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   منادیان قرآن ناطق،)ره(شهیدین
  احمد ترابی

 و یـاران او بـراي از   9عصر رسالت، عصر نزول قرآن و جهاد و تالش پیامبر      
میان بردن ادبیات و فرهنگ جاهلی و استقرار بخـشیدن بـه آیـات وحـی در میـان                   

در آیندة تاریخ با همۀ وسعت و گستردگی را بایست امت اسالمی  مردمی بود که می
  .دهندآن شکل 

از میان بردن فرهنگ چند صد سالۀ جاهلی کـه بـا تـار و پـود مردمـان حجـاز                
 بـراي  9اي نبود و چنین بود که رسول اسالم  کار آسان و کم هزینه،درآمیخته بود 

 ،منان و مخالفانش تحمل کردترین جفاها را از سوي دش       ایفاي رسالت خود، سخت   
  )39/56، االنواربحار (».ذیتما أوذي نبی مثل ما او«: جا که فرمودتا آن
ر و  هاي خود، بدان اندازه که من آزا        هیچ پیامبري در راه تحقّق اهداف و برنامه       «

  ».اذیت دیدم، آزار ندیده است
تـر مردمـان آن، هرگـز     طبیعت سخت سرزمین حجاز و اخالق و مـنش سـخت     

زین معلّقات  و عدالتخواه وحی جایگیداد تا آیات اخالقی، معرفتی، انسان اجازه نمی 
سبع و عادات و رسومی شود که جهالت و خشونت و استکبار و قهـر و غـارت از         

  .بارزترین مشخصات آن بود
 با عزمی راسخ و متّکی به امداد الهی کار خود را 9با این همه، پیامبر خاتم

آغاز کرده بود و چنان در این مسیر اهتمام و جدیت نشان داد که بارها از سوي 
  )1-2/طه()ا علَیک الْقُرْآنَ لِتَشْقَىما أَنْزَلْنَ*طه(: یام را دریافت کردخدا این پ

خود را تـا بـدین پایـه بـه     ] در راه ابالغ و تحقّق آن[، ما قرآن را بر تو نازل نکردیم تا    !اي محمد «
  ».مشقّت بیندازي

  )48/شوري ()الغظًا إِنْ علَیک إِال الْبفَإِنْ أَعرَضُوا فَما أَرسلْنَاك علَیهِم حفِی(
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 ما تو را به نگاهبانی گردان شدند، بدان که پیام تو روياگر مردمان از پذیرش ] اي پیامبر[پس «
 بلکه وظیفه ،]تا با هر زحمت و مشقتی که شده، آنان را به راه راست هدایت کنی[ایم  آنان نفرستاده

  ».تو، رساندن پیام الهی به آنان است و نه بیشتر از آن
ـ            با ای  راي همیـشه  ن همه پیامبري که آمده بود تا رحمت براي همۀ جهانیـان و ب

جو و لجـوج خـود را مـتّهم     و ستیزه که مخاطبان سخت سر  تاریخ باشد، به جاي آن    
مخاطبـان گریزپـایش   داشـت و بـر حـال       مـی  کند، خویش را به تالش مضاعف وا      

  ؛شد اندوهگین می
  )3/شعراء ()ا مؤْمِنِینسک أَال یکُونُولَعلَّک باخِع نَفْ(

  ».آورند که آنان ایمان نمیدهی به خاطر این  نابودي قرار میچه بسا خویش را از اندوه در معرض«
 تحمل سختی و شـکنجه و آوارگـی         ها  ، از پس سال   امان  اهتمام بی و  این تالش   

 هاي سنگین کفار و مشرکان، سـرانجام بـه نتیجـه          برابر یورش  اهل ایمان و دفاع در    
هـاي سـخت، بـه نرمـی گراییـد و       رسید، فرهنگ شرك و کفر برچیده شد و قلـب         

 فـوج  ها  به عالمت تسلیم باال رفت و گروه     هاي گره شده به عناد و خشونت،        مشت
  ؛احترام کردند و سورة نصر نازل شدبه قرآن اداي  ،اسالم آوردندفوج 
ورأَیت النَّاس یدخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ * فَتْح إِذَا جاء نَصرُ اللَّهِ والْ* بسم اهللا الرحمن الرحیم(
  )...فَسبِّح بِحمدِ ربِّک * أَفْواجا 

 و جاهلیـت از سـیماي کعبـه و سـاحت      داد و نمادهاي شرك     فتح نخستین رخ  
  .مسجدالحرام و پهنۀ حجاز برچیده شد و قرآن در جایگاه مقبولیت عام قرار گرفت

هـا،   مهري طیبی دانشمند و فرهیخته که از پس تبعیدها و بی     اکنون قرآن، چون خ   
مورد اقبال و تکریم عموم قرار گرفته باشد، در باالترین پلـه مقبولیـت قـرار گرفتـه      

هنوز بـسیاري از مخاطبـانش ظرفیـت     .  اسرار نگشوده بود   بیانبود، اما هنوز لب به      
ها و نیازهـاي متنـوع        زمینه هنوز همه    !ي فهم و درك معارف آن را نداشتند       الزم برا 

  !ی کندیگشا ه با سرانگشت حکمت خویش مشکلرخ ننموده بود تا آن حکیم فرزان
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اي، گـواراي   و مهر سکوت بر لب داشت تا مگر تـشنه    ! بود» صامت«قرآن هنوز   
 براي ظهـور و تجلّـی پیـدا         اي  عرصهمعرفت بجوید، فهیمی براي فهمیدن بپرسد و        

  !شود
ها بهار بالیـدن و شـکوفایی را تجربـه            ته بود و اندیشه   جامعۀ اسالمی شکل گرف   

  ؛زد  یکی پس از دیگري جوانه میها کرد و پرسش می
  )189/بقره( )یسأَلُونَک عنِ األهِلَّۀِ قُلْ هِی مواقِیت لِلنَّاسِ والْحج(

نظام (براي ) طبیعیو تقویم (، بیان اوقات آنها  بگو کنند؛  میسؤالاز تو » هاي ماه هالل«دربارة «
    ».حج است  )تعیین وقتِ(مردم و ) زندگیِ
  )215/بقره( )... ویسأَلُونَک ماذَا ینْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُم مِنْ خَیرٍ فَلِلْوالِدین(

مـادي و  و سـرمایه سـودمند   (هر خیر و نیکـی   چه چیز انفاق کنند؟ بگوکنند   میسؤالاز تو   «
   »...کنید، باید براي پدر و مادر و  یکه انفاق م) معنوي
  )217/بقره( )یسأَلُونَک عنِ الشَّهرِ الْحرَامِ قِتَالٍ فِیهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ کَبِیر(

  ».بزرگ است) گناهی(جنگ در آن،  بگوکنند؛   میسؤال  دربارة جنگ کردن در ماه حراماز تو«
)یالْمرِ ونِ الْخَمع أَلُونَکسکَبِیری ا إِثْم219/بقره( )سِرِ قُلْ فِیهِم(  

  »در آنها گناه و زیان بزرگی است ، بگوکنند  میسؤالدربارة شراب و قمار از تو «
  )219/بقره( )ویسأَلُونَک ماذَا ینْفِقُونَ قُلِ الْعفْو(

  ».از مازاد نیازمندي خود پرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو و از تو می«
)روخَی ملَه الحى قُلْ إِصتَامنِ الْیع أَلُونَکس220/بقره( )ی(  

  ».اصالح کار آنها بهتر است کنند، بگو  میسؤالو از تو دربارة یتیمان «
  )222/بقره( )ویسأَلُونَک عنِ الْمحِیضِ قُلْ هو أَذًى(

  ».اي است بار و آلودهچیز زایان ، بگوکنند  میسؤالو از تو دربارة خون حیض «
  )4/مائده( )یسأَلُونَک ماذَا أُحِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ لَکُم الطَّیِّبات(

آنچه پاکیزه است، براي شما حـالل    چه چیزهایی حالل شده است؟ بگو      کنند   می سؤالتو   زا«
  ».گردیده
)الرَّسنِ األنْفَالِ قُلِ األنْفَالُ لِلَّهِ وع أَلُونَکس1/انفال ()ولی(  
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انفال مخصوص   بگوکنند؛  میسؤال]  غنایم، و هر گونه مال غیر مشخص=[از تو دربارة انفال «
  ».خدا و پیامبر است

  )85/اسراء( )ویسأَلُونَک عنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوح مِنْ أَمرِ ربِّی(
  ».دگار من استروح از فرمان پرور کنند، بگو  میسؤال روحو از تو دربارة «

بدین گونه فضاي جامعۀ جاهلی گذشته به فضاي علمی و پرسشگر دینی نـوین     
هاي نخست به  تبدیل گردید و آیات کوتاه و موزون و هشداردهنده و اعتقادي سال           

 اجتماعی، اخالقی، اقتـصادي و حقـوقی یـک نظـام       آیات طوالنی، تفصیلی، تبیینی،   
  :رانجام این آیه نازل شدتا س. کامل و بالغ اجتماعی گرایش یافت

  )3/مائده () ...الْیوم أَکْملْت لَکُم دِینَکُم وأَتْممت علَیکُم نِعمتِی(
  ». و نعمتم را بر شما تمام گردانیدمختمساامروز دینتان را برایتان کامل «

 عزم رحیـل کـرد، در حـالی کـه     ـ  به ارادة الهی ـ  رسول خدا پس از این بود که      
 قـرآن  امت اسالمی به معلمی نیاز داشت تـا ان هزار پرسش در راه بود و     هنوز هزار 

 را از محـضر کـالم الهـی    ي روز افـزون  ها  پرسشصامت را به سخن آورد و پاسخِ      
  .دریافت کند

برخی از مردمان عادي که نه علمی برتر داشتند و نه هوشـی فراتـر از دیگـران،        
نیازي امت اسالمی   به معناي بی را9پایان یافتن نزول وحی و رحمت رسول خدا

حتّی بـدون روایـات    » قرآن«چنین پنداشتند که    از هر چیز جز قرآن تصور کردند و         
 و تفـسیر او از قـرآن،        9رهنمودهاي پیامبر   توانند بی   نبوي، کافی است و خود می     

به حلّ مشکالت و پاسخگویی به نیازهاي نوآمد جامعـه رو بـه گـسترش اسـالمی                 
  !»حسبنا کتاب اهللا«ین رو ندا دادند که از ا! بپردازند

 بـه محـو   استقرار یافتند و     بود   9 جایگاهی که مخصوص رسول خدا     اینان در 
  ! حکم کردند9روایات نبوي از صفحات و ممنوعیت کتابت کلمات نبی
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هـا یکـی پـس از دیگـري رخ نمـود و چـون بـا ظـرف           ید که پرسش  یدیري نپا 
هاي  برابر پرسش ، این کتاب عظیم را در     داطالعات محدود خود به سراغ قرآن رفتن      

  !اند یافتند و دانستند که راه را وارونه رفته» صامت«خویش 
آوري حافظـان و   تـا عـصر روي  » منـع تـدوین حـدیث    «اما دریغ که از روزگار      

راویان به تدوین سنّت و تفسیر نبوي، روزگاري بس دراز سپري گردیـد و در ایـن        
 همراه بود ،ت رفت و آنچه از روایات برجاي ماندهاي بسیاري از دس مجال، فرصت

  !ها ها و تعارض ها و گاه دس و تحریف با سهوها و نسیان
  

  تفکیک قرآن صامت از قرآن ناطق
 ،در حقیقت با نهی از تدوین حدیث نبـوي      » حسبنا کتاب اهللا  «مدعیان و حامیان    

ن صـامت و قـرآن      میان قرآن و پیامبر تفکیک قائل شدند و به تعبیر دیگر میان قـرآ             
 بلکـه قـرآن   ،حالی که این تفکیک مورد تأیید قـرآن نبـود    در ،ناطق جدایی افکندند  

  ؛برخالف آن تصریح داشت
  )44/نحل ()لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِموأَنْزَلْنَا إِلَیک الذِّکْرَ لِتُبیِّنَ (

  ».راي آنان تبیین کنی ب،و فرو فرستادیم قرآن را بر تو تا آنچه به سوي مردمان نازل شده«
در این آیه، بیان پیامبر قرین قرآن معرفی شده اسـت و حکایـت از آن دارد کـه           

 و تبیـین   بـه تفـسیر  ،که نیازمند آیات قرآنند همچنان وحی،مردم به عنوان مخاطبان  
  . نیز احتیاج دارند9آیات از سوي رسول خدا

فسیر و فهم قـرآن در شـمار     به لحاظ علم دینی و ت      از آنجا که طرّاحان این ایده     
  :آمدند، به این آیه توجه نداشتند که مسلمانان معمولی به حساب می

آل  ()کِتَابِ وأُخَرُ متَشَابِهاتهو الَّذِي أَنْزَلَ علَیک الْکِتَاب مِنْه آیات محکَمات هنَّ أُم الْ(
  )7/عمران
باشند و  می» ام الکتاب« قرآن آیات محکماتند که اوست که قرآن را بر تو نازل کرد، بخشی از«

  ».بخشی دیگر آیات متشابهند
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هه با ایـن  آنان که احاطۀ کاملی بر آیات قرآن نداشتند، چه بسا در صورت مواج           
کردند و تنها زمانی به راز  ت پیام آیه را درك نمیت و اهمیآیه و قرائت آن، حساسی 

سیر و ان مسلمانان بر سر فهم برخی آیات و تفـ   نهفته در این آیه پی بردند که در می        
ــد  ــد آم ــق و    اخــتالف؛تأویــل آن، اخــتالف پدی ــشأ مــشاجرات عمی ــایی کــه من ه

  !هاي کالمی و سیاسی شد ییآرا هاي اجتماعی و صف بندي گروه
از آن پس دانستند که بیان قرآن ناطق باید در کنار قرآن صامت تـدوین شـود و         

حدیثی تحت عنوان صحاح و سنن تدوین یافـت و          هاي مفصل     چنین بود که کتاب   
  .ترین وظایف عالمان دینی شناخته شد تفسیر قرآن در شمار یکی از مهم

که گفته آمد، این کار چنان با تأخیر صورت گرفت که سهو و نـسیان و              اما چنان 
اي از ابهام فـرو بـرد و اکنـون کـه      دس و تحریف، چهرة صحاح و سنن را در هاله         

هاي فکري یا سیاسی و یـا   اساس ایده  برعامه،   ذرد، هنوز برخی عالمانِ   گ  ها می   قرن
صدد حذف برخی روایات از صحاح یا رد و نقـد برخـی دیگـر                 در ،اعتقادي خود 

  .اند برآمده
  

  استمرار قرآن ناطق
 رحلت رسول با» قرآن صامت« ـ نزول   هیچ استثنابه عقیدة همۀ مسلمانان ـ بی 

به عقیدة اهل سـنّت بیـان قـرآن نـاطق ـ تفـسیر و تبیـین        که خدا پایان یافت، چنان
ــ نیـز بـا     که علمش ریـشه در تعلـیم الهـی دارد     مطمئن آیات قرآن به وسیله کسی       

رحلت رسول خدا پایان یافت، در حالی که شیعۀ امامیه از همان آغاز معتقد بود که         
ود کـه مقـام   جدایی میان قرآن صامت و قرآن ناطق، کاري است ناروا و نیز معتقد ب       

طالب و اهل بیت  معلّمی و مفسري پیامبر، پس از رحلت آن بزرگوار به علی بن ابی 
 روشـنگريِ  ،9تفسیر عترت پیـامبر و  منتقل شده است و از طریق بیان    :پیامبر

  .قرآن ناطق استمرار یافته است
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ـ        9شیعه معتقد است که عمر کوتاه رسالت پیامبر        ت  و سـطح آگـاهی و ظرفی
داد  ماعی مردمان عربستان در عصر نزول، این اجازه را به پیامبر نمـی      فرهنگی و اجت  

تفسیر کند و آیـات را  آن عصر آیات قرآن را براي مخاطبان مفاهیم نهفته در تا همه   
 9از این رو الزم بود تا پیامبر. بر مصادیق مختلف آن در جاري زمان منطبق سازد

 مردم را در فهم آیات و تأویل  کند تاپس از خود معلّمانی مطمئن و معتبر را معرّفی
بایست تا بدانجا ادامه یابد که شاگردان مکتب دیـن   ها یاري دهند و این روش می      آن

 دست یابنـد و راه و روش ارجـاع متـشابهات بـه              آیاتبه ذخایر بیشتري از تفسیر      
  .آموزش ببینندمحکمات را 

 بلکه ،، اجتماعی و عقلی نبودالبتّه این اعتقاد شیعه، صرفاً متکی به دالیل تاریخی
  .هم پشتوانه روایی داشت و هم تأیید قرآنی

ترین پشتوانۀ روایی این باور، روایتی است که در منابع اهل سنّت نیز بـه               صریح
ناپذیري قـرآن از   باشد که بر تفکیک    شکلی مطرح شده است و آن حدیث ثقلین می        

  ؛عترت تأکید دارد
 لـن و انّهمـا  کم الثقلین، کتاب اهللا و عترتی اهل بیتـی،   انّی تارك فی  «: قال رسول اهللا  

  1».یفترقا حتی یردا علی الحوض
ـ       ت نخبگـان علمـی در تفـسیر و فهـم و تأویـل قـرآن                از جمله آیاتی که به مرجعی

اي است که در آغاز آن، خبر از وجود متـشابهات در قـرآن داده                 پرداخته، همان آیه  
  :است و در ادامۀ آن آمده است

ما الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم زیغٌ فَیتَّبِعونَ ما تَشَابه مِنْه ابتِغَاء الْفِتْنَۀِ وابتِغَاء تَأْوِیلِهِ ومـا یعلَـم                 فَأَ(
  )7/آل عمران () ...تَأْوِیلَه إِال اللَّه والرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ

جویی و میـل بـه تأویـل از متـشابهات      ها که در دلشان میل به باطل است، به سبب فتنه          اما آن «
در حالی که تأویل آن را جز خدا و راسخان در علم و به ژرفا رسیدگان در دانش          . کنند  پیروي می 

  ».دانند نمی
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اسـاس    البتّه در تفسیر این آیه نیز آراي مختلفی وجود دارد که آنچه آوردیم، بر   
باشد و خود نیز گواهی است بر ضـرورت رجـوع بـه عتـرت           هل بیت می  روایات ا 

  .براي فهم قرآن
شده، قرائنی در آیه وجود دارد که دیـدگاه          پوشی از روایات یاد     هرچند با چشم  

نمایاند، عالمانی کـه فاقـد    دهد و شواهد عینی و تاریخی نیز می روایی را گواهی می  
 ،رغم ادعاي رسوخ در علـم       به  اند،    ودهاند و واجد علم ربانی نب       صفت عصمت بوده  

فهمی شده و براي خدا اعـضایی چـون    در فهم برخی آیات اعتقادي قرآن دچار کج     
کـه در فهـم آیـات       چنان ،انـد   سـر از تـشبیه و تجـسیم درآورده        اند و     بشر قائل شده  

انـد کـه در       هاي عظـیم شـده      هاي سیاسی قرآن، گرفتار ناهنجاري      االحکام یا دیدگاه  
  .د مورد بررسی و نقد قرار گرفته استجاي خو

هاي عقیدتی و اجتمـاعی و سیاسـی کـه میـان              ترین چالش  بنابراین یکی از مهم   
له ئدیـد آمـد و تـاکنون ادامـه دارد، مـس     شیعه امامیه و اهل سنّت از صـدر اسـالم پ     

 و اولویـت انکارناپـذیر آنـان در         9استمرار تفسیر قرآن به وسـیله عتـرت پیـامبر         
  .استمت اسالمی، پس از رحلت رسول خد اعتقادي ارهبري فکري و

به معناي نادیده » رهبري فکري و اعتقادي و تفسیري عترت«تأکید این نوشته بر 
سـت کـه زیربنـا و       آنان نیست، بلکه بدین معنا    » اعیرهبري سیاسی و اجتم   «گرفتن  

 بیـت   بنیاد تفکّر شیعی بر اولویت علمی، معرفتی و رهبري فکري و عقیـدتی اهـل              
له رهبري سیاسی عترت و خالفت      ئ پس از رحلت رسول خداست و مس       9پیامبر

  .آنان از رسول خدا در امر حکومت، یکی از لوازم انکارناپذیر آن است
 این موضوع در مباحث کالمی معموالً مورد غفلت قرار گرفته و بـه        !سوگمندانه

 تعیین خلیفه و جانشین صورتی معکوس بیان گردیده و بیشتر رد و ایرادها در زمینه 
، متوجه خالفت سیاسی شده است و کمتر نسبت به بنیـاد و فلـسفۀ ایـن       9پیامبر

ست از اولویت علمی، معرفتی و معنوي اهـل بیـت        ا اند که عبارت    خالفت پرداخته 
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 تا چه رسد بـر کـسانی کـه نـه داعیـه      ،بر سایر عالمان و مفسران و فقیهان زمانشان    
نه آثار برجاي مانده از آنان به شکلی بوده و هـست کـه   عالمی و مفسري داشتند و      

  !دیگران بتوانند آنان را به این اوصاف متّصف سازند
  

  هاي شیعه در حمایت از پیوند قرآن و عترت دشواري
 نامیده شـده و روزگـار پـس از     »عصر تنزیل «در برخی از روایات، عصر نبوي،       

  ؛نام گرفته است» عصر تأویل« حضرت رحلت آن
 ».التأویل کمـا قاتلـت علـی التنزیـل        تقاتل علی   ... «: 7 لعلی 9سول اهللا قال ر 

  )36/331 االنوار،بحار(
تو خواهند جنگیـد و تـو      به خاطر تأویل قرآن با      ] پس از من کسانی   ! [اي علی «
که من بـه خـاطر تنزیـل قـرآن مـورد            خواهی شد، چنان   ، ناگزیر به جنگ با آنان   نیز  

  ».عداوت و جنگ قرار گرفتم
کـرد و پیـامبر بـا          نزول قرآن از سوي خدا را انکـار مـی          ،ب با لجاجت تمام   عر

 پـس از    .ن و کـافران را بـه تـسلیم واداشـت           سرانجام مشرکا  ،هاي فراوان   مجاهدت
 در بیـان  ، سرانجام پذیرفته بودنـد  اري از آنان که اصل نزول قرآن را       ، بسی 9پیامبر

اطر بود که تفسیر و و این بدان خمعنا و تفسیر و تأویل آیات قرآن با علی جنگیدند 
 از آیات قرآن با مشرب و مرام بسیاري از آنان کـه بـا او بـه عنـوان      7تأویل علی 

ناکثین و مارقین و قاسطین جنگیدند، تفاوت داشت و در ایـن میـان گـروه انـدکی                
دادند و جایگـاه مفـسري را     را بر سایر تفسیرها ترجیح می7بودند که تفسیر علی  

 اینان همان کسانی بودند که شیعه نامیده شـدند و چـون          دانستند و بس    و می از آن ا  
هاي اموي و عباسی، آیات قـرآن را تفـسیر    به شیوة جریان غالب جامعه و حکومت      

نام » رافضی «،نهادند  کردند و به تفسیرهاي بیگانه از مکتب اهل بیت گردن نمی            نمی
  !گرفتند
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جایگاه فهم و تفسیر و تأویـل قـرآن و        ،  9شیعه معتقد بودند که پس از پیامبر      
ن اوست کـه اهـل بیـت         و فرزندا  7نیز بیان و اجراي احکام شریعت، از آن علی        

  .باشند  می9پیامبر
 و 7جـود علـی   در و9پـس از پیـامبر  » قـرآن نـاطق  «شیعه معتقد بـود کـه     

  .فرزندانش استمرار یافته و آنان مصداق بارز و یقینی راسخان در علمند
هاي  براي شیعه چندان کم هزینه نبود، چرا که از همان آغاز جنگ  نیز   این عقیده 

ها علیه آنـان   بزرگ علیه حامیان این اندیشه برپا شد و تبعیدها و تهدیدها و شکنجه    
  .اعمال گردید

هـاي حکّـام امـوي و     ها و قتـل و غـارت   ها، ستمگري تاریخ شیعه، از بدخواهی  
باري و متعـصب، خـاطرات تلخـی را در          عباسی و مردمان اغفال شده و عالمان در       

الـدین محمـد بـن     حافظه و آثار دردناکی را بر پیکر خویش دارد که شهادت شمس    
جملـه  آن الدین بن علی العاملی، شهید ثـانی از         مکّی، شهید اول و نیز شهادت زین      

هـاي سـنگینی اسـت کـه تـاریخ            هزینهاین دو فقیه امامی،     مانه   شهادت مظلو  .است
  .م شیعی در راه پاسداري از پیوستگی قرآن و عترت پرداخته استفقاهت و کال

  
  شهیدین، پاسداران پیوستگی قرآن و عترت

له چگونگی فهـم  ئترین سنگ بناي اندیشۀ شیعی به مس     که یاد شد، زیربنایی   چنان
گیري از عترت پیامبر در طریق تفسیر آیات وحـی و تبیـین و        قرآن و ضرورت بهره   
یابد و سایر ساختارهاي فرهنگی، اعتقادي و سیاسی و  رتباط میتفصیل سنّت نبوي ا

هرچند در مباحث کالمی و سیاسـی،       . اجتماعی آن، بر این زیربنا استوار شده است       
  .کمتر به این زیربنا توجه شده و بیشتر به لوازم و توابع آن عطف نظر گردیده است

م مختصر و کوتـاهی  باشد، پیا   پیوستگی قرآن و عترت که جان حدیث ثقلین می        
  .است که اسرار و لوازم پیامدهاي بسیاري را در خود نهفته دارد
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هـاي دینـی    کسی که قرآن را از مکتب اهل بیت و با معیارهاي معرفتی و آمـوزه  
گیرد و ملتـزم شـود، ایـن التـزام و تعهـد بـر        آنان و تقریر ایشان از سنّت نبوي فرا     

 تماعی، سیاسـی و رفتـاري او چنـان تـأثیر          بسیاري از زوایاي اعتقادي، اخالقی، اج     
  را هاي دینی، اعتقادي، اخالقی و سیاسی کسانی         قرائت شود  گذارد که ناگزیر می     می

روایـات  و  استحـسان  ،انـد و یـا بـه قیـاس     که در فهم قرآن به رأي خود تکیه کرده    
  .ند، مورد انکار و اعراض قرار دهاند نکار اهل بیت اعتماد نمودهنامطمئن و مورد ا

  
  بن مکّی عامِلی الدین، محمد شهید اول، شمس

 در روستاي جزّین از روستاهاي منطقـه        قمري 720هاي پس از      وي که در سال   
 وارد حوزة پررونق حلّـه شـد و از        ق 751ن تولّد یافته بود، در سال       جبل عامل لبنا  

محضر استادان نامدار آن حوزه بهره جست و با تالش و پشتکار خود توانـست در               
  سالگی به مرتبۀ اجتهاد دست یابد و از محضر استادان عـصر خـود،        34ود سن   حد
ري و کالمی و نیـز اجـازه     ، ادبی، تفسی  فقهی ،منابع روایی ها اجازة حدیث و نقل        ده

  .را دریافت کندها تدریس آن
اي که بعدها ادامه یافـت   اند، حوزه او را بنیانگذار حوزة علمی جبل عامل دانسته   

  .خود سهم بزرگی را در اندیشه شیعی و بالندگی فقه امامیه ایفا کردو به نوبه 
جاي نهاد که ها اثر علمی از خود بر شهید اول در طول عمر پربرکت خویش، ده      

غۀ فقهی است و در میان آن آثار، مباحث کالمی و اخالقی نیـز    ها داراي صب  بیشتر آن 
  .آید به چشم می

جزوه یا کتاب مستقلی تدوین نکـرده اسـت،   شهید اول در زمینه مباحث قرآنی،   
 و از نگـاه  نظر داشته هاي فقهی و کالمی خویش به آیات قرآن           اما در مطاوي کتاب   

 ها پرداخته است و مجال این پژوهش باقی اسـت       فسیر امامیه به تجزیه و تحلیل آن      ت
عـاد  یت آیات قرآن مورد بررسی قـرار گیـرد و اب  روکه آثار این شهید گرانقدر با مح  
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هایی در این جهت برداشته شـده   هاي تفسیري او شناسایی شود، که البتّه گام  نظرگاه
  .هاي قرآنی شاهد خواهید بود است که بخشی از آن را در این شماره از پژوهش

 در دمـشق از  مـري ق 785هدت علمی و عملی در سـال      وي پس از عمري مجا    
 در ،حمل یک سال زندانتسوي حاکمان آن روزگار دستگیر و زندانی شد و پس از 

 به فتواي عالمان درباري که به مذهب اهل سنّت بودنـد، سـر از پیکـرش     786سال  
ورزان  جدا گردید و سپس بدنش با آتش کینه و جهل گروهی از مغرضان و تعصب         

  . سوزانده شد،علیه شیعه
 هاي شهادت این فقیـه امـامی را در آن روزگـار    که به راستی چه عاملی زمینه  این

 ،ی براي آن ارائه نشده است     فراهم آورده بود، در اسناد تاریخی دلیل روشن و قاطع         
ورت گرفت  شیعی و سنّی، قتل او به فتواي مفتیانی ص         که به اتفاق همۀ منابع    جز این 

هـاي او را در گـسترش      ت وي را در میـان مـردم و تـالش          توانستند محبوبی   که نمی 
  . جبل عامل تحمل کننداندیشه فقهی و کالمی شیعه در سرزمین

  
  الدین عامِلی شهید ثانی، زین

هاي جبل عامل لبنان تولّد       از آبادي » جبع« در روستاي    هجري 911در سال   ي  و
گیري از استادان عصر       براي بهره  ،هاي مقدماتی   یافت و پس از سپري کردن آموزش      

ث، هاي مختلف جبل عامل وارد شـد و از هـر عـالم و فقیـه و محـد      خود به حوزه 
هـاي علمـی خـود بـه دمـشق، عـراق، مـصر،         هاي علمی چید و در هجـرت   خوشه

هـاي علمـی در زمینـه      به کسب دانش و دریافـت اجـازه    ،المقدس و قسطنطنیه    بیت
اهتمام فـراوان از  ... مباحث فقهی، تفسیري، اصولی، حدیثی، معانی، نحو، هندسه و      

  .ر گرفتخود نشان داد و در شمار عالمان و فقیهان نامدار قرا
او آثار بسیار متنوعی را در علوم عقلی و نقلی از فقه، اصـول، حـدیث، درایـه،                  

که مرحوم شیخ حـر عـاملی دربـارة      جاي نهاد و چنان    از خود بر  ... تفسیر، رجال و    
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در کتابخانۀ او دو هزار جلد کتاب یافتند، دویست جلد آن به خط          وي نوشته است    
مل امل اآل: رك. (ز آثار دیگران بود وي و قسمتی ااو بود که قسمتی از تألیفات خود

1/86-90(  
داران اندیـشه شـیعی و        هـاي فقـه امامیـه و از مـشعل           شهید ثانی که از اسـتوانه     

 965 سالگی بـه سـال   54 در سنّ آید، سرانجام پیوستگی قرآن و عترت به شمار می     
  . طی بدخواهی و توطئه معاندان تشیع به شهادت رسیدمريق

  965ثـانی بـوده، ضـمن وقـایع سـال            که معاصر شهید     » التواریخ احسن«مؤلّف  
  :نوشته است
 حاوي المنقول و المعقول، جامع الفروع و ،در این سال جناب فضائل المآب«

الدین جبل عاملی شهید گشت، سبب شهادتش این بود که  االصول، شیخ زین
الدین  شیخ زینجمعی از اهل سنّت به رستم پاشا، وزیر اعظم خواندگار گفتند که 
 کتب امامیه هدعوي اجتهاد کرده و بسیاري از علماي شیعه نزد او آمده، مطالع

رستم پاشا .  است، چون نیک درنگري کفر محض است غرضشان رفض،کنند می
او را . کسی به طلب آن فرستاد و در آن اوان، افضل فقیهان دوران در مکه بود

 را در  وي،عرض سلطان سلیمان رسانندکه به آن  بی. نددگرفته به اسالمبول آور
  )520 /،حسن بیک روملو، احسن التواریخ (».کنار دریا شهید گردانیدند

ساس که یاد شد، در آن روزگار خأل منابع فقهی در میان امامیـه بیـشتر احـ               چنان
 وقـت خـویش را صـرف آیـات االحکـام و      بیـشتر  رو عالمان امامی،   شد، از این    می

  .کردند استنباط فروع فقهی می
 بایـد در  ،از این رو براي آگاهی از معیارهاي تفسیري و مبانی فهم قرآنـی آنـان         

پرداخت و هر نکتـه  به جستجو الي کتب مختلف فقهی و اصولی و کالمی آنان     البه
  .را از جایی و به تناسبی استخراج کرد
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هاي قرآنی گـامی هرچنـد کوتـاه در ایـن زمینـه            امید است که فصلنامه پژوهش    
یا به شکلی هموارتر کـرده    و  اشته و راه را براي پژوهشیان در این زمینه گشوده           برد

  .باشد
درود و سالم الهی بر آنان که با خون ارجمند خویش، بذرهاي اندیـشۀ حـق را         

  .هاي شیفتۀ حقیقت و معرفت بارور ساختند در سرزمین دل
هاي کالمی   بحثۀه اسالم، با نگاهی به تاریخ گذشت     بدان امید که نمازگزاران قبل    

که برخی افراطیان، عقیده و استدالل و اندیشه را با عصبیت و و اعتقادي خود، از این
 و هان پارسـا و موحـد را بـه جـرم رفـض          اند و فقی    لجاجت و خشونت پاسخ گفته    

اند، احساس خـسارت کننـد و گذشـته را            ناهمسازي با عقیدة خود از میان برداشته      
ــرار ده  ــده ق ــشه  چــراغ راه آین ــات و اندی ــصر ارتباط ــه ع ــون ک ــد و اکن ورزي و  ن

دانـش تکفیـري، کـه بـا      هاي متحجر و کم  نه با خشونتِ جریان،گستري است  دانش
اهم و لطافت خوي محمدي و لینت پیام وحیانی و بشارت دین الهی به گفتگو، تفـ              

بخـشی بـه    آورند که راه اعتالي کلمه اهللا و عـزّت         گري روي   اندیشی و اصالح    نیک
  !ها به سوي معارف بلند وحی قرآنی این است، و نه جز این سالم و جذب دلا

  
  :نوشت پی

مـی در   ار؛ د 366 و   14ص،3؛ مـسند احمـد، ج     200ص،13 ي، ج الترمذ . 1
الــدین ســیوطی، جــامعى ل ؛ جــال431ص،2ج، کتــاب فــضائل القــرآن

  .109ص، 3 حاکم، ج؛ مستدرك15ص3 جي،شرح علّامه مناوالصغیر، 


