واجب شمرده شده
        يبعـضي از واجبـات مـوقت      .  اسـت  ن مجاز شمرده شـده     واجب شده كه در كتاب خدا ترك آ 

 برخـي   .انـد  هي از هـم تفكيـك شـده       محرمات اال . ها برداشته شد    و در آينده وجوب آن     اند  بوده
 .ها وعـده بخـشش داده اسـت        اند كه بر آن    ها وعده آتش داده و برخي صغيره       اند كه بر آن    كبيره

  .يشتر آن آزادند ب دادنبرخي از اعمال كه اندكش مقبول و در انجام
 گونـاگون هـاي     همواره مؤمنان ژرف انديش را به بطـن آيـات و اليـه              افزون بر اين، اهل بيت    

 براي نخستين بـار مـسلمانان        گرچه پيامبر اسالم  . اند معاني موجود در وراي ظاهر آيات توجه داده       
 ايـن   تفـسير در   آنچـه اهـل بيـت آن حـضرت           ولي ؛را به ذوبطون بودن آيات قرآن توجه داده است        

  )89 ج:ق1403مجلسي، ( .گشاست گير و راه  بسيار چشم،اند حقيقت انجام داده
در :  مفسر قرآن  اول اينكه شود    مؤمنان به ذوبطون بودن آيات قرآن سبب مي        ساختنآگاه  

 و  پـي گيـر   بـه تـالش     : دوم اينكـه   ؛دام جمود بر ظاهر آيات و سطحي نگري گرفتار نيايـد          
 معرفتـي و معيـشتي   گونـاگون هاي مناسب وحي به نيازهاي     ه پاسخ  ب رسيدنمند براي    روش

  .آدميان درگذر زمان بپردازد
 در آيات قـرآن و بـه جريـان درآوردن وحـي     پيوسته راه براي تدبر    ، به اين مهم    توجه با

گـردد و هـيچ     هموار مي جمعي آدميان درعصر پس از حضور پيامبر     آسماني در زندگي فردي و      
  .ماند بهره نمي موهبت وحي بيعصري و نسلي از 

 پـيش گـرفتن     در  افزون بر آنكه راه را بر هرج و مـرج و           ، با ايفاي اين نقش     اهل بيت 
منـد    كـاري بـس ظريـف و روش         را  قـرآن  فهم و   اند  بستههاي بي مبنا در تفسير قرآن         روش

  كمـك  بـا ها    عصرها و نسل   ة براي هم   را  بلند قرآن  هاي  آموزهيابي به    اند، دست   دهكرمعرفي  
  .اند دهكر و عالمان را بدان تشويق اند مند در ظاهر و بطن آيات مجاز شمرده اجتهاد روش
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 تالش براي حفظ قرآن از تحريف

 قـرآن   گـرد آوري   و با وصيت آن حضرت بـه          نخستين كسي كه پس از رحلت پيامبر      
جلسي،  م ؛77 ص ،1 ج :تا  بيسيوطي،   (. بود  ، علي ابن ابيطالب   ايشانهمت گماشت، وصي    

  )77 ـ 40، ص9 ج:ق1403
ب سـب  ولـي  مورد توجه جامعه اسالمي قرارنگرفت،        آغاز مند در  گرچه اين ابتكار ارزش   

 روزگار، به عنوان يك تفكر اصـيل و         رويدادهاي قرآن و حفظ آن از       گرد آوري  طرحشد تا   
ـ   .)249، ص 2 ج :ق1417معرفـت،   ( ضروري به سـرعت درميـان مـسلمانان رواج يابـد           ه  ب

 شـاهد تـالش همـه        ي كه امت اسالمي در نخستين سال هاي پس از رحلت پيـامبر            ا گونه
عصر خليفه سوم كـه اخـتالف        در. جانبه براي تدوين قرآن در قالب كتاب واحد بوده است         

سـاخت،    در قرآن فراهم مـي      را  امت اسالمي  هاي و اختالف نظر   ها  پراكندگي زمينه   ها  قرائت
ك ضـرورت انكـار ناپـذير در ميـان مـسلمانان ظهـور        به عنوان يها  مصحفيگانگيمسئله  
 با تأييد اين ضرورت بر انجـام آن تأكيـد ورزيـد و                تاريخي امام علي   برهمهدراين  . يافت

 :همـان سـيوطي،   ( ستب در امر قرآن     چند دستگي  راه را بر هرگونه اختالف و        ،بدين وسيله 
لتزام به قرائت مرسوم بـر       در عصر خالفت خويش نيز مسلمانان را بر ا         علي   .)59، ص 1ج

د و آنـان را از هرگونـه اصـالح          كراساس آنچه در عصر خليفه سوم رواج يافته بود تشويق           
وسـيله راه را بـر هرگونـه تحريـف      داشت تا بـدين   نگارشي بر حذر مي  هاي  حتي در اشتباه  

  گاه كه شخـصي نـزد امـام         آن ها   بنا به برخي روايت    .)289، ص 1 ج :مانمعرفت، ه (ببندد  
ـ طَ«: به آرامـي فرمـود      د، امام كررا قرائت   ) 29 ):56 (واقعه(» و طَلحٍ منضود  «آيه شريفه    ح لْ

 ):26 (شـعراء  (»وزروعٍ ونَخْلٍ طَلْعها هضيم   « مانند سخن خداوند     ؛ع درست است  لْ طَ ؟چيست
ييـر  تغ» طلـع «را به   » طلح«آيا  :  آنان كه سخن امام را شنيده بودند از حضرت پرسيدند          )148
  : با شدت اين درخواست را مردود دانست و فرمود دهيد؟ امام نمي

  )330، ص9 ج:همانطبرسي، ( ؛انَّ القرآنَ اليهاج اليوم و اليحرك
  .قرآن هرگز در اين عصر تغيير نخواهد كرد

ـ  پس از آن حضرت نيز همواره بـر همـين روال مـشي                امامان معصوم   و هرگـز    دكردن
هـاي نخـست پـس ازرحلـت آن           و سـال    ن از آنچه در عصر پيامبر     ند آيات قرآ  اجازه نداد 

 وقتـي   ها،  بنا به تصريح برخي روايت    . حضرت در جامعه اسالمي رواج يافته بود، تغيير يابد        
 د، امام كري از حروف قرآن را به صورتي غير متعارف قرائت           برخ  شخصي نزد امام صادق   

 و فرموداشتدباز  با شدت او را :   
حـر   (.خواننـد قرائـت كـن      گونه كه مردم مي     قرآن را آن   .گونه قرآن را قرائت نكن     هرگز اين 

  )821، ص4 ج:همانعاملي، 
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  :گويد  درجاي ديگر با تأكيد بر قرائت مشهور، مي امام صادق
 نيـز بـر رد مـشروعيت هرگونـه اخـتالف در               امام بـاقر   )همان (.اقرأوا كما يقرأ الناس   
  :يدفرما قرائت قرآن، چنين مي

  )264، ص2 ج:ق1424عسكري،  (.القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن االختالف يجئي من قبل الرواة
 بر تعليم و تعلم، كتابت، حفظ، تالوت و قرائت قرآن و استماع قرآن ،                تأكيد اهل بيت  

داري قرآن در خانه و حفظ كرامـت        در مصحف، تفسير قرآن و تدبر در آيات آن و نگه           گاهن
ابـواب قرائـة    ،  4 ج :همانحر عاملي،   ( ن و حافظان قرآن و پرهيز از جدل در آيات آن          حامال
گير قرآن در ميان مسلمانان و مصون مانـدن آن از             در تواتر و استمرار حضور چشم      )القرآن

  . بوده استاثر گذارهرگونه تحريف بسيار 
حفـظ آن وديعـه      آنـان بـراي      گيـر   پـي هاي    به امر قرآن و تالش      اهتمام ويژه اهل بيت   

 نيـز     سبب گرديد كه اصحاب و شـاگردان اهـل بيـت           ،آسماني از هرگونه تحريف و تغيير     
از رهگذر همين اهتمام بي دريغ بود كـه در نيمـه            . دراين مسير از هيچ تالشي دريغ نورزند      

 :1384 حجتـي، ( عالمت گذاري حروف و كلمات قرآن انجام يافـت           ،دوم سده اول هجري   
  .دش تهسبهي هرگونه تغيير سهوي يا عمدي در كالم اال يله راه بروس و بدين) 465ص

 .انـد   همواره سرآمد همگنان خـود بـوده        در حوزه قرائت نيز شاگردان مكتب اهل بيت       
بسياري از قاريان صاحب    . ندردك آنان ابداع، تدوين و منتشر        را اصول، قواعد و فنون قرائت    

 انـد    بوده   از اصحاب و مواليان اهل بيت      ،شود ميمكتب كه قرائت قرآن به نام آنان شناخته         
دوم قرائتـي كـه از قـرن        ) 249، ص 2 ج :همانمعرفت،   (.اند  درس آموخته  ،و در مكتب آنان   

هجري در ميان مسلمانان رواج يافت و در عصر حاضر به عنـوان يگانـه قرائـت معتبـر قـرآن در                      
  فص از اصحاب امـام صـادق      ح.  است "قرائت عاصم به روايت حفص    " ،شود جهان شناخته مي  

 . فراگرفـت  ،آمـد  شمار مي ه   كوفه ب   در بوده است كه قرآن را از استادش عاصم كه از بزرگان شيعه           
 قـرآن را فراگرفتـه       او نيز از ابوعبد الرحمان سلمي از خواص اصحاب و شاگردان اميرالمـؤمين            

   بـه امـام علـي      ، سـند  ز نظـر  ا قرائت معتبر و متواتر قرآن كريم        ،سان  بدين )250 ص  :همان (.بود
  . فراگرفته بود د كه وي نيز اين قرائت را از رسول گرامي اسالمسر مي

 و رسميت يـافتن آن در ميـان امـت اسـالمي و                پيامبر قرائتاستمرار قرائت قرآن بر اساس      
شود كه راه بر هر گونه تغيير و تحريـف عمـدي و سـهوي در                  ب مي سبپس از آن در همه جهان       

  . ناديده انگاشتتوان  نمي مهم را در جاودانگي قرآن امرنقش اين. دشو تهسبداوند كالم خ
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   گيرينتيجه
 اسـت كـه نقـش آن در          وردهاي پيوند قرآن واهلبيـت     آ ترين ره   ه روشن د شد اي درامو

  .في پوشيده نيستاص با ان برهيچ انديشمند  پيامبر و حيات قرآن در عصر پس از اناييم
ب حفـظ ظـاهري ايـن وديعـه         سـب  افزون بر آنكـه      ، با قرآن   هل بيت پيوند ناگسستني ا  

 در   نيـز   ناب وحيـاني را    هاي  آموزهده، باب معرفت آدميان به      شآسماني از هر گونه تحريف      
هاي بسيار دشـمنان بـراي تحريـف         رغم تالش      به . تاريخ باز نگه داشته است     هاي  هدور  همه

 گوناگون در ميان مـسلمانان،      هاي  ها و فرقه    پيدايش مذهب  مختلف و    ي بروز آرا  نيزقرآن و   
چنان شاهد در امان مانـدن نـص قـرآن از هـر گونـه                در پرتو اين پيوند مبارك جهانيان هم      

  . هستندتحريف
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