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چكيده
نند و تمسك به هر يك بدواه با يكديگركن اساسى اسالم و همرت دو رآن و عترقر

#هستند كه به تعليم(ع)ه#ّاقع تنها أئمست و ناتمام به شمار مى#آيد.در وى نادرديگر
ن اين كتاب عظيم آسمانى عالمند.گاهند و به بطوآن آم قرف و علوالهى،از معار

آن ناطق است.در بياناتانى،از مصاديق قـرمه نور#يكى از اين منظـو#(ع)امام باقر
ه#هاى مختلفى از اين كتاب آسمانى بيان شده است.در اين مقـالـه بـاايشان جلو

آن،فهم ويا عمل بـه آنائت قـرمينه قـرانى اين امام همـام در زسى سخنان نـوربرر
ايشان جايگاه خاصىفت به آن در نظرآن و معرى قراگيرد كه فرو…مشخص مى#شو

آن مى#نمايند.البته قابل ذكرعايت حق قرم به را ملزداشته به حدى كه مسلمانان ر
#است.اميد است كه(ع)گو كننده بخشى از بيانات امام باقر#است كه اين مقاله باز

اى اهل حال و#و بر(ع)م اهل بيت#د به علواى وروى براى اهل تحقيـق دراين اثر بر
#باشد.(ع)ف اهل بيت#م معارمزابى از زعمل شر

ائت،فهم،عمل،اعجاز.آن،قر،حق قر#(ع)امام باقره:اژكليد و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از.ان اهوآن و حديث و استاديار دانشگاه شهيد چمرم قراى علو*.دكتر
آن و حديث.م قرشد علوشناسى ار**.كار
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مقدمه
اننه كامل آميختگى اعجاز تكوين و تشريع است.كتابى است كه بشريت توآن نموقر

عا به خضوت آن،هر انديشمند حكيم رّات و جامعياى آن نداشته و دستوردن همانندى برآور
ه#مند باشند،ى بهرت معنوحى و طهارد.هر قدر انسان#ها از صفاى روا مى#دارو ستايش و

ôمايد:«آن مى#فرد كنند همان#سان كـه قـرا شهوه#هايى از جمال دلربايـش رانند جلـومى#تو

¹ÓLÓ�t̂Ô≈ �« ôÚLÔDÓN]dÔÊË«ا مس كنند.از آنجا كه خاندانانند آن#رجزپاكان نمى#تو؛و)٥٦/٧٩اقعه،(الو
فته وار گرج پاكى و قداست قرگزيدگانى هستند كه طبق آيه تطهير در اوحى برعصمت و و

آن مجيد شده و شايستـه#تـريـنق در قـرند،تمام جانشان مسـتـغـرنه پليدى بـدوراز هر گـو
ار مى#دهند.اه تشنگان حقيقت قرا را فرشن آيات الهى رانسان#هايى مى#باشند كه تفسير رو

اتر#در حديث متو(ص)م#گى#هاى بارز امامان است كه پيغمبر اكرآن،از ويژالبته همتايى با قر
ت امامد.سعد اسكافى مى#گويد:از حـضـرده بوا بيان كـرى آن دو رثقلين،جدايى ناپذيـر

ان بها بـهسيدم كه:«من در ميان شما دو امانـت گـر#پر#(ص)ه اين سخن پيامبـر#دربـار(ع)باقر#
ضند تا كنار حـوگز از يكديگر جدا نشويادگار مى#نهم؛پس به آن دو تمسك كنيد كه هـر

د تان مى#شوهنمواهنمايى از ما بر كتاب خدا ره رارد:«هموموت فرد من آيند »حضرثر نزكو
#است كه مالك بن اعين#(ع)انى،امام باقرمه نورد آيند».يكى از اين منظوارثر وض كوبر حو

ت مى#گويد:جهنى در تمجيد آن حضر
ًكـانت قـريش عليـه#عيـاالآناس علم القرّاذا طلب الن

ًاال طـوًعـا نلـت بذاك فروّبىّان قيـل اين بن بنت النو
؛ً حبـاالًث علـماجبـال تورل للمـد  لجيـنّم تهـلنجـو

ـ سفره خوند،قريشيان جيردازآن بپردم به كسب دانش قرگاه مر«هر ـ امام باقرار  #(ع)ه علم 
#در كجاست؟با اين جستجو به شاخه#هـاى(ص)د پسر دختر پيامبرهستند،و اگر گفته شـو

شار از آن است دست يافته اى،شاخه#هايـى بـه#سر(ع)د امام باقـر#جوبلند علم و دين كـه و
ههايى كه دانش بسيارندگان شب هستند و به بلنداى كوگانى كه نوربخش # روبلنداى ستار

١دد».ازير گراز آنها سر

#علم دين،(ع)#از هيچ كس مانند امام باقر#(ع)ندان امام حسن و امام حسين#در ميان فرز
ص#در خصو(ع)ن و آداب،آشكار نشد.بيانات امام باقر#اع فنوآن و انوم قرايات،علوآثار،رو

سى كامل اين بيانات گهربار نيست و مجالىان است،البته در اين مقاله هدف برراوآن فرقر
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#به سه(ع)آن در كالم امام باقر#ط به قرعات مربوضوا مى#طلبد.در اين جا از بين مـوبيشتر ر
هآن اشارآن،اعجازو سالمت آن از تحريx و مجـاز در قـرعايت حق قـرمحور آن يعنـى ر

عات مهم در سخنانضوموآن كه يكـى ازعايت حق قرل يعنى رد.ابتدا به محـور اومى#شو
دازيم.ا تشكيل مى#دهد مى#پر#است و غالب بحث ر#(ع)امام باقر

آنعايت حق قرال�:ر
اى سهد كه مسلمانان نسبت به كتاب الـهـى،دارايات استفاده مى#شـواز آيات و ورو

آن..عمل به قر٣آن..فهم قر٢آن.ائت قر.قر١ظيفه مهم هستند:و
د:ه و آياتى مشابه آن به طور صريح استفاده مى#شوه بقر سور١٢١ظيفه از آيه و اين سه و

»�«]cs¹Óð¬ ÓOÚMÓ¼UÔrÔ�« ÚJ²Ó»UÓ¹ Ó²ÚKÔ½uÓtÔŠ Óo]ð ËöÓðt√ Ô�ËÓ¾pÓ¹ ÔRÚ+MÔÊuÓÐ tË Ó+ÓsÚ¹ ÓJÚHÔdÚÐ t. ÓQÔ�ËÓ¾pÓ¼ ÔrÔ�« Ú0ÓÝUdÔÊË«
ى كه شايسته آن#استا به طور؛كسانى كه كتاب#[ آسمانى]#به آنان داده#ايم،آن ر)٢/١٢١ة،(البقر

ند و كسانى كه به آنانند؛آنانند كه به آن ايمان مى#آوردن]#مى#خور و به قصد عمل كرّ#[با تدب
٢ند.ند آنانند كه زيان#كاركفر مى#ورز

آن:ائت قرقر
لىائت است وتى،قـرتالواندن است.پس هـرخوائـت و از قرّى اخصت وپيـروتالو

ضيح معناىد در تودات خواغب اصفهانى،در كتاب مفرت نيست.رائت تالوقراندن وخوهر
دى حائل نبود كه ميان#شان چيز ديگرى كرى از او پيرولغت#«تلو»#مى#گويد:يعنى به طـور

ى،گاهى متابعت جسمى#است ونه پيرواسطه ـ اين#گـون حائل و وى و متابعت بدوـ#پيرو
ى و پياپـى و تلو است و گاهى نيز پيروّش تلوى در حكم،كه مصـدرمانبرگاه با اقتدا و فر

ا ذكر مى#كندت»#است.و سپس آياتى رش#«تالور و انديشه است كه مصـدرّاندن و تدبخو
نهد كه به به جهت اختصار به نموب فهم استفاده مى#شوجوائت و وم قركه از آن آيات،لزو

ÓOÚ�ÔÝ «uÓuÓ¡«Î+ sÚ√ Ó¼Úq�« ÚJ²Ó»U√ Ô+]WÏ7 ÓzULÓWÏ¹ Ó²ÚKÔÊuÓ¹¬ Ó UK�« ]t½¬ Ó¡UÓK�« ]OÚq�ه مى#كنيم:«اى از آن#ها اشار

ËÓ¼ÔrÚ¹ Ó�Ú−ÔbÔÊËÓ«؛آنها همه يكسان نيستند،از اهل كتاب جمعيتى هستند كه)٣/١١٣ان،(آل عمر
ـ مى#كنند و پيو انند در حالى كها مى#خوقات شب آيات خدا رسته در اوقيام ـ#به حق و ايمان 

سجده مى#كنند.
ائتل شده الهى است كه گاهى با قـردن آيات نازى كرص پيـروت»#مخصوه#«تالواژو
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غيب و باز ايستادن ياى از محتويات آنها است مانند امرو نهى و تردارمانبرمانى با فرآنها و ز
اندنائت و خو از قرّى اخصت و پيروا تالود،زيرهر چيز كه از معانى اين احكام بيان شو

اندنت نيست.مثال در خوائتى تالواندن و قرائت است و هر خوتى،قرآنهاست پس هر تالو
ـ تلو ـ وت رنامه نمى#گويند  اجبى از آن وائت مى#كنى پيروا كه قرى رآن چيزلى در قرفعتك 

ائت وت در آيات به معنى قرده است كه تالوا هم ذكر نمود ديگر راراغب موالبته ر #٣است#.
٤اندن است.خو

ت عامل ايمان،تحقق اعتقاد پاك در قلب،اخالق حسنه در نفس و عمل صالحتالو
در اعضاى آدمى#است.

.غناى٢ت ّت بى#ذلّ.عز١سيد:اهد رق العاده خوه فوآن به چهار بهرت كننده قرتالو
٥ت..حيات بى#مو٤.علم بى#جهل ٣بى#فقر 

ه مفيد و مثمر ثمر است.به همينآن تا چه اندازائت قران دريافت كه قراز اين مطلب مى#تو
،(ع)ه اطهار #ّى از أئمآن كريم داشتند.بسيارت قر#عنايت خاصى به تالو(ع)دليل اهل بيت#
ت بهآن به شكل زيبا، سكوائت قره قرانى درباراوايات فـر#رو(ع)ت امام باقر#از جمله حضر

عضوده#اند كه اهميت موائت اصلى آن نقل كرجه به قرتوآن وائت قرائت،فضايل قرهنگام قر
د.داخته مى#شوا نشان مى#دهد و در ذيل به آن#ها پرر

خيلى با اهميت#(ع)#آن از نظر امام باقرائت قرع قرضواگر چه موآن:اقعى قرائت و.قر١
د نظر مى#باشد،نهد مسلمانان مورائت صحيح و مشهور نزجه داشت كه قراست،اما بايد تو

آن علىل القرايت#«نزهى از دانشمندان اهل سنت و شيعه بر اساس مفاد روائتى.گروهر قر
آن برل قره نزواتر و معتبر دانسته#اند.مشهور بين اين گـروا متوائات سبع رف»#قرسبعة احر
مايد:«تفسير#است كه مى#فـر#(ع)ايتى از امام باقرف مى#باشد و استناد آن#ها بـه روهفت حر

آن بر؛تفسير قـر٦ة»ّفه األئـممنه ما لم يكن بعد تعـرف،منه ما كـان وآن على سبعة احـرالقر
امى#دانند.ه آن رّاقع نشده و أئمخى از آن هنوز واقع شده و برخى از آن وف است،برهفت حر

ل شده ازاحد و نـازائت واى قرا دارآن رايات متعددى است كه قراين مطلب بر خـالف رو
آن يكى ذكر شدهاقعى قرائت و#قر(ع)اياتى از اهل بيـت#احد مى#داند.در روند وى خداوسو

#(ع)ة عن#ابى#جعفر#ارفى شده است:عن زرى قاريان معرائات از سواست و منشاء اختالف قر
آن؛قر٧اة»لكن االختالف يجئ من قبـل الـرواحد،ول من عند واحد نـزآن و القرّقال: «إن
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اتى روائات از سـولى اختالف قرل شده است،وند يگانه نازى خداويكى است و از سو
٨حاصل شده است.

آن باهفتدم مى#گويند:قردم مرض كر#عر(ع)ويا فضيل بن يسار مى#گويد:به امام صادق#
احد ازف وآن با يك حـرغ مى#گويند.قـرد:دشمنان خـدا درومول شده است!فـرف نازحر

٩د آمده است.احد فروپيشگاه خداى و

ا كه سه نفر از اصحابدار است.زيرخورااليى بر#از سلسله سند و(ع)ايت امام باقر#رو
ثقفته اند،امامى#و موار گرانى كه هم در سلسله سند قراجماع در سلسله آن هستند و ديگر

دارخورتاهى بـرايت مذكور،ضمن اين كه از سلسله سند كوو معتبر شناخته شده#انـد.رو
ايات عالى#السنددار و در شمار روخوراويان معتبر برد از رد مزيتى به شمار مى#رواست و خو
نهن هيچ گوف مى#باشد؛يعنى بدود شيعه فصل الخطاب بحث سبعة احر# نز١٠مى#باشد.

احدف وآن بر حراحد است و قراى نص وداراحد وآن وديدى،بايد معتقد شد كه الفاظ قرتر
(ص)آن وپيامبـرل قرد،ربطى به نـزواآت،مشاهده مى#شـومى#باشد،و اگر اختالفـى در قـر

ىسوف ازآن بر هفت حرل قراتر نزو#ديدگاه تو١١دد.مى#گراويان و قاريان آن بازنداشته به ر
شتار نمى#گنجد.از آن چـهسى و نقد آن در مجال اين نـوفتنى نيست كه بـررمحققان پذيـر

شنجه به صحت سندى و داللت رو،باتو(ع)انى امام باقر#ايت نورشن شد كه روگذشت،رو
ائت#هاىد.از ميان#قراحد است،تأكيد دارف وآن بر حرف و اين كه قرآن در تكذيب سبعة احر

ده وجه كـرم است به آن توآن الزى قرائت صحيح است كه قـارآن،تنها يك قـرمختلx قـر
جه بهار دهد.با توند قراد خداوآن و دستيابى به مرا نخستين گام در فهم قـرمفسر بايد آن ر

ائت صحيحائات است،بايد به دنبال قرآن كريم حقيقت ثابت و مستقل از همه قراينكه قر
تدم تالول شده است و بر مرم نازائتى است كه با آنچه بر پيامبر اكرد و آن نيز قراقعى بوو و
ده،مطابقت داشته باشد.كر

ت زيبا در اعماق قلـب وآن با لحن و صوت قرتالوآن:ت زيباى قرت تالو.ضرور٢
ت#عنايت خاصى به تالو(ع)د.اهل بيت#ده و با احساسات عجين مى#شوذ كرح نفوبينش رو

تاجع به حضر،از جمله ر(ع)ه اطهار#ّى از أئمه بسيارآن كريم داشتند.در حديث،دربارقر
ا با صدا و آهنگ بلنداندند آن رآن مى#خوقتى قر#داريم كه اينها و(ع)ت سجاد##و حضر(ع)باقر#

سيد و هر كسى كه از آنچه مى#رن كوى كه صدايشان بـه درواندند به طورو دلپذير مى#خو
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دش#در خانه خـو#(ع)ى كه در مدتى كه امـامچه مى#گذشت،همانجا مى#ايستـاد بـه طـوركو
اه بندد پشت در خانه جمعيت جمع مى#شـد و رائت مى#كرا با آهنگ لطيx و زيبا قرآن رقر

د،ششان بودند در حالى كه مشك به دو#كه زياد هم بو١٢شته#اند:آبكشها مى#آمد.حتى نو
ت#عبور كنند،با شنيدن صداى امام،پاهايشان قـدر(ع)ل امام#ى منزقتى مى#آمدند از جلوو
ش مى#ايستادند كه#صداىا از دست مى#داد و با همان بار سنگين مشك پر از آب بر دوفتن رر

ا با آهنگ بسيار زيبا وآن راين امام قرآن امام تمام مى#شد.بنابرقتى كه قرند تا وا بشنوآن رقر
١٣سانده باشد.دم رسيله به مرا به اين وآن راست قرا مى#خواند زيرلطيx مى#خو

ده وا شمرآن ر؛قر)٧٣/٤مل،(المز»ËÓ—ÓðÒq�« ÚIÔdÚÊ¬Óð ÓdÚðöOمايد:«آن كريم مى#فرند در قرخداو
تد به تالوان بوائت قردم در قرش صداترين مرد خو#كه خو(ع)ان.لذا امام باقر#با تأمل بخو

دهغيب و تشويق نموآن كريم باشد ترع و صداى زيبايى كه شايسته قداست قرآن با خشوقر
سط فىمايد:«بأن يتـوال مى#كند مى#فردن صدا سؤه باال براب أبى بصير كه دربـارو در جو

تك فإنآن صوع بالقرّجل:«و رالصياح بأن يسمع أهل بيته»،ثم يقواءة بين االخفات والقر
د و نه بسيارا بسيار باال برائت،نه صدا ر»؛در قرًجيعاع فيه ترّجت الحسن ير الصوّه يحبّالل

تا با صوآن رمايد:قرند و سپس مى#فراده اش بشنوى كند تا خانوكم كند بلكه بايد ميانه رو
د.از كالم امـام#ست دارا دود رتى كه با آهنگ بر مى#خـيـزند صوا خداوان زيرو آهنگ بخـو

آنان به سمت قـرانه شدن قـلـب و روت زيبا باعـث رود كه صوك نمـوان در##مى#تو(ع)باقـر#
»حيمحمن-الربسم الله الرفتم از#«#ر(ع)ت باقر## زيدبن على گويد:خدمت حضر١٤د.مى#شو

د:مـول شده؟»گفتم:نه.فـرى نازه چه چيـزد:«مى#دانى دربارمـو#سخن مى#گفت.پس فـر
ا در پيش كعبه با صداى بلندد و نماز ردم بهتر بوآن،از همه مراندن قر«صداى پيامبر در خو

ائتكان،به قـرهى ديگر از مشرجهل،و گـروندان ربيعه و أبـواند،عتبه و شيبه فـرزمى#خو
د و با صداىار مى#كرا بسيار تكر»#رحيمحمن الربسم الله الرت#«ش مى#دادند و حضرپيامبر گو

ار مى#كند و بها تكر#بسيار نام خداى خويش ر#(ص)كان مى#گفتند:محمداند مشربلند مى#خو
»#گذشت ماحيمحمن الربسم الله الرقتى از#«دند كه وصيه مى#كردند،توكسانى كه در آنجا بو

تدگارن پرورد كه:«و چومول فرا نازند اين آيه رش دهيم لذا خداوائت او گوا خبر ده تا به قرر
ا مى#دانندش فراندن پيامبر گوكان به خوت پشت مى#كنند»#و مشرا به يگانگى ياد كنى با نفرر

ا بـهن آن رفتند و چواحتى مى#راند،با نـارا مى#خو»#رحيمحمن الربسم الله الرو هنگامى#كـه#«
ايتى ديگر آمـده اسـت امـام#در رو١٥ا مى#دادنـد.ش فرده و گـواجعت كـرد،مرپايان مـى#بـر



٧٢شمار�  ١٦٩  دربار� قرآن…(ع)سخنان امام محمد باقر

دند،چهال كرش آمد سؤقتى به هود،واند تا اين#كه غش كرآن مى#خود قر#در نماز خو(ع)باقر#
دم،تاار كرا تكرآن رد:«من آن قدر آيات قرموت فردن شما شد؟آن حضرى سبب غش كرچيز

دهل كرا نـازم كه آن را از زبان كسى مـى#شـنـوحالى به من دست داد كـه گـويـى آن آيـات ر
ت و لحن زيبا چنان درد كه صـوداشت نموان براقع از اين احاديث مى#تـو.در و١٦است»

نه از شنيدند دشمنى با او چگـوجو#با و#(ص)ثر است كه حتى دشمنان پيامبراد مؤجذب افر
ل آهنگ و صداى زيباست.ند،و اين معلوآن لذت مى#برائت قرقر

تد،بايد سكوانده مى#شوآن خوهنگامى#كه قرآن:ت به هنگام شنيدن آيات قر.سكو٣
ËÓ≈–Ó7 «Ôd∆Óا داد:«ش فرآن با دل و جان،گود و به آيات قرهيز نمودن پرد و از صحبت كرنمو

�«ÚIÔdÚÊ¬Ô. ÓÝUÚ²ÓLFÔ� «uÓtÔË Ó√Ó½ÚB²Ô� «uÓFÓK]JÔrÚð ÔdÚŠÓLÔÊu«دانده شـوآن خو؛هنگامى#كه قر)٧/٢٠٤اف،(األعر
حمت خدا شويد.ل رش باشيد تا مشموا دهيد و خاموش فرگو

لى به طورآن كار بسيار شايسته#اى است وت به هنگام شنيدن آيات قراستماع و سكو
دن اين حكـم بوّه به مستحـبايات نيز اشاره بر اجمـاع،رولى عالواجب نيسـت،وكلى و

قع نماز جماعتد مود مى#گيرب به خوجودى كه اين حكم الهى شكل ومى#كند.تنها مور
ا دهد،حتى جمعىش فرت كند و گوائت امام بايد سكوم به هنگام شنيدن قراست كه مامو

اياتى از جمله رو١٧م دانسته#اند.ه از ماموائت حمد و سورط قرا دليل بر سقواز فقها اين آيه ر
ءد:«و اذا قرمو#نقل شده كه فر(ع)د حديثى است كه از امام باقـر#كه داللت بر اين حكم دار

آن؛هنگامى#كه قر١٨ن#»حموكم ترّا لعلا له و أنصتوآن فى الفريضة خلx االمام فاستمعوالقر
ش باشيد شايـدا دهيد و خاموش فرد،گوانده مى#شـودر نماز فريضه و پشت سر امام خـو

دنش سپرگوت وق آمد،سكونه كه در آيه فواين همان#گوحمت الهى شويد.بنابرل رمشمو
اهم مى#كند.اى انسان فرحمت الهى برى از ردارخورمينه برآن،زبه قر

ادبد ود،خرت هم نبـومان سكو نشانه ادب است.اگر فرّد مستحبارت در موسكو
انند كه باا مى#خوآن رعده#اى چنان قر١٩ت كنيم.كالم خالق،سكوابردكه در براقتضا مى#كر

مايد:مينه#مى#فر#در اين ز#(ع)د.امام باقرنامه عملى آن#ها مى#شوئى از برند و جزآن انس مى#گير
استطال به على الناسك واستدر به الملوآن فاتخذه بضاعة وأ القرجل قرآن ثالثة:راء القر«قر
الء منه هـؤّأقامه إقامة القدح فال كثـر الـلده وضيع حدوفه وآن فحفظ حـروأ القـرجل قرور

هأظمأ به نهارآن على داء قلبه فأسهر به ليله واء القرضع دوآن فوأ القرجل قرآن ورحملة القر
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لئكلئك يدفع الله العزيز الجبار البالء وبأواشه فبأوتجافى به عن فرقام به فى مساجده وو
الءالله لهؤجل الغيث من السماء فول الله عز ولئك ينزجل من األعداء وبأويديل الله عز و

آنهى قره مى#باشند:گروآن سه گرو؛#قاريان قر٢٠آن أعز من الكبريت األحمر»اء القرفى قر
آنهى كه تنها قرند، گرودم تحميل مى#شود دانسته و بر مركار و معاش خوسيله كسب وا ور
ده وت كرا تالوآن رهى كه قرعايت نمى#كنند و گروارند و در عمل،احكامش رابه زبان دارر

ا دفعاد عذاب راسطه اين افرند به وسند،خداوآن مأنوه باقرارد مى#دانند و همود خواى دردو
٢١ادى نادر هستند.ل مى#كند و اينان افران نازده وبه خاطر آنان باركر

ابآن و عظمت و ثوانى در فضيلت قراوايات فرروآن:ائت قردهاى قرهاور.آثار و ر٤
(ع)ايات مفصلى از امام باقر#نقل شده است.از جمله رو(ع)د مقدس امامان#جوائت آن از وقر

مكان#هاىآن درائت قرايت#ها در باب قرد شده است.به طور كلى اين روارص ودر اين خصو
ه#ها و…آمده است كه در ذيلائت سورآن در نماز،قرائت قرآن،قرائت قرخاص،مقدار قر

د.ه مى#شونه#هايى از آن اشاربه نمو
د،ندگى نصيب انسـان مـى#شـوفيقاتى كـه در زيكى از تـوآن در مكـه:ائت قرال�:قـر

فيق در خانه خدا نصيب انسانص اگر اين تودن كتاب خدا و ختم آن است،به خصوگشو
ده نقل كر(ع)ه از امام باقـرد فالنسى از أبى#حمـزد و اين بسى بهتر است.خالد بـن مـارشو

ان بمكة من جمعة الى جمعة أو أقل من ذلك،أو أكثـر،ود:«من ختم القـرمواست كه فر
ل جمعة كانت فى الدنيا إلىه له من األجر و الحسنات من أوّم الجمعة كتب اللختمه فى يو

؛كسى كه در مكه از يـك٢٢ن فيها،و إن ختمه فى سائر األيام فكـذلـك»آخر جمعة تكـو
لى پايانش در روز جمعـهآنى ختم كند يا كمتر يا بيشـتـر از آن،وجمعه تا جمعه ديگر،قـر

اهدد تا آخرين جمعه اى كه در دنيا خولين جمعه اى كه در دنيا بوايش از اوند برباشد،خداو
ا ختم نمايد،اين چنيـنآن رها نيز قـرآمد،پاداش و حسنه مى#نويسد،و اگر در سـايـر روز

د.اهد بوخو
ائتل شد،مأمور قرى نازلين آياتى كه بر و#در او#(ص)مپيامبر اكرآن:ت قرب:مقدار تالو

منان در قسمتى از آيه#و مؤ#(ص)مند به پيامبر اكـرى،خداوآيات الهى شد و در دستور ديگر
اى شمـاآن كه بـر؛آن مقدار از قـر)٧٣/٢٠مل،(المـز»¬Ó7U?ÚdÓ¡Ô+ «ËÓð U?ÓOÓ�]d?Ó+ sÓ�« ÚI?ÔdÚÊ.مايد:«مى#فـر
ت كنيد.است تالوميسر
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أ عشر آيات فى ليلة لم يكتـب مـن:من قر(ص)ل اللـه#سو#أنه قال:«قال ر#(ع)عن الباقـر
أ مائة آية كتب من القانتين،وأ خمسين آية كتب من الذاكرين،و من قـرالغافلين،و من قر

أأ ثالثمائة آية كتب من الفائزين،و مـن قـرأ مائتى آية كتب من الخاشعين،و مـن قـرمن قر
(ع)؛امام باقر٢٣أ ألx آية كتبه قنطار من تبـر»خمسمائة آية كتب من المجتهدين،و من قـر

شتهاند،از غافلين نودند:كسى كه در شب ده آيه بخومو#فر#(ص)ل خداسونقل مى#نمايد كه ر
د.و كسى كه دويستشته مى#شواند،از ذكر گويندگان نود.و كسى كه پنجاه آيه بخونمى#شو
شتهان نوستگاراند،از رد.و كسى كه سيصد آيه بخوشته مى#شواند،از خاشعين نوآيه بخو
د.و كسى كـهشته مى#شـوشش كنندگان نـواند،از كود.و كسى كه پانصد آيه بـخـومى#شو

ار مثقالى پانصد هزد.كه هر قنطارشته مى#شواى او نواند،از يك قنطار برا بخوار آيه رهز
ه احد وه كـواط به اندازچك#ترين قيراط است و كوطالست.هر مثقال بيست و چهار قيـر

مين و آسمان است.سعت ما بين زه وگ#ترين آن به اندازبزر
داما با نگاهى عميق تر اين مطلبائت فهميده مى#شوت قرّل به اين حديث،تنها كميبا نگاه او

اه فهم بيشتر است.ائت بيشتر به همراد اين حديث،قر#از اير(ع)د كه هدف امام#شن مى#شورو
اد راب خاص خولى ثوآن در حالت معموائت قرقرآن در نماز يا غير آن:ائت قرج:قر

ه بنّد.عبد اللاهد بواب آن مضاعx خوسد به اين كه در حالت نماز باشد كه ثود چه بردار
ان قائما فى صالتهأ القرد:«من قرموده است كه فرايت كر رو(ع)ت امام باقر#سليمان از حضر

ف حرّه له بكـلّأه فى صالته جالسا كتب الـلف مائة حسنة،و من قـر حرّه له بكـلّكتب الل
؛#هر كس٢٤ف عشر حسنات» حرّه بكلّأه من غير الصالة كتب اللخمسين حسنة،و من قر

ف،يكصد حسنهابر هر حرند در برائت كند،خداوش قرا در حال ايستاده،در نمازآن ركه قر
ابر هرند در برت نمايد،خـداوآن تالومى#نويسد.و هر كس در حال نشسته،در نمـاز،قـر

ابر هرت نمايد،در برايش مى#نويسد و هر كه در غير نماز آن از تالوف،پنجاه حسنه برحر
شت.اهد نوايش خوف،ده حسنه برحر

ائـتشمند خويش اهميت قـر#در بيانـات ارز(ع)امام باقر#ه-هاى خاص:ائت سـورد:قر
ا ياد آور مى#شويم:خى از آن#ها را متذكر شده#اند كه برآن كريم ره#هاى قرخى از سوربر

ل است#منقو(ع)ه از امام باقر#ائت اين دو سوردر فضيلت قراء و كه�:ائت سور اسرقر
تاند تا حضرا در هر شب جمعه بخواء ـ رائيل ـ اسره بنى اسرد:«هر كس كه سورموكه فر
هد و هر كس كه در هر شب جمعه سوراهد بوت خود و با آن حضرا نديده نمى#مير#ر(عج)قائم#
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٢٥ث# مى#نمايد».ا با شهدا مبعوند متعال او رد مگر با شهادت و خداواند نمى#ميرا بخوكهx ر

تر،ت نقل شده است كسى كه در نمازواز آن حضرحيد:ه فلق،ناس و توائت سورقر
د:«اى بنده خدا!اند،به او گفته مى#شوا بخو»#ر7ÔqÚ¼ ÔuÓK�« ]tÔ√ ÓŠÓbذتين ـ فلق و ناس ـ #و «معو
٢٦ديد».ل گرت قبوترت باد كه ـ نماز ـ وا بشارتو ر

تا تالوه طور رانيم:«كسى كه سور#مى#خو(ع)در حديثى از امام باقر#ه طور:ائت سورقر
شن است كه اين همـه اجـر واى او جمع مى#كنـد.روا برت رند خير دنيا و آخـركند خـداو

اى تفكرو آنسيله#اى برا وت رت از آن كسانى است كه اين تالوپاداش عظيم در دنيا و آخر
٢٧ار دهند».اه عمل قرسيله اى دررد وا نيز به نوبه خور

هاىاند و در نمازا بخوه صx ردند:«كسى كه سورمو#فر(ع)امام باقر#ه ص�:ائت سورقر
انشتگان و پيامبرا با فرند او رمت نمايد،ان#شاءالله خداوائت آن مداواجب و مستحب بر قرو

٢٨اهد داد».ار خوسلش در يك صx قرمر

ائتانيد.همانا قرا زياد بخوه الحاقة ردند:«سورمو#فر(ع)امام باقر#ه الحاقة:ائت سورقر
ا همانا اينلش مى#باشد.زيرسوئى از ايمان به خدا و راجب و مستحب جزهاى وآن در نماز

ه تا روز ديداراننده اين سـورديد و خول گـر#و معاوية نـاز(ع)منين#المـؤاى اميره فقط بـرسور
٢٩اهد داد».ا از دست نخود رجل دين خوخداى عزو

اند،ابخوه مدثر راجب سوردند:«كسى كه در نماز وموفر#(ع)#امام باقره مدثر:ائت سورقر
ّهار بدهد و ان#شاءاللجه او قر#در در(ص)ت محمد#اه با حضرا همربه عهده خدا است كه او ر

٣٠اهد شد».ندگى دنيا هيچ#گاه دچار بدبختى نخودر ز

ارك بيزاند،از شرا بخونة رّه بيدند:«كسى كه سـورمو#فر(ع)امام باقر#نه:ّه بيائت سورقر
دمن بر مى#انگيزا مؤجل او راهد شد؛خداى عزو#خو(ص)ت محمد#د دين حضرارمى#باشد؛و

٣١د».و در حساب بر او آسان مى#گير

نداند،خداوا زياد بخوعة ره قاردند:«كسى كه سورمو#فر(ع)امام باقر#عة:ه قارائت سورقر
نك#هاى جهنم مصوا از فتنه دجال و ايمان به دجال و نيز در روز قيامت از چرجل او رعزو

٣٢د».مى#دار

اجبهاى وا در نمازن ره ماعودند:«كسى كه سورمو#فر(ع)امام باقر#ن:ه ماعوائت سورقر
ل مى#كند و از او درا قبوه آنها رند نماز و روزد كه خداواهد بواند،از كسانى خوو نافله بخو

٣٣هايى كه در دنيا انجام داده است،حساب نمى#كشد».د كارمور
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اند،ا در هر جمعه بـخـود ره هود:«هر كس سـورمو#فر(ع)امام باقـر#د:ه هوائت سـورقر
اهدان محشور مى#كند و حساب او آسان خـوا در روز قيامت در صx پيامبـرند او رخداو

٣٤اهد شناخت».ده نخوا كه كرد و در قيامت خطاهايى ربو

اجبهاى وا در نمازه دخان ردند:«كسى كه سورمو#فر(ع)امام باقر#ه دخان:ائت سورقر
د بر او سايـهش خود؛در زير عرا امان يافته و بر مى#انگيزند او راند،خـداوو مستحب بخو

٣٥استش مى#دهد».ا در دست رفته و نامه عملش رمى#افكند،در حساب و بر او آسان گر

آن است و پاداش#هايى كه دراندن قردم به خواى تشويق مرآنى بره#هاى قرفضايل سور
ا باه#ها راى كسى است كه اين سورست باشد بـرايات ذكر شده،اگر از نظر سند دراين رو

جه از ايماناند و به آنها عمل كند.شك نيست كه در چنين حالتى انسان به آن درر بخوّتدب
د.ع پاداشى مى#شوسد كه شايسته هر نوا مى#رو تقو

آن:فهم قر
آن،و فهم مفاهيـم آيـاتائت قرى قراگيـرآن،فهم آن است.فرائت قـرقرحله بعـد ازمر

جب سربلندى مسلمينت،و موالهى،و عمل به كتاب عزيز حق،باعث سعادت دنيا و آخر
ا بهآن هيچ كس و هيچ جامعـه#اى رائت قـرنسبت به ساير ملل عالم است.اكتفـاى بـه قـر

نده،و بى جانا زده رات الهى است كه مرآن و عمل به دستورساند،اين فهم قرجايى نمى#ر
#در#(ع)ائت است.امام علىاتر از قرى فرآن چيزانى مى#نمايد.فهم قرا نورا جاندار،و تاريك رر

؛٣٦ب»ه ربيع القلوّا فيه فإنهوّه أحسن الحديث و تفقّآن فإنا القرموّمايد:«و تعله مى#فراين بار
اگيريد كه بهترين گفته#هاست و در آن بينديشيد كه بهار دل#هاست.ا فرآن رقر

آن و تفسير آن دربديهى است فهم قرآن:م كسب صالحيت در فهم و تفسير قر.لزو١
مينه#اى درشتـه و زصالحيت هر كسى نيست.چنان كه فهم مطالب دقيق علمـى#در هـر ر

م،تنها درصالحيت هر كسى نيست.فهم معادالت پيچيده رياضى يا دقايق سـايـر عـلـو
ه آنهام است و غير متخصصان نه تنها از اظهار نظـر دربـارصالحيت متخصصان آن علـو

ش است.نه ارزند و اظهار نظر آنها فاقد هر گوعاجز
ف دينى آشنا نيستندم و معارآن نيز اظهار نظر كسانى كه با علود فهم و تفسير قردر مور
ل شده استآن به لسان بليغ و آشكار نازى است.هر چند قرش و اعتبارنه ارزفاقد هر گو

اى همگـان درف آن بردم بفهمند و بدان عمل كنند؛لكن چنان نيست كه عمق مـعـارتا مر
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دم قابل فهم است همان سطحى ازم مراى عموآن بريك سطح قابل فهم باشد.آنچه از قر
آن بهديم»؛يعنى:قرل كـرا نازآن رشن قرمايد:«ما با بيانـى روآن مى#فرد قرمعناست كه خـو

اعد دستور زبان عربى آشنا باشد ول و قول شده است كه هر كس با زبان و اصوى نازنحو
د ازفت خوآن استفاده كند و در حد فكر و معراند از قرح بندگى بر او حاكم باشد مى#تورو

آن نياز به مقدمات و تعقل و تدبـرف قرسيدن به عمق معانى و معارد.اما ره مند شوآن بهر
؛ماآن)١٢/٢سx،(يو»½]√ UÓ½ÚeÓ�ÚMÓÁUÔ7 ÔdÚ½¬ÎŽ UÓdÓÐOÒÎ� UÓFÓK]JÔrÚð ÓFÚIKÔÊu≈مايد:«آن مى#فرمينه قرد.در اين زدار

ا بهك كنيد.به طور كلى آياتى كه انسان را به خوبـى درستاديم تا شما آن رآن عربى فرا قرر
آن اكتفـااهر قـراند به ما مى#گويد بـه ظـوا مى#خـوف آن فرآن و معـاره قرتدبر و تعقـل دربـار

آنف قربه عمق و دقايق معار(ع)#ف اهل بيت#نكنيد؛بلكه با تدبر و تعقل و با استفاده از معار
پى ببريد و از اين گنجينه علم الهى بيش از پيش استفاده كنيد.

ف بلند آن،تنها در صالحيت متخصصان و آشنايان بهآن و تفسير معاراين فهم قربنابر
سد حق اظهار نظر داشته باشداه برد رم اهل بيت است.چنان نيست كه هر كس از گرعلو

اناند به عنواعد تبيين و تفسير،بتول و قوف دينى و اصـون كمترين اطالعى از معارو بدو
٣٧ف آن سخن بگويد.ه دين و احكام و معارائت جديد دربارقر

(ع)ّهار داده است.و ائـممين قرم خويش در زا گنجينه علو#ر(ع)م#ند،امامان معصـوخداو

گو كنند.سلمة بن محرز مى#گويد:ازا به ايشان بازفيتى#اند كه حقايق رظراد پرنيز به دنبال افر
آن و احكام آن ومى#كه به ما داده شده،تفسير قرد:از جمله علومو#شنيدم كه مى#فر(ع)امام باقر#

ااده خير كنـد،آنـهـا رمى#اراى قوى#هاى آن است.هر گـاه خـدا بـرارمان و ناگـوعلم تغيـيـر ز
داند؛چنان كه گويىگرى برد،او روساند كه نمى#شنوش كسى برا به گواياند و اگر آن رمى#شنو

داز نگهدار يا فرد:ما اگر رموش ماند و سپس فراصال نشنيده است،بعد امام لحظه#اى خامو
٣٨اهند.ا)#مى#گفتيم و خداست كه از او كمك مى#خود اعتمادى مى#يافتيم،البته#(حقايق رمور

ده ون بوشى مصونه خطا و لغزآن و تفسير آن از هر گوى از قره#گير#در بهر#(ع) اهل بيت
ا نهىند ردازآن مى#پرآن و كسب مقدمات به تفسير قـرم قرن آشنايى به علوا كه بدوكسانى ر

؛٣٩طب به»آن من خوف القرما يعرّآمده است:«إن(ع)#ايتى از امام باقر#ده#اند،از جمله در رونمو
مى#آ يد كهايت برا بفهمد كه مخاطب آن باشد.گر چه از ظاهر اين روآن راند قرمى#توكسى 

اين فهم و شناخـت،اد ازآن هستند،اما بايد دقت داشت مرد خطاب قـره خاصى مورگرو
آنن قرآن به دست مى#آيد نيست بلكه فهم دقيق و عميق بطوم از ظاهر قراى عموفهمى#كه بر
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#مى#باشد.(ع) مين#و معصو(ص)#آن يعنى پيامبر#اقعى قرو متشابهات آن،در اختيار مخاطبان و
دآن اكتفا نمواهر قرن نسبت داده#اند كه ايشان معتقدند فقط بايد به ظوخى به اخباريوبر

# شبهات اخباريان٤٠ست مى#دانند.ا نادرحالى است كه عده اى از علما اين نسبت رو اين در
حيد بهبهانى،م وحون مرگ همچوسيله عالمانى بزرآن كريم به واهر قرمبنى بر حجيت ظو

م محقق قمى مى#گويد:حوى به تفصيل پاسخ داده شده است.مراى قمى#و شيخ انصارميرز
ا از آن فهميده اند ظاهر يـار(ع)#مين#آن به معصوايات كه اخباريان،انحصار فهم قـر«اين رو

ىآن است و اين امـراد علم به همه ظاهر و باطن و تنزيل و تـاويـل قـرصريح است كه مـر
ل است و اگر چنين مدعايى در اخبار صريح و صحيح نيز آمده باشد،ياد قبومسلم و مور

٤١ى نيست».اگذاشت،ليكن چنين اخبارا به اهلش ود و يا علم آن رجيه كرا توبايد آن ر

دنش،د#«بيان للناس»#بوجوآن كريم با وقرآن:ف قراتب مختل� معنا و فهم معار.مر٢
ك تمام ايـنا قادر به درف ا ست كه هر كسـى رجاتى در حقايق و مـعـاراتب و دراى مردار

ف نيست.معار
د كهن به چشم مى#خـورايات،اين مضمـوى از رودر بسيارآن:ال�:ظاهر و باطن قـر

آن نيست.چنان كهف قرد و هر كس قادر بر فهم عمق و باطن معارآن ظاهر و باطنى دارقر
تانايى و قدرانى است كه هر كس به مقدار تـوآن درياى عميق و بى#كـره شد قـرقبال اشار

فيت و استعداد خويـش،ازفت صيد مى#كند و به مقدار ظـرهر معـرد از آن گوى خوشناور
اه پيدا مى#كند و از يك آيه مـطـالـبف آن راتر گذاشته،به عمـق مـعـارآن پاى فراهر قـرظو
ض و تناقضى با يكديگرن اين كه مطالب مذكور كمترين تعارل هم و بدونى در طوناگوگو

آنان مثال قرآن كريم است.به عنوات قرد از معجزداشته باشند، استفاده مى#كند و اين خو
؛اى)٣٥/١٥(فاطر،»¹Ó√ UÓ¹N̂ÓM�« U]”UÔ√ Ó½Ú²ÔrÔ�« ÚHÔIÓdÓ¡«Ô≈ �ÓK�« v]tË ÓK�«]tÔ¼ ÔuÓ�« ÚGÓMw^�« Ú×ÓLbO«مايد:كريم#مى#فر

مند به خدا هستيد و او از هر نظر بى نياز و شايسته حمد و ستايش است.دم!شما نيازمر
منديددم از آن،بيانگر اين است كه شما به خداى متعال نيازم مرظاهر آيه و فهم عمو

و خداى متعال بى#نياز و شايسته حمد است.لكن چنين نيست كه عميق#تـر از ايـن فـهـم
شآن سفارف ديگر،چنان كه قـرى نداشته باشد و از طـره به مطلب دقيق#تـرمى،اشارعمو

آن در آنها تدبر و تعقل نمايد به نكته#هايى دقيق#تر واجهه با آيات قـرمى#كند،در هنگام مو
د.اگر در اين آيه كمى#عميق#تر بينديـشـيـم،فـقـر واهد براهر آيات پى#خـوعميق#تـر از ظـو

شاك و بهداشت و امكانات مادىاك و پواتر از خورا به خداى متعال،فرد رمندى خونياز
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مند و فقيريم و خداى متعال غنى با لذات است.د و با لذات نيازجومى#بينيم.ما در اصل و
ل،ظاهر و معناىل است.در اين جا معنـاى اوم عميق#تر از نگاه اوبديهى است نگـاه دو

د.ب مى#شوم باطن محسودو
م اين است كه بگوييم شما ـ انسان#ها ـ نه تنها در اصـل معناى عميق#تر از معناى دو

د و هستى شما عيـنجومنديد بلكه عين نياز و سر تا پا احتياج هستيـد.ود فقير و نيازجوو
م،از حد فهم#هاى عـادىك حقيقت اين معناى سـوربط به خداى متعال است.البـتـه در

ج است.خار
ند ول يكديگرجه داشت كه اين سه معنا و تفسير از اين آيه،در طوبه هر حال،بايد تو

ى#ست و صحيح است،هيچ كدام منافـى ديـگـردر عين حال كه هر سه معنا و تفسـيـر در
ند و چنان نيست كه تمامار ندارنيست؛لكن از نظر عمق،معانى مذكور در يك سطح قر

اتب وت و استعداد فهم تمـام مـراد قدرك باشد و همه افـراى همه قابـل درآن براتب قـرمر
ق تقريب مطلبى است كه در بعضى ازد از بيان فوا داشته باشند.البته مقصـوآن رن قربطو

 سخن از ظاهر٤٢اى ظاهر و باطنى است.آن دارد شده است،مبنى بر اين كه قرارايات ورو
د:«يامو#نيز آمده است آن جا كه به جابر بن يزيد جعفى فر(ع)آن در بيانات امام باقر#و باطن قر

آن بطنى استاى قر!بر؛اى جابر٤٣له ظهر و للظهر ظهر»للبطن بطنا وآن بطنا و للقرّجابر إن
٤٤ى است.اى ظاهر آن نيز ظاهرى است و براى آن ظاهراى بطن آن نيز بطنى است و برو بر

فك تمام معنا و معارلى نيست كه همه انسان#ها قادر به درشته معموآن كتاب و نواين قربنابر
آن باشند.

آن،به،ظاهر قـر#(ص)ل خـداسوپس از رات و مباحـثـات:آن در مناظرب:استناد بـه قـر
عبادى و سياسى،در جامعه اسالمى#باقى#ماند،ان منبع اصلى شناخت مسايل عقيدتى وعنو

حى داشت و دست#هاى سياست،انى آشنا با پيام وف نياز به مفسراما از آن جا كه اين منبع ژر
مان،د،با گذشـت زى ساخته بـوا در جامعه منـزو#ر(ع)اقعى يعنى اهل بيـت#ان واين مفسـر

د وخ نموى رسش#هاى عبادى و مسايل مستحدث يكى پس از ديگرهاى اعتقادى و پرنياز
اىا برابى ران عالم و محدث شناخته مى#شدند،ناگزير بايد جوكسانى كه در جامعه به عنو

آنى ازف قرعه معارك مى#ديدند.عدم احاطه كامل آنان بر مجـمـومسأله تـدارسش وهر پر
ديد تا با قياس وى ديگر،سبب گرحى از سوه وهنگ ويژيك سو،و عدم آشنايى آنان با فر

ال بى#اساس،اى شخصى و گاه احاديث بى#ريشه و اقوى و استحسان و تكيه بر آرجيه گرتو
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ه با ايناه#هاى اساسى مبـارزايى دهند.بنابر اين،يـكـى از رده و يا فتواز كرا ابرعقيـده#اى ر
اى ساختگى و غير مستندآن و هشدار دادن آنان نسبت به آردم به قرداندن مرگرمشكل،باز

اى شمامايد:«هر گاه من حديث و سخنى براستا مى#فـر#در اين ر#(ع)د.امام باقرحى بوبه و
خى سخنانشت در برا از من جويا شويد».سپس آن حضرآنى آن رگفتم،ريشه و مستند قر

ال وه ـ و هدر دادن و تباه ساختن امو#از قيل و قال ـ بگو مگو و مشاجر(ص)د:«پيامبر#موفر
آنت گفته شد:اين مطالب در كجاى قرده است».به آن حضرى زياد،نهى كرس و جوپر

š ôÓOÚdÓ. M wÓ¦dOÌ+ sÚ½ Ó−ÚuÓ¼«ÔrÚ≈ + ôÓsÚ√ Ó+ÓdÓآن آمده است:«د:در قرمو#فر(ع)آمده#است؟امام باقر#

ÐBÓbÓ7ÓWÌ√ ÓËÚ+ ÓFÚdÔ·ËÌ√ ÓËÚ≈ QÚÕöÌÐ ÓOÚsÓM�« ]”U«،شىگوى از صحبت#هاى در؛در بسيار)٤/١١٤(النساء
مان دهد.دم فرى نيست مگر آن#كه كسى به صدق يا نيكى و يا اصالح ميان مرآن#ها خير

ش است،مگرا كشيده فاقد ارزازايى و به دراين آيه داللت مى#كند كه بيشتر سخنان نجو
ËÓð ôÔRÚðÔ��« «uĤÓN?Ó¡UÓدم باشد.«سخنى كه در آن امر به انفاق يا كار نيك و يا اصالح ميان مـر

√Ó+ÚuÓ�«ÓJÔrÔ�« ]²ł wÓFÓqÓK�« ]tÔ� ÓJÔrÚ7 OÓ+UÎË UÓ—«Ú“Ô7Ô¼uÔrÚ. NOÓË UÓM«Ú�Ô¼uÔrÚË Ó7Ô�uÔ� «uÓNÔrÚ7 ÓuÚ+ ôÓFÚdÔ.ËÎUً«،٤(النساء/
آن مالداده به سفيهان ندهيد و ازارندگى شما قرند مايه برپايى زا كه خداود رال خو؛و امو)٥

شانيد و به آنان سخنى پسنديده بگوييد.انيد و بپوا بخورآنان ر
داد.اردى و تباهى قرض نابومعرا نبايد درال رد كه امو از اين آيه استفاده مى#شو

ا در ميان اهل دانـش وايى رآن گرحيه قـرد تـا روه،در صدد بو#با اين شيـو(ع)امام باقـر#
داف بينش#هاى سطحى و عالم نمايان#خوجامعه اسالمى#تقويت نمايد،و از اين طريق انحر

#آمد و گفت:(ع)د امام باقر#ى نزد.نيز در حديثى آمده،حسن بصردم يادآور شوا به مرمحور ر
ه نيستى؟»پاسخد:«آيا تو فقيه اهل بصرموسم،امام فرآن از شما بپره قرآمده#ام تامطالبى دربار

احكامه شخصى هست كه تو مسايل ود:«آيا در بصرمود.امام فرداد:اين چنين گفته مى#شو
ه،مسائـلدم بصراين،همه مـرد:«بنابـرموا از او دريافت كنى؟»پاسخ داد:خير.امـام فـرر

گىت بزرّليه!مسؤوّد:«سبحان اللموفر(ع)#ى.امام باقر#ند؟»گفت:آرا از تو مى#گيردين#شان ر
اگفته#اىاقعا تو آن رده#اند كه نمى#دانم وايم نقل كرفته#اى.از جانب تو سخنى بردن گرابه گرر

دم گماند:«مرمو فر#(ع)ى گفت:آن سخن چيست؟امامغ بسته#اند».حسن بصريا بر تو درو
ده است!».حسند آنان تفويض كـرا به خوند امور بندگان رده#اند كه تو معتقدى خـداوكر

ا به ريشـهى راى اين كـه و#بر(ع)ده و هيچ نمى#گفت!.امام بـاقـر#ت اختيار كـرى سكـوبصر
آنف قرانى در فهم معارد و بنماياند كه#عامل اصلى كج فهمى#او،ناتوجه سازاشتباهش متو
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آنش به كسى ايمنـى دادهند در قرد و گفت:«اگر خـداوشن آورنه#اى روايش نمـواست،بر
سى هست؟».حسنى خدا،بر او تراستى پس از اين ايمنى تضمين شده از سوباشد،آيا به ر

ايتا برن آيه#اى رد:«اكنـومو #فر(ع)د.امام باقـر#اهد بوسى بر او نخـوى گفت:خير،تـربصر
دهنه صحيح تفسير كـرا به گوم،من گمان نمى#كنم كه آن آيـه رانم و سخنى با تو دارمى#خو

ا.آن آيه اينانت رده#اى و هم پيروا هالك كردت رده#اى،هم خواگر غلط تفسير كرباشى،و
ËÓłÓFÓKÚMÓÐ UÓO?ÚMÓNÔrÚË ÓÐÓOÚsÓ�« ÚIÔdÓ�« È]²Ð wÓ—UÓMÚMÓ. U?NOÓ7 UÔdÎþ ÈÓ¼UdÓ…ÎË Ó7Ób]—Ú½Ó. UNOÓ�?�« U]OÚdÓÝ dOÔ. «ËNOÓUاست:«

�ÓOÓ�UwÓË Ó√Ó¹]+UÎ+¬ U?MsOÓ]«،ها وديم شهركت داده بـومين#هايى كه بر؛ميان آنها و سـرز)٣٤/١٨(سبأ
ـ وبه آنهاگفتيمار داديم،و فاصله#هاى متناسب و نزآبادى#هاى آشكار قر ديك مقرر داشتيم  

ادت كنيد].شنيده#ام كه گفته#اى مرامنيت كامل مسافراين آبادى#ها درها درـ شب#ها وروز
اى حج به مكه سفر مى#كنندمين مكه است.آيا كسانى كه برك و امن،سرزمين مباراز سرز

ا از دستالشـان رند و اموسى ندارند و در مسير آن هيچ ترنمى#گيرارنان قراهزم رد هجومور
نه ايمن هستند و امنـيـتد:«پس چگـوموا.امام فرى گفت:چـرنمى#دهند؟».حسن بصـر

سالت،بيان داشته است.مـاه ما اهل بيـت رند دربارند؟!اين آيه مثالى است كه خـداودار
ة» نمايندگان و فقهاى پيرو ما هستنـدى ظاهرمين#هاى آشكار#«قركيم و سـرزمين مبارسرز

سانند.ا به آنان مى#رند و مطالب ما رار داركه ميان ما و شيعيان#مان قر
اهى#اند…اىا دريافت كنند،ايمن از شك و گمرف دين ردم از اين طريق معارهر گاه مر

اف نگفته#ام،از اعتقاد بهه#اى!سخنى به گزى!اگر به تو بگويم جاهل اهل بصرحسن بصر
اا به ايشان وخلق رند به دليل ضعx و سستى،تمام كـارا خداوتفويض،اجتناب كن،زير

نساخته است».نظير چـنـيـنا  بر گناهان مجـبـورا به نـاروى ديگر ايشـان رننهاده و از سـو
٤٥با قتادة بن دعامة نيز نقل شده است.#(ع)#مباحثه#اى از امام باقر

ا بهآن ره استفاده فقهى از ظاهر قر#نحو#(ع)امام باقرآن:ج:تبيين مسائل فقهى با آيات قر
تد.مانند پاسخ آن حضرآن تبيين مى#نمواسطه قرا به واد تعليم مى#داد و مسائل فقهى رافر

نى من أين قلت إن#المسحى از سر و پا:أال تخبرد كفايت مسح مقدارة در موراربه سؤ ال زر
ه سبحانهّل به الكتاب من الل#:و نز(ص)ل الله#سوجلين؟فقال:«قال رأس وبعض الرببعض الر

?ËÓ√Ó¹Úb?¹ÓJÔrÚ≈ �Óvه يجب أن يغسل،ثـم قـال:«ّجه كل الـوّفنا أن»#فعـرÓžU?Ú�KÔË «uÔłÔ¼u?ÓJÔr.قال:«

�«ÚLÓdÓ.«o»:ثم فصل بين الكالمين،فقال#«ËÓ+«Ú�Ó×ÔÐ «udÔ¡ÔÝËJÔrأسفنا أن المسح ببعض الر»#فعر
ËÓ√Ó—ÚłÔKÓJ?ÔrÚ≈ �Óvجه فقال:«صل اليدين بالـوأس كما وجلين بالـرصل الرلمكان#«الباء»،ثـم و
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�«ÚJÓFÚ³ÓOÚs(ص)ل اللهسور ذلك رّ فسّ المسح ببعضهما،ثـمّأس أنصلهما بالرفنا حين و»،فعر#
ه#اىسرو پاره#اى ازدى:مسح به پارموكجافهميدى كه فرضه داشتم:از؛عر٤٦ه»عوّللناس فضي

هم كتاب خداطبقده و#بيان كر(ص)ل#خدا#سود:«هم رمو؟فرهمه آن دواجب است نه براز پاها و
آن مى#فهميم» كه ازÓžUÚ�KÔË «uÔłÔ¼uÓJÔr.مايد:«جل مى#فروّاى اين كه خداى عزل شده،برآن ناز

او عاطفه دست#ها»#كه با وËÓ√Ó¹Úb¹ÓJÔrÚ≈ �Ó�« vÚLÓdÓ.«oده:«مود،آن#گاه فرت بايدشسته شوهمه صور
همه#اشفق نيزده،و از اين اتصال مى#فهميم كه دو دست تامرموجه فرا متصل به وفق  رتا مر

?ËÓ+«Ú�Ó×Ô«u«ده:مودن فعلى ديگربين كالم فاصله انداخـتـه فـرد،آن#گاه بـاآوربايد شسته شـو

ÐdÔ¡ÔÝËJÔrف#«با»#در«حر»،كه از اين فاصله انداختن و ازÐdÔ¡ÔÝËJÔrمى#فهميم،كه مسح به«
ËÓ√Ó—ÚłÔKÓJÔrÚد:«موده و فركرصل به سرا واو عاطفه پاها ردن ون با آورچواجب است وبعض سر و

≈�Ó�« vÚJÓFÚ³ÓOÚsاين(ص)ل#خدا#سوى ديگرراجب است.از سو»#مى#فهميم مسح بر بعض پاها و#
٤٧دند».ده كرا ضايع كردم تفسير آن جناب رد،ليكن مرمودم تفسير فراى مرا برآيه ر

آنت به فهم قردم با آيات و تبيين احكام آن،دعوجيه مرآن و تواقع استدالل به قردر و
دان و#شاگـر(ع)مين#گز معـصـود هردم سلب شـده بـوآن كريم از مـرا اگر فهم قـراست؛زيـر

جاع نمى#دادند،بلكه به آنها مى#گفتند:ما امام و حجت حق برآن ارا به قرد رمخاطبان خو
ـ حتى در حد ظوشما هستيم و آنچه به قر ـ شما بايد آنآن كريم اسناد مى#دهيم  اهر و تفسير 

٤٨ال نيز نداريد.ا بپذيريد و حق سؤر

آنعمل به قر
ائت نيست،بلكه كتاب فهم و عمل نـيـزآن تنها كتاب قـره شد قرهمان طور كه اشـار

ه شده است.آن اشارط به قرايات مربومى#باشد كه به اين مطلب در اغلب رو
اايطى رآن،شرانجام يك عمل صالح همانند عـمـل بـه قـرايط نيكويى عـمـل:.شر١

ايط مهم حسنار آن عمل است.يكى از شرايط كيفيت و استمرمى#طلبد.از جمله اين شر
ست است،امين الهى به شكل دره عمل كه همان انجام فرنگى و نحواى عمل،چگواجر

نه كار متقن با كيفيتساندن آن است و گرمت و به انجام رايط،مداومى#باشد.از ديگر شر
اراى استمرد.بديهى است كه برد نظر از آن حاصل نمى#شواگـر نيمه تمام باشد،نتيجه مور

ادهى و عدم ارد.اگر با سست عنصـرمت نموانع مقـاوعمل بايد در مقابل سختى#ها و مـو
آند.در قراهد بوانجام خـوها بريده،ناقص و بى سـرها نيايد،كـارى،استقامت در كـارقو
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ـ جن)١٦/ ٧٢،ّ(الجن»ËÓ√Ó�]uÝ« Ú²ÓIÓ+UÔŽ «uÓKÓD�« v]dI¹ÓWÝ_ ÚIÓOÚMÓ¼UÔrÚ+ Ó¡UÎž ÓbÓ7ÎUمايد:«مى#فر ؛و اگر آنها 
اب مى#كنيم.ان سيراوا با آب فرند ما آنها رطريقه# ـ ايمان ـ #استقامت ورزو انس ـ #بر

؛٤٩ من العمل»ّمايند:«اإلبقاء على العمل أشد##در قسمتى از حديث مى#فر#(ع)امام باقر#
ع كار است.دن و در انجام آن تا آخر ماندن بسى سخت#تر از شروپاى كار بو
هى كه#يكبارمستمرا عمل غيرّد،امد داراه خوا به همرمت بر عمل اندك اميد نتيجه رمداو

مايند:د،قابل اعتماد و اميد بستن نيست.در حديثى ديگر مى#فـرت گـيـرانى صوراوبه فر
هاىب ترين كار؛محبـو٥٠»ّم عليه العبد و إن قـلجل ماداو«أحب األعمال إلى الله عـز و

د،اگر چه كم باشد.ند،آن است كه هميشه انجام شود خداوب نزخو
ند بسيـاراى خداوعمل بـرام برد كه دو#فهميده مى#شـو#(ع)ايت امام باقـرن رواز مضمـو

ات آن باشد كهآن و دستورب است كه اين عمل،عمل به قرب است و چه بسيار خومحبو
دگارى پروركت انسان به سونامه حرآن برا قرب#تر است زيرند محبواى خداومسلما اين كار بر

ىضايت بارد رآن و عمل به آن به كيفيت صحيح مورت  قرمت بر تالواين مداواست.بنابر
تعالى مى#باشد.

ى قابل مقايسه و تشـبـيـهآن كريم با هيچ چـيـزهر چند قـرآن:ت عمل به قـر.ضرور٢
شكا به نسخه پزان آن رديك شدن به ذهن مى#تـوت و به منظور نزنيست،اما بنا به ضرور

اى او نسخهشك برد و پزشك مى#رود پزمان نزاى درد بيمار بران مثال،فرد.به عنوتشبيه كر
سش پيش مى#آيـدد.حال اين پرخانه مى#روفتن دارو به دارواى گراى مى#نويسد،آن گاه بر

ب شدن كافىاى خوها براص دارودن به خواندن و دانستن نسخه و پى برف خوكه آيا صر
اى نيل بـهد كه اقدام#هاى يادشده،مقدمه اسـت و بـراهد بواست؟ به يقين پاسخ ايـن خـو

د.هيز نموده،پردى كه منع كرارد و از موشك عمل كرسالمتى بايد به دستور پز
ده،تمامداشتن#هاى آن عمـل كـرمان#ها و بـازآن كريم نيز چنين است و بايـد بـه فـرقر
اين،فت تا به سعادت دو جهان دست يافت.بنابرد به كار گرندگى خوا در زات آن ردستور

آند و البته اهميت عمل به قـرار داراندن و فهميدن،قرخوى و عمل به آن پـس ازآن پذيرقر
٥١##آمده است.##(ع)ايات اهل بيتها در روها و باربار

ان به خوبى#مى#تو##(ع)ل از امام باقرا در بخشى از حديث منقوآن رت عمل به قرضرور
؛به٥٢ بعمل»˙ه ال ينال ما عند اللـه إّمايد:«أبلغ شيعتـنـا أند آن جا كه مى#فراستنباط نمـو

سد مگر با عمل.حمت#هاى الهى نمى#راهب و رشيعيان ما بگو كه هيچ كس به مو
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ل نامان قبو#پاسخى است به آنها كه تصور مى#كنند تنها به عـنـو##(ع)اين گفتار امام باقر
ا در پيشگاه خدا داشتهگ#ترين مقام رانند بزر#مى#تو#(ص)از عشق به خاندان پيغمبرتشيع و ابر

اقعى آنهاى عمل گذاشته شده و شيعيان وباشند،در حالى كه مى#دانيم اساس اسـالم رو
الانش و اصو#و يار##(ع)نامه#هاى عملى علىنامه عملى آنان اقتباسى است از برهستند كه بر

داشت پشت سر كسى است.بنابر اين آنها شيـعـهتشيع از ماده مشايعت به معناى گام بـر
٥٣ند.ند كه پشت سر آنها گام بر مى#داراقعى خاندان پيغمبرو

#،از#(ع)ايات اهل بيـتآن است كه در روى عمل به قـرآن مساوات قرى از دستـورپيرو
#به جعفر جعفى(ع)ه شده است.امام محمد باقر#ان به آن اشاراو##فر#(ع)جمله سخنان امام باقر

دم يك شهر بگويند:تو آدمى كه اگر تمام مـرستان ما مى#شوقت از دود:«بدان؛آن وموفر
هگين نكند و اگر همه آنها گفتند:تو آدم خوبى هستى،بازا اندوبدى هستى،گفتار آنان تو ر

ضه كن.اگر ديدى بـها به كتاب خدا،عـردت رشحالت ننمايد؛بلكـه خـوسخن آنان خـو
ا كهك مى#كنى و آنچه رك بكن،ترا كه دستور داده ترآن عمل مى#كنى،آنچه رات قردستور

سناكى،درآن آمده ترات#هايى كه در قراسته،با ميل و عالقه انجام مى#دهى و از مجـازخو
ساند،دم به تو زيانى#نمى#رت گفتار مرا در اين صوردبار باش؛زيرجا و برد پابرش خواه و رور
آن باشد آنگاه چه چيزات قرت ضد دستورفتاران كتاب خدا نباشى و رلى چنانچه از پيروو

دت غافل مى#كند.بايد در انديشه نجات خويشتن باشى،نـه در فـكـر گـفـتـارا از خوتو ر
ا بهد رمى#خوريم كه يهود متعددى به آياتى برارآن نيز در مود قر.#همچنين در خو٥٤ان»ديگر
ËÓ+¬MÔÐ «uLÓ√ UÓ½ÚeÓ�ÚXÔ+ ÔBÓbÒ7Î� ULÓUانيم:«ا ند،در يكى از اين آيات مى#خوا مى#خوآن فرى از قرپيرو

+ÓFÓJÔrÚË Óð ôÓJÔ½uÔ√ «uÓË]‰ÓM Ó.UdÌÐ tË Óð ôÓAÚ²ÓdÔÐ «Ë¹PÓðUŁ wÓLÓMÎ7 UÓKË öOÓ≈¹]ÍUÓ. ÓðU]IÔÊu«؛به آنچه)٢/٤١ة،(البقر
ـ قرل كرناز ـ #ايمان آوريد كه تأييد و تصديق كننده كتابى است كه شما با آن سروده#ام#  كارآن 

ـ تو ـ و نخستين كافر به آن نباشيد و آيات مرارداريد  شيد و تنها درى نفروا به بهاى ناچيزت 
ا پيشه سازيد.ابر من تقوبر

فكعب بن األشرايت شده است:«كان حيى بن أخطب وه اين آيه رو#دربار##(ع)از امام باقر
افوّ#فحر#(ص)ا بطالنها بأمر النبىهود فى كل سنة فكرد لهم مأكلة على اليهون من اليهوو آخرو

هىف و گرواى حيى بن اخطب و كعب بـن اشـر؛#بـر٥٥اة فيهاصفتـه»لذلك آيات من التـور
تيب دادهديان ترف يهود،هر ساله مجلس ميهمانى بسيار مجللى از طـرديگر از عالمان يهو

ا از دست بدهند.به همينآن،آن منافع ردند،با تصديق و تأييد قراضى نبواد رمى#شد.اين افر
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د،به##بو#(ص)صاف پيامبر اسالممينه اوا،كه در زده،آياتـى از آن را تحريx كرات رجهت تور
ختند.ازير مى#شد#ـ  فرول#هايى كه به جيب آنها سربهاى ناچيز ـ مجالس و يا پو

هاى الهى و عالقه شديدمانى از دستوركشى و نافرحيه سرهمان طور مى#دانيم كه رو
ى درده است،ماهى#گيره كرآن بدانها اشارد و آياتى از قرد بوگى#هاى يهوبه مال دنيا از ويژ

ا تعطيـلد روز شنبه رمان داده بود فرند به يهـوشنبه يكى از مظاهر اين عالقه است:خـداو
دند،دلشان نمى#آمدل حكم الهى بوهى از آنها كه كنار دريا مى#زيستند و مشموكنند؛اما گرو

ىهاى شنبه ماهى#هاى بيشتـرند.اتفاقا روزان و چشمگير بگـذراوآن روز از ماهى#هاى فر
دند تا آن كه عذاب خدا آنهاى مى#كرى روز شنبه نيز ماهيگيرفند و حيله گرمى#آمد.آنها با تر

ËÓ�ÓIÓbÚŽ ÓKLÚ²ÔrÔ�« ]cs¹ÓŽ« Ú²ÓbÓËÚ+ «MÚJÔrÚ. wانيم:«آن چنين مى#خومينه در قرفت.در همين زا گرا فرر

��«]³ÚX. ÓIÔKÚMÓ� UÓNÔrÚM Ô½uÔ7 «udÓœÓ…Îš ÓÝU¾sOÓ«ديانى)#كه در روز؛قطعا حال كسانى#(يهو)٢/٦٥ة،(االبقر
نگاه شديد كه)#به آنها گفتيم:همچـودند،دانستيد.(و نيز به عذاب مـا آمانى كرشنبه نافر

د شده در آييد و آنها چنين شدند.بوزينگان طر
/٢ة،(البقر»Ó−ÓFÓKÚMÓ¼UÓ½ UÓJÓ� ôULÓÐ UÓOÚsÓ¹ ÓbÓ¹ÚNÓË UÓ+Óš UÓKÚHÓNÓË UÓ+ÓuÚŽEÓWÎ� KÚLÔ²]IsO.مايد:«در آيه بعد مى#فر

» و پشتÓÐ UÓOÚsÓ¹ ÓbÓ¹ÚNÓU+اقعه#«ى آن واى پيش روتى برس عبرات و درا مجاز؛ما اين جريان ر)٦٦
ار داديم.»#قرÓš UÓKÚHÓNÓU+آن#«

»،ÓÐ UÓOÚsÓ¹ ÓbÓ¹ÚNÓU+د از «مايد:مقصـوضيح مابين يديها و ماخلفها مى#فـر#در تو(ع)امام باقر#
صت مخصوس عبر»#ما مسلمانان هستيم.يعنـى ايـن درÓš U?ÓKÚHÓNÓU+اد از#«مان و مرنسل آن ز

مان و ائمهن شك سخنان معصو# بدو٥٦د.ا شامل مى#شود و همه انسان#ها رائيل نبوبنى اسر
ح#با شر##(ع)ده است.امام باقـرآن كريم بـوانى قـرشنگر معناى آيـات نـوره رو##همار#(ع)اطهـار#

اى آيندگان تشريح مى#نمايد.اى گذشتگان و هم برا هم برآن رات قرى از دستورم پيروآيه،لزو
فى شده است از جملهآن از بهترين عمل#ها معرات قرعمل به دستورترين اعمال:.بر٣

ة و إنّّنه ما عمل بالسّ أفضل االعمال عندالـلّمايد:«إن#كه مى#فر#(ع)در حديثى از امام باقـر
ند متعال آن عملى است كه طبـق؛همانا با فضيلت ترين عمل#ها در پيشگاه خـداو٥٧ّ»قل
چه اندك و ناچيز باشد.د،گرت پيامبر انجام گيرّسن

ديx عمل به سنت پيامبـر و اهـلآن در ربديهى است كه در اين حديث عمـل بـه قـر
د.م مى#شوآن معلوجه به اين مسأله اهميت عمل به قرد.بنابر اين با توار دار##قر#(ع)بيت
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آن و سالمت آن از تحري� و باطلب:اعجاز قر
ا همان جامعيتآن رم،يكى از جنبه#هاى اعجاز قر#آن شكافنده علو#(ع)امام محمد باقر

انبها و بى نظير مى#باشد.ايشـانم،گرنده همه مطالب الزگيـرل آن مى#داندكه در برو شمو
له فى كتابـه أنز˙م القيامه اة إلى يوّ تحتاج اليـه االمًه لم يدع شيئاّ اللّمايـد:«إنچنين مى#فر

ىند از هيچ امر؛خداو٥٨ يدل عليه»ً و جعل عليه دليالًله و جعل لكل شىءحداسونه لرّوبي
ا درده است،مگر آن كـه آن رده است،فرو گذار ننمـود نياز امت تا روز قيامت بـوكه مور

ى،حدىاى هر چيزند بر#بيان داشته است.خـداو(ص)ش#اى پيامبرستاده وبركتابش فرو فر
او داللت نمايد.اهنمايى كه براى آن رار داده و برقر

آن دردانگى و پويايى قرمينه،به جاود در اين زى از كالم خـوت در بخش ديگرحضر
م ماتتلئك القـوم ثم مـات اولت فى قو اآلية اذا نـزّه مى#كند:«و لـو أنمان#ها اشـارهمه ز

ات وه،مادامت السمـاوله على آخرّى أوآن يجرآن شىء و لكن القراآلية،لما بقى من القـر
م سپسل مى#شد و آن قومى،نازد قوآن هنگامى#كه در مور؛#اگر هر آيه اى از قر٥٩ض»األر

مانى كهآن تا زى باقى نمى#ماند.بلكـه قـرآن چيزدند،آن آيه هم بى#اثر مى#شد،از قـرمى#مر
#با اين#(ع)ايت مذكور امام باقر#تبط است.در روش مرلش با آخرمين برپاست اوآسمان و ز

مانح مى#دهد كه اين كتاب آسمانى با گـذر زنه شرا بدين گوآن رمز اعجاز قـرد رگفتار خو
ا مى#باشد.نده و كاره مطالب آن در همه اعصار نو،زارد و هموده و كهنه نمى#شوسوفر

نه تحريفى،چه تحريx به زيادى و چه تحريxآن از هر گوعلماى شيعه معتقدند قر
#است.اين اعتقاد شيعه##(ص)مان پيامبرآن زنى همان قـرآن كنون است.و قربه كاستى مصو

داختن به همه آنها نيستصت پرمبتنى بر داليل عقلى و نقلى مى#باشد كه در اين مقاله فر
دى در امان نماندهند تحريx و نابوآن كريم از گزد.قرى از آن بسنده مى#شـوو به مختصر

.عالمه(ع)ى#ها و حمايت#هاى اهل بـيـت#انه دانش،تالش،جان نثـاراست مگر به پشـتـو
آن سالم از تحريx مانده اسـت وـ معتقد است كه قر١٣٥٢فى ـ#ار متوگوبالغى عالم بزر

ط به تحريxت اغماض از سندهاى# شان#ها غالبا ضعيx و يا مربوايات تحريx در صوررو
ه مى#كند:أنهه اشار##در اين بار#(ع) #از امام باقر#٦٠ايتى به سند كلينىى هستند و به ذكر رومعنو

ه إلى أن قال:«و كان من نبذهم الكـتـاب أنّى اللصاه بتقـو أوًكتب إلى سعد الخير كتـابـا
؛نشانه پشت سر انداختن كتـاب٦١نه»عونه و ال يرده فهم يـرووا حدوفوفه و حرا حروأقامو
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دند.آنـانا تحريx نمودش رلى حـدوا نگاه داشتند،وف آن رد كه حروسط آنان،اين بـوتو
عايت نمى#كنند.ايت مى#كنند را در حالى كه روكتاب ر

ىد از تحريx،تحريx لفظى نيست بلكه منظور از آن تحريx معنودر اين جا مقصو
ند.انديشمندان مسلمانل ندارا قبوا انديشمندان مسلمان غالبا تحريx لفظى راست،زير

آن،به داليل متعدد نقلى ـ آيات و احاديـثى قراى اثبات تحريx ناپذيرهان برآن پژوو قر
آنى آيه نفىده اند.از جمله داليل قراهد تاريخى و…استناد نمو##ـ،عقلى،شو##(ع)مانمعصو

ôÓQÚðtO�« Ú³ÓÞUqÔ+ sÚÐ ÓOÚs¹ ÓbÓ¹ÚtË Ó+ ôsÚš ÓKÚHtð ÓMÚeq¹Ï+ sÚŠ ÓJrOÌ ¹ح زير است:«باطل است كه به شر

ŠÓLb?O«،اغ آننه باطلى،نه ازپيش رو و نه ازپشت سـر،بـه سـر؛كه هيچ گـو)٤١/٤٢(فصلت
ل شده است.ند حكيم و شايسته ستايش نازى خداوسوا كه ازنمى#آيد،چر

آن مجيد است كهه#«ذكر و كتاب»#در اين آيه و آيه ماقبل آن،قراژد از وبى#شك مقصو
ند باصيx شده است.خـداو»#توðÓMÚeq¹Ï+ sÚŠ ÓJ?rOÌ»#و#«e?¹eŽ»،«¹ ôÓQÚðtO�« Ú³ÓÞU?qÔصاف «به او
٦٢آن نفى مى#كند.ا در قرع تغيير و تبديلى ر»#هر نوôÓQÚðtO�« Ú³ÓÞUqÔ ¹ت#«عبار

آن از تناقض و كذب استد از اين آيه صيانت قرمدعيان تحريx گفته#اند كه:مقصو
#آمده است:«ال يأتيه الباطل من#(ع)ايت امام باقـرنه پيش از آن،و نه بعد از آن و لذا در رو

ال من قبل اإلنجيل،و الزبور،و ال من خلفه أى ال يأتيه مـن بـعـده كـتـاباة، وقبل التـور
نفى باطل از تناقض نيست،بلكه آيه عاميبطله».كه پاسخ داده شده،آيه شريفه منحصر بر

٦٣ن مانده است.ن تحريx و تغيير مصونه باطل هم چوآن از هر گواست و قر

آنج:مجاز در قر
آن بحث مى#كند.استعـمـالى قره الفاظ مجـازآن،دانشى است كه دربارات قـرمجاز

ت داشته و از زيبايى#هاى زبان عربى بـهى شهرب در قالب اسناد مجـازمجاز در لغت عر
فته است.بهان به كار راوآن كريم فرعى از مجاز در آيات قرنه#هاى متنود.نموشمار مى#رو

ه مى#كنيم:نه اى از آن اشارنمو
[7Ó‰UÓ¹ Ó≈ UÐÚKfOÔ+ Ó+ UÓMÓFÓpÓ√ ÓÊÚð Ó�Ú−ÔbÓ� LÓš UÓKÓIÚXÔÐ OÓbÓÍمايد:«ند كه مى#فرل خداومانند اين قو

√ÓÝÚ²ÓJÚ³?ÓdÚ Ó√ ÓÂÚM ÔMÚXÓ+ s?Ó�« ÚFÓ�Us?O«،؛گفت:اى ابليس چه چيز مانع تـو از سـجـده)٣٨/٧٥(ص
دى.ترين بودى،يا از برديد؟آيا تكبر كرا آفريدم گرد او رت خوقى كه با قدردن بر مخلوكر

د:«يد»#در زبانمود،امام فـرال نموه اين آيه سؤ#دربـار##(ع)محمد بن مسلم از امام باقـر
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Q«Ú³dÚŽ ÓKÓ+ vÓUد:«ان شاهد ذكر نموا به عنوت و نعمت است و اين آيه رعربى به معناى قدر

¹ÓIÔ�uÔÊuÓË Ó–«ÚMÔdÚŽ Ó³ÚbÓ½Óœ UÓË«ÔœÓ– Ó¹_« «Úb≈ ½]tÔ√ ÓË]»««،ابر آنچه مى#گويند شكيبا باش،؛در بر)٣٨/١٧(ص
ت.مبنى برا.ذااأليد،يعنى با قدرت و توبه# كار رد صاحب قدرو به خاطربياور بنده ما داو

اندى#مى#توك لفظى است،هم در معناى حقيقى و هم در معناى مجازاين كه كلمه#«يد»#مشتر
ى آن به كارد كه در اين آيه در معنى حقيقى آن استعمال نشده بلكه در معنى مجازبه كار رو

٦٤فته است.ر

ىنتيجه-گير
##در دويست#(ع)ل خدا و ائمه طاهرينسوفت كه ران نتيجه گربنابر آنچه گفته شد مى#تو

ائت و فهم آياتف تعليم قرا صرد رت خوّدند،همدم بوو شصت و هشت سالى كه بين مر
##(ع)انى امام باقـر#مه نوردند.يكى از اين منـظـوآن مجيد نمواى عمل به قـرى برمينه سـازو ز

د كه ايشانشن مى#شوآن از ايشان نقل شد،اين حقيقت روه قراست كه با بياناتى كه در بار
ت به هنـگـامائت زيبا،سـكـوه قراياتى دربـارد.روآمد بـوه و سرآن،اسـوعايت حق قـردر ر

د شده كهارد اختصاص داده وا به خوائت رد قرارآن كه بيشترين موائت قرائت،فضايل قرقر
ائتى است##مى#باشد قـر##(ع)جه امام باقرد توائتى كه مورا نشان مى#دهد.قـرع رضواهميت مو

اندنخوى و عمل به آن پس ازآن پذير#باشد.قر##(ص)ل خداسواتر و از جانب راقعى كه متوو
#آمده##(ع)ايات امام باقـرهـا در روها و بارآن بارد.البته اهميت عمل بـه قـرار دارو فهم آن قـر
ندآن كريم از گـزد.قرار دار#قـر#(ع)#و اهل بيـت##(ص)ديx عمل به سنت پيـامـبـراست و در ر

#.(ع)انه دانش،تالش و حمايت#هاى اهل بيت#تحريx در امان نمانده است مگر به پشتو
اتده است.مجازه نمونه تغيير و تحريفى منزا از هر گوآن،آن ر#با نفى باطل از قر##(ع)امام باقر

#در مسير#(ع)آن بحث مى#كند.امام باقـر#ى قـره الفاظ مجازآن،نيز دانشى است كه دربـارقر
ده وفته اند نيز تبيين نمـود به كار را كه در غير معناى حقيقـى خـوه#هايى راژآن،وتفسير قـر

ده#اند.شن كرا رواقعى آن#ها رمعانى و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهى/ترّ#/عالمه حل#(ع)ده امام ازندگى دو.نگاهى بر ز١

دى.محمد محمدى اشتهار
ـ تحقيقاتى دار العر.بربال انديشه/مر٢ فان/پايگاهكز علمى#

.١سانى استاد حسين انصاريان/اطالع ر
ت،؛ العنكبـو٣١و٧٥/٢؛االنفـال،١٠٩/١٦نس،.يو٣

٢٩/٥١
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.١/١٦٧اغب اصفهانى،آن#،ردات فى غريب القر.مفر٤
.١.بربال انديشه/٥
 .٢١٦جات،.بصائر الدر٦
.٢/٦٣٠. الكافى، ٧
.٥٩٤-٥٩٣.همان/ ٨
.٥٩٣.همان/٩

.١١ف/آن و رؤياى هفت حرل قر.نزو١٠
.١٣.همان/١١
شد كه اشـخـاص مـشـك بـه دول بـو.در قديـم مـعـمـو١٢

ند.ل ببرفتند از چاه#ها آبى بكشند و به منازفتند و مى#رمى#گر
.١/٢٢٤ى،.حماسه حسينى،شهيد مطهر١٣
.٣٢٨ى/#،شاكر#(ع)ة االمام الباقر.سير١٤
 .٢/٢٩٥.تفسير عياشى،١٥
.١١ستمى/ست/راز دو.نماز ر١٦
.٧/٧١نه#،.تفسير نمو١٧
/بـاب حـكـم١٥/١٦٢.جـامـع أحـاديـث الـشـيـعــة،١٨

آن.ء القراالنصات و االستماع إذا قر
.٤/٢٦١ائتى،نور،قر.تفسير١٩
 .٢/٦٢٧.الكافى،٢٠

.٤/٢٦١.تفسير نور،٢١ 
.٢/٣٠٢.كشx الغطاء،٢٢
.٢/٦١٢.الكافى،٢٣
.١١ق/اب األعمال،شيخ الصدو.ثو٢٤
.٢٨١.عدة الداعى/٢٥
.١١٥ق/.األمالى،شيخ الصدو٢٦
.٤/٥٥٦نه،بابايى،گزيده تفسير نمو.بر٢٧
اب االعمال وات گزيده#اى از كتاب ثو.پاداش و مجاز٢٨

.١٦عقاب االعمال/
.١٩.همان/٢٩
.٢١.همان/٣٠
.٦.همان/٣١
.٨.همان/٣٢
.١٠.همان/٣٣
 .١٥.همان/٣٤
.٩.همان/٣٥

تربيت در نهج البالغه..تعليم و٣٦
.٢آيينه نهج البالغه/آن در.قر٣٧
.١/١٨آن كريم،.تفسير تسنيم قر٣٨
.٢/حديث٢/باب٣٤٩و٤٦ار/.بحار األنو٣٩
ستا نـادرن رفت اين نسبت بـه اخـبـاريـو.آية اللـه مـعـر٤٠

م استر آبادى بيانحوا مانند مرخى از آنها رمى#داند و اعتقاد بر
اهرمى#كند كه ايشان هيچ گاه معتقد بـه عـدم حـجـيـت ظـو

.١/٨٨ن،نيست؛التفسير و المفسرو
.١/١٨آن كريم،.تفسير تسنيم قر٤١
.٢آن در آيينه نهج البالغه/.قر٤٢
.٢/٣٠٠قى،.المحاسن البر٤٣
.٦/٨٧ى،ثر،جعفر.كو٤٤
 .٩٤ابى/،تر(ع)ندگى سياسى امام باقر#.ز٤٥
.١٥٠ـ١/١٤٩.المعتبر،محقق الحلى،٤٦
.٥/٣٧ان،.الميز٤٧
.١/٢٥.تفسير تسنيم،٤٨
.٩/١٩٠اهر الكالم،.جو٤٩
.٢/٨٢.الكافى،٥٠
.١ه بندگى/شيومضان و.ر٥١
.٢/٣٠٠.الكافى،٥٢
.٨٧ندگى/س ز.يكصد و پنجاه در٥٣
.٥/١٨ار،االنو.داستانهاى بحار٥٤
.١/٢١٠آن#،.مجمع البيان فى تفسير القر٥٥
ى.آن،جعفر.در سايه قر٥٦
.١/٧٠.الكافى،٥٧

.٨٩/٨٤ار،األنو.بحار٥٨ 
.١/١٠.تفسير عياشى،٥٩
.٦٣٢ـ ١/٦٣١.الكافى،٦٠
.١/٢٥آن#،حمن فى تفسير القر.آالء الر٦١
آنى الفاظ قرى و يا تحريx ناپذير.مقاله«تحريx پذير٦٢

آنى بيـنـات،سـالو كتاب مقـدس»،شـمـخـى،نـشـريـه قـر
.٩٠،پاييز٣ههيجدهم،شمار

.٢١٠آن/ .البيان فى تفسير القر٦٣
.٣٣٠/(ع)ة االمام الباقر.سير٦٤


