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 *                                                                                                         سهيال پيروزفر
چكيده

 نيز بـا(ع)ضا ف كتاب الهى است.امـام�ر تبيين معـار(ع)ه أطهـار ّسالت مهم أئـمر
صتى بهمندى هاى عصر،در هـر فـرت ها و نيـازجه به فضاى حاكـم و ضـرورتو

االتح و پاسخ به سؤف عميق و معانى دقيق آيات و دفع شبهات مطرتبيين معار
ه هايى است كهجه به آموز تو(ع)ايات امام جه در روداختند، از نكات قابل تومى پر
مينه هاى فهم بهتر كتـابند و زآن مشهورآنى و تاريخ قرم قره با عناوين علوامروز
دانگـى آنآن و جاول قراهم مى كنند،از اين ميان محكم و متشابه،نـزوا فرالهى ر

سى و تبيين هستند. قابل برر(ع)ضا ايات امام رمباحثى هستند كه در البه الى رو
اياتعات و تحليل هر يك؛ از روضون در اين موناگواء گوجه به آراين مقاله با تو

فته است.ه گرست بهر در تعيين نظر در(ع)ضا امام ر
ل دفعى و تدريجى،آنى،محكم و متشابه،نزوم قر، علو(ع)ضا امام ره ها:اژكليد و

ىآن،تحريX ناپذيردانگى قرجاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
سى مشهد.دو* عضو هيئت علمى دانشگاه فر
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بيان مسأله
م نقلى و عقلى وسعه علوشد و توو ر(ع) ضا ان امام رجه به فضاى حاكم در دور  با تو

ى ساير اديانآن از سوه قرد آمدن شبهاتى دربارجوپيدايش مكاتب كالمى و عقلى … و به و
ى، اعجاز،آن و نسبت آن با حديث، تحريX ناپذيرط به جايگاه قرقه ها مباحث مربوو فر
هح در اين دورعات مطـرضوجمله موآن ازل قـرل و كيفيت نزوآن، سبب نـزودانگى قرجاو

است.
لفه هاى زير است:دن اين تحقيق مبتنى بر مؤشمند بو رو

ى ميدانى در منابع حديثى عامه و خاصه نشان مى دهدى: جستجوالX:جامع نگر
آن باشد،اندكآنى و تاريخ قـرم قرتبط با علوت كه مرسيده از آن حضـرايات ركه تعداد رو

است.
عضواء در موترين و مهم ترين آراج مشهـورب:جستجو در منابع مختلX و استخـر

.(ع)ضا ايت امام رد بحث و تطبيق آن با رومور
ى به تحليلضوايات رش روارنده ضمن گزصيفى است نگاره تحقيق، تحليلى توشيو

اياتى رودآورع،ضمن گرضوح اين موداخته است.هدف از طران پراء ديگرائه آرا و ارمحتو
ان،تبيين و ترويج ايناء ديگـرآنى به منظور تأييد يا نقـد آرم قرخى مباحث علوتبط با بـرمر

شمند است.اث ارزمير

آمددر
ضا با كنـيـهسى ملقـب بـه الـرامام على بـن مـو:(ع)ضا ان امـام رفضاى حاكـم بـر دور

 ق ـ يعنى:سـال١٤٨اى شيعيان در سـال الحسن الثانى هشتمين پـيـشـوالحسن يا أبـوأبو
 ق پس از١٨٣د و در ـ در شهر مدينه، چشم به جـهـان گـشـو١ (ع)شهادت امـام صـادق 

ادث مهمى استاه با حوان امامت ايشان همرسيد. دور به امامت ر(ع)شهادت امام كاظم 
(ع)ا بر امام صه ر ق كه با شيعيان دشمنى داشتند و عر١٨٨مكيان در دى بركه از جمله نابو

النى ميـان ق و جنگ هاى طـو١٩٣شيد در ن الـرگ هارودند،مرده بـوشان تنگ كـرو پدر
به آنجـا در (ع) ت اماماسان و هجرمت از بغداد به خراقفيه،انتقال حكـوندان او،فتنه وفرز

ش مباحثات فقهى، كالمى،جمه آثار و گسترم بر اثر ترسعه علودو سال آخر حياتشان، تو
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عقلى و…مهم ترين آن هاست.
دخورده است، اما برن بومان با خالفت هـارو هم ز(ع)ضا ان امامت امام ر بيشتر دور

تباط بات از طريق ارش نشده است از اين رو آن حضرارت گزتند و نامناسبى با آن حضـر
ادسش�ها، ايـرف� و تبيين آن�و پاسخگويى به پـرم و معارشيعيان و طالبان علم،نشر عـلـو

ا هدايتاد خاص جامعه اسالمى رش افرانى در مناسبت هاى مختلX و آموزخطبه و سخنر
د.آنشده بواهم تراى امام فرمينه فعاليت برمكيان زه برص پس از دور.به خصو٢دندمى كر
.٣سيداهد رن به ايشان آسيبى نخود كه از ناحيه هاروده بو با اطمينان اعالم كر(ع)ت حضر

ادگى امينالنى خانوى هاى طوگيرسيد، دراى شيعيان به اتمام رامى بران امين نيز به آردور
تن صـورمى با مأموى، بيعت عـمـو هجر١٩٨د. در ا مساعدتر مـى كـرمينه رن زبا مأمـو

كز به مر٢٠١ در سـال (ع)ضا كز خالفت از بغداد به مرو منتقـل شـد و امـام رفت و مـرگر
ت تحميـلا به اجبار بر آن حـضـرد راليت عهدى خـون منصب وخالفت احضار و مـأمـو

ت در مرو كمتر از سه سال است..مدت اقات آن حضر٤دنمو
ف دينى در تبيين معار(ع)ت هنگى، علمى آن حضـر حجم زيادى از فعاليت هاى فر

سش و پاسخ دران اديان و مذاهب ديگر و پره و مباحثه هاى ايشان با پيرودر قالب مناظر
عات فقـه،ضوى در موايات بسيـاره بر ايـن روعات كالمى و اعتقادى اسـت عـالوضومو

ش به يادگار مانده است،گسـتـر (ع)تآن از آن حضرل، عقايد، اخالق و تفسيـر قـراصو
م اصحابه سوش گروى أحاديث شيعه و پرورمباحثات كالمى�و�فقهى،�آغاز جامع نگار

ه به شمار مى آيد.هنگى اين دورادث فراجماع از مهم ترين حو
ان امامص از دوره به خصـوّايات أئـمخى از روتحليـل بـر:(ع)ضا آن در نگاه امـام رقر

هى از اصحابع تدوين احاديث گروجه به شرو به بعد نشان مى دهد با تـو(ع)محمد باقر
هّى أئمضع گيرائه داده اند و همين باعث موا اره سنت ديدگاه�هاى خاصى رحديث در بار

ت بيش از نيـازّآن به سند، نياز قـرل مدعى بـوشى آمده است:مكحـوارشده است در گـز
٥ج إلى السنة من السنة إلى الكتاب.آن است:الكتاب أحوت به قرّسن

آند،بلكه حديث حاكم بـر قـرآن بايد با معيار حديث همـاهـنـگ شـوعا كه قـرّاين اد
د.انى دارفدارن نيز طره است كه البته تا كنوح در آن دوراست. از مسائل مطر

ة قاضية علىّده است:السنا از يحيى بن أبى كثير نقل كرف راعى اين جمله معرواوز
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آنده�و قرآن�بـوه حاكم�بـر�قـرارت هـمـوّ على الـسـنـة؛سـنًالكتاب و ليس الـكـتـاب قـاضـيـا
د.متى�نداربر�آن�حكو

خى از محدثانى ديگر برايى منعكس شده از سوخى كتاب هاى رو اين سخن در بر
د ازه از احمد بن حنبل كه خـوقتى در اين بارنه واى نموا نپسنديده اند. بـرت  آن رّأهل سن

ّة السـنّل أنال شد گفت:ما أجسر على هذا أن أقـوأصحاب حديث به شمار مى آيـد سـؤ
ة تفسر الكتاب و تبينه؛ من گستاخى نمى كنم كـه بـگـويـمّ السـنّقاضية على الكتـاب،إن

٦آن است.ر و مبين قرّت مفسّآن است، بلكه سنت حاكم بر قرّسن

آن چيست؟ه قرسيدم: نظر شما دربـار پـر(ع)ضا ريان بن صلت مى گويد: از امـام ر
آن كالما؛قـروّه فتـضـلا الهدى فى غـيـرالتطلـبـوه وه التتـجـاوزوّدند:«كـالم الـلموامام فـر

اها در غير او نجوييد كه گـمـراتر نرويد و هدايـت رخداست، از آنچه او گفته اسـت، فـر
اه سعادت در تمسك بـهشن مى كند كه هـدايـت و ر، رو (ع).اين سخن امام٧مى�شويـد»

اهى است؛فتن بر آن يا پس ماندن از آن، گمرآن است و پيشى گره ها و داده هاى قرآموز
 خالص است.ّآن كالم خدا و حقا قرزير

آن و عظمت مفاهيم و داليله قر دربار (ع)ضاى امام رش مى كند روزارق گزشيخ صدو
اهار و ر استو�هند، و دستگيرآن، ريسمان محكم خداود:«قرموآن فرشن و اعجاز نظم قررو
نقش و رود، و از ارزن مى سازهنموا به بهشت رست كه انسان سالك رشن و مستقيم اورو

ده است، بلكه�حجت و دليـل وص و معين نبـومانى مخصـواى زآن،برا قرنمى افتد،زيـر
نه باطلى نه از پيش رو و نهمان ها است كه هيچ گو ز�اى همه انسان ها در همههان خدا بربر

ل شدهند حكيم و شايسته ستايش، نازى خداوا از سواغ آن نمى آيد زيراز پشت سر به سر
٨است.

ت�هاىهاى انسان و ضـرورى همه نـيـازآن پاسخگـو در بيان اين كه قـر(ع)ضـا امام ر
دى خوا به سولش رسوند رمايد:«خداوى بشر است مى فرندگى مادى و معنواجتماع در ز

ستاد،ا بر او فرو فرآن راى او كامل ساخت و قـرا براند،مگر پس از اين كـه ديـن را نخوفر
د، احكام و هرام،حدوآنى كه در آن همه چيز به تفصيل بيان شده است و حالل و حـرقر

آنمايد:«ما در قرآن مى فر قر�هند دربارمند مى باشند».خـداودم بدان نيازى كه مرچيز�ديگر
٩.)٣٨ / ٦(االنعام،ديم» گذار نكراز بيان هيچ چيز فرو
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دى خـوا به سوش رمانى پيامـبـرند زمايد:«خـداوت مى فـردر حديثى ديگر آن حـضـر
شنگر همه چيز است ود، كتابى كه رول كرا نازآن را كامل و بر او،قراند كه دين او راخوفر

مندند، در آن به طور كامل بيـاندم بدان نيازد و احكام و هر آنچه مرام و حدوحالل و حر
شده است».

حيدىص جنبه�هاى تومينه هاى مختلX به خصو� كه در ز (ع)ضاى امام رايات تفسيررو
ال در پاسخ به سؤًالمان صادر شده و معموجه به فهم مخاطبان و نياز زو اعتقادى… با تو

ده و آنآن استشهـاد كـرد به آيات قـراى اثبات ادعـاى خـوده كه مخاطـب بـريا شبهاتـى بـو
داخته،در ميان تفاسير مأثور نيز به تفسير صحيح و تبيين تفكر ناب اسالمى پر(ع)ت�حضر

اكنده است.پر
 در (ع)ضاد مسند امام ران قدر خودى در كتاب گرم آقاى عطارحوتالش مر نويسنده پر

ايت در بخش تفسير آيـات رو١٩٣آن و  فضل قـر�هايت دربار رو١٦باب «كتاب التفسيـر» 
ى ايشانايات تفسيـرقطع اين تمـام روده اند؛ به طوره ها جمع كـرتيب سورمختلX به تـر
محوهان مـرسى اجمالى در كتاب البرنده اين سطور با يك بـررنه نگاران نمونيست به عنـو

ايات يافته است كه پااليش اين رو(ع)ضا ائت از امام ره برايت فقط تا سور رو١٥٤انى بحر
سط نخبگان درايى و سندى به كمك مبانى فهم و نقد حديث توسى هاى دقيق محتوبا برر

د.اين فن پيشنهاد مى�شو

آنى:م قرعلو
قانى هرد.زرآن كريم باشد؛ گفته مى�شـوع آن قرضوآنى به دانش هايى كه موم قرعلو
ى.رو١٠آنى دانسته استم قرا علوده و يا مستند به آن باشد رآن بوا كه در خدمت قرعلمى ر

اآن رسش هاى متعلق به قـرد و پردازآن مى پرفته اين علم به مباحث كلى شناخـت قـرهم ر
پاسخ مى دهد.

هد كه دربـاره هايى گفته مى شوارعه مسائل و گزآن�به مجمـوم قره اصطالح علوامروز
آن سخن بگويد.عات منتسب به قرضوآن يا يكى از موقر

.١١ دانسته اند٦ و ٥ن هاى ط به قرا مربـوآنى رم قرپيدايش اصطالح تخصصى علـو
م به كارن چهارم يا ابتداى قرن سوم قران كتابى متعلق به نيمه دوچه اين اصطالح در عنوگر



٢١٨ (ع)علوم قرآن و امام رضا  سال�بيست و دوم

ىء بانام الحاو جز٢٧ ق ـ كتابى مفصل در ٣٠٩فته است؛ إبن نديم به إبن مرزبان ـ م.ر
اى اين كتاب در اختيار نيست.كه البته اطالعاتى از محتو١٢آن نسبت مى�دهدم القرفى علو

سى به عربى كتاب از فار٥٠جم بيش از هيخته و متـرد أديبى فرجز اين كه إبن مرزبان خو
ى در اينده است إبن األنبارآن» بـوم القرى صاحب «عجايب علوده و استاد إبن األنبـاربو

ه�هاف، مصاحX، تعداد سور حر٧آن بر ل قرآن، نزون فضائل القرعاتى چوضوكتاب به مو
١٣داخته است.و آيات و كلمات پر

هآن كه امروزتبط با قـرخى مسائل مـره بر دربار(ع)ضا د امام راين مقاله به بيان رويـكـر
ارد بحث قـرآنى مورم قره علـوخى ديگر در حوزآن و بره تاريخ قـربعضى از آن ها در حـوز

داخته است:ند، پرمى�گير

آنل قرمان نزوال/:بعثت و ز
.اما بر اسـاس١٤مضان دانسته شده استك رآنى شب قدر در ماه مبـارل آيات قرنزو

آن هنگام بعثـتلين آيات قـرايات،مشهور است كـه اوى از روداده هاى تاريخى و بسيـار
ل شده است و پس از آن طى بيست و اندى سال ايندر چهل سالگى ناز(ص) م ل اكرسور

د شاهد ايـنمضان ادامه داشته است.مسلمانـان خـومضان و غيـر رل شب يـا روز، رنزو

ËÓ�ÔdÚ½¬Îمايد:«ند مى فـرده اند و خداول تدريجى بـونزو UÓd?Ó�ÚMÓÁUÔ� ²ÓIÚdÓ√ÓÁÔŽ ÓK?ÓM�« v]”UŽ ÓKÓ� vÔJ?ÚYÌ

ËÓ½Óe]�ÚMÓÁUÔð ÓMÚe ö¹ «١٧/١٠٦اء،(االسر(.
ا هم ر(ص)م ل اكرسوف است كه مبعث رايات شيعى معروخى رواساس برهم چنين بر

آن در شبى ازل قرنه نزوجب مى دانند.حال چگوه علق در ماه رل آياتى از سورمان با نزوز
ل تدريجى آياتجب و با نزودر ماه ر(ص) م مضان با بعثت نبى اكرشب هاى قدر در ماه ر

در بيست و چند سال قابل تطبيق است؟

له نزوب:نظريه هاى مختل/ دربار
ح است:ح شده است كه به طور خالصه به اين شره حداقل سه نظر مطردر اين بار

ه مى كنند؛ منظـور ازآن اشاراى قـرل دفعى و تدريجى برخى به دو نـزوبرل:نظريه او
ت به تدريج و به مناسبت هاى مخـتـلـXل حيات نبول تدريجى اين است كـه در طـونزو
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ل تدريجى چنان كه پيش از اين گفتهل شده است،اين نزو ناز(ص)م آنى بر نبى اكرآيات قر
ËÓ�Ó‰UÓآن كريم تصريح مى كند:«د، قرآنى تأييد مى شول و آيات قرشد به شهادت تاريخ نزو

�«]cs¹Ó& ÓHÓdÔ� «ËÓuÚ½ ôÔeÒ‰ÓŽ ÓKÓOÚt�« ÚIÔdÚÊ¬Ôł ÔLÚKÓWÎË ÓŠ«bÓ…Î& ÓcÓ�pÓ� MÔ¦Ó³ÒXÓÐ t
 ÔRÓœ«Ó„ÓË Ó—Óð]KÚMÓÁUÔð ÓdÚðöO «٢٥/٣٢قان،(الفر(

ده،اين ديدگاهح كرل دفعى مطرا به نام نزوى رل ديگرل تدريجى نزوه بر نزواين نظر عالو
ت يكجا و دفعىل تدريجى در شب قدر به صورع نزوآن قبل از شرواين باور است كه قربر

ت دفعى و يكجا در شـبآن به صورخى گفته اند همه قرل شده است. در اين ميان بـرناز
ل شدهه ها ناز سال و به تدريج در قالب آيات و سور٢٣ل شده و طى قدر بر قلب پيامبر ناز

دت دفعى در شب قدر بر بيت المعمور فروآن به صورآن اند كه همه قرخى نيز براست.بر
ل شده است. ناز(ص)م آمده و سپس به تدريج بر پيامبر اكر

.امـا١٥ده است ان اعتقاد شيعه بيان كـرا به عنول بر بيت المعمـور رق نزوشيخ صدو
جب علم و يقين نيست مى داند و مى�نويسد:احدى كه موا مبتنى بر خبر وشيخ مفيد آن ر

آنل به قرند در ازا آن ها گمان مى كنند خداونده تر است زيرازف به مذهب مشبهه براين حر
١٦ده اند.د كرحيد را أهل توده و از آينده به لفظ ماضى خبر داده و اين رتكلم كر

در شب قدر(ص) ل دفعى بر قلب پيامبر خى ديگر از قائلين اين نظر مى گويند نـزوبر
آن در شبل تدريجى در شب مبعث است به اين معنا كه همه قرفته و آغاز نزوت گرصور

دند.دم نبولى مأمور به ابالغ آن به مرل شده وناز(ص) م قدر بر قلب پيامبر اكر
ه و جملگىمضان و شب قدر يك بارل در ماه رعالمه طباطبايى مى نويسد:پس نزو

فته و بـهى هم ردنش يا از اين نظر است كـه آيـات آن روده نه تدريجى… و جملگـى بـوبو
ع يكى است و يالى مجموان كه دانه دانه است وض شده مثل آب باركلى يك چيز فرطور

آيد و خيالاى حقيقتى است غير از آن چه به فـهـم عـادى درآن داراز اين نظر است كه قـر
هلش يك بارده و نزواحد بولى در حقيقت واكنده و تدريجى است، ومى�كنيم كه آياتش پر

١٧و جملگى است …» .

ى يكجا ود چيزال فروال و تنزيل است كه انزه انزاژت دو و از مستندات اين نظر تفاو
هاژه اين دو واميار به تفصيل دربـارم رحـود تدريجى؛مره و عام است و تنزيـل فـرويك بار

آنه و يـكـجـا،هـم در قــرد يـك بـارد فـروشـتـه اسـت:تـنـزيـل در مــورده و نـوبـحـث كـر
ا تأييدت رى اين تفاوفته و منابع لغـون عربى و لغت به كـارر و هم در متو)٣/١٥٣ان،(آل عمر
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.١٨نمى كنند 
د نشده و شاهد محكمىارى و چيز (ص)ملى از پيامبر اكرحله نزوه اين مره درباربه عالو

سند كـها تأييد مى كنند به صحـابـه مـى�راياتى كه اين نظـر رد؛ و رود ندارجوبر اين ادعـا و
آنى هم چنان چه پيش از اين بيان شدد.آيات قرفته نمى شوگويى امور غيبى از آنان پذيرباز

ادثى كهآن كريم كه به دنبال حوگى قرده اند و ويژل سخن به ميان آوراكندگى نزوهمه از پر
ل مى شده با اين نظر مخالX است.سشى،آياتى نازخ مى داد يا در پاسخ به پرر

آن كريم آنگاه كه ازلى چيست؟ قرح است كه فايده چنين نزوسش نيز قابل طر اين پر

ýÓNÚdÔ— Ó�ÓCÓÊUÓ�« ]c√ ÍÔ½Úe‰Óمايـد: «مضان سخن مى گويد مى فـرآن در ماه رل قرنزو tO�« ÚI?ÔdÚÊ¬Ô

¼ÔbÎ� ÈMK]”UË ÓÐÓOÒMÓ UÌ� sÓ�« ÚNÔbÓË ÈÓ�«ÚHÔdÚ�ÓUÊ «…١٩ل بر بيت المعموراستى نزو به ر)٢/١٨٥ة،(البقر

دم داشته است؟ .اى مرچه جنبه هدايتى بر (ص) يا قلب پيامبر
جمله شيخ مفيـد وآن:كسانى ازل قرمان بعثت و آغاز نزوتفكيك ميـان زم:نظريه دو
ه علقل آيات نخستين سـورآن در شب قدر،نزول قراد از نزوآنند كه مـرب برإبن شهر آشو

ده است.ه علق هم زبان نبولين آيات سورل اومان بعثت با نزواست و ز
جب است امـا بيست و هفتم ر (ص)مل اكرسوفت مى نويسد:روز بعثت رم معرحومر

مضان،�سه�سال بعد�از�مبعـثان كتاب آسمانى در�شب قدر از�مـاه رآن�به عنـول قرآغاز نزو
.٢١ل شده استمان با بعثت نيز نازه علق هم ز.البته ايشان بر آن است كه سور٢٠ده�استبو

اين نظر كه البته باجيه مى كند؛ بنابرا تول رار نزونه اين تكرم نيست چگوستى معلواما به در
ت بر آنگار است در شب مبعث نبول دانسته سازجب يا ربيع االوا در راياتى كه مبعث ررو

ند وآن در هنگام مبعث تأكيدى ندارل قرايات بر نزو ابالغ شده است.اين رو(ص)ت حضر
آنل قر نزوً در�سن چهل سالگى پيامبر شد� و بـعـدا(ص)�ل خـدا�سوند كه رفقط تصريـح دار

٢٢ديد.آغاز گر

(ع)ضا ايتى كه از امام رآن:اين نظر با رول قـرمانى بعثت و آغاز نزوهم زم:نظريه سو

د:نقل شده است، تأييد مى شو
ـ م. ـ مى گويد: از امام ر٢٦٠فضل بن شاذان  مضاند:«ماه رمو شنيدم كه فر(ع)ضا  ق 

شنىدم و داليل رواى مراهنمايى برد تا رل كرا نازآن رماهى است كه خداى تعالى در آن قر
 پيامبر شد و آن شب قدر است كه(ص)از هدايت و تميز حق از باطل باشد در آن ماه محمد 
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ل شده آمده استلين آيات نازه او دربار(ع)ضا .هم چنين از امام ر٢٣ار ماه بهتر است»از هز
٢٤.]١ / ٩٦[العلق،» ÐDÚrK�« ]td�« ]ŠÚLÓsd�« ]Š¿rO �«ÚdÓ√ÚÐ ÝUÚr— ÓÐÒpلت:«ة نزل سوركه:«او

اياتىجه به روجمله تود ازآن تأييد مى شود و آيات قرجواين موايت بر اساس قراين رو
اياتى كه،هم چنين با رو٢٥ش مى كنندارا گزا در غار حره علق رل آيات نخستين سوركه نزو

.به٢٦گار�اسـت ده؛�سازمضان بـوآن در ماه رل نخستين آيـات قـرمان نزونـد زاحت دارصر
ام بـاّده و در يكى از اين أيمضان بـو در ماه ر(ص)م ص اين كه تحنث�هاى پيامبـر�اكـرخصو

ش هاى تاريخى نيز حاكـى از آنارگزيده شدند.گزت بر قدر به نبـو�هه سورّليل آيات اونزو
سط يا آخر ماهل يا و به جاى تحنث در غار، دهه او(ص)م است كه پس از بعثت، پيامبر اكر

ااى يك ماهه رب اين انـزو.در تاريخ عر٢٧دنـدمضان در مسجد اعتكاف مـى كـرك رمبار
ة نيز اينة بن مغيرّميُافل و أبوقة بن نوه ورمضان دانسته اند.و دربارام به ماه رحاكى از احتر

ا دره علق رلين آيات سورل اون نزواين چـو.بنابر٢٨ش شده استارمضان گزا در ماه رانزو
فت، پساءمى راى عبادت به غار حرمضان برهم در ماه ر (ص) ا دانسته�اند و پيامبرغار حر

آن درل قرده است و منظور از نزومضان بوك رمان در ماه مبارآن هم زل قربعثت و آغاز نزو
ل است.ع نزواين روز شرو

ج:محكم و متشابه
ه آلند متعال در آيه هفتم سـورآنى هستند كه خـداومحكم و متشابه دو اصطـالح قـر

ÔuÓ�« ]c√ ÍÓ½ÚeÓ‰ÓŽ ÓKÓOÚpÓ�« ÚJ²Ó»UÓ¼ده است:«ا دو دسته تقسيم كـرآن راحت آيات قران به صرعمر

�MÚtÔ¹¬ Ó UÏ� Ô×ÚJÓLÓ UÏ¼ Ôs]√ ÔÂ^�« ÚJ²Ó»UË Ó√ÔšÓdÔ� Ô²ÓAÓÐUNÓ UÏ
 ÓQÓ�]�« U]cs¹Ó
 � wÔKÔÐuNrÚ“ Ó¹ÚmÏ
 ÓOÓ²]³FÔÊuÓ� Óð UÓAÓÐUÓtÓ

�MÚtÔÐ« Ú²GÓ¡UÓ�« ÚH²ÚMÓWË ÓÐ«Ú²GÓ¡UÓð ÓQÚËK¹tË Ó�Ó¹ UÓFÚKÓrÔð ÓQÚËK¹ÓtÔ≈ K�« ô]tÔË Ód�«]Ý«WÔÊuÓ
 �« wÚFKÚr¹ ÓIÔ�uÔÊuÓ�¬ ÓM]Ð Ut& Ôqy

�sÚŽ MÚb— ÓÐÒMÓË UÓ�Ó¹ UÓc]&]dÔ≈ √ ôÔ�ËÔ�_« uÚ³Ó»U  «٣/٧ان،(آل عمر(.
ه متشابهّ الكتاب به شمار آمده اند و بقيّل آياتى كه به محكم اطالق شده و أمقسم او

ست از تأويل متشابهاتى نادره گيران با بهرد كه فتنه گرهستند. از اين آيات فهميده مى شو
ل از باب افعال است.ند.محكم در لغت اسم مفعواهى مى شوباعث گمر

٢٩د و آن منع است. س�مى�نويسد:حكم يك اصل دارإبن فار

ن نياز به غير گويا ود بدوقتى محكم گويند كه خوا وشته است:كالم رو إبن منظور نو
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٣٠شن باشد.رو

نه اى كه تشخيصمتشابه نيز از ريشه «شبه» به معناى همانندى و شباهت است به گو
مشكل باشد.

ند، بهى متشابه مى گويند كه متماثل و نظير يكديگـرإبن منظور مى نويسد: به امور
٣١امور مشكل هم متشابه گفته شده است.

اسش هايى رآن پره محكم و متشابه و مصاديق آن دو در قردانشمندان از ديرباز دربار
ه مصاديقتى دربـاراء متفاوده اند. در اين ميـان آرجه كران تـوح و به پاسخ هاى ديگـرمطر

محكم و متشابه، پديد آمده است.
داختـهده و به نقد هر يك پر نظر در تعريX محكم و متشابـه آور١٦عالمه طباطبايى 

ده است، بيشتر اين نظريات بر مبناىى كردآورا گراء رطى نيز در اإلتقان اين آراست، سيو
سيده است؛ از جمله اينع از صحابه و تابعين رف يا مقطوقواياتى است كه به شكل مورو

ت ازخى سور هستند؛يا آيات متـشـابـه عـبـارايل بـرف مقطعـه اوكه:آيات متشـابـه حـرو
د كه الفاظ مجمل داشته باشند؛ يا آياتخ�هاست؛يا متشابه به آياتى اطالق مى شومنسو

محكم آيات األحكام اند و ساير آيات متشابه هستند؛ محكم به آياتى گفته شده كه باعقل
كعاتند مانند شـمـار رك نمى شوك است و متشابه آياتى هستند كـه بـاعـقـل درقابـل در

اند علم آن رند و متشابه آن است كه خداوم مى شو؛ محكم با تفسير و تأويل معلو٣٢نماز
٣٣ف مقطعـه ج و دجال و حروج و مأجوج يأجـود اختصاص داده است مانند خـروبه خو

اف مقطعـه رخى حروض اند مانند اين كه بـرايات با يكديگر متعـارى از ايـن روو… بسيار
ا محكم دانسته اندا متشابه و ساير آيات رف مقطعه رهى حروا متشابه و گروه رّمحكم و بقي

٣٤ا نه محكم و نه متشابه مى دانند.ف مقطعه رخى ديگر حروو بر

ا در پيچيدگىه إحكام و تشابه رها در اين بارش همه نظرارعالمه طباطبايى پس از گز
لو اين كه لفظ آن به نظر ساده و غير پيچيده آيد، مى نويسـد:لفظ بلكه در معنا دانستـه و

ل و معنا و آيات متشابه آياتى هستند كه ميان چندمعنا مشتبهآيات محكم بيانگر يك مدلو
اى يافتن آناحت مى دانيم كه بايد تنها يكى از آن معانى منظور بـاشـد و بـراست و با صر
ا صفت لفـظ.عالمه إحكام و تشابه ر٣٥دجاع داده شـوآن و آيات محكم ارمعنا بايد به قـر

دفع مى شواجعه به كتب لغت و آثار متشابه آن رابت لفظ و امثال آن با مرا غرنمى داند زير
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گار نيستق هيچ اهل زبانى سازى باذواجعه به منابع لغون مرى از الفاظ غريب بدوو پيرو
ى دراند منشأ فتنه باشـد … واين نمى تـود، بنابراهند كـرا تخطئه خوو همه اهل زبـان او ر

ديد استلى معنايى كه باعث ترند وادامه مى نويسد: «آيات متشابه هم داللت بر معنادار
دم ساده انديش،نه اى است كه به فهم مرگار نيست و اين معنا به گـوو با آيات ديگر ساز

ى مى كنند و از اين رو منشأ بدعـت هـا وا تصديق و از آن پيـرو آن رًاس است و فـورمأنو
٣٦د.اف ها و مبدأ فتنه ها و… مى شوانحر

عا از نوابطه متشابه و ابهـام رفت نيز ضمن تأييد نظر عالمه طباطـبـايـى رم معـرحومر
٣٧جه مى داند. ص من وم و خصوعمو

اهيم عن أبيه عن أبىق عن ابيه:حدثنا على بـن ابـرشيخ صدو:(ع)ضـا ديدگاه امام ر
اط مستقيم …آن إلى محكمه هدى إلى صرد متشابه القر قال:«من ر(ع)ضا لى الرن موحيو

ا متشابهها إلى محكمهاوّدآن فر كمحكم القرًآن و محكما كمتشابه القرًنا متشابها فى أخبارّإن
٣٨ا».وّن محكمها فتضلا متشابهها دوو ال تتبعو

ش بيش از يك معنا درايت قابل تأمل است قابليت پذيراز نكات مهمى كه در اين رو
اهى است و تشخيص معناىاف و گمرءاستفاده و انحـرجب سوآيات متشابه است كه مو

اين آياتضه بر محكمات قابل دستيابى است؛ بنـابـرست از بين معانى احتمالى باعـردر
ه اى عامايت به شيومتشابه هم قابل تفسير و دست يافتنى هستند، نكته ديگر ايـن كـه رو

ند به معناى متشابهات دست يابد،هـدايـتشنگـرا كه از طريق محكمات كـه روكس رهر
ادى خاص نيست؛ وص افراد متشابهات مخصواين دستيابى به مرشده ناميده است بنابر

اد متشابهات عاجز باشند.ك معنا و مرى از درل بشرچنين نيست كه عقو

دن آنآن» و جهانى بودانگى قرد:«جاو
ه،آن به طبقه،گروات قردن دين اسالم به اين معناست كه تعاليم و دستـورجهانى بو

قعيت خاصى اختصاص نداشته باشد، خطاب آيات كريمـه بـامان و مـواد و زجامعه، نژ
امانى و فرا زآن فراين قرمان ها است بنابردم و در همه طبقـات و زهدف هدايت به همه مر

ادانه است منظور فقط جنبه فرآن كريم جاود قرمكانى اسـت؛ و هنگامى كه گفـته مى شو
د ديگر ـ كه ذكر مى كنيم ـ دانسته مى�شو�آن و ادلهجه به آيات قرمانى آن نيست بلكه با توز
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د؛ ودارا در برد انسان رد فرجه به فرلى بلكه تومان شمود و نه تنها زده دارمى گستركه مفهو
آن هستند.ى قرمان ها و مكان ها مخاطب هدايت گرهمه انسان ها در تمام ز

د،گاهى كامل دارت�و آغاز و انجام او، آا آفريده، به�سعادت�و شقاوخدايى�كه�انسان�ر
د،ا در نظر مى�گيرشنى راه روى كه هدف آفرينش او است، رستگارسـيدن انسان به راى ربر

ان،حى و كتاب هاى آسمانى به پيامبرسيله وا به ومان بر اساس نياز، بخشى از آن ركه هر ز
اى از آن رصياء، عناصـراهنمايى انبيـاء و اوستاده و انسان ها با انديشه و اسـتـفـاده از رفر

آنآمده است. در قرمـى درت آيين عموده اند در نتيجه به صـوركشX و به آن ها عمل كـر
د:ت اسالم و شريعت داردن دعودن و جهانى بومى بوكريم آياتى است كه داللت بر عمو

»ËÓ�Ó√ UÓ—ÚÝÓK?ÚMÓ„UÓ≈ — ôÓŠÚL?ÓWÎ� K?ÚFÓ�UÓL?åsO ،؛التكويـر؛٥٢/ ٦٨(القـلـم،ه هاى: و سور)١٠٧/ ٢١(االنبـيـاء

�ÔqÚ√ ÓÍ^ý ÓwÚ¡Ì√ Ó&Ú³ÓdÔý ÓNÓœUÓ…Î� ÔqK�« ]tÔ و در آيه:«)٢٥/١قان،؛الفر٧/١٥٨اف،،االعر٣٤/٢٨؛سباء،٢٧/ ٨١

ýÓNbOÏÐ ÓOÚMË wÓÐÓOÚMÓJÔrÚË Ó√ÔŠËwÓ≈ �Ów]¼ ÓcÓ�« «ÚIÔdÚÊ¬Ô½_ Úc—Ó&ÔrÚÐ tË Ó�ÓsÚÐ ÓKÓm «،ند متعال.خداو)٦/١٩(االنعام
حذر داشتن مخاطبان تا روز قيامت دانسته است.ا انذار و برآن رل قرهدف نزو

ط بهف اصلى مربـوشته معـارشته است:اسالم گذشته از يـك رعالمه طباطبايـى نـو
د اعمالات در مورانين و مقررل اخالقى، يك سلسله قوشته ديگر اصومبدأ و معاد و يك ر

ده، هر انسان مكلفىسيدگى نمو جهات جامعه ر�ن استثناء بـه�همهد كه بدوانسانى هم دار
ظXايطى مون، در هر محيطى و با هر شرد و زب و عجم و مرسفيد و عرا اعم از سياه ور

عهها كه مجموا با آن ها تطبيق كند از آن دستورد ردى و اجتماعى خومى كند كه اعمال فر
٣٩ى نمايد.د پيروآن ها به نام شريعت ناميده مى شو

د جاىا در خـوآن در اين است كه متنى ثابت معنايى هميشه متغـيـر ردن قره بـومعجز
ىنده حقيقت مطلق است و در عين حال، فهم نسبى و عصردارداده است، متنى كه دربر

٤٠مى تابد.ا بربشر ر

اتت است و ميان دستورآن اين است كه اسالم دين فطردانگى قراز داليل ديگر جاو

د،«د ندارجونه اختالف و تضادى وتشان، هيچ گـواسالم و فطرÓQÓ�r?ÚË ÓłÚNÓpÓ� bKÒs¹Š ÓMHOÎU


DÚdÓ…ÓK�« ]t�« ]²
 wÓDÓdÓM�« ]”UÓŽ ÓKÓOÚNÓð ô UÓ³Úbq¹Ó� WÓKÚoK�« ]t– Ó�pÓb�« Òs¹Ô�« ÚIÓOÒrÔå  شريعت)٣٠ /٣٠م،(الرو.
ناپذير است پـسى ثابت و تغييرت امرن فطـرت انسان هماهنگ است و چواسالم با فطر

سيدن از يك سو نياز به شريعـت ثـابـت وشد و تعالى و به كـمـال راى رت ثـابت بـرفطـر
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ى تمام احتياجات او در هـمـهى ديگر به آيينى جامع كه پاسـخ گـود و از ســودانه دارجاو
٤١د.مان ها باشد نياز دارز

فى شـدهن اسالم دين جامع معرد كه چوح مى شـودر مسأله خاتميت اين بحث مطـر
اتده، تعاليم و دستورا مالحظه كرهاست آينده رالت و نيازند متعال دانا به همه تحوخداو

ها باشد وى مقتضيات و نيازاى هميشه پاسخگواند برائه داده است كه بتونه اى ارا به گور
ظايX دانشمنداندن باب اجتهاد كه از مهم ترين وابگو باشد باز بون انسان جودر همه شئو

تى اجتهاد عباردانگى اسالم مى باشد، به عقيـده اقبال الهوراسالمى است به دليل جاو
ندگى انسـان كـه از هيچخ داده اى متـغير زل ابدى شريـعت و راست از جمع ميان اصو

ل حاكم بر دين، منجر بهداشت، دست شستن از اصوان دست بـركدام از ايـن دو نمى تو
ى كـهضع غمبارا بـه والت نيـز مسلـمانـان رّدن بـه تحود و پـشت پا زدانى مى شوگـرسـر

ل ابـدى شـريـعتان از اصوفتـار مى كند پس نه مى توده انـد گـردر گـذشته دچـار آن بـو
٤٢د. د و بايد ميان اين ها جمع كرا نفى كرالت ردسـت كشيـد و نه بايد تحو

ت است كـه از ضـروريـات ديـن اسالمآن، ختـم نـبودانگى قـراز داليـل ديـگر جاو
هـاى بنيـادى همـه مسلـمانـان جـهان از صدر اسـالمد و يكـى  از بـاورده مـى شـوشمر

آن كـريم است.دانگى آن و قـرمه خاتميت اسالم،جـاوده است، الزتا امروز بو
ده، اين آيهن ابهام اعالم كرا به طور آشكار و بدوت ر صريح ترين آيـه اى كـه ختم نبو

�Ó& UÓÊU?Ó� Ô×ÓL]bÏ√ ÓÐÓ√ UÓŠÓb?Ì� sÚ— łÓ�UJÔrÚË Ó�ÓJs?Ú— ÓÝÔ‰uÓK�« ]tË ÓšÓðUÓr?ÓM�« ]³OÒsOÓË Ó&ÓÊU?ÓK�« ]tÔÐ JÔqÒاست:«

ýÓwÚ¡ÌŽ ÓKLOÎU «٤٠ /٣٣اب،(االحز(.
)١٠٩ / ٣ان،(آل عمر» Ê≈]b�« ÒÂöÝô« tK�«bMŽ¨s¹ش حق:«د پذير اگر بنا باشد شريعت مور

امند هدايت، از مسير هدايت ومانى اين بشر نيازام نداشته باشد،زان دين خاتم، دوبه عنو
٤٣د.ض از خلقت نمى سازد و اين با غرف مى شومى ماند و يا منحر

ت و تجديدى به تجديد نبودار است كه نيازخورپس دين اسالم از جامعيت و كمالى بر
د وب مى شوم قطعى خالقيت محسـوازده است و جامعيت و كمال دين از لوشريعت نبو

هاى ابدى نيز است، منطقى نيست كه دينى ادعـاىكارم پيش بينى سازوخاتميت مستلـز
كت مستمراى سير و حرا برسيله اى رار و ود هيچ ابزن خوخاتميت و ابديت كند اما در درو

ده باشد.مان پيش بينى نكرد در بستر زخو
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م التنسخ إلى يو(ص)مايند:«و شريعة محمد ع مى فرضو در تبيين اين مو(ع)ضا امام ر
نهآن� چگود:�قرال كر� سؤ(ع)ضا�دى�از�امام�ر.مر٤٤م القيامـة …»  بعده إلى يو�القيامة و النبى

اد:«زيرمو فـر(ع)د؟ امام ه تـر مى شود،تازد� و �منتشر مى شوانده�مى شو�است�كه�هر�چه �خو
ار دادهد استفاده قـرد هر ملتى تا روز قيامـت مـوره و نو و نزمانى تازا در هـر زند آن رخداو

ّن ناس،فهو فى كلمان و اللناس دون زمان دوك و تعالى لم يجعله لز الله تبارّاست:«ألن
دمان خاصمان و مراى زا برآن رند قرم القيامه؛خداو إلى يوّم غض قوّمان جديد و عند كلز

ه ومى تازد هر قومانى جديد است و تا روز قيامت نـزده،از اين جهت در هـر زمول نفرناز
د واف دارمان ها اشرآن خداى حكيمى است كه بر همه زى صاحب قر.آر٤٥فاست»شكو

د نمى�ماند.ئى محدوادث جز تنگ حو�هسخنش در داير
 استدالل�هد و شيوآن ياد كر از قر(ع)ضا ى�امام رق با سند نقل مى كند كه روزشيخ صدو

آن�ريسمان�مـحـكـم�د:«قرمود�و فـرشمرا�بـرآن �رنگى بيان�آيات و اعجاز در نـظـم قـرو چگـو
خاهنمايى�مـى كـنـد �و �از �دوزى��است�كه�به�بـهـشـت��رتـراه�برار�او� و� رشته�اسـتـونـد �و� رخداو

ان�گارگذر�روزمانى�خاص� پديد �نيامده � است،�و دراى� زهايى�مى�بخشـد … و�از آنجا كه �بر�ر
شنا �از�دست �نمى دهد،بلكه �دليلى �رود �ران،�اعتبار�خواو� فرِاندند� و�با�خوكهنــه�نمى شو

د.ت��همه�نسل ها� است … از پيش رو و پشت سر،خط بطالن بر آن كشيده نمى�شوّو حج
٤٦د آمده است.ند حكيم فروى خداوكتابى است كه از سو

آن از ايشان قر�هدى دربـار نقل مى كند كـه مـر(ع)ضا ق هم چنين از امـام رشيخ صـدو
٤٧ا».وّه فتضلا الهدى فى غيره و ال تطلبودند: «كالم الله ال تتجاوزومود؟ امام فرال كرسؤ

آنى قرهـ :تحري/ ناپذير
دانگى آنا جاوآن رى قرى از دانشمندان يكى از مهم ترين داليل تحريX ناپذيربسيار

د،جه به اين كه اسالم آخرين دين است، اگر تحريـX شـومى دانند و مى گويند: بـا تـو
اهند شد. ازاه خودم گمراهد آمد و مردم نشان دهد نخوا به مرست راه درى كه رپيامبر ديگر

ستاده� از�تحريX �حفظ�نكند.اى هدايت� بشر فرا كه برحكيم محال است آنچه ر
نده اى است كه متعلق بهند است،كتاب زن كالم خداوآن چود:«�قرمو فر (ع)ضاامام ر

 �اعصار است�.كالم�حقى�است�كـه ��اى �همه�انسان ها �و� همـهده،�بلكه �برمان خاصى �نبـوز
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ôÓQÚðtO�« Ú³ÓÞUqÔ� sÚÐ ÓOÚs¹ ÓbÓ¹ÚtË Ó� ôsÚ ¹دد»؛«دد؛ و�دچار�تغيير و �تحريX �نمى گرباطل �نمى گر

šÓKÚHt «،٤٨.)٤١/٤٢(فصلت

ى مشكـالتد و پاسخگـوال نمى پذيـرآن اين است كـه زودانگى قرمز جـاواقع ر درو
ار است كه تمسك به آن بـاعـثمايند: ريسمانى استـو مى فـر(ع)ضا ى است، امـام ربشر

نه ممكن اسـت. چگو٤٩د خ مى شـوهايى از آتش دوزهدايت انسان به مقاصد الـهـى و ر
اهى و آتش جهنم باشد وهايى از گمرى كه دچار تحريX شده است باعث نجات و رچيز
فى مى نمايند.اه سعادت معرا تنها رى از آن رپيرو(ع) امام 

ا بيابيماه هدايت ر�ر (ع)ه أطهارّش هاى أئمآن و سفار به اميد آن كه با تأسى جستن به قر
ار بمانيم.و بر آن استو

ى نيز نقل شده است، هجر١٥٣ و ١٥١.البته سال هاى ١
».٣٦٧ / ٤ب»، «مناقب آل أبى طالب «إبن شهر آشو

.١٠٠  / ٤٩ار،.بحار األنو٢
.٣٣٩ / ٤.مناقب آل أبى طالب،٣
داع هاى متعدد ونه هاى مختلX از جمله و.امام به گو٤

، سخنـان و(ص)ل خـدا سوقد شـريـX رت با مـرمتفـاو
اساناده در آستانه سفر به خرش هاى ايشان به خانوسفار

ا به اين كه ديگر مدينـه ر(ع)ت و حتى تصريح آن حضـر
نت مأموش دعود در پذيراه خواهد ديد اجبار و اكرنخو

؛مناقب٢١٧ / ٢،(ع)ضا ن أخبار الـرا نشان داد.«عيور
» تحليل علل اين پيشنـهـاد از٣٤٠ /  ٤آل أبى طالـب،

 مجالى ديگر مى�طلبد. (ع)ت د آن حضرن و رى مأموسو
؛جامع٣٠ /اية «خطيب بغدادى» .الكفاية فى علم الرو٥

.٥٦٣ / ٢»،ّ بيان العلم «عبدالبر
.٣٠ /؛الكفاية«خطيب» ١٩١ / ٢.جامع بيان العلم و فضله،٦
.٥٦ / ٢،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو٧

.٢٨٦ /.همان ٨
.٤٤٥ / ١.همان،٩

.٢٧ / ١فان،.مناهل العر١٠
.١٠ / ١آن عند المفسرين،م القر.همان؛علو١١
.١٤٩ /ست «إبن نديم» .الفهر١٢
.١٢٢ /آن «صبحى صالح» م القر.مباحث فى علو١٣
).١٨٥ / ٢ة،؛البقر٣ / ٤٤؛الدخان،١ / ٩٧.(القدر،١٤
.٣١ باب /ق» .االعتقادات «صدو١٥
.١٢٤ ـ ١٢٣ /ة ّ.تصحيح اعتقادات اإلمامي١٦
.١٦ / ٢ان،.الميز١٧
.١٠٨ /آن . تاريخ قر١٨
ند متعال.بيت المعمور به أعناى خانه آباد است كه خداو١٩

)٥٢/٤(الطـور،ده اسـت ه طور بدان قسـم خـور در سـور

ا خانه اى درسيده از صحابه اين مكان رايات رخى روبر
ام،بيـت الـعـقـيـقابر كـعـبـه  بـيـت الـحـرآسـمـان در بـر

؛١١ ـ ١٠ / ١١سى،دانسته�اند. «جامع البيان طبر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.٣ / ٢؛اإلتقان،٣٣ / ٣ان،.الميز٣٤
.٤٠ / ٣ان،.الميز٣٥
.٨٠ و ٤٢ ـ ٤١ /.همان ٣٦
.٩٠١٢ / ٣.التمهيد،٣٧
ايت تا.سند اين رو٢٩٠ / ١،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو٣٨

اهيم بن هاشمن ابرخى چون صحيح است البته برحيوأبو
ا تاح دانسته اند، سند را امام ممدواهيم رپدر على بن ابر

ن در كتـبحيـوه أبون حسن مى داننـد امـا دربـارحيـوأبو
جالى مدح و ذم نيامده و نجاشى فقط از او كتابى به نامر

�هايت با آيه هفتم سورده است اين روش كرارا گزمالحم ر
 قابل تـأيـيـد(ع) ايتى ديگر از امـام عـلـىان و روآل عمـر
است.

 مقاله اجتهاد/سش ها و پاسخ ها عه  مقاالت و پر.مجمو٣٩
.٢٠٠ / در تقليد 

.١٨٧ /قان «الشحرور» .الكتاب و الفر٤٠
؛تفسير١٨١ ـ ١٨٠ /» ه)(ر.چهل حديث «امام خمينى٤١

.٣١ / ١ادى آملى»، تسنيم «جو
.٢٢١ /ى» سمى از دين «مجتهد شبسترائت  ر.نقدى بر قر٤٢
)٥٦ / ٥١ (الذاريات،» ِنوُُدْبَعِيال لِ إَسْاإلنَ وَِّنْج  الُْتَقلَا خََمو. «٤٣

ده اند.ن» تفسير كرفو ليعرّا به «االان آن ر كه مفسر
،(ع)ضا ن أخبار الر؛عيو٣٣٨ / ٢٨سائل الشيعة،.و٤٤

 ٨٠ / ٢.
(ع)ضا ؛ أخبار و آثار امام ر١٥ / ٨٩ار،.بحار األنو٤٥

.٣٠٩ /دى» «عطار
.٦٩ / ٢،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو٤٦
.همان.٤٧
.همان.٤٨
.٣٠٩ /  (ع)ضا . أخبار و آثار امام ر٤٩

اويان حسـن».از ميـان ر١١٨ ـ ١١٧ / ٤المنثـور، الدر
صX آسمان همانا به دور از هر وى بيت المعمور ربصر

اد المسير فـى عـلـم؛ز٤٠٢ / ٩كعبه دانسته «التـبـيـان،
ان» و در مكان كه نظر غالـب مـفـسـر٤٧ / ٨التفسـيـر،

؛٣٨ / ٢٧أى است.«التحرير و التنوير،عاصر همين رم
،X؛فسير٢٠٩ / ١٥؛محاسن التأويل،١٦١ / ٧الكاش

حيلى»،؛المنير فى العقيدة و الشريع «ز١٩ / ٩اغى،المر
٦٧ / ٢٧.«

ـ ٧٦ / ١.التمهيد،٢٠  ٧٨.
ـ ٩٥ /.همان ٢١  ٩٦.
٣٥ ـ ٣١ / ٩٤؛ و : ٢٠٤ ـ ١٨٩ / ١٨ار،.بحار األنو٢٢

.٥١    و 
.١٦٤ / ١.نور الثقلين،٢٣
.٢٧ / ٢،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو٢٤
ار،؛بحار األنو٢٠٥ / ١ة «إبن هشام»،ّة النبوي.السير٢٥

 ٤٤٧ / ٦.
قانى»،«زر؛ كتاب التفسير٦ /احدى» ل «و. اسباب النزو٢٦

 ٨٦ / ١.
ـ ٨٤ / ١ى،.تاريخ بالذر٢٧ .٢٧١ / ١ة الحبلى،؛ السير١٠٥ 
.١٣٠ /اد على» ب فى االسالم «جو.تاريخ العر٢٨
.٩١ / ٢.معجم مقائيس اللغة،٢٩
.١٤١ / ١٢ب،.لسان العر٣٠
.٥٠٣ / ١٣.همان،٣١
د كه آيه اىد شوار.ممكن است اين اشكال بر اين نظر و٣٢

ده باشد نداريم وه كركعات نماز اشاركه در آن به تعداد ر
ايات به دست مى آيد.حكم كيفيت نماز از رو

جه درطبى  بر اين باور است كه اين نظر بهترين و.قر٣٣
ده كه آيه اىتعريX محكم و متشابه است اما دقت نكر

ج دجال  سخن گفته باشد نداريم.كه در آن از خرو


