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 چکیده

یکی از دو گرایش عمده جریان تشیع، گرایشـی اسـت  ـه از آن  ـه     
شود و نقطه مقا ل آن نیز گرایشی عنوان گرایش تشیع اصولی یاد می

است  ه  ه احادیـث و اباـار موجـود در منـا ع شـیای نگـاهی ویـژه        
دارد. گرایش اصولی توسط عالمـان شـیای  اـداد در قـرن م ـارم و      
پنجم مانند شیخ مفید، سیدمرتضی و شیخ طوسی پایه گـاار  شـد و   

زمان و  توسط شاگردان اینان  ه فالت ایران انتقال یافت و تحت تأثیر
مکان تحوالتی را هم تجر ه نمود و جریانی  ه وجود آورد  ـه از آن  

 ا عنوان تشیع اعتدالی یاد گردیده است. این جریان در آثار مختلـ   
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علمی و اد ی و از جمله تفاسیر شیای قرآن  ازتـا  یافـت. دوتفسـیر    
هـا  تفسـیر  از ایـن    تـرین نمونـه  مجمع الایان و روض الجنـان م ـم  

ها  این دو تفسیر توجـه  ـه تفسـیر    ترین ویژگی اشند. م مدست می
ــا دیــدگاه  هــا  ظــاهر و دور  از تأویــل گرایــی و نزدیکــی  یشــتر  

 اشـد.  تفسیر  و اعتقاد  جریان دیگر ج ان اسالم ـ اهل سنت ـ مـی   
هـایی از  نوشتار حاضر درصدد مارفی این جریان و نشـان دادن جلـوه  

 .د اشآن در دو تفسیر یادشده می

 

تشیع اعتـدالی، عاـدالجلیل راز    ، تشیع اصولیهای كلیدی: واژه

 .  قزوینی، تفسیر مجمع الایان، تفسیر روض الجنان

 

 مقدمه

ها  سیاسی، اجتماعی و فرهنگـی  ترین عوامل مؤثر  ر تفسیر قرآن ویژگییکی از م م

تفاسـیر در هـر   ها   اشد.  ه همین ج ت شنابت ویژگیدر هر  ازه تاریخی ـ جارافیایی می 

ـ مکانی در گرو شنابت اوضاع و شرایطی است  ه یـ  تفسـیر در آن نگاشـته       ازه زمانی

هـا  ششـم تـا    شده است.  ر همین مانا اغلب تفاسیر شیای نگاشته شده در ایران در طی قرن

هایی دارند  ه آن ا را از  یشتر تفاسیر شیای پیش از این دوره و  ه ویـژه  ن م هجر ، ویژگی

هـا شـامل تفـاوت در میـزان     دهد. این تفـاوت ها  سوم و م ارم متمایز نشان میاسیر سدهتف

گیر  از  ربی منا ع تفسیر ، تفاوت در گـرایش  ـه رویکـرد تـأویلی و میـزان      توجه و   ره

 -اهـل سـنت  -ها  اعتقـاد  و تفسـیر  جریـان غیـر شـیای ج ـان اسـالم       همراهی  ا دیدگاه

  اشد.می

تفاوت این تفاسیر  ا تفاسیر شیای پـیش و پـا از ایـن دوره در    ف م علت و مگونگی 

گرو شنابت گرایشی در تشیع است  ـه در ایـران آن دوره رواد داشـت و از آن  ـا عنـوان      

تشیع اصولی و یا تشیع اعتدالی یاد گردیده است. نگاشته پـیش رو در صـدد وا ـاو  ریشـه     

یر شـیای ایـن دوره  ـا تکیـه  ـر دو      این گرایش، گسترش آن و در آبر  ازتا  آن در تفاسـ 

 تفسیر مجمع الایان و روض الجنان می  اشد.
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 ها. تشیع اعتدالی، پیدایش و ویژگی1

نگاهی  ه سیر تاریخی اندیشه شیای از وجود دو گرایش  ه نسات متمایز در درون این 

گـر  شـ رت یافتـه  ـه طـور عمـده  ـر        دهد. گرایش نخست  ه  ـه اباـار   مکتب بار می

یانی سـه دهـه   « ع»و امامان ماصوم شیاه« ص»ایاتی تکیه دارد  ه در دوران حضور پیاماررو

نقل گردیده اسـت.  خـش اع ـم ایـن     « ع» یتنخست هجر ، توسط محدثان و از ز ان اهل

روایات  ادها در آثار  فراگیرتر مون جوامع روایـی ماننـد  ـافی اثـر محمـد  ـن یاقـو         

ق(  460ق(، آثار روایی شـیخ طوسـی )م   381خ صدوق )مق (، آثار روایی شی328 لینی )م

ق(، تفسـیر   307و نیز تفاسیر روایی مانند تفسیر منسو   ه علی  ـن ا ـراهیم قمـی) م حـدود     

ق( و ماننـد این ـا    320ق(، تفسـیرمحمد  ـن مسـاود عیاشـی )م حـدود       307فرات  ـوفی )م 

 آور  و مرتّب گردید.جمع

ر شیاه  خش اع م روایـات موجـود در ایـن آثـار     از دیدگاه عالمان گرایش اباار  د

پیش از این  ه در این آثار فراگیر جمع و تدوین گردند، توسط عالمان و محـدثان شـیاه از   

اند و  ه همـین رو  در  ج ت متن و سند  ررسی شده و از صافی نقد و پا ساز  عاور  رده

هـا و  طـور عمـده در محـیط   گر   ـه  اعتاار آن ا جا  مندان تردید  نیست. جریان اباار 

یافت  ه فضا  ه طور در سـت در ابتیـار عالمـان و تـوده     هایی فرصت رشد و نمود میدوره

 شیای قرار داشت و   ترین نمونه آن ش ر قم در سده ها  سوم وم ارم هجر   ود.

 ا  وچ گروهی از قایله شیای اشار  در حکومت حجاد  ن یوس  ثقفی از  وفه  ـه  

( 397، ص4ق، د1399ا  شـیای  ـه بـود گرفـت. )حمـو ،      تی  اد م ـره قم، ش ر قم مد

 ردند تاصب مردم قم  ه تشیع آنچنان  ود  ه از ن ادن نام بلفا  ر فرزندان بود اجتنا  می

و زمانی  ه حا م گماشته  ر این ش ر مردم قم را ت دید نمود تـا شخصـی از سـا نان شـ ر     

د را نزد او  یاورند، اهل قم  ه سختی و  ا جستجو   ه نام یکی از بلفا  سه گانه داشته  اش

فراوان توانستند شخص مفلو ی را  ا نام ا و کر در این ش ر  یا نـد و آن هـم رهگـار   ـود     

 ه  ه دلیل شرایط جسمی نامناسب بـود  ـرا  مـدتی نـاگزیر  ـه مانـدن در قـم شـده  ـود.          

 (397، ص4ق، د 1399)حمو ، 
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ها  دوم تـا پـنجم هجـر   ـه دوران     قم در طی سده سیطره علمی و جمایتی شیاه در

ــان      ــت جری ــدگی و فاالی ــرا   الن ــود، فضــایی مناســب   ــیای   ــدوین حــدیث ش جمــع و ت

گر  در تشیع  ود. این جریان در نیمه دوم حکومت صفویان نیز  ـه ایـران  ـه طـور     اباار 

ستد علمی  ا دیگـر  یکپارمه در سیطره علمی و سیاسی تشیع دوازده امامی و  ر نار از داد و 

ا  را تجر ـه  ـرد و   ها  ماهای اسالمی قرار گرفت، دو اره رشد سریع و فوق الاـاده گروه

ها  علمی شیاه در ایران، عراق و  حرین را نزدی   ه دو سده زیـر سـیطره ابااریـان    حوزه

 (162، ص7ش، د1375قرار داد. )قیصرِ ، 

گر  قرار داشت  ه فاالیـت گسـترده   گر  در شیاه، جریان دیدر  را ر جریان اباار 

بود را از میان دانشمندان شیاه  اداد در اوابر قرن م ـارم هجـر  آغـاز  ـرد. نماینـدگان      

ق(، سـید مرتضـی   406ق(، سید رضـی )م 413 رجسته این جریان عالمانی مون شیخ مفید )م

 ق(  ودند.460ق( و شیخ طوسی )م436علم ال د  )م

ر تاییر رویکرد عالمان شیاه  اداد از روایت  ه درایت در توان  ترین دلیلی  ه میم م

ن ر گرفت،  الندگی علمی اینان در محیط  اداد  ود  ـه در سـیطره علمـی و جمایتـی اهـل      

سنت قرار داشت و در پیش گرفتن روشی جدید و متفاوت از شیوه محدثان شیاه را ایجـا   

گردیـد عالمـان شـیاه    آن  اعـث مـی   رد. زندگی در  نار اهل سنت و آمیزش  ا عالمان می

هـا  مختلـ  اینـان آشـنا شـوند،  ـه منـا ع        ها  مارفتی اهل سنت و گرایشاین ش ر  ا  نیان

حدیثی، تفسیر  و تاریخی آنان دسترسی  یشتر  داشته  اشند و از آن در ارائـه آثـار علمـی    

ترک اسـتفاده  بود   ره  ارند و در گفتگوها  علمی  ین بـود و عالمـان سـنّی از ز ـان مشـ     

هـا  قطاـی   ، گـزارش «ص»نمایند. این ز ان مشترک شامل متن قرآنی، سـنت قطاـی پیـامار   

 ها  عقلی  ود.تاریخی، قواعد ز ان عر ی و  رهان

گـرا در ف ـم دیـن داشـتند نیـز در تاییـر       گسترش جریان ماتزلـه  ـه رویکـرد  عقـل    

آمیز ایجـا   همزیستی مسالمت رویکرد عالمان شیاه  اداد تأثیر داشت. افزون  ر آن، قاعده

ها  بود احساسات طـر  مقا ـل )اهـل سـنت( را     ها و یافته رد  ه اینان در  یان اندیشهمی

هـایی  ـه عواطـ  و احساسـات عالمـان وتـوده سـنّی را        در ن ر  گیرنـد و از  یـان دیـدگاه   
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ر سـت   رانگیزد، بوددار   نند. جدا  از آن عالمان شیاه مکتب  اداد دیدگاه پـایرش د 

 نسات  ه آثار روایی شیای را نداشتند.  

ها  سازنده حدیث در میان شـیاه  از دیدگاه اینان فاالیت گسترده غالیان و سایر گروه

ترین دوران در نقل حـدیث شـیاه   ها  دوم و سوم  ه  ه دلیل حضور امامان م مدر طی قرن

ی  ه این آثار گردیده  ود. رود  اعث ورود میزان قا ل توج ی از روایات سابتگ ه شمار می

در مورد تفسیر قرآن افزون  ر دالیـل یـاد شـده، در دسـترس ناـودن نـصی روایـی در تفسـیر         

 خشی از آیات قرآن نیز احتماالً  ر میرگی رویکرد درایی  ـر روایـی تـأثیر داشـت. در هـر      

عنـوان   حال عالمان شیای  اداد نماینده گرایشی در میان عالمان شـیاه گردیدنـد  ـه  اـدها    

 گرایش اصولی  ه بود گرفت.

در مورد اینکه نخستین  ار اصطالح شیاه اصـولی از سـو  مـه  سـی  ـه  ـار رفـت،        

اطالع قطای در دست نیست. شیخ مفید  دون آن  ه از واژه اصولی یاد  نـد در آثـار بـود    

 نـد  مـی  در میـان عالمـان شـیاه یـاد    « اهـل اثثـار  »یا « اهل النقل»و« فق ا»از دو گروه متمایز 

ق، 1413نگاشـته اسـت. )نجاشـی،    « اهل اباار»( و تا ی نیز در ردی  ر 19ق، ص1413)مفید، 

ا  تاایر فقی ان اهل حدیث را در  را ـر فقی ـانی  ـه  ـار     ( سید مرتضی نیز در رساله330ص

هـا  رویـارویی ایـن دو دسـته، موضـوع      انـد و یکـی از محـل    رده  ه اهل نقد روایات  وده

 ـوده اسـت. )سیدمرتضـی،     30و ناـودن عـدد روزهـا  مـاه رمضـان در عـدد       منحصر  ودن 

از نزاع دو گروه ابااریه « الملل و النحل»ق( هم در 548( ش رستانی )م18، ص2ق، د1415

 (203، ص 1ق، د1415 ند. )ش رستانی، و  المیه از شیاه یاد می

الح شیاه اصولی را عادالجلیل راز  قزوینی از عالمان شیاه ایرانی در قرن ششم، اصط

 ـه  ـار  ـرده اسـت. عاـدالجلیل ایـن  تـا  را در رد  ـر         « النقض»در  تا  بود مش ور  ه 

نگاشـته اسـت.   «  اـض فضـائا الـروافض   »ا  سنی مـاهب و متاصـب  ـا نـام      تا  نویسنده

 ند  ه  ربی از آن ـا  نویسنده سنی ماهب در  تا  بود ات اماتی را متوجه شیاه امامیه می

پایه است و  ربی دیگر از این ات امات نیز رد پایی در آثار شیای مانند  ربی آثـار   ی امالً 

هـا را وا سـته  ـه    روایی و تفسـیر  دارنـد. عاـدالجلیل در رد ایـن ات امـات گـاه آن دیـدگاه       

دانـد  ـه از آنـان در آن زمـان جـز انـد ی  ـاقی نمانـده  ـود          ابااریان یا حشویه شـیاه مـی  
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هـا  ـه   ( و شیاه اصـولی از ایـن گفتـه   625، 310، 293، 253ش، ص1391)عادالجلیل راز ، 

 دور  ود. 

و  افراد  مانند سید مرتضی علم ال د ، شیخ طوسی، شیخ صدوق و گروهی دیگـر  

داند. و  در جا  دیگر نیز در  رشمردن تفاسیر ماتار نزد شـیاه  را از عالمان شیاه اصولی می

ی، تفسـیر فتّـال نیشـا ور ، تفسـیر ا والفتـوح راز ،      اصولی از آثار  مانند تفسیر شیخ طوسـ 

( و 309و  283ش، ص1391 ـرد )عاـدالجلیل راز ،   نـام مـی  « ع»تفسیر امام حسن عسـکر  

 داند.الاته در جایی تفسیر منسو   ه علی  ن ا راهیم قمی را  ه طور تلویحی ناماتار می

راز  و مقا ـل قـراردادن     ا وجود  ار رد فراوان واژه شیاه اصولی از سو  عادالجلیل

آن  ا ابااریان شیاه، تاری  جامع و مانای از ایـن دو جریـان صـورت نگرفتـه اسـت امـا  ـا        

،  ه ن ر می رسد  ه ایـن تقا ـل   «النقض»گار  در موارد یاد شده از شیاه اصولی در  تا  

گرایــی و بارگرایــی  ــه ویــژه در اصــول اعتقــادات اســت. )گرامــی،  نــاظر  ــه تقا ــل عقــل

 (383ش، ص13921

ناود واژه تشیع اصولی در آثار دیگر شیای و ناود تاری  و مرز روشـن و دقیـب  ـرا     

ا   ـامال  آن ساب گردیده  ه  ربی  ار رد این واژه از سو  عادالجلیل راز  را  ا انگیـزه 

راهارد  ج ت تثایت و حفظ جایگاه اجتماعی شیاه امامیـه در سـده ششـم هجـر   داننـد.      

 ـوده اسـت.  ـه عقیـده     « تساما در تارّا»( شابصه این جریان نیز 288ش، ص1391)گرامی، 

این افراد در سده ششم هجر  دشمنی  ا صحا ه از سو  شیاه تاـدیل  ـه  رمسـب یـا ات ـام      

اجتماعی  را  این گروه شده  ود و عادالجلیل راز   ا طرح دو گروه ابااریـان و اصـولیان   

-ها  حساسیت  رانگیز   ه در  تـا  طالب و دیدگاهدر میان شیاه امامی قصد داشت تا م

شد را  ه ابااریان شیاه نسات دهـد  ـه در حـال حاضـر جـز انـد ی از       ها  شیای یافت می

 (297ش ، ص1391آنان  اقی نمانده  ود. )گرامی، 

هـا  متمـایز   در مقا ل، دیدگاهی دیگر این واژه را ناظر  ه جریانی واقای و  ا ویژگـی 

( حتـی  387ش، ص1391انـد. )گرامـی،   دمداران آن عالمان شیاه  اداد  ـوده داند  ه سرمی

ا   ـودن عاـدالجلیل راز  در  ـار رد واژه تشـیع اصـولی و       سانی  ه ماتقد  ه ماهیت تقیه

پایرند  ه امکان تأثیرپایر  نابودآگاه عقاید عادالجلیل و مااصـران  اباار  هستند نیز می
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دارد و در پیش گرفتن ایـن راهاـرد در دراز مـدت  ـر رو       ا  وجودو  از این راهارد تقیه

 (418-420ش، ص1391تأثیر ناوده است. )گرامی، ها  فکر  و اعتقاد  آنان  یپایه

 ـرا  مارفـی   « تشـیع اعتـدالی  »در این میـان  ربـی از صـاحب ن ـران مااصـر از واژه      

( و 553، ص2ش، د1375اند )جافریـان،  ها  تقریاا همسان استفاده  ردهجریانی  ا ویژگی

الاته از این واژه  ـه جریـانی در محـدوده فـالت ایـران )شـامل ایـران و  خشـی از افاانسـتان          

 نونی( نگاه دارند و ماتقدند تشیع ایران در آن دوره صاحب سا  )ویژه بود(  وده است. 

ع ( از نگاه این افراد، تشیع ر  در سده ششم در قالب تشی553، ص2ش، د1375)جافریان، 

، 2ش، د1375ا  از احتیـا  و  ربـی اعتقـادات  ـوده اسـت. )جافریـان،       اصولی و آمیختـه 

 ( 490ص

بـوار  خشـی از تفکـر اصـولی  اـداد      توضیا مطلب آن است  ه تشیع اعتدالی میراث

هـایی را تجر ـه نمـود. ایـن شـرایط       ود و تحت شرایط سیاسی و فرهنگی جدید دگرگـونی 

طره تر ان غزنو  و سلجوقی  ر قسمت شرقی ج ان اسـالم  سیاسی و فرهنگی تازه نتیجه سی

هجر   ـود. تـا پـیش از     447 ود  ه نقطه اود آن فتا  اداد توسط طارل سلجوقی در سال 

آن حا میت این  خش از ج ان اسالم در دست باندان شـیای آل  ویـه  ـود. شـیایان و  ـه      

  .ار  ودندجاناه باندان  ویه  ربوردویژه عالمان آن ا از حمایت همه

ها  متاصای  ودند، شرایط  را  شیایان سـخت   ا  ه قدرت رسیدن سلجوقیان  ه سنی

هـا  بـود را نداشـتند. در ایـن میـان گـرایش       گردید و آزاد  عمل پیشین در  یان دیـدگاه 

ها  اهل اش اصطکاک  یشتر   ا دیدگاهها  حدیثی و تفسیر اباارگرا  شیاه  ه آموزه

توانست  ه فاالیت بود ادامه دهد و نامـار شـد عرصـه بـود را  ـه      میسنت داشت، مندان ن

گرایش اصولی واگاار  ند. شرایط اجتماعی آن دوره یانی فاالیت شدید جریان اسماعیلیه 

پیمانان ترک آن ها، سلجوقیان،  ـدل شـده    ه  ه رقیای سرسخت  را  بالفت عااسی و هم

تـأثیر ناـودز زیـرا  ربـی از نویسـندگان      رویکـرد  ـی    ودند و  ر تارّا تأ ید داشتند نیز  ر این

مارض سنی تالش داشـتند شـیاه امـامی را از ج ـت فکـر ، اعتقـاد  و سیاسـی همسـو  ـا          

گر   ودند، نشان دهند و این موضوع در  تا  اسماعیلیان  ه مت م  ه  فر و الحاد و ا احی



 یعیش ریو بازتاب آن در تفس یاعتدال عیتش   8

 

، 128، 119، 106، 104صش، 1391 ازتا  گسترده ا  دارد. )عاـدالجلیل راز ،  « النقض»

327 ،625 ) 

عنوان تشیع اعتدالی واژه  اماًل دقیقـی  ـرا  نـام ن ـادن  ـه ایـن جریـان نیسـتز زیـرا          

تواند این شائاه را در ذهن ایجاد  ند  ه گرایش شیای رو در رو  آن را  ایـد گرایشـی   می

، «اهای در تشـیع تسـاما مـ  »هایی مانند افراطی و دور از اعتدال  ه حسا  آورد. شاید عنوان

  تـر مـی توانسـت ایـن     « جویانـه تشیع مسالمت»و یا « گرایانهتشیع تفاهم« »تشیع تقریب گرا»

جریان فکر  را  شناساند.   ره نگرفتن از واژه تشیع اصـولی در عنـوان مقالـه نیـز  ـه ج ـت       

 تفاوتی است  ه میان مقصود از این دو واژه  یان گردید.

 

 ر تفاسیر شیعی. بازتاب تشیع اعتدالی د2

یکی از نمودها   رجسته تشـیع اعتـدالی در آثـار مکتـو  ایـن دوره و از جملـه آثـار        

ها  مختل  ها  دینی در میان فرقه اشد.  دون تردید قرآن مناع دریافت آموزهتفسیر  می

هـا   ها  را  ارائه دیدگاهترین جایگاه اشد و  ه همین ج ت تفاسیر قرآن از م ماسالمی می

ها  مختل  تشیع نیز  اشد و گرایشها  اسالمی میتل  اعتقاد  و فق ی تمامی جریانمخ

 از این مسأله دور نیست.

انـد، دو  ها  ششم تا دهـم هجـر  نگـارش یافتـه    در میان تفاسیر شیای  ه در طی سده

هـا   تـرین آثـار ج ـت  ررسـی  ازتـا  ویژگـی      تفسیر مجمع الایان و روض الجنان  رجسته

 تشیع اعتدالی در تفسیر قرآن در طی دوره ما ور است.گرایش 

این دو اثر، تفسیر تمامی آیات قـرآن را در ردارنـد و از ج ـت رویکردهـا  مختلـ       

مانند رویکرد فق ی،  المـی، اد ـی و نیـز اسـتفاده از منـا ع مختلـ  تفسـیر  ماننـد ز ـان و          

م قرائات جامایت نسای دارنـد.  اد یات عر ، تفسیر مأثور، تفسیر قرآن  ه قرآن، توجه  ه عل

ا   ه نگارش درآمدند  ه ا ثریت جمایتـی در فـالت ایـران  ـا اهـل      این دو تفسیر در دوره

سنت  ود.  الندگی در این محیط و تماس نزدی   ـا عالمـان و مجـامع اهـل سـنت موجـب       

ها  مختل  اهـل سـنت آشـنا گردنـد و نقـا  ضـا  و       گردید تا مولفان آن ا  ا دیدگاهمی

 ها را  شناسند.  قوت این دیدگاه
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همچنین آثار علمی ایشان را مطالاه  نند و  ه بصوص از منا ع روایی و تفسیر  آن ـا  

ها  مختلـ  فق ـی تایـین    در ارائه تفسیر بود   ره جویند. نیز در تفسیر آیات فق ی دیدگاه

ات ناـو   گردیده است. حجم قا ـل تـوج ی از روایـات موجـود در ایـن دو تفسـیر را روایـ       

دهد و  ه طور واضا از منا ع روایـی اهـل سـنت ابـا شـده اسـت امـا  ـارزترین         تشکیل می

 شود.ها  زیر از این دو تفسیر دیده میها  تشیع اعتدالی در ویژگیجلوه

 

 های دینی. اشتراک بیشتر با مبانی اهل سنت در فهم آموزه2-1

اعتماد  ه سـخن صـحا ه و نیـز تا اـان     ها  دینی یکی از ماانی اهل سنت در ف م آموزه

است. از دیـدگاه اهـل سـنت صـحا ه     « ص»در تفسیر نصوص دینی یانی قرآن و سنت پیامار

ها   اد  هسـتند و آن ـا تن ـا گـواه     و نسل« ص»حلقه اتصال و واسطه  ین پیامار« ص»پیامار

د  ه گزارش آنان اند و  ای وده« ص»مستقیم و  دون واسطه نزول وحی، گفتار و  ردار پیامار

اعتماد  ردز زیرا جز این راهی  را  دریافت مراد بـدا و سـنت   « ص»از قرآن و سنت پیامار

 ( 11ق، ص1421 اقی نخواهد ماند. )ا ن حجر عسقالنی، « ص»پیامار

حا م نیشا ور  تفسیر صحا ی  ه شاهد نزول وحی  وده اسـت را از دیـدگاه شـیخین    

داند یانی هرگاه سلسله روایت  ه صحا ی  رسـد  د می) خار  و مسلم( در حکم حدیث مسن

( 263و 258، ص2تـا، د  افی اسـت. )حـا م نیشـا ور ،  ـی    « ص»در اسناد حدیث  ه پیامار

از دیدگاه اهل سنت نـه تن ـا سـخن صـحا ه در تفسـیر آیـات قـرآن در        »گوید: ذهای نیز می

آن نیسـت، ماننـد  یـان     موارد   ه  ه اساا  نزول و دیگر موارد  ـه مجـال اعمـال رد  در   

احوال آبرت و مانند آن، حکم حدیث مرفوع را دارد و حجت است  لکه در مـوارد   ـه   

امکان اظ ار ن ر از سو  صحا ی وجود دارد، مانند تفسیر لاو  و  یان ارتاا  آیـه  ـا آدا    

، 1ق، د 1396)ذهاـی،  « و رسوم عر  جاهلی نیز  اید سخنشان مـورد پـایرش قـرار گیـرد.    

 (.96ص

ن ـران از اهـل سـنت    در مورد پایرش دیدگاه تا اان در تفسیر نیز، گرمه  ین صـاحب 

ابتال  است اما از ن ر آن ا هرگاه تا اـان در یـ  دیـدگاه هـم رد   اشـند، سـخن ایشـان        

حجت است. افزون  ر آن،  یشتر مفسران اهل سنت، سخن تا اان را در صورتی  ـه  ـا سـند    
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پایرندز مرا  ه آنان  یشتر تفسیرشان را از صحا ه گرفتـه  ودنـد.   ماتار  ه ما رسیده  اشد، می

(  ه همین ج ت اولین مرحله در تفسیرنویسـی اهـل سـنت  ـه     128، ص1ق، د1396)ذهای، 

پیرامون آیات ابتصـاص  « ص»جمع و گزارش سخنان صحا ه و تا اان در  نار حدیث ناو 

 دارد.

تا حـدود  « ع»ناشی از حضور ائمه طاهریناما در شیاه امامیه  ه دلیل تداوم جریان نص 

پیرامون آیـات شـریفه   « ع»پایان قرن سوم، تفاسیر شیای در این دوره  ه گزارش روایات ائمه

گردیـدز مـرا  ـه  ـا وجـود      و احتماال  ه  ارگیر  علوم واژگان و اد یات عر  محدود می

فراد غیر ماصـوم احسـاس   نیاز   ه گرفتن علوم دینی و از جمله تفسیر از ا« ع»امامان ماصوم

 گردید.نمی

گرایی تا نزدی   ـه پایـان   این رویکرد تفسیر  شیاه  ه دلیل طول  شیدن دوران نص

قرن م ارم ادامه یافت و  یان دیدگاه صحا ه و تا اان در تفسیر شـیای  ـه دسـت حسـین  ـن      

 ق( آغـاز گردیـد و توسـط مفسـران  اـد  شـیاه      418علی مار ی مارو   ه وزیـر مار ـی )  

( و در طی قرن ششم از سو  مفسرانی مانند 75و  69ق، ص1434پیگیر  شد. ) ریمی نیا، 

طارسی و ا والفتوح راز   ه اود بود رسید. امر   ه  اـدها از سـو  افـراد  ماننـد فـیض      

، 1ق، د1419 اشانی، محمد  اقر بوانسار  مورد اعتراض واقـع گردیـد. )فـیض  اشـانی،    

 (46ص

ا اان در تفاسیر شـیای ایـن دوره از  یـان اسـاا  نـزول و شـأن        یان دیدگاه صحا ه و ت

ها، تفسیر لاو   لمات، ترتیب نزول آیات و سور تجـاوز نمـود و  ـه گـزارش     نزول، قرائت

دیدگاه فق ی آنان پیرامون آیات احکام نیز رسید و رو  هم رفته تمام اقسام آیات قـرآن را  

-ه گاه  ا وجود روایت تفسیر  ماتار از اهلدر  رگرفت. این موضوع تا  دانجا پیش رفت  

این دو تفسیر از ذ ر آن دیـدگاه بـوددار   ردنـد و  ـه گـزارش سـخن صـحا ه،        « ع» یت

ها  را در  نار دیگر دیدگاه« ع» یتاند یا سخن ائمه اهلتا اان و دیگر مفسران  سنده  رده

 نند.ها  رگزیاند،  دون آنکه آن را  ر دیگر دیدگاهتفسیر  آورده

لََََههَتلَرَ هها ل َهَ غ  َههِ» ــه عنــوان یــ  نمونــه در تفســیر آیــه شــریفه   َِ ههَ َِغا ََّ « اللَّهه الالَّههَرفلَع َههََّلال

(، دو دیدگاه تفسیر  در مورد آیه شریفه وجود دارد  ه  ر پایـه دیـدگاه نخسـت    2)الرعد: 
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حـال  « ترون ـا » ینیم یانـی  ها را  دون ستون  رافراشت و ما منین میز  را میبداوندآسمان

 وده و مانا  آیه « عمد»صفت  را  « ترون ا»است.  ر پایه دیدگاه تفسیر  دوم « عمد» را  

ق، 1415منین می شود  ه بداوند آسمان ا را  دون ستون قا ل رؤیت  رافراشت. )طارسی، 

 (7، ص6د

َغللکه ل َهمََّّلَرَ ها ل»در تفسیر آیه شـریفه نقـل گردیـده اسـت  ـه      « ع»روایتی از امام رضا
( طارسی  دون اشـاره  378، ص2ق، د1421ز عیاشی، 304، ص2ق، د1404)قمی، «. الَ  غَ هِ

 ه روایت شریفه دیدگاه نخست را  ه از ا ن عااس، حسن  صر ، قتاده و دیگـران گـزارش   

 ( 7، ص6ق، د1415شده است، می پایرد. )طارسی، 

َُااه الالل»شـریفه   در آیـه « ساکِعی»نمونه دیگر از این دست، مقصود از واژه  هِلالَّهَریَ لن ََ یهِلََیهه
َُِل َهقا لاه  َل ل َهع َل ا ال َ َا الالصَّالَةلَغََنه تاَّ لساَكَِعفلَحَّتَّ در « ساهَكَِعف» اشـد. دیـدگاهی   ( می43)النساء: «  َهق 

 نـد. ایـن دیـدگاه    آیه را  ر پایه ساب نزول روایت شده از صحا ه  ه مستی شرا  تفسیر می

( امـا از میـان   179، ص3ق، د1415ان اهـل سـنت مـی  اشـد )قرطاـی،      مورد پایرش مفسـر 

روایت آن را  ه عـدم هوشـیار  ناشـی از بـوا       5روایات شیای پیرامون مراد از این واژه، 

، این واژه را  ه مسـتی شـرا  تطایـب نمـوده     «ع»روایت از امام موسی 1اند و تن ا تاایر نموده

توح راز  و طارسی همگام  ا مفسران اهل سـنت  ( ا والف8، ص2ق، د1415است. ) حرانی، 

 ـر مسـتی   « سُـکاارى  »و  ا تکیه  ر اقوال صحا ه و تا اان،  ه تفسیر آیـه  ـر مانـا  تفسـیر واژه     

( 42، ص3ق، د1415ز طارسی، 371، ص5ش، د1366اند )ا والفتوح راز ، شرا  پردابته

 رد.پایو ا والفتوح  ه صراحت تطایب آیه  ر مستی بوا  را نمی

هـا  علمـی تشـیع در نیمـه دوم عصـر      گر   ـر حـوزه  در دوران سیطره دو اره اباار 

صفو ، گزارش دیدگاه صـحا ه و تا اـان از تفاسـیر شـیای ربـت  ر سـت  ـه  ـه دیـدگاه          

ابااریان در مورد عدم اعتاار سخن غیر ماصوم در تفسیر قرآن پیوند داشت اما  ـا باموشـی   

-تا اان هیچگاه جایگاه پیشین بود در تفاسـیر شـیای قـرن    گر  نیز صحا ه وجریان اباار 

هـا  دیگـر ماننـد    ها  ششم تا ن م را  ه دست نیاوردند و آن  ـه دلیـل افـزوده شـدن دانـش     

فلسفه و عرفان  ه ماار  شیای  ود.  خشی دیگـر نیـز  ـه پیشـرفت اجت ـاد در حـوزه شـیای        
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پـایر  تـر )اصـول( را امکـان   نگشت  ه استنتاد مسـائل ریزتـر )فـروع( از مسـائل  ـال      رمی

 سابت.می

 

 گرایی. دوری از تأویل2-2

گرایـی  هـا  تشـیع اعتـدالی در تفسـیر قـرآن، دور  از تأویـل      ترین جلـوه یکی از م م

 است. مقصود ما از تأویل در اینجا توجه  ه  طن یا از مقوله جر  و تطایب است.

 راساس روایاتی مند، آیات قـرآن عـالوه  ـر ظـاهر )ظ ـر(، دارا   ـاطن ) طـن( نیـز         

 ـه مانـا    « جـر  » اشد و این  اطن نیز از مقوله جر  و تطایب است.  ه صورت بالصه، می

( 21ش، ص1392انطااق آیه  ر مصادیب متادد دیگر غیر از مورد ساب نزول  وده )نفیسـی،  

 (21ش، ص1392استوار است. )نفیسی، ن شمولی پیام قرآن و  ر مانا  زمان شمولی و ج ا

 ند  ه در مـورد روایـت   روایت می« ع»محمد  ن حسن صفار  ه سند بود از امام  اقر

لغلََنه  ل»  طن آیـه، تأویـل آن اسـت  ـه     »فرمودند: « ع»سؤال شد. امام «ُِلُ لنیة لإاللغلََلِلظَه  

نوز واقع نشده است و قرآن همانند مـاه و   خشی از آن واقع شده و  ربی از )مصادیب آن( ه

( 44، ص1ق، د1415ز  حرانـی،  11، ص1ق، د1421)عیاشـی، « بورشید در جریـان اسـت.  

ظاهر قـرآن  سـانی هسـتند    » ند  ه فرمود: نقل می« ع»همچنین حمران  ن دعین از امام  اقر

«  ننـد. ن رفتـار مـی   ه آیه در مورد آنان نازل شده و  اطن آیه  سانی هستند  ه  ه مانند اینا

 ( 46، ص1ق، د1415) حرانی، 

همچنین  ر اساس روایاتی دیگر، ی  م ارم و در  ربـی از ایـن روایـات یـ  سـوم      

( مسأله 46، ص1ق، د 1415نازل گردیده است. ) حرانی، « ع» یتآیات قرآن در مدح اهل

نیـز هسـتز   ا  است  ه مـورد تأییـد عالمـان اهـل سـنت      وجود  طن  را  آیات قرآن مسأله

مرا ه در منا ع روایی و تفسیر  آنان روایات متادد  در این زمینه آمـده اسـت و سـیوطی    

، 2ق، د1416در اإلتقان و در  ـا  هشـتادم  حثـی  ـه آن ابتصـاص داده اسـت. )سـیوطی،        

 (1218-1227ص
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و اهـل  « ع»ت قـرآن در شـأن امـام علـی    دراین موضوع نیز ه تاداد قا ل توج ی از آیا

زل شده،  ین شیاه و اهل سنت ابتالفی نیست، گرمه در مـورد تاـداد ایـن آیـات     نا« ع» یت

 اند، ابتال  است.ناماردار گردیده« آیات الفضائل» ه  ه 

عالوه  ر ابتالفی  ه  ین شیاه و اهـل سـنت پیرامـون تاـداد آیـات الفضـائل در شـأن        

اباار  نیز در توجه  ـه   وجود دارد،  ین عالمان گرایش اعتدالی شیای و عالمان« ع» یتاهل

 شود.این آیات و روایات پیرامون آن ا ابتال  روشنی دیده می

 ننـد  ـه   مفسرانی همچون طارسی و ا والفتوح در آیات الفضائل از روشی پیرو  می

تواند مورد پایرش اهل سنت واقع گردد و آن منگ زدن  ه روایاتی است  ـه در   یشتر می

شود. این روایات  یشتر از دسـته  سنت شاهد   را  آن یافت میمنا ع روایی و تفسیر  اهل 

 اشد. در حالی  ه می« ص»روایات شأن نزول و مر و   ه تفسیر ظاهر  آیات از ز ان پیامار

-یا اهل« ع»در تفاسیر روایی شیاه عالوه  ر آنکه شأن نزول آیات  یشتر  در مورد امام علی

و « ع» یـت ، اهـل «ع»است، آیات  سیار  یشتر   ه علی و یا مخالفان آنان دانسته شده« ع» یت

یا مخالفان آنان تأویل گردیده است، در حالی  ه این تأویل  ا تفسیر ظاهر  آیات در نگـاه  

 نماید.اول ناهمگون می

 مند نمونه از این آیات شریفه:

لاَللَعی هَولغَ  هَ لىاهالفللَل  اتََّقه َل»ـ آیه شـریفه  1 لال َكتَهِ ا ََ (، در تفسـیر تایـان،   1)الاقـره:  « امللَذلَه

، 1ق، د1431مجمع الایان و روض الجنان مراد از  تا ، قرآن  یان گردیده است )طوسـی،  

( اما  ـر اسـاس روایتـی    81، ص1ق، د1415ز طارسی، 98، ص1ش، د1366ز راز ، 52ص

ز 30، ص1ق، د1404تأویل گردیده است. )قمـی،  « ع»در تفسیر قمی مراد از  تا ،  ه علی

 (128، ص1ش، د1390ز شری  الهیجی،31، ص1ش، د1373روسی حویز ، ع

ل»ـ در  ربی تفاسیر روایی آیه شریفه 2 ه   ه َعة لَُ َا لََّّهِلنَهَّْل اَهِلَرلَهْلَرَ هَانَِل َهب  ا الََ لكااهتاَّ لَيلَعی هو  َغَإ  
م َل َل ]عىلاى عىاْدِناا فی علّیٍ[ ذ ر گردیده اسـت )عروسـی   «  یلرلی ل»(  ا اضافه تأویلی 23) قره: « َُ

ــی،  36، ص1ش، د1373حــویز ،  ز اســترآ اد ، 144، ص1ش، د1390ز شــری  الهیج

(، در حالی  ه در تفسیرها  روض الجنان و مجمع الایان، آیه شـریفه  43، ص1ش، د1364
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ز طارسـی،  161، ص1ش، د1366 دون اضافه تأویلی تفسیر شـده اسـت. )ا والفتـوح راز ،    

 (299، ص1ق، د1415

َ   ا ل»ـــ در تفســیر نــورالثقلین آیــه شــریفه 3 ههَتك  ههكاَّ لاس  َا هَ فلََن ا  َ لَلَههِلاَلل َه هه َ  َُكاَّ لَعسا َََ كالََّ ههِلَاهِ
تالاه  َل لَغَ  َیقلهِل َهق  َه تاَّ  (  ر پایه روایتی از  افی  ا اضافات تفسیر  )یا تـأویلی(  87)الاقره: «  َهَ  َیقلِلَكرَّ

لَعساه َ ل»شکل آمده است:  ه این  َُكاَّ  هكاَّ ل)محمیـد(   َََ كالََّ هِلَاهِ َا هَ فلََن ا  َ ) مـواالت علـیی(    َلَهِلاَلل َه

تالاه  َلمن آل محمید ـ   َهَ  َیقلِل َه تاَّ لَغلَ  َیقلهِل َهق  الاته در پایان روایت تصریا گردیـده اسـت  ـه    «. َكرَّ

، 1ش، د1373حــویز ، ز عروســی 141، ص1ق، د1421مــراد  ــاطن آیــه اســت )عیاشــی، 

الجنان و مجمع الایان مورد بطا  در آیه شریفه را ی ودیـان  ( اما در تفسیرها  روض99ص

 (293، ص1ق، د1415ز طارسی، 52، ص2ش، د1366اند. )ا والفتوح راز ، مدینه دانسته

لَیك  ا اغالَلَهِل»ـ و در مورد آیه  اد  4 َاَّ لََ   ََ ََتَغ الَََ لََن ا َ ِلاش  ََ لََئ  ه   لاللَّه الَُ ََ لیهااَهْا َ  لهِلََ   لاللَّه الََه ََ ََنهَْ
ه  ل ََ ُا ل لَغلَل َكهَِ  َیَ لَرهَرا   َََضهو  لَرلَهْل َََضهو  ُاغالََ ََل َهََهِ لَرََهَِف ه   ُالَُ لَیَاهِ َُه   َلَ لَرلَهْل ( نیـز  90)الاقـره:  « َ ض 

لاللَّ ال یلرلهی ل»مراد از  ََ داند و مـراد از  سـانی   می« ع»در آیه شریفه را نیز علی« عااده»و « َُِلََنَْ

ق، 1421 ند )عیاشـی، محمـد ن مسـاود،    را  ه بشمی  ر بود گرفتند،  نی امیه مارفی می

( و در تفسیرها  روض الجنان و مجمع الایان، ایـن آیـه نیـز  ـه مـاجرا  ی ـود       142، ص1د

ــت. )راز ،   ــده اسـ ــد داده شـ ــه پیونـ ــی، 55، ص2ش، د1366مدینـ ، 1ق، د1415ز طارسـ

 (303ص

لالاَّهَِعلىاهَّ ل» فسیر آیه شریفه ـ در ت5 هَلِ ا  ُ لََ ََ لَئَه لََهَ لَيَن َئتاه ال َباغ  هَولَسه اَئةللَغَََحِتَهب  ََ لَك ََهَلْلَُ  
هِلَيِلَهااغَ ل ََ را « ع»(  راساس روایتی مقصود آیه افراد  هستند  ـه امامـت علـی   81)الاقره: « َ  

والفتوح مراد از سـییئ   (، در حالی  ه ا 93، ص1ش، د1373انکار  ردند )عروسی حویز ، 

 (31، ص2ش، د1366در آیه شریفه را شرک  یان نموده است. )ا والفتوح راز ، 

ارائه همین موارد  را  نشان دادن رویکرد تـأویلی در تفاسـیر روایـی شـیای و تفـاوت      

گرایی  سنده است. در اینجا  یان مند نکتـه  رویکرد طارسی  ا این تفاسیر در دور  از تأویل

 رسد:ه ن ر میمفید  

ـ یکی از اشکاالت موجود در تفاسیر روایی و نیز آیات الفضائل شیای آن است  ـه  1

تـرین  در این آثار روایات مر و   ه شأن نزول از روایات تأویلی  ه مصداق روز یا  رجسـته 
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انـد. جـدا نسـابتن     نند و از مقوله جر  و تطایب هسـتند، جـدا نگردیـده   مصداق را  یان می

گر  قرار داده است. این ظاهر از تأویل در تفاسیر شیای، شیاه را در  را ر ات ام  اطنیتفسیر 

هـا  پـنجم و ششـم  ـه اود فاالیـت سیاسـی، ن ـامی و فرهنگـی         ات ام  ه ویژه در طی قـرن 

توانست  ـرا  شـیاه  سـیار بطرنـاک  اشـد و شـیاه امـامی را        گرا  ود، میاسماعیلیان  اطنی

نشان دهد  ه تااات  سیار سنگینی  را  شـیاه امـامی  ـه همـراه داشـت.      همسو  ا اسماعیلیان 

رفــض، دروازه »نویسـد:  در جـایی مـی  «  اـض فضــائا الـروافض  »نویسـنده متاصـب  تـا     

 ( 128ش، ص1391)عادالجلیل راز ، « گر  است. اطنی

هـایی از نویسـندگان و آثـار شـیای اسـتناد      و   را  تأیید ن ر بود  ه روایات و گفتـه 

از منـا ع شـیای ذ ـر    « فضـائا الـروافض  »ه  ند. عادالجلیل در  را ر روایاتی  ـه نویسـند  یم

 رده و تفسیر  اطنی آیات قرآن را در پی دارد و تقریااً تمام آن ا از مقوله جـر  و تطایـب و   

یا وارد  ردن طان  ـر بلفـا    « ع» یتو اهل« ع»نیز در ردارنده فضایلی ویژه  را  امام علی

پایرد و ورود آن ـا در  تـب عالمـان و محـدثان     ها را نمی اشد، گاه این روایتمیسه گانه 

داند  لکه روش  ـار محـدثان را همچـون    شیای را از ج ت پایرش صد در صد  آن ا نمی

داند  ه هرمه  ه دستشان  رسد از حدیث ماتاـر و ضـای  در  تـا  بـود ذ ـر      غواص می

ماننـد عاـدالجلیل راز ، ا والفتـوح راز  و طارسـی،      نند.  ه هر حال تالش دانشمندانی می

 گر  از تشیع  وده است.دور ردن ات ام  اطنی

ـ دور  از رویکرد تأویلی در تفاسیر اعتدالی شیای  ه مانا   نـار ن ـادن  ـه یکاـاره     3

گرایـی در ایـن تفاسـیر    تأویل نیست  لکه  ه مانا  تأ ید  ه ظاهر و  م شدن واضـا تأویـل  

ا  نیست  ه فرد  از مفسران شیاه منکـر  أویل یا  طن  را  آیات قرآن مسألهاست. وجود ت

 نند  ه تأویالتی منگ زنند  ه  ا ظاهر آیات  ه آن گردد اما عالمان تشیع اعتدالی سای می

وضوح همراهی داشته  اشند و عالوه  ر آن شـاهد  از منـا ع روایـی و تفسـیر  اهـل سـنت       

لَلع َاةالاللََّ لَرلَهْلالََّّهَِلَ  َل»یه شریفه وجود داشته  اشد. در تفسیر آ َاَّ لََ   ُاَؤذا  لََه  َا )االعـرا :  «  ََبذََّ ل

(  ه مر و   ه گفتگو   شتیان  ا دوزبیان در قیامت است، طارسی روایتی از تفسیر قمـی  44

  دانـد. طارسـی  ـرا   می« ع» ند  ه مراد از مؤذن در آیه شریفه را امیرالمؤمنین علینقل می

 آورد. تأیید آن، دو روایت از  تا  حا م حسکانی )شواهد التنزیل( می
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را در قـرآن  « ع»ها  ه از ا ن عااس نقـل شـده اسـت، علـی     راساس یکی از این روایت

َاَّ ل»شناسند، مانند هایی است  ه مردم آن ا را نمیعنوان ُاهَؤذا  لََه  هَا « ع» ه مراد آیـه علـی  «  ََبذََّ ل

دارد لانت بدا  ر  سانی  اد  ه والیت مـرا تکـایب  ردنـد و حـب مـرا      است  ه اعالم می

ــامیز شــمردند. )طارســی،  ــه را عاــدالجلیل راز   259، ص4ق، د1415ن ــر همــین روی ( ن ی

 نـد   ه  ه شیاه اشکال می«  اض فضائا الروافض»گیرد. و  در پاسخ نویسنده درپیش می

هَ ی َ لیَهل ل»  ه در آیات شریفه  لال ََل  ََ هَ  لَغلال َ   اهِ الَُ َ هِلاللهؤ لاهؤا َا ا  لَُ َا َُ ه ا ََ هَِ ل    ل ال لالیَهَ  َا هِلََهه   « َتَق هَِ لََه  َا

و مـراد از  ـرزر را   « س»و فاطمه« ع»( مراد از دو دریا را وجود مقدس علی23ـ29)الرحمن: 

« ع»و امـام حسـین  « ع»در آیـه شـریفه را امـام حسـن    « مرجـان »و « لؤلؤ»و مراد از « ص»پیامار

پایرد و  را  تأیید آن  ه روایتی ماتار  ه از ساید  ن جایـر تـا ای   دانند. این تأویل را مییم

( و شـواهد التنزیـل   427و مفسر  رجسته نقل شده و در آثار اهل سنت مانند تفسـیر ثالاـی )م  

ز حــا م 182، ص9ق، د1422 نــد. )ثالاــی، حــا م حســکانی موجــود اســت، اشــاره مــی 

 (284، ص2ق، د1411حسکانی، 

 

 های اهل سنت در مورد صحابه. انتقاد مالیم و حداقلی از دیدگاه2-3

و « ص»ترین انتقادات شیاه  ه اهل سنت  ه مسائل مر و   ه جانشـینی پیـامار  از  رجسته

گردد. اهل سنت  ا تکیه  ر  ربی آیـات و نیـز روایـات نسـات داده     نیز عدالت صحا ه  ر می

داننـد و هرگونـه اظ ـار دشـمنی و     راعادل مـی « ص»پیامار، تمام اصحا  «ص»شده  ه پیامار

داننـد. )ا ـن    لکه وارد  ردن هرگونه طان  ر آن ا را ناصحیا و موجب بـرود از دیـن مـی   

( صحا ی،  سـی  19-26، ص1ق، د1422ز ا ن عادالار، 22، ص1ه، د1421حجرعسقالنی، 

 اشـد. )ا ـن عاـدالار،     را در حال حیات مالقـات نمـوده و اسـالم آورده   « ص»است  ه پیامار

 ( 15ق، ص1404ز نسایی، 111، ص1ق، د1422

 سی را  را  جانشـینی بـود  ـه صـراحت     « ص»همچنین اهل سنت ماتقدند  ه پیامار

انتخا  نکرد و پا از رحلت ایشان امت اسالمی  ه اجماع ا و کر را  را  بالفـت انتخـا    

لت و عدم انحرا  مند هزار نفـر  ( در  را ر آن ا، شیاه عدا418ق، ص1431 ردند. )طار ، 

دانـد )اممـین الاـاملی،    گفته میشود، صحیا و منطقـی نمـی  « ص»را  ه  ه آن ا صحا ی پیامار
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( و از طرفی مسأله جانشینی رسول بدا را نه  ـه انتخـا  مـردم  لکـه نصـب      44ق، ص1403

 (171ق، ص1414ز حلّی، 148ق، ص1403داند )اممین الااملی، شده از طر  بداوند می

 ا وجـود   ـه در اصـل دو موضـوع فـوق  ـین تمـام شـیاه ابتالفـی نیسـت امـا  ـین             

دانشمندان گرایش اباار  و گرایش اعتدالی، تفاوت روشـنی در شـدیت و دامنـه انتقـاد  ـه      

دیدگاه اهل سنت در مورد صحا ه و جانشینی پیامار وجود دارد. عالمـان گـرایش اعتـدالی،    

و مسـائل مر ـو   ـه آن محـدود     « ص»ه موضوع جانشینی پیـامار گانه را  انتقاد  ر بلفا  سه

سازند. نحوه ارائه این انتقادها نیز مالیم و  ه دور از هرگونه تند  است.  ـه عـالوه دامنـه    می

 گروه صحا ه  ه در این مسأله مورد انتقاد هستند نیز محدودیت  یشتر  دارد.

تـر  ـه   ه انتقادهایی  ه نسات گستردهدر  را ر آن تفاسیر روایی مش ور شیای در  ردارند

 اشـد. ایـن انتقادهـا فقـط  ـه مسـئله       مـی « ص»گروهی از صحا ه در موضوع جانشینی پیـامار 

« ص»شـود  لکـه آن را  ـه مسـائل متاـدد در زمـان پیـامار       محـدود نمـی  « ص»جانشینی پیامار

 ـه تفسـیر    شاند.  خشی از روایات تفسیر  شیای از دسته روایات شأن نـزول و مر ـو    می

ظاهر  آیات قرآن است. در این آیات  دون آنکه از فرد یا گروهی ویژه نامی  ه میان آید، 

 اند.مورد انتقاد یا سرزنش و یا تو یخ قرار گرفته« ص»فرد یا گروهی از مااصران پیامار

در تفاسیر گرایش اعتدالی شیای فرد یا افراد موردن ر در این دسته از آیات شـریفه  ـه   

د  از مشر ان مکه یا اهل  تا  )ی ود( در مدینه و مانند این ا تطایب گردیده اسـت امـا   افرا

« ص»در  ربی تفاسیر روایی شیای شأن نزول  خشی از این آیات  ه افراد  از صحا ه پیـامار 

 تطایب داده شده است.

َل ا القال لاَللََتااه ال»در تفسیر آیه شریفه  لََس  لََ   ََ هاَلَُكاَّ لََيااه َ لَرَل   لَإس  (  ـر  17)الحجـرات:  « َرَليَّ

پایه روایتی در تفسیر قمی شأن نزول آیه مر و   ه درگیر  لف ـی عمـار یاسـر و عثمـان در     

زمان حفر بندق است  ه در پی آن عثمان موضوع را  ه صورت اعتراضی تنـد و نامناسـب   

منـت گـاارد و آیـه    « ص» شاند و  ه ج ت اسالم آوردنش  ـر پیـامار  « ص» ه حضور پیامار

 ـه طارسـی و   (، در حـالی 322، ص2ق، د1404شریفه در این ج ت نـازل گردیـد )قمـی،    

ا والفتوح نزول این آیه و دو سـه آیـه پـیش از آن را مر ـو   ـه گروهـی از قایلـه  نـی اسـد          
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ز و نیز  را  نمونـه  45، ص18ش، د1366ز راز ، 230، ص9ق، د1415دانند. )طارسی، می

 (722، ص1ق، د1415حویز ،  دیگر رک. عروسی

ا  است  ه مجمع الایان مورد اقاـال و  گرایش اعتدالی طارسی در تفسیر بود  ه گونه

یـ  از تفاسـیر شـیای  ـه     توجه دانشمندان سنی قرار گرفته است،  ه طور   ه تا نون هـی  

 این اندازه مورد توجه و پایرش اهل سنت ناوده است. ذهاـی در مـورد طارسـی و تفسـیر او    

گر  ندارد و ما در تفسیر او مورد   ه در نویسد  ه در تشیع بود ماتدل  وده و افراطیمی

را تکفیر  رده  اشد یا  ر ایشان عیای وارد سابته  اشد  ـه  « ص»آن شخصی از صحا ه پیامار

 (143، ص2ق، د1396عدالت و دینشان را زیر سؤال  ارد ندیدیم. )ذهای، 

سر  رجسته امامی ر  در سده ششم هجر  در تفسیر بود، ا والفتوح راز  عالم و مف  

تر  نسات  ـه طارسـی در طـرح مسـائل حساسـیت  رانگیـز       روض الجنان، شیوه  سیار مالیم

گیرد. در آن دوره در شـ ر ر  شـیایان   مانند سخن از صحا ه و بلفا  سه گانه در پیش می

، 3ق، د1399 ردند. )حمـو ،  امامی در  نار شافایان و حنفیان و شیایان زید  زندگی می

(  ه طور یقین اگر اشخاصی همچون ذهای از محتوا  تفسیر ا والفتوح آگـاه  ودنـد   117ص

دادند.  ه گمان نزدی   ـه یقـین،   ترجیا می مجمع الایانآن را از ج ت رویکرد اعتدالی  ر 

اـه نکـردن  ـه    فارسی  ودن روض الجنان و ناآشنا  ودن افراد  مانند ذهای  ا این ز ان، مراج

هایی از رویکرد اعتـدالی  روض الجنان از سو  این افراد را در پی داشته است. آوردن نمونه

و یا  ه عاارت   تر مسالمت جویانه در این تفسیر، ما را از هرگونـه توضـیا اضـافی  ـی نیـاز      

 سازد:می

 

 . آیه غار2-3-1

لَنَصهَ َالاللَّه ال»آیه شریفه  ل َاصاه اغَال َهَقها  لَإالَّ َهِلَيلال ََهَِعلَإذ لیَهقاه َا لَإذ لِفا َ َ َاه الالَّهَریَ لَكَ ه اغالِنَهَِاَلاِنه اَه   َإذ لََي 
َالَِبااا ف لملَ ل َهَ غ َىِ لاللَّ الَسَك َاَت الَرَل  َ لَغََیََّا ََ َعَاِل َبَنَْ َُ لاللََّ ل لَإ َّ (  ه  ـه آیـه غـار    40)تو ه: « َلَصَِحَََ لاَللََت َْ  

هـایی از آن  ـین مفسـران    ت جنجال  رانگیز  است  ه در تفسیر  خـش مش ور است، از آیا

 شیای و سنی ابتال  است.  
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را تن ـا  « ص»دهـد  ـه در هـی  حـال پیـامار     در این آیه بداوند  ه مسلمانان هشدار می

گاارد و در صورتی  ه مسلمانان از یار  و  دست  ردارند بداوند از یار  او دسـت  نمی

در رسیدن  ه اهـدا  ال ـی بـود موفـب بواهـد  ـود. در       « ص»پیامار شد و  ه هر حال نمی

در شـرایط سـخت و   « ص»ها  بداوند  ه پیـامار ا  از یار ادامه آیه بداوند  ه عنوان نمونه

در غار ثـور در جریـان هجـرت ایشـان از مکـه  ـه       « ص» حرانی  ه داستان مخفی شدن پیامار

  ند. مدینه اشاره می

ت  ه مشر ان مکه نقشه هجـوم دسـته جماـی شـاانه  ـه بانـه       بالصه داستان منان اس

از جانـب بـدا دسـتور یافـت  ـه      « ص»و  شتن ایشان را طراحی  ردنـد. پیـامار  « ص»پیامار

را  ه جا  بود در  ستر  خوا اند و بود شاانه  ه طر  مدینه هجرت  ند. روز  اـد  « ع»علی

« ص»یب ایشان پردابتند و پیـامار از مکه  ه تاق« ص»مشر ان پا از آگاهی از برود پیامار

در طی راه نامار شد  ه مدت سه شاانه روز )تا زمان  رطر  شدن بطر( در آن غـار مخفـی   

نا ام گااشت. تن ـا  سـی  ـه    « ص»شود. امداها  غیای نیز مشر ان را از دستیا ی  ه پیامار

  رد، ا و کر  ود. را همراهی می« ص»در این مسافرت پیامار

را تاقیب  ـرده و  ـه در غـار رسـیدند، حضـور      « ص» ان ردی پا  پیامارزمانی  ه مشر

، «بدا  ا ماسـت » ا گفتن جمله « ص»مشر ان در ی  قدمی غار ا و کر را نگران  رد. پیامار

هـا   در ایـن سـاعت  « ص»داشت. همراهـی ا ـو کر  ـا پیـامار    ا و کر را از نگرانی  رحار می

دان اهـل سـنت واقـع شـده و  ـه عنـوان یکـی از         حرانی، سخت مورد توجه و اقاـال دانشـمن  

ها   ی رقیب ا و کر شمرده شده است. ضمن آنکـه ایـن عالمـان  ـا منـگ زدن  ـه       فضیلت

و نیز ارجـاع ضـمیر در علیـه )فـأنزل     « إّ لاهلللُعاهِ»، «ِنِنیلاِنا »هایی از آیه شریفه مانند عاارت

گیرنـد. )فخـر راز ،    و کر در ن ر میها  دیگر   را  ااهلل سکینته علیه(  ه ا و کر، فضیلت

 ( 65-70، ص8ق، د1415

هایی نیز پیرامون آیه شـریفه از  عالوه  ر تفاسیر اهل سنت ذیل آیه شریفه، ت  نگار 

سو  عالمان اهل سنت  ه نگارش درآمده است و در  را ر تاداد  از عالمان شیاه نیز ردیییـه  

ند. )رک.  شـ  الاـوار فـی تفسـیر آیـ الاار اثـر       هایی  ر عالمان سنّی در این زمینه نگاشته ا
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و نیـز مقدمــه محمــد   360-365، ص2، د1427ق(، 1019قاضـی ســید نـوراهلل شوشــتر  )م   

 جواد محمود   ر این اثر( 

نگاهی  ه تفسیرها  مختل  شیای پیرامون آیه شـریفه  ـه بـو ی تحـوالت تفسـیر در      

شیخ طوسی  ه عنوان نماینده مکتب  گاارد.ها  مختل  آن را  ه نمایش میتشیع و گرایش

َْلاهلللسهک ات لرل ه » اداد ضمن حمایت از دیدگاهی  ه مرجـع ضـمیر در    « ص»را پیـامار «  هبن

« ، وجود نـدارد. در این آیه میز   ه فضیلتی را  را  ا و کر اثاات  ند»نویسد: داند، میمی

َل»و  عاارت شریفه  -، یکی از آن دو نفر، را فقط گزارش دادن از این موضوع می« ِنَهَِاَلاِنه اَه  

 همراه  ود. « ص»داند  ه در این سفر  سی  ا پیامار

لَلَصهَِحََ َل، «ص»همچنین  یان مصاحات ا ـو کر  ـا پیـامار    ، را  ـه تن ـایی فضـیلتی    َإذ لیَهقاه َا

هَِحَا ال» داندز مرا ه در قرآن در جایی مؤمن را صاحب  افر مارفی نموده است:نمی َُ للَه ال ََ قَِ
ل هاه َا  ل ه   لَُ ََ لََِلََّريلَيَلَقه َِ ( و در عر   ـالم عـر  نیـز گـاه مـرد      38)   : « َغىاَ لُياََِغعاَالَََكَ   

گویـد: درسـل یلیـ      نـد، مـثالً مـی   مسلمانی، فرد غیرمسلمانی را  ا لفـظ صـاحب یـاد مـی    

نیـز فقـط ن ـی    « التحزن»رت فرستم(. عااام را  ه نزدت میصاحای الی ود  )صاحب ی ود 

 صر  از ترس است و اگر  ر ذم داللت نداشته  اشد،  ه مدح هم داللت ندارد. 

َعاَهِ»عاارت   َُ لاللَّهَ ل تواند  ه طریب ت دید گفته شده  اشد، مانند آن  ـه گـاهی   نیز می« َإ َّ

بـدا  ـا   گوید منین مکن  ه دهد و می یند  ه  ار ناشایستی انجام میفرد  شخصی را می

ماست یانی حاضر و ناظر است. شیخ طوسی نزول سکینه  ه در آیه یاد گردیـده را مر ـو    

اسـت.  « ص»داندز زیرا تأیید  ه واسـطه جنـود فرشـتگان ویـژه آن حضـرت     می« ص» ه پیامار

ما این مطالب را  ـرا  وارد ـردن طاـن  ـر ا ـو کر  ـازگو       »نویسد: شیخ طوسی در پایان می

یم نشان دهیم  ـه اسـتدالل  ـه آیـه شـریفه  ـر فضـیلت ا ـو کر صـحیا          نکردیم  لکه بواست

 ( 200-201، ص5ق، د1431)طوسی، « نیست.

طارسی پا از آن  ه  ا توجه  ه سیاق آیه و نیزآیات دیگر  از قرآن نزول سـکینه را  

شیاه در ابتصاص دادن نـزول سـکینه  ـه    »نویسد: داند، در ادامه میمر و  می« ص» ه پیامار

دانم آن را  ازگو نکنم تا افـراد )ماـرض( مـا را  ـه     تر میسخنی دارند  ه شایسته« ص»ارپیام

 (58، ص5ق، د1415میز  مت م نکنند. )طارسی، 
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پردازد  ه تا حدود  مدح بلیفـه نخسـت را  ـه    ا والفتوح راز  اما  ه  یان مطالای می 

لاا تاحْـزان   » عاارت شریفه در « حزن»همراه بواهد داشت. و  دو دیدگاه تفسیر   را  واژه 

 ند و دیدگاه دوم، آن را را  ه بو  و ترس مانا می« حزن» ند. دیدگاه نخست،  یان می« 

-آورد  ـه ا ـو کر  ـه پیـامار مـی      ند و در ادامه در تأیید آن میماادل واژه اندوه تفسیر می

 رسـد امـت اسـالم     اگر )مشر ان( مرا  کشند، اهمیتی ندارد اما اگر آسـیای  ـه شـما   »گفت: 

 «.  شوندهالک می

دهد و نـه شـخص   بار می« ص»این گفته از نگرانی ا و کر  را  اسالم و شخص پیامار

آورد  ـه  یـانگر همـدلی و همراهـی قلاـی ا ـو کر و       هـایی مـی  بود. در ادامه ا ـوالفتا نقـل  

هـا  این نقل  اشد.  ر پایهدر این شرایط حساس می« ص»بانواده و   ا پیامار و رسالت ایشان

  ردند.را فراهم می« ص»یاماردر طی این دوره بانواده ا و کر نیازها  غاایی و مسافرتی پ

 ند  ه در دوره بلیفه دوم سخن از  رتـر   نیز ا والفتوح روایتی از ا ن سیرین نقل می

در آن سفر « ص»ا و کر  ر عمر و  رعکا  ه میان آمد و عمر ارزش همراهی ا و کر  ا پیامار

افتاد پیش می« ص»را از تمام عمرِ عمىر  رتر دانستز زیرا در آن روزها ا و کر زمانی از پیامار

دلیـل آن را از ا ـو کر پرسـید، او پاسـخ داد:     « ص»رفـت و مـون پیـامار   تـر مـی  و زمانی پا

افتد  ه ماادا  سی در جلو راه  مـین  ـرده  اشـد و در    روم  ه ذهنم میزمانی  ه پیش می»

ا   ند یا تیر  اندازد آن حمله  ر من واقع شـود و زمـانی  ـه عقـب     اگر حملهآن صورت 

و مـون  ـه در   « مانم  را  آن است  ه اگر  سی از پشت حمله  ند، من سپر شـما  اشـم  می

تر دابل شد تا ماادا  سی  مین  رده  اشد و  ه پیامار آسیای  زند. غار رسیدند ا و کر پیش

 (252، ص9ش، د1366)ا والفتا راز ، 

حال اگر بواننده مطالب مفسران پیشین پیرامـون آیـه شـریفه را  ـا مطالـب تفسـیرها        

روایی مانند تفسیر قمی، تفسیر عیاشی، تفسیر نورالثقلین پیرامـون آیـه مقایسـه  نـد، متوجـه      

 شود  ه مطالب تفسیرها  روایی فوق همه رو  دو نکته تأ ید دارند:می

 «ص»در بوا یدن در  ستر  ه جا  پیامار« ع»امام علی ـ پر رنگ نشان دادن فدا ار 1

گر عدم همراهـی قلاـی و مانـو  بلیفـه     ـ این تفاسیر  ه روایاتی اشاره دارند  ه نشان2

ز فـیض  اشـانی،   290، ص1ش، د1367 اشـد. )قمـی،   در ایـن سـفر مـی   « ص»اول  ا پیـامار 
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 ختیـار ،  ز حـویز   218-220، ص2ش، د1373ز عروسی حویز ، 412، ص3ق، د1419

 (182، ص2ش، د1393

 

 آیات افک. 2-3-2

َا َالَش ًّالَلكاَّ لََل لىاهَ لَيهت  لَلكاهَّ ل»در تفسیر آیه شریفه  ََ ا كاَّ لاَللََت  ََة لَُ لراص  ََ ُاغالََِْل َ   َإ َّلالََّریَ لَاِ
ها ل ََالَُ لَكه   لَغالَّهَريل َههَ رَّ وَ  لاْل َ ه   هَولَُ ََ َت هِلاك  َُ ل َاَّ  ها  لَُ ُ  َئ  لَرََّه َّ لَلكالالا آیـه پـا از آن    4و« ...َاَّ للَه الَرهَرا  

(  ه  ه آیات اف  مش ور است دو شأن نزول ذ ر گردیـده اسـت.  ـر پایـه شـأن      15)النور: 

 ـرد. هنگـام  ازگشـت از    را همراهی مـی « ص»نزول نخست در یکی از سفرها عایشه، پیامار

مسـلمانان دور شـد. هنگـام     ها عایشه  را  حـاجتی از  ـاروان  گاهسفر در یکی از استراحت

 ازگشت دریافت  ه گردناندش گم شده است،  ه جا  نخست در طلب گردناند  ازگشت 

 و این حادثه شب هنگام اتفاق افتاد. جستجو  عایشه طول  شید. 

افراد   ه  جاوه عایشه را  ر شتر گااردنـد، متوجـه عـدم حضـور عایشـه در  جـاوه       

فتـاد. عایشـه هنگـام  ازگشـت  سـی را ندیـد و  ـه انت ـار         نشدند.  اروان مسـلمانان  ـه راه ا  

 رگشت مسلمانان در همان جا بوا ش  ـرد. یکـی از مسـلمانان انصـار   ـا نـام صـفوان  ـن         

ماطل سلمی  ه از  اروان مسلمانان عقب افتاده  ود، صاحگاه  ه محلی  ه عایشـه جامانـده   

تا عایشه سـوار شـود و آن دو در     ود، رسید و  دون آنکه سخنی  گوید شتر بود را بوا اند

 منزل  اد  ه مسلمانان رسیدند. 

عاداهلل  ن ا ی سلول سردسته منافقان مدینه  ا دیدن آن دو  ـه بطـا   ـه  ربـی افـراد      

اند، نسات نزدی  بود از مسلمانان و منافقان  ه   انه آن  ه عایشه و صفوان مدتی تن ا  وده

نیز « ص» م  م در مدینه شایع گردید و  ه گوش پیامار ناشایستی  ه آن دو داد و این مسأله

تا مدتی  ـا عایشـه سـرد  ـود،  ـدون      « ص»را آزرده سابت. پیامار« ص»رسید و آن حضرت

ها  شایع پیرامون این موضـوع، موضـع پـایرش یـا ردی  گیـرد. بـدا        آنکه در  را ر حر 

 مت ناشایست تارئـه نمـود و   متاال  ا نزول آیات یادشده ساحت عایشه و صفوان را از این ت

در ضمن مسلمانانی را  ه  ه گسترش این شایاه زشت دامن زده  ودند،  ـه شـدیت سـرزنش    
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 رد. این آیات  ه نوعی فضیلتی  را  عایشه دانسته شده  ه بداوند  ا نزول آیـاتی جـاودان   

 ساحت او را از ت مت پاک نمود.

، 17ق، د1422سـت. )طاـر ،   این شأن نزول مـورد قاـول تمـام مفسـران اهـل سـنت ا      

( در تفاسـیر  187، ص3ق، د1410ز  یضـاو ،  173، ص12ق، د1415ز فخر راز ، 190ص

ها  پنجم تا دهم هجر  نیز  ـه دوره رواد گـرایش تشـیع اعتـدالی اسـت، تن ـا       شیای قرن

، 7ق، د1415ز طارسـی،  338، ص 7ق، د1413شـود. )طوسـی،   همین شأن نزول دیـده مـی  

 (285، ص6ق، د1378ز جرجانی، 105، ص14ش، د1366ح راز ، ز ا والفتو228-230ص

در تفسیر قمی اما مطالب  ه گونه دیگر  است. نگارنده تفسیر قمی شأن نـزول پـیش    

داند اما  ر پایه روایات امامیه دو شخص مورد ات یام را ماریـه  گفته را  ر پایه روایات عامیه می

و جریا قاطی، بادم ویژه ماریـه  «(  ص»ا پسرپیامار)و مادر ا راهیم تن « ص»قاطیه  نیز پیامار

دانـد.  ـر پایـه ایـن شـأن نـزول        ه  ا و  از مصر  ه مدینه آمد و ات ـام زننـده را عایشـه مـی    

ــه   « ص»پیــامار ــدوه ســختی گردیــد. عایشــه   ــراهیم، دمــار ان ــد بــود ا  پــا از فــوت فرزن

 گفت: « ص»حضرت

انـدوهگین ماـاشز مرا ـه ا ـراهیم پسـر تـو       اگر اندوه تو  ه ساب فوت ا راهیم است، »

را « ع» ا شنیدن ایـن سـخن امـام علـی    « ص»پیامار«. ناوده است  لکه فرزند جریا قاطی است

بشمگین شده و  ه طلب جریا قاطی رفـت و  « ع» را   شتن جریا قاطی فرستاد. امام علی

را دید، رو  ـه  « ع»لیاو را در  ستانی یافت. جریا  ه آثار بشم و نیز شمشیر امیرالمؤمنین ع

او را دناال  رد. در حین تاقیـب و گریـز لاـاس جـریا  ـاال رفتـه و       « ع»فرار ن اد و امام علی

متوجه شد  ه جریا، آلت یا توان مردانگی ندارد و  ـه  « ع»عورت و  نمایان شد. امام علی

 ـه  سـپاس بـدایی را   »فرمـود:  « ص» ازگشت و موضوع را بار داد. پیامار« ص»سو  پیامار

 ( 290، ص1ق، د1404)قمی، «  یت دور سابت. د  را از ما اهل

هایی اندک آمـده اسـت و در  سـیار     این شأن نزول در روایات شیای دیگر  ا تفاوت

از تفاسیر روایی امامیه گرایش  ه پایرش این شأن نزول  را  آیات شـریفه اسـت )عروسـی    

ز نورالدین  اشـانی،  219ص ،5ق، د1419ز فیض  اشانی، 581، ص3ش، د1373حویز ، 

( و یا دست  م هـر دو شـأن نـزول آمـده     55، ص4ق، د1417ز  حرانی، 921، ص2تا، د ی
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( شأن نزول دوم  ه گفتـه سـید هاشـم  حرانـی     242، ص9ش، د1387است. )مش د  قمی، 

م( منان ش رت داشته است  ه سید مرتضی آن را در غرر بـود نقـل  ـرده اسـت و     1107)

 ( 55، ص4ق، د1417اسخ گفته است. ) حرانی، اشکاالت آن را پ

پردازد  ه از آن حتی  ـه صـورت تلـویحی نیـز     اما سید مرتضی در امالی  ه روایتی می

ا   ه ارتاا  عایشه یا آیات شریفه مش ور  ه آیات اف   ـا ایـن حـدیث نـدارد. )سـید      اشاره

 (77، ص1م، د1998مرتضی، 

لََملَ ل َهَ لإَل» ـ در مورد آیه شریفه 3 ََ لقَهَ لَه ه   لَُ َََْ هِلَانه لَغَُ ََ لإَلَ  ه َََْ َُااه الَلَهِلَانه هَّ لن َا َرلالََّریَ لیَهْ را اه َ لََنهَّ
لَیك  ا اغالََ َل لَاَُ اغالََ   لَغَقا  َِ َا  لیَهَتَلَِك ا الَإَرلالنَِّ ها  منـد  نقـل   ( شأن نزول61)النساء: « یا َیااغَ لََ  

 نـد  لفتوح راز  از  لای از ا ن عااس نقل میهایی  ه ا واگردیده است. یکی از شأن نزول

آن است  ه مرد  منافب و مرد  ی ود  در موضوعی ابتال   ردنـد. مـرد منـافب اصـرار     

 ـرد( امـا مـرد    داشت  ه نزد  اب  ن اشر  از  زرگان ی ود  روند )مرا ه رشوه قاول می

رفتنـد و  « ص»زد پیـامار را نامزد داور  نمود.  ا اصرار ی ود  آن دو  ه نـ « ص»ی ود  پیامار

 ــه نفــع مــرد ی ــود  حکــم رانــد. مــرد منــافب  ــه وضــع را منــین دیــد داور  « ص»پیــامار

را قاول نکرد و پیشن اد  رد  را  داور  پیش عمر  ن بطّـا  رونـد و در آبـر    « ص»پیامار

سر نیز  ه نزد عمر رفتنـد. عمـر  ـه از موضـوع آگـاه شـد،  ـدون درنـگ  ـه بانـه رفـت و            

 رداشته و گردن مرد منافب را زد و گفت این حکم من است  ـر  سـی  ـه  ـه     شمشیرش را 

ش، 1366راضی نااشد و آیه شـریفه فـوق نـازل گشـت. )راز ،     « ص»حکم بدا و پیامارش

 (416، ص5د

در  نار سه مورد ذ ر شده  ه ارتاا  مستقیم  ا شأن نزول و تفسیر آیات شریفه دارد، 

پردازد  ه ارتاا  مسـتقیم  ـا تفسـیر آیـات      یان مطالای می در موارد دیگر ا والفتوح راز   ه

 قرآن ندارد.

لَرلَه  كاَّ ل»و  در تفسیر آیـه شـریفه     ُ هِلَراَهتهَّ لَحه َی َُ لَرَل  هَ ل َْیهْ  هكاَّ لَر ََ لََن ا ه   لَُ َُكاَّ لَعساه َ  لَاهِ َلَقها 
لَعَحه َّ ل  ٌ َاَ لَعُاغ َُ ه هنگام جمـع قـرآن هـر     ند  ( از یحیی  ن جاده نقل می128)تو ه: «  ََهِل  اؤ 

بواسـت وگرنـه آن را   آوردند، عمر دو گواه  ر آن مـی ا  را  را  ثات در محص  میآیه
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 رد اما آیه یاد شده را مرد  آورد و عمر آن را نوشت و گفت در مورد ایـن آیـه   ثات نمی

 منین  ود.« ص»بواهمز مرا ه  ه بدا سوگند پیامارگواه نمی

لالََّّه الَإ َّلََهع هَ لالََّّه الَإو  ل» ه همچنین در تفسیر آیـه شـریف   ه   َتَاَاه الَكمَهتلالَُ َُااه الاا  هِلالَّهَریَ لن ََ یَهِلََیهه
ه ا َا ََّ  ند  ه شای  ـا عمـر   (، ا والفتوح از عادالرحمن  ن عو  نقل می12)الحجرات:« َغاَللََتَ

-هـا گـردش مـی    ن بطا   ه صورت عسا )شب گرد   ـرا  حفـظ امنیـت( در  ومـه    

آمـد. عمـر   ا  رسیدیم  ه مراغ آن روشن  ود و از بانه صدا  آواز می.  ه در بانه ردیم

در مورد صاحاخانه از من پرسید و من گفتم این بانه ر یاـ   ـن دمیـ   ـن بلـ  اسـت و  ـه        

شرا  مشاولند ولیکن ما بطا  ردیم  ه تجسیا  ردیم، در حالی  ه بدا ما را از این  ار 

 (33، ص18ش، د1366راست گفتی و  رگشت. )راز ،  ن ی نموده است. عمر گفت:

لىاهَ لإَلَ  ههَ ل»در تفســیر آیــه شــریفه  لاَللإَلَهَ لَإالَّ ََ ن َولَغقَََِهَللالتَّهه  َ لَشهَایَالال َعَقهَِ لَذيلالنَّهه   ََههَِ َ لالهرَّ
 ند  ه یکی از افـراد سرشـناس شـام  ـه عنـوان      ( از یزید  ن اصم نقل می3)مؤمن: « ال َ َصهتال

نزد عمر آمد. پا از مند روز او غیات  رد و مون غیاتش طوالنی شد، عمر موضـوع   سفیر

را از دیگران پرسید، گفتند: او  ه شر  بمر مشاول است. عمر سه آیه نخست سوره مـؤمن  

را  ر  اغا  نوشت و  ه نزد او فرستاد. مرد شامی  ا بواندن آیات  ه از  خشیدن گناهان و 

دهـد، دلـش   ه  یفر )در صورت تو ه نکردن(  ه دست بدا باـر مـی  پایرفتن تو ه و ت دید  

تان بطایی سـرزد، او را  نرم شده و تو ه  رد. عمر  ه حاضران گفت  ه اگر از  رادران دینی

 (7-8، ص17، د1366منین  ه راه آورید. )ا والفتوح راز ، 

رد یـاد شـده   شاید  ررسی  یشتر تفسیر روض الجنان ما را  ه موارد دیگر  هماننـد مـوا  

آیـد همـین مـوارد یـاد شـده  ـرا  شـنابت رویکـرد اعتـدالی          راهنمون سازد اما  ه ن ر مـی 

ا والفتوح  افی  اشد. در اینجا و پیش از پایان  حث  یان سه نکته  اقیمانـده دیگـر ضـرور     

 نماید:می

گونه از سـو  ا والفتـوح در مـورد  ربـی صـحا ه      ـ ارائه  ربی از این سخنان ستایش1

توانـد مـورد تاجیـب و یـا انتقـاد       ه مورد انتقاد جـد  جریـان تشـیع هسـتند، مـی     «ص»پیامار

توانـد سـابته و پردابتـه قصـه     گونه مـی ها  ستایشبواننده شیای  اشد.  خشی از این گفته

و « ع»پردازان یا فضیلت تراشان دستگاه امو  یا عااسی  اشد  ه در  را ـر فضـایل امـام علـی    
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، فضایلی را  ـرا   ربـی از صـحا ه و  ـه     «ع»ها  آن  زرگوارن فضیلت را   م فروغ  رد

ها  سابتگی نیز توسط عالمـان  اند و  سیار  از این فضیلتویژه بلفا  سه گانه رواد داده

 گر اهل سنت ردی گردیده است. پژوهش

 ه هر حال ا والفتوح  ا   ره گیـر  از فرهنـگ مکتـو  و شـفاهی اهـل سـنت  ـه آن        

  رواد فراوان داشت، آن ا را در ضمن تفسـیر بـود آورده اسـت. واعـظ  ـودن      دوره در ر

گیـر  زیـاد  در  ررسـی اعتاـار     ا والفتوح و سا  واع انه تفسیر روض الجنان  ـه سـخت  

گونـه را در تفسـیر بـود     ند،  ـه او اجـازه داده  ـه ایـن عاـارات سـتایش      ها نمیسند  نقل

-ها نیز در واقع امر  ـامالً درسـت مـی   ا یا مدح وارهه یاورد.  دون تردید  خشی از این مدح

ها را در  تا  بود آورده است نیز همانند هر شیای دیگر ، این نماید اما ا والفتوح  ه این

 ه شیاه و سـنّی  ـه آن اعتـرا     « ع»مانند امام علیها  فراوان و  یها را ا فضیلتمدح واره

 داند. دارند، دربور مقایسه نمی

را سـزاوارترین نـامزد  ـرا     « ع»ایی  ـه در  نـار واقاـه غـدیر آن حضـرت     هـ فضیلت

قـرار  « ص»و  ه دست گرفتن زمام امت اسـالمی پـا از پیـامار   « ص»جانشینی  الفصل پیامار

دهد. این ادعـا  ـا مطالاـه مطالـب ا والفتـوح در تفسـیر آیـات الوالیـه )ماننـد آیـه دولـی            می

( و  سیار  آیات دیگـر  63(،آیه تالیغ )مائدة:آیه56یه(،آیه والیت )مائدة:آ57اممر)نساء:آیه

توانـد  هـا   ازگوشـده  ـرا  ایـن صـحا ه نمـی      قرآن قا ل درک است. همچنین این فضیلت

نادیـده  « ص»مسئولیت اینان و  خشی دیگر از صحا ه را در حوادث مرتاط  ا جانشینی پیـامار 

ن داشــتن مواضــای هماننــد  ینگــارد. منانکــه همشــ ر  ا والفتــوح، عاــدالجلیل راز ، ضــم

گیر  مالیـم در  را ـر بلفـا  سـه گانـه، در  را ـر اعتقـاد        ا والفتوح در موارد همانند، موضع

در شـخص امـام   « ص» نیادین شیاه در مورد انحصار   ودن استحقاق جانشینی رسـول بـدا  

 آید.و غصب این جایگاه از سو  بلفا  وتاه نمی« ع»علی

سـخن  ـه میـان    « ع»یـد و امـام علـی   گیـر  بالـد  ـن ول   عادالجلیل در جایی  ـه از در 

 نـد. )عاـدالجلیل    ند  ه شیاه از اول تا  نون  یات سقیفه را انکار مـی آید، تصریا میمی

ها  گفته شده را ا والمحاسـن جرجـانی در   (  خش قا ل توج ی از مدح واره313راز ، ص

 ـرد تفسـیر   جرجانی  ر بالصـه  تفسیر بود جالء االاذهان، تفسیر گازر، آورده است. تفسیر
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ا والفتوح  نا گردیده است،  ه طور   ه  یانات و مطالب تفسیر ا والفتوح را گـزینش  ـرده   

و گاه  ا عین عاارت و گاه  ا تاییـر انـدک در تفسـیر بـود آورده اسـت. )ا والفتـوح راز ،       

 ( 25، ص1ق، د1378

ا  ـه از ن ـر و  اهمیـت     ند  ـه طـور مامـول مطـالای ر    فرد   ه اثر  را بالصه می

ها اندازد و آوردن این مدح وارهآورد و موارد  ا اهمیت  متر را از قلم می یشتر  دارد، می

 نـد  ـه درسـتی و اعتمـاد  ـه      از سو  جرجانی در تفسیر بود دیدگاه  سانی را تأییـد مـی  

د و  ا عنـوان  دانن خش عمده این مطالب مدح واره را  اور مؤلفان )ا والفتوح و جرجانی( می

تشیع اعتدالی در ایران در قرن ششم تا دهم هجر  از آن یاد گردیـد و آوردن ایـن مطالـب    

تواند  ه صر  ت اهر لف ی و استفاده از سپر تقیه و در فضـایی  اشـد  ـه تحـت سـیطره      نمی

-سیاسی و اجتماعی اهل سنت  وده استز مرا ه از سده هشتم  ه  اـد در نتیجـه دگرگـونی   

اجتماعی پیش آمده در فالت ایران، دیگر نیاز   ه در پیش گرفتن تقیـه ناـود    -ها  سیاسی

و  ه گفته  حسن  ن علی  ن محمد طار  مش ور  ه عمادالدین طار  دانشمند امامی در قرن 

هشتم هجر  در آن عصـر تقیـه  ـه زمـانی واجـب  ـود، ا نـون حـرام شـده  ـود. )طاـر ،            

 (30، ص1ش، د1383

 

 گیرینتیجه

از دو گرایش عمده جریان تشـیع، جریـانی اسـت  ـه از سـو  عالمـان شـیاه         ـ یکی1

مکتب  اداد در اوایل قرن پنجم آغاز گردید و  ادها  خشی از این میـراث  ـه فـالت ایـران     

انتقال یافت و  ا عنوان تشیع اصولی از آن یاد شده است. جریـان رو در رو  آن را گـرایش   

 اند.حشو  یا اباار  یاد  رده

جریان تشیع اصولی در فالت ایران تحت تـأثیر شـرایط جدیـد تحـوالتی را تجر ـه      ـ 2

هـا  اهـل سـنت    ترین این تحوالت همسویی  یشتر از پیش  ا  ربی از دیـدگاه نمود  ه م م

 از آن یاد شده است.« تشیع اعتدالی» ود. این جریان از سو  صاحان ران گاهی  اعنوان 
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ش تشیع اعتدالی در آثار مکتـو ، تفاسـیر قـرآن در    ترین نمودها  گرایـ از  رجسته3

ها   رجسته آن  دو تفسیر مجمع الایـان طارسـی و روض الجنـان     اشد و نمونهقرن ششم می

 اثر ا والفتوح راز  است.

ها   ارز این جریان در تفسیر جالء االذهان اثر ا والمحاسن حسـین  ـن   ـ وجود جلوه4

دهد رت نشان از تداوم این جریان تا پایان قرن ن م میحسن جرجانی از عالمان قرن ن م هج

و  ا ظ ور دولت صفو  و رسمی شدن تشـیع از نـوع تارّایـی، ایـن جلـوه از تشـیع از تـاریخ        

 ایران ربت  ر ست. 

-ترین نمودها  جریان تشیع اصولی یا اعتدالی در تفسیر قرآن، دور  از تأویلـ م م5

قـرآن، همسـویی  ـا اهـل سـنت از لحـاع منـا ع تفسـیر          گرایی و تأ ید  ر تفسیر ظـاهر    

)دیدگاه تفسیر  صحا ه و تا این( و انتقاد مالیـم از بلفـا و دیگـر افـراد وا سـته  ـه جریـان        

 .بالفت است
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