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چكيده
تآنى است.آن حضرم قر�در علو(ع)سى نقش امام باقر�هش حاضر عهده دار بررپژو

ل،اسبابن مختل5 آن مانند شأن نـزوآن و شووم قرجسته�ترين عالمان علـواز بر
خ،محكم و متشابه است.تالش عـمـد= آنآن،شناخت ناسخ و منـسـول قـرنزو

نI بايسته و شايسته�و شناساندن آيات الهى به گو(ص)�ل خدا�سوت رّت تبيين سنحضر
آن كريم اطـالقد قرج از خـوعه�اى از دانش�هايى خـارآنى به مجـمـوم قرد.علـوبو

نگى تفسير آن آشنا مى�كند اين دانش بـا فـاصـلـهآن و چگوا با قـرد كه ما رمى�شـو
خى از صحابه و تابعانو بر(ص)�دپيامبر�هنموآن پديد آمد و با رل قراندكى پس از نزو

آنى درم قرشته�هاى علـوان آثار و نوه به عنوسيد.آنچه امـروزشد و بالندگـى ربه ر
سيده است.ث رمايه�اى است كه از گذشتگان به ما به ارفته  سرگراراختيار ما قر

متشابه ـخ ـ محكم و��ـ ناسخ و منسو(ع)آن ـ امام باقر�م قرآن ـ علوقره�ها :اژكليد و
ل.اسباب نزو

مقدمه
ت�ها و گاه بيان�هاىآنى اشارعات قرضوآن و تبيين مو�در شناخت قر��(ع)اهل بيت�پيامبر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اك.اد اسالمى�ارعضو هيات علمى�دانشگاه آز*.

اد اسالمى�آشتيانس دانشگاه آز مدر**.
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ان�ها كه از دهه�هاى نخستين صدرح اين عنو�در طر�(ع)ند.پيشگامى�اهل بيتطى دارمبسو
نآنى مديوم قرى مباحث علوا تثبيت مى�كند كه شكل�گيـرش شده اين نظريـه راراسالم گز

�(ع)ار دادند.چنانچه امام باقر��د قردان خومايه�هاى نخستينى است كه آنان در اختيار شاگرسر
اناواجعين فره محضر او از مرارى داشتند كه هموت عالم گيرمان حيات خويش شهردر ز

ان نمايندهص به عنو�به خصو(ع)قعيت امـام�د مومين�هاى اسالمى�پر بـواز كليه بالد و سرز
ند و حل اشكاالته ببرا مى�داشت تا از محضر ايشان بهرا وى ر»�بسيار�(ع)م اهل بيت«علو

ى، بيان كنندهتفسيرتاه به مسائل فقهى وا از ايشان بطلبند،نگاهى كود ر�علمى� و فقهى خو
�است.(ع)د شده از امام باقر�ارايات وانى مقدار رواوفر

انى و�«الصافى»��از محققهان»��از عالمه بحرى مانند�«البرسائل الشيعة»��و كتب تفسير«و
ضيح آياتت در تبيين مسائل فقهى و توانى از آن حضراوايات فرى روفيض كاشانى حاو

ه اخالق و�در بار��(ع)ى از امام باقـرهربارل آنهاست،همچنين سخنـان گـوآن و شأن نـزوقر
ح عصمت و كماالتخاسته از روتهذيب نفس نقل شده،سخنانى كه در نهايت زيبايى و بر

��است.(ع)نى امام�درو

آنمعناى قر
آن چند معنا گفته شده است:ه لفظ قردربار

اندن است.در اينفته شده،و به معناى خوا»��گران»��و از ماده�«قرن��«�غفرآن»�بر وز.«قر١
١ت شده».نظر:عبدالله بن عباس و لحيانى.ء:تالول��«مقروآن»�به معناى اسم مفعوض�«قرفر

دن است و اين نامفته شده و به معناى جمع كـرى»�گرء:قـرآن»��مصدر و از�«قر.«قر٢
د و يا بهد جمع دارا در خوات و نتايج كتب آسمانى پيشين رآن،ثمربدين جهت است كه قر
اهى،قصص و… در آن جمع شده است.نظرامر و نوه�ها و آيات،اواين دليل است كه سور

٢جاج .قتاده،ابن اثير و ز

ىى به چيزدن چيـزن»�مشتق شده است و به معناى ضميمـه كـرآن»��از ماده�«قر.«قر٣
نه�اى خاص بـه هـمن به گوديك و مقـرون آيات و سور آن به يكديگـر نـزچوديگر اسـت و

انده نشده،آن مهموز خوى؛بنا بر اين نظريه قرآن مى�گويند.نظر:اشعرتبط�اند،به آن قرمر
ف اصلى كلمه است.ءحرون جزو نو

آن بعضى قرينها كه آيات قرائن»��جمع قرينه است؛چرائن»�و�«قرآن»�مشتق از�«قر.«قر٤
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ا تفسير و تصديق مى�كند و به هم شباهتخى ديگر رد بعضى ديگر است و بعضى،برّو مؤي
ف اصلىء حرون جزد و نوانده نمى�شوآن مهموز خواء؛بنابر اين نظريه هم قرد.نظر:فردار

٣كلمه است.

آن چيست؟م قرمنظور از علو
ن مختل5آن و شووتبط با شناخت قره مسائلى مرآنى»��اصطالحى است در بارم قر«علو

ننى است و به دروآنى بخشى بيروم قرآنى»��آن است كه علوف قرشته با��«معارق اين رآن،فر
نىآنى»�كامال با مطالـب دروف قرد،اما�«معـارى ندارى كارآن از جنبه تفسيـراى قرو محتـو

٤د.عى به شمار مى�روضوع تفسير مواى آن سرو كار داشته،يك نوآن و محتوقر

ت،امامت،معاد،اخالق و …نظير خداشناسى،جهان شناسى،انسان�شناسى،نبو
آن است كه بهطه به قرف مربوم و معارعه اى از علوآنى شامل مجموم قرت ديگر علوبه عبار

…ل،ائات،علم اسباب نزوسم،علم قرآن مى�باشد مانند علم رخاص در خدمت فهم قرطور
آن�است  مانندلى مقدمه فهم قرآن نيست،وا كه مختص به قرمى �رقيد به طور خاص،علو

ن مى�كند.ف و نحو از تعري5 بيروصر
مان،علمىن پنجم و ششم پديد آمد و علم تفسير كه تا آن زآنى در قرم قراصطالح علو

تآنى عبـارم قر لذا مهم�ترين مباحث علو٥آنى به شمار مى�آمد از آن جدا شـد.م قر�از علو
ى،ائات ـ تحري�5ناپذيرآن و قرى قرل،تدوين و جمع آورحى،نزوآن ـ واست از تاريخ قر

٦آن.خ،محكم و متشابه،تاويل و تفسير معناى قراعجاز و تحدى،ناسخ و منسو

كيست؟امام باقر
م صفرجب،يا سول ماه رّ�او(ع)ت امام باقر�جعفر است،حضرنامش محمد و كنيه�اش أبو

ت على بن� الحسين،زينش حضرارگوديد.پدر بزرلد گرى در مدينه متوى قمر هجر٥٧سال 
(ع )ف به��«ام عبدالله»��دختر امام حسن مجتـبـى�مه�اش،فاطمه مـعـرو��و مادر مكر(ع)العابديـن�

م»�مى�باشد.ترين آنها لقب��«باقر»�و���«باقر العلود كه مشهورف بو�مى�باشد.به چند لقب معرو
ا باات و انجيل او رند در توراند يا به تعبيير دقيق تر خداوا بدين لقب خوار رگو�آن بزر(ص)پيامبر

ه پهناور آناشكافت  و در گسترن علم راندند چوا بدين لقب خو او ر٧د.موفى فراين لقب معر
٩اندنـد.ل خدا، «شبيه»�هم مـى�خـوسوا به خاطر شباهت زيـاد بـه رار رگو� آن بـزر٨د شد.ارو

١٠داز:امين،شاكر،هادى،صابر و شاهد و….ت بو�عبار(ع)ديگر القاب امام باقر�
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ىهجر١١٤ا در سال خى آن�رد كه برد دارجود شهادت ايشان نيز اين اختالف ودر مور
 سال٣٥د و ى نمو�سپر�(ع)ا كنار جدش امام حسين�� كه دو سال و چند ماهى ر١١مى�دانند،

١١٥خى ��بر١٢د.ت بود آن حضرسال امامت خو١٩د و ار خويش بوگودر محضر پدر بزر
ا باد گفته شده است كه سه سال از عمر خـويـش رى مى�دانند.كه در اين مـورى قمرهجر

تد كه حضره دارال اشار��اكثر اقو�١٣اند.ش گذرارگوا با پدر بزرسال ر٣٤د و ى نموجدش سپر
�بدن مطهر آن درياى١٤سيد. سالگى به شهـادت ر٥٧ى در سن ى قمرهجر١١٤در سال 

ش امامارگوستان بقيع،در كنار پدر و جد بـزره در قبران دانش خدايى در مدينه منـوربيكر
ده شده است.�به خاك سپر(ع)حسن مجتبى و امام سجاد�

ندگانىاحل زمر
ندگانىل زّد.بخش اوحله تقسيم نمـوان به دو مـرا مى�تو�ر(ع)ندگى امام محمد باقـر�ز
ا در كنار پدر و جـدحله ران قبل از امامت ايشان است كـه ايـن مـرط به دورت مربـوحضر

ان امامت ايشان است.ط به دورم نيز مربود.بخش دوى نموش سپرارگوبزر
ل:ّحله اومر

(ع)مان امام حسين�ند كه سن ايشان در زش گذارارگوا با پدر و جد بزرل رّان اودور�(ع)�امام

جان اود كه دورش بوارگواه پدر بزر سال همر٣٤ (ع)�امام محمد باقر ١٥ سال.٥ تا ٣ما بين 
سفيان،يزيد بنى،معاوية بن ابوت بنى اميه به حساب مى�آمد و معاصر با خلفاى اموقدر

١٦د.ليد بن عبدالملك�بوان و وان بن حكم،عبدالملك بن مرومعاوية،معاوية بن يزيد،مرو

م:حله دومر
د كهت مى�شوده سال امامت آن حضر�كه شامل نوز(ع)ندگانى امام�م از زحله دواما مر

ليد بن عبدالملك،سليمان بن عبدالملك،عمربـنى،وده سال با پنج خليفه امـواين نوز
١٧د.اه بوعبدالعزيز،يزيد بن عبدالملك و هشام بن عبدالملك همر

دند.همچنيـندم از آنها متنفر بـود،و مرال بولت بنى اميه رو بـه زوان،دودر اين دور
اى شيعه داشتگى بره بر اين�كه نفع بزرن عمربن عبدالعزير،كه عالود خليفه اى چوجوو

اى بنى امية به حساب مى�آمد و اختالف شديدى كه در ممالك اسالمـى،گى برضرر بزر
�پديدار گشت امام(ع)اى ايجاد نهضتى عظيم از جانب امام�مينه مناسبى برد،زپديد آمده بو

ا پايـهر�(ع)�سه اهل بيتدند و مدرهنگى عظيمى�ايجاد نمـو�در اين جنبش علمى�و فـر(ع)باقر�
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ف اهلم و معارشد يافتند كه علوهيخته�اى رگ و فرسه عالمان بزرد.و در اين مدرى كرريز
١٨دند.دم�ايجاد  نموا در جان تشنه مردند و انقالب عظيمى�را در همه جا پخش نموبيت ر

انهنگى آن دورى كه در جريان اجتماعى و فـرجه به نقش محور�نيز با تـو(ع)امام باقر�
مان هشام بندند و در نهايت با حيله و تـزويـر در زقت بومـت وداشتند تحت فشار حكـو

سيد.عبدالملك به شهادت ر
(ع)�لت علمى�امام باقرجايگاه و منز

ن فقه،ف چـون معارناگـوشته�هاى گـوا در رجستـه�اى ر،دانشمنـدان بـر(ع) امام باقـر�
نه�اى در دانش بهد كه هر يك وزم اسالمى�تربيت كرحديث،تفسير و ديگر شاخه�هاى علو

ا كه در گذر سال�هاىانست شكافـى رى تمام توايت و هشيار�با در(ع)فتند.امام�شمار مى�ر
د،از ميـاندم پديد آمده بوهاى دينى بخش عظيمى�از مـرت و باورآن و عترمتمادى بين قـر

�همين بس كه دانشمندان اهل سنت در بيان جايـگـاه عـلـمـى�(ع)د.در بيان علم �امـامداربر
االىا بيان داشته�اند كه همه نشانگر اين مطلب است كه جايگاه ونده�اى ر�سخنان ارز(ع)�امام

ده است،در اين�جا به ذكر چنداى كسى قابل انكار نبوشيده نيست و بـرايشان بر كسى پو
داخت.اهيم پرنه�اى از آن خونمو

جعفـرليا»�چنين مى�نويسد:أبوه اصفهانى در كتاب�«حليـة االوّابو نعيم احمد بن عبدالـل
ة،تكلم فـىة،و ممن جمع حسب الدين و االبـومحمد بن على الباقر،كان من ساللة الـنـبـو

؛�او از١٩ماتاء و الخصـوات،و نهى عن المـرع و العبرسفح الدمـوات،وض و الخطـرارالعو
مينهده و درزفيع اجتماعى جمع كـراالى دينى و جايگاه رقعيت ود و ميان مـوت بوخاندان نبو

استاى بندگىد.در رعات خطير و مهم صاحب نظر بوضوخدادها و مسائل مستحدثه و نيز مور
ا باز مى�داشت.د رى جويانه خوترهاى لفظى و برگيراء و درو عبادت خدا اشكها ريخت و از امر

ص5 ايشان گويد:هو باقر العلم و جامعه،و شاهـراحمدبن هجر هثيمى�مكى در و
قاتهت اوف خلقه،و عمرت نفسه،شركى علمه و عمله،و طهرافعه،صفا قلبه و زعلمه و ر
له كلماتاصفين،وفين،ماتكل عنه ألسنة الوم فى مقامات العارسوه،و له من الرّبطاعة الل

شم و جامع و گستـرالعلو؛�او باقر٢٠ف التحتملها هذه العجاهك و المعـارة فى السلوكثير
ه و بالنده و نفسشچم دانش است،قلبش مصفا و علم و عملش پاكيزنده پرازافردهنده و بر

فان حائز جايگـاهـىى مى�شد و در مقامات عـارقاتش در طاعت خدا سپـرد و اوطاهر بـو
ىف از او كلمات بسيارك و معارمينه سلوان است.در زصي5 آن ناتواست كه زبان از تو
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ده مى�طلبد.صتى گسترح آنها فرسيده است كه طرر
ف ميان�ش اين معـارع آن و گستـر�در نشر تعاليم اسالم و احـكـام و فـرو(ع)امام باقـر�

ده�اندم اسالمى�سخن به ميان آورى داشتند و در تمام علوجه بسيارد تالش و تودان خوشاگر
اهيمت در آن باب� خوا از حضرى�كه در هر بابى از علم كه جستجو نماييم،بياناتى ربه طور

داخته اند كه نامف پرم و معارت به بيان اين علوايان زيادى از آن حضردان و رويافت.شاگر
ا بيانت  رنده آن�حضران يافت كه سخنان ارزجال مى�تواجم و را در كتب ترى از آنها ربسيار

تند از فقـه ود عبارمودانش تعليم مى�فـرت به شاگرفى كه آن حضرم و معارمى�نمايند.علـو
آن.م قرعقايد و تفسير و علو

�(ع)ش يافتگان مكتب امام باقر�پرور
ا از درياىى رانست جمع بى�شماركت خويش توان امامت پر بـر�در دور�(ع) امام باقر

چه اصحاب امامش دهد.گره مند ساخته و پـروران علم،فضل و دانش خويش بهـربيكر
ه اصحاب آن دومرده و در زك كرا در��ر(ع)�يا امام صادق��(ع)محضر امام سجـادً�غالبا(ع)باقر�
فى اجمالى آنانى داريم كه بيشترلى در اينجا ما سعى در معرند وده مى�شوار نيز شمرگوبزر

فى شده�اند. امام معرّى امام يا اصحاب خاصاران حوده وبه عنو��بو(ع)اتصال�شان با امام باقر�
اند:جابربن يزيد جعفى،حمرمى�شمرا چنين بر�ر��(ع)شيخ مفيد اصحاب خاص امام باقـر

ى،ائدة،عبدالله بن شريك عامـرة،عامربن عبدالله بن جذاعة،حجربـن زاربن اعين،زر
٢١ى،سالم بن مستنير،بريد بن معاوية عجلى،حكم بن أبى نعيم.فضيل بن يسار بصر

��(ع)ان امام باقرهنگى دورضعيت فرو
ش زيادى نيافته و با مسائل�،كشور اسالمى�هنوز گستر(ص)حلت پيامبر اسالم�بعد از ر

تا ديده و سخنان آن حضر�ر�(ص)د،بيشتر مسلمانان پيامبراجه نبوهنگى حادى موى و فرفكر
لد مشغوا به خوان مساله مهم جهان اسالم،بيشتر فكر آنان ردند.آنچه كه به عنوا شنيده بور

كوبىديت كشور اسالمى�و سـرجود،بلكه حفظ مـوى نبوهنگى و فكـرد،مسائل فـرمى�كر
د.جى بودشمنان خار

آمد و كشور اسالمى�همچنـانال به سرى به همين منـول هجـرّن اول قرّ نيمه اوًتقريبـا
دند و در پىا مى�نمود رى خوه�هاى فكرل كم كم گرون اوم قرش مى�يافت.از نيمه دوگستر

�(ع)د كه امام سجادهنگى نيز پديدار گشت،به همين جهت بوى و فرمسائل و مشكالت فكر
هنگى نهاد،البتهى و فرا بر جنبه فكرد رد،بيشتر فعاليت خومان بونيز كه امامتش معاصر اين ز
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س و بيان مستقيم مسائـلار تشكيل حلقـه درگواى آن بزرا برش دعا و مناجات،زيـربه رو
ى وى مسائل فـكـرج�گير مصادف بـا اوً�تقريبـا(ع)ان امامت امام بـاقـر�امكان نداشـت.دور

مينهمان دست به دست هم داده وزامل متعددى در اين زد.عوهنگى در جامعه اسالمى�بوفر
د از جمله:ده بوا ايجاد كرى مختل5 ره�هاى فكرشد و ظهور گرور

تن از هجـرد يك قرى و علمى�جامعه؛بعد از گذشت حـدوتقاء سطح فكـرال5:ار
حمينه طرش و زد كه آمادگى پذيرسيده بوشد ردم به حدى از رى عامه مرپيامبر،سطح فكر

ديم،گرى�برد.اگر به قبل از سال چهل هجراهم شده بوى و عقيدتى تا حدى فرمسائل فكر
نى»؛قبلدوِفقَن تَ اَبلَنى قلوَمايد:«سفه مى�فراز منبر در كوا مى�بينيم كه بر فر��ر(ع)امام على�
انند مطلبىد منبر اويند،هيچ كدام نمى�تولى آنان كه بر گرسيد،وا نيابيد،از من بپراز آنكه مر

شهاى سـرد مى�دهد،از تعـداد مـوال به خـوت سؤه آن يكى هم كـه جـسـارسند و تـازبپـر
فه و…تشكيل شده وسه كوه،مدرسه بصرسه مدينه،مدرمان مدرلى در اين ز و٢٢سد!مى�پر

ديده است.ائه گرنظريه�هاى مختل5 ار
حات بسيارى،دامنه فتوه امودورش پهنه كشور اسالمى�و مسلمانان جديد؛درب:گستر

مين اسالمى�به�هنـد  و ازق،سرز��از شر(ع)مان امام باقرى كه در زده شده است به طـورگستر
م،مصران، روى از ايردم بسيارد اروپا شده است.مرارب از افريقا گذشته و با فتح اندلس وغر

هد حوزاران واوال�هاى فرده و با سؤده�اند،ايمان آورهنگ بواى تمدن و فرو بالد ديگر كه دار
د.فايى آنها مى�شوشد و شكوهنگ�ها سبب راسالم شده�اند.به طور طبيعى،تالقى فر

دند كه�اهلان اسالمى؛در كشور اسالمى�و در بين مسلمانان كسانى بوج:نقش متفكر
هنگن فراموا به تعليم و تعلم پيردند،و همت بلندشان آنان رفكر،مطالعه،تعمق و نظر بو

فت.جمه ـ شكل گرد كه ـ نهضت ترا مى�داشت و از همين جا بوو عقايد ملل ديگر و
ده�اند كها بدين نحو ياد كـرم و فلسفه و انتقـال آن از آتـن رخان اسالمى�سير علـومور

ن در آتن آغاز شد و بعد از مدتى مجلسسطو و افالطواط،ارسيله سقـرفلسفه مدينه به و
مان عمر بن عبدالعزيز از اسكندريهتعليم آن از آتن به اسكندريه مصر منتقل گشت و در ز

٢٣ان انتقال يافت.به انطاكيه و سپس به حر

��(ع)مان امام باقرهنگى در زى و فرشد و ظهور نهضت فكرمينه رد كه زاملى بواينها از عو
د.ا ايجاد كرر

سيعى وًشد نسبتاهنگى جامعه از رى و فر�جريان فكر(ع)ه امام باقر�ه بر اينكه در دورعالو
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گى�هاىى نيز از ويژه�هاى مختل5 و تشتت فكرد آمدن و ظهور گروجود،به ودار بوخوربر
ار زير است:ه است كه علل عمده اين اختالفات به قراين دور

اندمدارل خدا،سـرسودم؛متاسفانه بعد از ر:نتيجه سياست جاهل نگه داشتـن مـرال;
دند،اجتمـاعاقعى آن بوان وآن و مفسـراه قر�كه همسنگ و همـر�(ع)دن اهل بيتامت بر كنـار ز

ه بر آن صحابها شد.عـالومت بنى اميه به طور كامل اجـرسط حكـودند و اين سياست تـوكر
دم دراى اين سياست،مرل خدا منع شدند و در نتيجه اجـرسوايات رح و بيان روپيامبر از شر

 چهل�حديث  ازًى كه اگر كسى مثالاقع شدند به نحوده اى نسبت به اسالم وى گستربى خبر
صده مى�شد به خصوا مى�دانست،عالم و فقيه شمرد و بعضى از احكام ر��حفظ بو(ص)پيامبر

داست اضافه يا كم مى�كرچه مى�خودن هم داشت و هرمانى كه دست تحري5 و كم و زياد كرز
 جاهل بـهِد كه بعضى كـسـانى بوى بايستد.در چنـيـن جـود كه در مقابـل وقيبى هم نـبـوو ر
سيع وى آن قدر و�و …مشهور مى�شدند.جهل و بى خبر٢٤اق».ه»،«فقيه عران��«فقيه بصرعنو

دم�،مر(ع)مان امام سجاد�ا هم شامل مى�شد.نقل شده كه در زد كه حتى بنى�هاشم ردامنه دار بو
���همان�طور كه٢٥انند و حج خانه خدا كنـنـد.نه نماز بخـوو بنى�هاشم نمى�دانستند كه چـگـو

��در حافظه(ص)ل خدا�سوادى كه تعدادى حديث از رمانى به طور طبيعى افرگفتيم،در چنين ز
دند،عالم و فقيها بوا داران بافتن مسائل به همديگر رده و توداشتند و آشنا به بعضى احكام بو

دم ازمت هم در كنار بى خبر نگه داشتن و بريدن مرفى مى�شدند.سياست حكوده و معرشمر
اشيـده�تر�(ع)د كه در مقابل اهل بـيـتى عالم نمايانى بـوع دادن آنان به سـوجو�،ر(ع)اهل بيـت�

اهدمت بخـومت است و جز آنـچـه حـكـوشده�اند.كسانى كه علـم�شـان در خـدمـت حـكـو
اى علمى�رهبرند تا خالء رمت تاييد و پشتيبانى و تبليغ مى�شونمى�گويند،اينها از جانب حكو

انهبـرى و چنين رند.نتيجه طبيعى�چنيـن  جـوجه نشوا متـو�ر(ع)�د اهل بيت�دم نبوپر كنند و مـر
أى،قياس و استحساندى به رى آورد آمدن اختالف و چندگانگى است.روجوفكريى،به و

هاى غلط آيات كتاب خدا و بد فهميدن و بد فهماندن و ….در احكام و تفسير
جه به مصلحتى كه حاكمـان در:پى�آمد سياست منع نقل و تدوين حديث؛با تـوب

�(ص)ع شد.مدت�ها نقل سخنان� پيامبـر��ممنـو(ص)نظر داشتند،نقل و تدوين سنت پيامبـر�
فه دهد.از طرمت اجـازد مگر احاديثى كه جنبه سياسى نداشته باشند و حـكـوع بـوممنو

سيله�و به و(ع)مان امام باقـراج شديدى يافت.در ز�رو(ص)ديگر جعل حديث به نام پيامبـر�
��(ص)ى و تدوين احاديث پيامبرعمربن عبدالعزيز اين سياست لغو شد و دستور جمع آور
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ايات روبه روهـى از روى احاديث،عالمان حديث با انبـوديد.پس از جمـع آورصادر گر
د:گشتند كه بيشتر آنان به چهار دسته زير قابل تقسيم بو

ش تغيير شدهن دستخواويان و در گذر اين يك قرايت�هايى كه در نتيجه نقل ر.رو١
د.ى�كه گاهى تشخيص حقيقت گفتار پيامبر به سختى امكان پذير بواست به طور

�(ص)ف علماى اهل كتاب كه با احاديث پيامبرائيلى نقل شده از طرايت�هاى اسر.رو٢
د.ائيلى نيز به سختى ممكن بو�از نقل اسر(ص)ايت پيامبر�آميخته و تشخيص رودر

د.ى شده بود دستگاه حاكمه دستكار�كه به عمد به سو(ص)ايت�هاى پيامبر�.رو٣
�نسبت داده�شده�(ص)مت جعل شده و به پيامبرد دستگاه حكوايت�هايى كه به سو.رو٤

ايت جعلى يا در مدح آنان است يا در مذمت مخالفين�شان يا در تـايـيـداست؛كه اين رو
٢٦سياست�هايشان.

دند و ايناد شدن تدوين حديث،عالمان به بالد مختل5 سفر مى�كرجه به آزحال با تو
دند و نتيجه طبيعى نقل اين احاديث بهشتند و پخش مى�كرا مى�شنيدند و مى�نواحاديث ر

د اختالف در عقايد و اختالف در احكام.د آمدن اختالف بوجوو
د��بو(ص)مينه اهميت داشت،سخنان و اجتهادات صحابه پيامبرى كه در همين زمطلب ديگر

ى،متأسفانه منبع نقل و تدوين حديث و در كـنـار آنار داده شد.آركه در كنار سنت پيامبر قـر
دههى از سخنان جعلى گم كرا در انبو��ر(ص)ا آشفته و سخنان پيامبر�ضاع رجعل حديث چنان او

د.درسيله عالمان تاييد شده از جانب خدا ممكن نبـود كه تشخيص سخنان پيامبر جـز بـه وبو
داختند و هر كدام به اجتهاد خويش تعدادى ازى احاديث پرضاعى محدثان به جمع آورچنين او

دند و انتشار دادند و با انتشار آنهـاد ثبت نمـوده و در كتاب�هاى خوا انتخاب كـراين احاديث ر
ا كهد رى،صحيح خوان مثال،بخارد آمد؛به عنوجومذهب�هاى مختل5 در احكام و عقايد به و

د وار حديث انتخاب كرسد از بين ششصد هزار نمى�رها به چهار هزاراحاديثش با احتساب تكر
گزيد.يعنى بهار حديث بـر�حديث است از بين پانصد هز٤٨٠٠ى�ا كه حـاود رد سنن خوداوابو

٢٧د.اعتقاد آنان بقيه احاديث صحيح و قابل استناد به پيامبر نبو

ا بهد و نصـارا؛بعضى از عالمان يهود و نصـار:نقش عالمان به ظاهر مسلمان يهـوج
د بـادند.آنان به نقل اعتقادات خـود كرارا در جامعه اسالمـى�ود رده و خوظاهر اسـالم آور

دن اهلجه به كنار زداختند و از آنجا كه با تواستفاده از كتب آسمانى تحري5 شده پيشين پر
اىن برفته شدند و چـود داشت.از جانب مسلمانان پذيرجوبيت در جامعه خالء علمـى�و
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اقعمت�ها ود پشتيبانى حكودند با حاكمان كنار بيايند،مورد حاضر بوسيدن به مقاصد خور
ا به مسلمانانافى خويش رى از عقايد انحرانستند بسيارفت و تواج گرشان روارشدند و باز

ى از عقايد باطل مانند اعتقاد به جسم داشتن خدا،اعتقاد به جـبـرالقا كنند.ريشه بسيـار
ا در همين نقل�ها بايد جست.و… ر

دندى�بوّدانى امدند،آنان بيابان گرب�ها اهل كتاب و علم نبون مى�نويسد:عرابن خلدو
نگىن اسباب خلقت،چگوامواستند پيردند،بدين جهت هر گاه مى�خوده بوكه اسالم آور

ند و …مطلبى بدانند،دست نياز به عالمان اهل كتاب همچـوجـوار وخلقت جهان،اسر
دند و آنان هم كه يـااز مى�كرهب بن منبه،عبدالله بن سالم و غيـر آن دركعب االحبـار،و

اب مى�دادندات و انجيل جوانى،با استفاده از كتب تحري5 شده توردند و يا نصردى بويهو
ايات كه�تعدادى از اين رو٢٨ائيليات شد.ال كتب تفسير و حديث پر از اسرو به همين منو

دد.نه ذكر مى�گران نموديد به عنون عقيده به جسمانيت خدا،گرافى همچومنشاء عقايد انحر
اهمد:من مى�خومود و فرمين نگاه كردى مى�گويد:خداى تعالى به زكعب االحبار يهو

ه�«بيت�المقدس»�لى صخرى خدا بلند شدند وه�ها به سوم.در پى كالم حق كوبر تو قدم بگذار
٢٩د و….د و بر آن قدم گذاردانى كرند از او قدرده خداوع كراى حق تعالى خضوبر

د،گويد:من قائلده بوهب بن منبه از ديگر علماى اهل كتاب كه به ظاهر اسالم آورو
ـ برر بوََدبه ق ـ تا اينكه پيش از هفتاد كتاب از كتاب�هاى پيامبراى بشر اختيار قائل بودم  اندم 

ض كند،كافراده فردش مشيت و اراى خوكس برد:هراندم كه در همه آنها آمده بوا خوپيشين ر
٣٠دم.ها كرا رشده است.پس اعتقاد به قدر ر

فته شد.ى پذيرف بسيارت كننده به اعتقاد به جبر است كه از طرهب دعواين نقل و
ه�ها به مصلـحـتى از گرواج بسيـارمت و حاكمان؛انتـشـار و رو:مصلحت حكـود
ل بر فاضل و امثال آن بهاز تقدم مفضوجاء جواج مسائلى مانند جبر و ارد.رومت بوحكو

دند،ازانى كه منادى آنان بود به همين جهت متفكرجيه�گر آنان بومت و تومصلحت حكو
قه و بهامل مهم تفرمت تاييد و پشتيبانى مى�شدند و ميدان مى�يافتند.اينها از عوف حكوطر

دند.به�بو(ع)ان امام باقر�ى،عقيدتى و مذهبـى در دوره�هاى مختل5 فكـرد آمدن گروجوو
ه�هاى مختلفى روبرو هستيم كه يا مدتى اسـت�با گرو�(ع)ان امام باقـر�همين جهت در دور

�(ع)ى هستند و يا مدت كمى�بعد از امام�باقر�ن و شكل�گيرحله تكوتشكيل شده�اند و يا در مر
ند.شكل مى�گير
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ن محمد بن على و جعفربناريود:«درروز قيامت منادى ندا ميدهد حومو�فر(ع)امام باقر�
ة بن اعين،بريدبن معاوية عجلـى،ارى،زرمحمد كجايند؟پس عبدالله بن شريك عـامـر

ى،عبدالله بن ابى يعفور،عامربنى عامرمحمدبن مسلم ثقفى،ابو بصير ليث بن البختر
٣١د».ان بن اعين بر مى�خيزائدة و حمرعبدالله جذاعة،حجر بن ز

آنىم قرى علودر پى ريز�(ع)سهم امام باقر�
آن على اربعة ارباع،ربـعل القرل:«نزيقـو(ع)�د،قال سمعت ابا جعفـر�عن ابى الجارو

آن»؛امامائم القرلنا كرائض و احكام و ربع سنن و امثـال،ونا،و ربع فرفينا و ربع فى عدو
ه دشمنـانه ما،بخشى دربـارل شده است:«بخشى در بـارآن بر چهار محور نـاز�قر(ع)باقر��

آن كهاجبات و احكام و قسمتى سنتها و امثال است و آيات كريمه قـره وما،قسمتى دربار
هاىد».اين تقسيم�بندى بر اساس محورامت�هاست كه تعلق به ما اهل بيت داربيانگر كر

ااند ما رد،تقسيم بندى معنا شناختى مى�ناميم و اين مى�تـود نظر گوينده انجام مى�شومور
قتى بفهميم كالم گوينده يـاآن كمك كند،طبيعى است كه ودر شناخت مقاصداصلى قـر

٣٢د.اهد بوى است،فهم معناى سخن او آسان خومينه وبر چه محورنويسنده آن در چه ز

�(ع)خ از ديدگاه امام باقرناسخ و مسو
ده بحث ناسخ ول كرد مشغوا به خوآنى كه متخصصـان رم قر يكى از بحث�هاى علو

آنى است.خ در آيات قرمنسو
دنآنى و تفسير است،نسخ به معناى از بين برم قرخ دو اصطالح در علوناسخ و منسو

ًان و حكم سابقى كه ظـاهـرداشتن قـانـوى،به از ميان بـراست و از نظر اصطالح تفـسـيـر
٣٣د.ده گفته مى�شوهميشگى بو

د بهمانى پيش مى�آيد كه حكم قبلى با حكم جديدى جايگزين شونسخ در حقيقت ز
ى بيت المقدس نمـازده ماه به سـوت به مدينه شانـزان مثال مسلمانان پس از مهـاجـرعنو
انند به چنين اتفاقى نسخ مى�گوينـد.اندند.سپس دستور آمد كه رو به كعبه نماز بخـوخو

ا كه نماز بـهخ»�و حكم جديـد رده�«منسوى بيت المقدس بـوا كه نماز به سـوحكم سابـق ر
ه نساء،آيهنه ديگر نسخ،حكمى�است كه در سـورى كعبه است�«ناسخ»�مى�نامند.نموسو
د كه پس از شهـادتليه اين بوناكار ذكر شده است.در اين آيه،حـكـم اونان زه زدربار١٥

ى در آيهد اما حكم ثانود تا بميرندانى كرا در خانه اى زناكار،بايد او رناى زچهار شاهد بر ز
د.ناكار بايد صد تازيانه بخوره نور صادر شد:ز سور٣
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ند متعال محال اسـتنسخ در ابتداى امر و به معناى ايجاد يك نظر جديد بـر خـداو
ند جايز مى�دانيم در حالـى�كـها بر خداواقع خطا و نقـص رن اگربه اين معنا باشـد در وچو

ط بهى است كه مربواين نسخ امـرا است بنابرنه نقص و خطا مبـرند متعال از هر گـوخداو
مخى از علوند لذا برا ندارعين مى�باشد به اين معنا كه آنان احاطه كامل به تمام امور رمتشر

دد و آن هم بنـا بـرشن مى�گـرمان بعـد روشن نيـسـت و در زمان خـاص رواى آنـان در زبر
ديت است.محدو

مان�معينىقت است كه تا زله يك حكم موند متعال به منزاى خداواين حكم نسخ بربنابر
٣٤دد.ى جايگزين آن مى�گرد و بعد از مدتى بنا بر مصلحت حكم ديگرد دارجوو

م نسخلزو
ارقرد و گاه ثابت و برن مى�شوگوايط محيط دگرمان و شرهاى انسان،گاه با تغيير ز نياز

آمدنده و گاه ناكارنامه�اى مفيد و سازن تكامل انسان و جامعه،گاه برجه به قانواست.با تو
سد.شن به�نظر  مى�رمانى،رونامه�ها در مقطع�هاى مختل5 زنى برگوم دگراين لزواست،بنابر

اع نسخانو
دانده نمى�شوآن نيست و خون در قرد داشته كه اكنوجوت:آيه�هايى و.نسخ در تالو١

لى مسلمانان به حكم آن عمل مى�كنند.و
م آن جايزد كه عمل به حكم و مـفـهـود دارجوآن و.نسخ در حكم:آيه�هايـى در قـر٢

ند.ت مى�شوآن ضبط شده و مانند ديگر آيات تالوت در قرلى از نظر تالونيست،و
د داشته كه هم حكم آن نسخ شـده و هـمجوت و حكم:آيه�هايـى و.نسخ در تـالو٣

آن ضبطا در قـرت آن رت آن،يعنى نه مسلمانان به حكم آن عمل مى�كننـد و نـه تـالوتالو
٣٥ده�اند.كر

ماقع نشده است و تنها قسم دوم نسخ باطل است و ول و سواز ديدگاه شيعه قسم او
فته�اند.ا پذيرر

:�(ع)خ از ديدگاه امام باقر�ايات ناسخ و منسونه رومنو
»ËÓœ]� Ó¦dOÏ� sÚ√ Ó¼Úq?�« ÚJ²Ó»U� ÓuÚ¹ ÓdÔœ^½ËÓJÔrÚ� sÚÐ ÓFÚb≈ L¹Ó½UJÔrÚ� ÔH]—UÎد آيه شريفه:«ل:در مورّاو

ŠÓ(ÓbÎ� «sÚŽ MÚb√ Ó½ÚHÔ(NrÚ� sÚÐ ÓFÚb� Óð UÓ³ÓO]sÓ� ÓNÔrÔ�« Ú×Óo^0 ÓŽUÚHÔË «uÓ1«ÚHÓ×ÔŠ «uÓ²]¹ vÓQÚðwÓK�« ]tÔÐ QÓ�ÚdÁ≈ Ê]K�« ]tÓ

ŽÓKÓ� vÔqÒý ÓwÚ¡Ì= Óbd¹«ند و آرزو مى�كنند اىست دارى از اهل كتاب دو؛بسيار )٢/١٠٩ة،(البقر
ىا از رودانند و اين آرزو رگرديد به كفر برا بعد از اين�كه ايمان آورانستند شما ركاش مى�تو
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ا آنان رًشن گشته پس فعالد آنان نيـز رواى خوند بعد از آن�كه حق بـرحسد در دل مى�پرور
ستد كه او بر هر چيز قادر است.ا بفرد رعفو كنيد و ناديده بگيريد تا خدا امر خو

نخى همچود كه برد دارجود اين آيه و اين�كه منظور از امر خدا چيست اختالف ودر مور
ÓðUKÔ�« «u]cs¹Ó¹ ô ÔRÚ�MÔÊuÓÐ K�U]t=قتاده مى�گويد:در اين آيه منظور از امر الهى قتال است و با آيه«

ËÓÐ ô�UÚOÓu?ÚÂšü« d«،ا تاييـدل قتاده رخ شده است و ربيع و سدى ايـن قـو،منسو)٢٩/ ٩(التوبـة
»0Ó=UÚ²ÔKÔ�« «uÚLÔAÚd�sOÓŠ ÓOÚYÔË ÓłÓbÚðÔLÔ¼uÔrى هست كه مى�گويند:اين آيه با�«ل ديگرمى�كنند.قو

٣٦،نسخ شده است.)٩/٥(التوبة،

ه لمّدند:«إنموت مى�باشد كه فرل حضـرسيده است اين قو�به ما ر(ع)آنچه از امام باقر�
»Ô–ÊÓ� K]cs?¹Ó¹ ÔIÓðUÓK?ÔÊuÓÐ QÓ½]N?ÔrÚþ ÔK?LÔ«u√لـه:«بقو(ع)�ل جبريـل��بقتال حتـى نـز(ص)ل للـه�سومـر ريؤ

ل قتال اصحاب عبدالله بن جحش ببطن نخل و بعدهّ فكان أوً،و قلده سيفا]٢٢/٣٩[الحج،
٣٧ة بدر».غزو

اق رل شد و آيه فوت نازدند تا آنكه جبريل بر حضر�مامور به جنگ نبو(ص)ل خدا�سور
انداخت با يارت به قتال پرلين جنگى كه حضـرت نهاد و اودن حضرد و شمشير بر گـرآور

د.عبداله بن جحش و پس از آن جنگ بدر بو
ËÓ�«]cs¹Ó¹ Ô²ÓuÓ0]uÚÊÓ� MÚJÔrÚË Ó¹ÓcÓ—ÔÊËÓ√ Ó“ÚËÓł«ÎË UÓ1O]WÎ“_ ÚËÓł«NrÚ� Ó²ÓŽUÎ≈ U�Ó�« vÚ×ÓuÚ‰م:آيه شريفه�«دو

žÓOÚd?Ó≈ šÚdÓÃ«Ì0 ÓSÊÚš Ód?ÓłÚsÓ0 Ół ö?ÔMÓÕUÓŽ ÓK?ÓOÚJÔr?Ú0 � wÓ0 U?ÓFÓKÚs?Ó0 √ wÓ½ÚHÔ(?Ns]� s?Ú� ÓFÚd?Ô·ËÌË ÓK�«]tÔŽ Óe?e¹Ï

ŠÓJrO«د به جاىانى از خوسد و همسرا مى�رگ آنان فر؛و كسانى كه از شما مر)٢/٢٤٠ة،(البقر
ند،بهه مند سـازا بهرصيت كنند كه تا يك سال آنهـا رد وان خواى همسرند بايد بـرمى�گذار

ـ از خانه شوشر ـ بيروط اينكه آنها  ند،گناهى بر آنها نيست،نسبتن روند،اگر بيرون نروهر 
انا و حكيم است.أبو بصير گويد:ازند تود اقدام شايسته نمايند و خداوه خوبه آنچه دربار

ËÓ�«]cs¹Ó¹ Ô²ÓuÓ0]uÚÊÓ� MÚJÔrÚË Ó¹ÓcÓ—ÔÊËÓ√ Ó“ÚËÓł«ÎË UÓ1O]WÎ“_ ÚËÓł«NrÚ� Ó²ÓŽUÎ≈ U�Óvد اين آيه�«�در مور(ع)امام باقر�

�«Ú×ÓuÚ‰ž ÓO?ÚdÓ≈ šÚdÓÃ«خة؛كه اين آيـهد:هى منسـومواب فر�در جو(ع)دم،امام باقـر��ال نمـو»�سؤ
تديده است؟حضرخ گرنه اين آيه منسوسيدم كه چگوت پرخ شده است.من از حضرمنسو

اثجت بال ميرال،ثم اخراته من صلب المال حوجل اذ امات أنفق على إمرد:«كان الرموفر
دىقتى مرد:وموت فر��حضر٣٨أة ينفق عليها من نصيبهـا».نسختها آية الربع و أثمن فالمـر

اثىن هيچ�ميرن پس از او بدود و زد انفاق مى�نموا به همسر خوى راس مال مقدارد از رمى�مر
ل�گشت،ث نازد ربع و يك هشتم ارج مى�گشت و اين شد كه اين آيه با آيه اى كه در مورخار
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د.ث ببرد اره�اش باشد حق داره�اى كه نصيب و بهرن به اندازتيب به زخ شد و به اين ترمنسو
¹Ó²Ód?ÓÐ]BÚsÓÐ QÓ½ÚHÔ(?Ns]√ Ó—ÚÐÓFÓWÓ√ ÓýÚN?ÔdÌاث و آيه�«ق با آيه ميـرند كه آيه فـوبيشتر علما اتفاق نـظـر دار

ËÓŽÓAÚdÎ««٣٩خ شده است.،منسو)٢/٢٣٤ة،(البقر

�(ع)ل از ديدگاه امام باقر�اسباب نزو
نه كه مى�دانيمل بايد گفت كه همان گـول يا شأن نزو در اهميت شناخت اسباب نزو

ل شده است بر حسب اقتضا اگر حادثه�اى�پيشآن تدريجى و در مناسبت�هاى مختل5 نازقر
فـع�اى ره بر يك سورًمى�آمد يا مسلمانان دچار مشكلى مى�شدند يك يا چند آيه و احـيـانـا

ل شده در هر مناسبتى،به همان حادثهاضح است كه آيات نازديد.پر ول مى�گرمشكل ناز
شنى خاصى مى�بخشد،اين نهم آيه رول�ها به مفهوگاهى از شأن نزود،آو مناسبت نظر دار

د،بلكها تفسير نمواق5 شد آن ران به معنى آيه ول نمى�تون شأن نزوبه آن معنى است كه بدو
ل�ها،معنى آيهجه به شأن نزولى با تود.واهد بوم خول�ها نيز مفهواجعه به شأن نزون مربدو
ه مى�كند.تر جلوشن�تر و بارزرو

ى�كه اگرد به طوره�اى دارل،در اثبات يك اصل اعتقادى اهميت ويـژگاهى شأن نزو
 در همانًاد بلكه مصداق حقيقى آيه منحصرم آيه شناخته نمى�شول آيه نباشد مفهوشأن نزو
ان و محدثانى از مفسراليت و آيه تبليغ بسياران مثال در آيه ول نهفته است به عنوشأن نزو

ل شده است.�ناز(ع)ده�اند كه در شأن امام على��ل اين آيات نقل كردر شأن نزو
د شخصيتى كـهلى فضائل منحصر است در مورگاهى آيات در بيان فضائل است،و

چه بعضى آيات اسبابد،مثل آيه مباهله و آيه ليلة المبيت.گرد دارجول وفقط در شأن نزو
صاى آيات همگانى و هميشگى است و مخصول خاصى داشته است،اما پيام و محتونزو
ل هممان�هاى بعـد از نـزوآن در زل شده نيست.مخاطـبـان قـردى كه بدان خاطـر نـازمور

د نيز بدانند،اين مقتضاىجه خوا متوانند و بايد به مفاهيم آيات عمل كنند و خطاب رمى�تو
آن است.دن قردانه بوجاو

ل آيات�در سبب نزو�(ع)ايات امام باقر�نه رومنو
د شده است.ار�و�(ع)اياتى از امام باقر�ل آن رونه آياتى كه به سبب نزوذكر نمو

/٤( النساء،»Ó¡UÓ� ÓdÚ¼ÎU)¹Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]cs¹Ó�¬ ÓMÔ¹ ô «uÓ×q^� ÓJÔrÚ√ ÓÊÚð ÓdŁÔM�« «uÒل اين آيه�«.در شأن نزو١

ثاه ارى اكرنان از رواى شما حالل نيست كـه از زده ايد بـر؛اى كسانى كه ايمـان آور )١٩
دن مى�مرهر كه چـود شوسم بر اين بوايت است كه در جاهليـت ررو(ع)�ببريد.از امام باقر��
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نفى،زد بر سر همسر متولى آن پسر با انداختن لباس خوش و يا وفى از همسر ديگرمتوپسر
د و يا بهاج مى�كردودش با همان مهر سابق با او ازد سپس يا خوث تصاحب مى�كرا به اراو ر

ده است.ا مالك مى�شد.آيه شريفه از اين عمل نهى كرد و مهريه رى در مى�آوراج ديگردواز
قيس بن االسلب ألقى محصـن بـن ابـىد:«فلما مات أبـومود فر�در اين مور(ع)امام باقـر�

كها ال يدخل به وث نكاحها ثم تراة أبيه و هى كبيثة بنت معمر بن معبد فورقيس ثوبه على إمر
ث إبنـهقيس بن االسلب فورل الله مات أبوسو�فقالت:يا ر(ص)ل الله�سوال ينفق عليها فأتت ر

لسومحصن نكاحى فال يدخل على و ال ينفق على و ال يخلى سبيلى فالحق بأهلى،فقال ر
ËÓð ôÓMÚJ×Ô� «uÓU«ل� أعلمتك به،فنـزًه فى شأنك شيئـاّجعى الى بيتك فإن يحدث الـل�ار(ص)الله�

½ÓJÓ`ÓÐ¬ ÓƒUÔ�ÔrÚ� sÓM�« Ò(Ó¡U≈ � ôÓ= UÓbÚÝ ÓKÓnÓ≈ ½]tÔ� ÓÊUÓ0 ÓŠUAÓWÎË Ó�ÓIÚ²ÎË UÓÝÓ¡UÓÝ Ó³öOً«،فلحقت ]٤/٢٢[النساء
ثهن عنث نكاح كبيثة غير انه و رث نكاحهن كما ورباهلها،و كانت نساء فى المدينة قـد ور

ن ابو قيس بـن��چو٤٠؛»¹Ó√ UÓ¹^NÓ�« U]cs¹Ó�¬ ÓMÔ¹ ô «uÓ×q^� ÓJÔrÚ√ ÓÊÚð Ód?ŁÔM�« «uÒ(Ó¡UÓ� ÓdÚ¼ÎU«ل اللـه�االبناء فانز
د انداخت كه�«كبيثه»�نامن  پدر خوا به سر زد رند او محصن،جامه خـود فرزفات نمواسلب و

د و در اداءى نمـوه گيرلى از او كنارث شد وارا ود و نكاح او رداشت و دختر معبربن معبد بـو
د وا نقل نموآمد و قضيـه ر�(ص)� لسون جهت شكايت خدمـت رد و آن زق او امساك كـرحقو

م،كهسيد اعالم مى�داره ى تو رند حكمى�دربارد به خانه ات،اگر از خداوگرد برموت فرحضر
نانفت و در مديـنـه زد رد خويشان خـون نـزل شد و آن زان نازنان پـدرمت نكـاح زاين آيه حـر

انهران شودان پسردند مانند كبيثه جز آنكه آن مرث نكاح آنها شده بواردانى ودند كه مرچندى بو
ل شد.اى حكم آنها ناز�بر»¹Ó√ UÓ¹^NÓ�« U]cs¹Ó�¬ ÓMÔ¹ ô «uÓ×q^� ÓJÔrÚ√ ÓÊÚð ÓdŁÔM�« «uÒ(Ó¡UÓ� ÓdÚ¼ÎUً«دند و آيه�آنها نبو

مه از ابنند و شيبانى از عكـره دارل اشاردر تفاسير اهل سنت نيز به همين سبب نـزو
د خاندانت مى�كرنى فوهر زد كه اگر شوعباس چنين نقل مى�كند كه در جاهليت چنين بو

تراراواهند،سزى يا بخشيدن او به هر كسى كه بخون به همسرفتن آن زهر نسبت به گرآن شو
ا ازديد و آنان رل گر��و اين عادت جاهلى همچنان ادامه داشت تا اينكه اين آيه ناز٤١دند،بو

د كه حريمشفى نمواى شخصيت مستقل معرم و داردى محترجوا مود و او راين كار منع نمو
دد.بايد حفظ گر

�(ع)محكمات از ديدگاه امام باقر� متشابهات و
متشابهات؛محكمات آياتى هستند كه فقطع هستند:محكمات وآن بر دو نو آيات قر

بر يك معنا قابل حمل هستند و متشابهات آياتى هستند كه در ابتداى امر چند معنا از آنان
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داندن آن آيات به محكماتگرسد كه فقط يكى از آن معانى صحيح است و با بربه ذهن مى�ر
ف واد منحـرلى افردد.ول استفاده شده از آيات،معناى صحيح مشـخـص مـى�گـرو اصو

اناه شده و ديگراى و نظر خويش،گمرمريض با تمسك به متشابهات و تفسير آنها مطابق ر
اهر�نيز ظو(ع)مان امام باقر�ف در زى منحره�هاى فكراهى مى�كشند.دستاويز گروا نيز به گمرر

ا ممكناى خدا جسم قائل شدند و رؤيت خدا رد كه با تمسك به آنها برهمين متشابهات بو
ا به جامعه نماياند.اه صحيح ر�با بيان تفسير صحيح متشابهات،ر(ع)دند و …و امام�شمر

ُقتَلَما خِ لَدُسجَن تَك اََعنَبليس ما مِمايد:«يا اى از معناى اين كالم خدا كه مى�فراور
ت و نعمـتب به معناى قـود:«يد:در كالم عـرمود و امام فرال كر سـؤ)٣٨/٧٥(ص،»ّبيدى

مايد:«وت و مى�فريد»؛يعنى:به قوَـاِنيناها بَ بَماءَّالسمايد:«واست و خداى تعالى مى�فـر
ت بخشش�هـا وه ـ و منظورد:ـ لفالن عندى ايادى كثيـرح منه»�و گفته مـى�شـودهم بروّأي

٤٢ ـ يعنى نعمت». ندى يد بيضاءِ عُست و ـ لهنيكى�هاى او

ا�ر]�٢٠/٨١[طه،»ËÓ�ÓsÚ¹ Ó×ÚKq?ÚŽ ÓKÓOÚtž ÓCÓ³0 wÓIÓbÚ¼ ÓuÓÈلى از امام معناى آيه�«عمربن عبيد معتـز
د:«منظور از غضب خدا،عذاب است و اما غضب ـ حالـت خـاصمود و امام فـرال كرسؤ
ـ مربورو بد و مضطرا از حالت عادى در مى�آورق است كه گاهى پيشامدها او رط به مخلوحى 

ند است و حالـتحى خداوات روضا تغيـيـرداند و هر كس گمان كند كه غـضـب و رمى�گـر
٤٣ده است.صي5 كرقات توا به صفات مخلوند رايل شدنى مى�باشند،خداوض بر او كه زعار

ـ و او رى خدا رمايد:هر كس گمان كند كه چيزو در نقلى ديگر مى�فر اا تغيير مى�دهد  
٤٤داند ـ كافر شده است.حى مى�گرد به معناى حاالت روغضبناك يا خشنو

ىنتيجه�گير
جه ايشانآنى همه حاكى از توم قرمينه علودر ز(ع)�ان از امام باقر�اوايات فرجه به رو با تو

گىاى ويژ�دار(ع)د تفسير امام باقر�آن و تفسير صحيح از آيات مى�باشد كه باعث مى�شوبه قر
ا بر ديگر علماء و دانشمنـدان مـقـدمات امـام رال و نظرجهى باشد كـه اقـومهم و قابل تـو

دهموچشمه اصلى آن بيان فرا از منبع حقيقى و سرا كه ايشان بيانات خويش رد،چرمى�دار
جه بهار در اختيار داريم كه با توگوا از اين امام بزرشمندى رتيب اثر بسيار ارزاند و به اين تر

ل و ناسخجه امام به اسباب نزوا توه جست.زيرآن بهران در فهم صحيح معانى قرآن مى�تو
آنىم قرجه به اين علوا كه عدم توه�اى است،چراى اهميت ويژآن دارخ در تفسير قرو منسو
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آند و فهم صحيح معانى قرار نگيرد قردد كه تفسير در مسير صحيح خود باعث مى�گرخو
د فقطسيدن به مقاصد خواى رضان هستند كه برى از مغردد و بسياردچار اشتباه و شبهه گر

ددانب آن اهميت نمى�دهند و اين باعث مى�گرجه مى�كنند،و به ديگر جوآن توبه ظاهر قر
أى شخصى به شدت نهـىآن با نظر و رء استفاده نمايند.امام از تفسـيـر قـرآن سوكه از قر

دآن باشند كه خود خطاب قرع مى�دادند كه مورجوا به كسانى ردم ره مراردند و همومومى�فر
ى جز به هالكـتأى چيزآن به را كه تفسير قـردشان هستند.چر�قبل از خـو(ع)ه�ّايشان و أئم

دند.موت از اين امر نهى مى�فراهد داشت لذا حضرا به دنبال نخوساندن صاحبش رر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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