
  
  
  
  

  *در تفاسیر شیعه و سنّی» الواح«و » ده فرمان«
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 .8/5/1390: ، تاریخ تأیید11/4/1390: تاریخ دریافت*

 :چکیده
یسنده نخست به نو. پردازد در قرآن می» فرمان ده«ررسی وجود این نوشتار به ب

هل یجه رسیده است که بیشتر مفسران اران سنی پرداخته و به این نتمفس  دیدگاه
یاد 7که قرآن از نزول آن بر حضرت موسی» الواح« بر این باورند که سنت

سپس به . نامه حقوقی مرتبط با قوانین شریعت یهود است الواح یک آیین ،کند می
مفسران  دیدگاه مفسران نخستین شیعه پرداخته و بدین باور رسیده است که

» الواح«که در توصیف » تفصیل«و » موعظه«نخستین شیعه با تمسک به دو واژه 
آنان به ائمه  اند که از پیامبران و اوصیاي نستهدا یالواح را حاوي علوم ،آمده است

اما  .آمده است مرتبط است:که در روایات اهل بیت» جفر«رسیده است و با واژه 
الواح شامل  اند که بر این عقیده بیشترو   ا نپذیرفتهشیعه این دیدگاه ر مفسران متأخر

شان  د و اعمال دینیاسرائیل براي حفظ عقای است که بنیتورات و همه آن چیزهایی 
نویسنده رابطه الواح با علم امامان و مرجعیت آنان را از نگاه گاه  آن .بدان نیاز داشتند

  .شیعه مورد بحث قرار داده است

  :ها  کلید واژه
  اسرائیل بنی/ مامعلم ا/ جفر/ الواح/ فرمانده 
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مقاله حاضر گرچه رویکرد برون مذهبی دارد و از این رو ادبیات و لحن آن ادبیات 
اما از آنجا که اصل موضوع تازگی  ،ارش یک شیعه ملتزم به باورهاي شیعی نیستنگ

داشته و روایت نویسنده نیز روایت نسبتاً صادقانه و منصفانه از موضوع است، به درج 
و  هبودمربوط در حدود دو صفحه آن که به تاریخ تفسیر شیعه   ضمناً. آن اقدام شد

  .ف گردیدحذ ،ارتباط چندانی به موضوع نداشت
  ي قرآنیها فصلنامه پژوهش

  
  

  گفتار پیش
در میان » الواح«کتاب مقدس و رابطه آن با  2»ده فرمان«دیدگاه شیعیان درباره 

محققان بر دیدگاه  بیشتر. ي غربی کمتر مورد توجه قرار گرفته استها پژوهش
  3.اند هسنیان درباره ده فرمان و الواح ذکر شده در قرآن متمرکز شد

همچنین . مقاله ابتدا درباره وجود ده فرمان در قرآن سخن خواهیم گفت در این
ي مفسران سنی و شیعه را درباره الواح در قرآن با یکدیگر مقایسه و اثبات ها دیدگاه

ابزارهاي  ،قرآنی مبهم درباره محتواي این الواح 4خواهیم کرد که اصطالحات
تایج احتمالی خود است تا دامنه ن خاصی در اختیار مفسران شیعه قرار داده 5تأویلی

  .را گسترش دهند
و » موعظه«بسیاري از مفسران شیعه با توجه به کاربرد اصطالحات قرآنی 

که الواح جزء مهمی از علم اعطا  اند همدعی شد 6سوره اعراف 145در آیه » تفصیل«
ساخت تا این تعبیر آنها را قادر . آید میسوي خداوند به امامان به شمار از شده از 

  .شأن و مرجعیتی افزون براي امامان قائل شوند
را  7شود، قرآن جزئیات هیچ یک از این فرامین میتا آنجا که به ده فرمان مربوط 

قرآن در برخی از آیات خود فهرستی کلی از اوامر و نواهی عرضه . کند مینقل ن
 به یک شیوه ها رمانحتی در این آیات نیز این ف. کند که شباهتی با ده فرمان دارد می

این فهرست احکام اخالقی که در . شوند میبیان نمند و با جزئیات مشخص  نظام
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 153تا  151سوره اسراء وجود دارد، به صورت خالصه در آیات  39تا  22آیات 
  .سوره انعام آمده است

معبود دیگري با خدا قرار مده؛ به پدر و «: فرماید میسوره اسراء  39تا  22آیات 
در خود احسان کنید؛ حق خویشاوند را به او بده و مستمند و در راه مانده را ما

دستگیري کن؛ ولخرجی و اسراف مکن؛ و از بیم تنگدستی فرزندان خود را 
جز به حق  ،مکشید؛ به زنا نزدیک مشوید؛ و نفسی را که خداوند حرام کرده است

کنید،  میو چون پیمانه  مکشید؛ و به مال یتیم جز به بهترین وجه نزدیک مشوید؛
زمین ] روي[پیمانه را تمام دهید؛ و چیزي را که بدان علم نداري دنبال مکن؛ و در 

  ».به نخوت گام برمدار
وحی شد اشاره 7یی که بر روي کوه سینا به موسیها اگرچه قرآن به فرمان

 صا کندشود که تمام این فرامین را یک به یک اح میدر آن یافت ن اي هکند، اما آی می
طور که سباستین گونتر اخیراً نشان داده است، حتی مفسران  همان 8).29/گونتر، (

کدام از  مسلمان قرون وسطی نیز به وجود ارتباط میان ده فرمان کتاب مقدس و هیچ
که (سوره بقره  84تا  83آنها میان آیات  .)32/، همان( اند هآیات قرآن اشاره نکرد

  )31/همان، ( .اند هنیز ارتباطی نیافت گانه دهو فرامین ) دارنداندك شباهتی با ده فرمان 
وجود دارند که عناصري  9طور که ویلیام برینر نشان داده است، احادیثی همان

با این حال، حتی این احادیث نیز  .شود میدر آنها یافت  گانه دهي ها شبیه به فرمان
ر، ینبر( ندا متفاوت ،نقل شده 10که در کتاب مقدس عبرانی اي گانه دهي ها با فرمان

داستان ( »قصص االنبیاء«پسند که به  ي اسالمی عامهها هدر برخی از نوشت .)67/
 رسد قرابتی می، به نظر اند هکه نقل شد اي گانه دهشهرت دارند، این فرامین ) پیامبران

نت سباستین گونتر اثبات کرده که س .)69/همان، (با ده فرمان یهودیان داشته باشد 
ي ها ارتباطی میان فرمان ،تفسیري ماقبل تفاسیر مرسوم و بعضی منابع تاریخی

  )32/گونتر، ( .کنند میو قرآن برقرار  گانه ده
خود  »قصص االنبیاء«ادیب و مفسر در ) ق 426م (براي نمونه ابواسحاق ثعلبی 

را بر  نهگا دهي ها او این فرمان. کند که خود ده فرمان در قرآن وجود دارد میبیان 
از نظر او قرآن صرفاً به این  .)33/همان، ( کند میسوره اسراء منطبق  39و  23آیات 
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او همچنین بر این باور  11.واقعاً آنها را در خود دارد] بلکه[کند،  میده فرمان اشاره ن
افراد دیگري نظیر  .)همان( وحی شده است6است که ده فرمان به محمد

معتقد است که کل این ده  »قصص االنبیاء«تب صاحب یکی دیگر از ک ،یکسای
 .)38/همان، ( فرمان در قرآن وجود دارد و براي همه مسلمانان الزم االجراست

سباستین گونتر همچنین اثبات کرده است که معادل اسالمی ده فرمان کتاب مقدس 
با این حال او متعرض این  .)همان( ي حدیثی حضوري پررنگ داردها هدر نوشت

شود که چرا مفسران قرآن در تفاسیر خود چیزي درباره این ارتباط نقل  مین مسئله
  .اند هنکرده و توضیحی نداد

  
  الواح در تفاسیر

پیشین وحی  يي مقدسی که به انبیاها سوره اعراف در میان کتاب 145آیه 
» لوح«کلمه . اعطا کرده است7کند که خداوند به موسی می، از الواحی یاد اند هشد

لوح نامیده  ،کشتی نوح. 12،سوره قمر 13در آیه . رتبه در قرآن ذکر شده استپنج م
مقصود . نویسند میمعناي دوم لوح شیئی است که بر روي آن چیزي . شده است

لوح در قرآن همچنین . به همین معناست ،قرآن از الواحی که به موسی اعطا شده
شود و در آیه  میگهداري ن ملکوتکه در  13اي هبراي اشاره به صفحه محافظت شد

  . رود مینامیده شده، به کار » لوح المحفوظ«سوره بروج  22
وکَتَبنا لَه فی االَلواحِ (: فرماید میقرآن در توضیح الواحی که به موسی وحی شده 

من کُلِّ شیء موعظه و تفصیالً لکلِّ شیء فخُذها بقوه وأمر قومک یأخذوا بأَحسنها سأوریکم 
145/اعراف()الفاسقینَدار.(  

آن را :] فرمودیم[و در الواح براي او در هر موردي پندي و براي هر چیزي تفصیلی نگاشتیم، پس «
به جد و جهد بگیر و قوم خود را وادار کن که بهترین آن را فراگیرند، به زودي سزاي نافرمانان را 

  ».نمایانم به شما می
اما نه . کند میی به محتواي این الواح اشاره قرآن در این آیه با عبارات بسیار کل

و نه توضیحی درباره اینکه  ،کند میبه تعداد الواح وحی شده به موسی  اي هاشار
  .دهد میمحتواي آنها چه بوده، به دست 
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باب این الواح بیشتر تمایل دارند  ي بعد هنگام بحث درها هتفاسیر سنی در دور
ینکه تا ا ،ن الواح از آنها ساخته شده بپردازندای  هقیمتی ک  ي گرانها به توصیف سنگ

واقعیت این است که بسیاري از مفسران  ).31/  ،همان( بر محتواي آنها متمرکز شوند
 .)5/301ادنگ، ( اند هسنی درباره رنگ و تعداد الواح اعطا شده به موسی تأمل کرد

حدس و کند که  میمفسر معتزلی اذعان  براي مثال محمودبن عمر زمخشري
ي فراوانی در میان مفسران درباره تعداد، اندازه و حتی محتویات داخل این ها گمان

  )2/157زمخشري، ( .الواح وجود دارد
مفسران  ،سوره اعراف 145در آیه » تفصیل«و » موعظه«کاربرد کلی اصطالحات 

این اورند که مفسران بر این ب بیشتر. باب معناي آنها سوق داده است را به تأمل در
. ستا  است و با قوانین شریعت یهود مرتبط 14نامه حقوقی الواح حاوي یک آیین

رد نیاز براي مثال زمخشري معتقد است که الواح همه احکام حقوقی و اخالقی مو
  )158/ ،همان( .اسرائیل را در خود دارد بنی

در قالب یک گزارش  این دیدگاه را محمدبن جریر طبري نیز در تفسیر خود
این دیدگاه را که محتواي الواح با قوانین حقوقی  .)9/39طبري، ( کرده است مطرح

محدث قرن دوم هجري نیز  ،شریعت یهود درهم آمیخته، مجاهد بن جبر مکی
که گفته  اند هطبري و جالل الدین سیوطی از قول او نقل کرد. اظهار کرده است

پرهیز از آن نیاز داشتند  م یاالواح هر آنچه را که پیروان موسی براي انجا«: است
  )9/39؛ طبري، 3/496سیوطی، ( ».بر داشتدر

کمتر در باب محتوا و پیامدهاي این الواح  ،در بین این مفسران سنی نخستین
ند که این الواح مبنایی براي قوانین ا آنها مدعی بیشتر. سخن مهمی درگرفته است

  .اند هیهودي فراهم آورد
سوره  145در آیه » موعظه«ه اصطالح قرآنی فخر رازي بر این باور است ک

اسرائیل را به اطاعت از خداوند هدایت  یی است که بنیها هاشاره به توصی ،اعراف
و  ها هاین اصطالح همچنین وعد. دارد میکند و آنها را از نافرمانی او باز می

نی او عالوه بر این معتقد است که اصطالح قرآ. هشدارهاي خداوند را در خود دارد
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از سوي دیگر به چیزي که به لحاظ حقوقی به انجام آن توصیه و از » تفصیل«
  )14/247فخر رازي، ( .شود، ناظر است میارتکاب آن منع 

آنها بر . اند هاغلب مفسران سنی خیلی کم درباره محتواي این الواح سخن گفت
به وحی  اند که این کلمات کنند و مدعی میتمرکز » تفصیل«و » موعظه«اصطالحات 

ي کلی خداوند به تأسیس یک نظام اجتماعی عادالنه اشاره ها هقوانین الهی و توصی
  .کنند می

یا 110م( منبهسیوطی حدیثی از یک یهودي مسلمان شده به نام وهب بن 
جزئیات فراوانی  ،ي دیگرها این حدیث برخالف گزارش. نقل کرده است) ق114

کند که الواح به تفصیل  میاین حدیث بیان . کند میدرباره محتواي این الواح بیان 
  .گوید میسخن 7درباره گفتگوي خداوند با موسی

فرماید که شریکی براي او قائل  میخداوند به موسی  ،بر اساس این حدیث
آورد که خشم  موسی به یاد می. خشمگین خواهد شدنشود، در غیر این صورت او 

نفرین تا چهارمین نسل از فرزندان او خداوند به نفرین وي منجر خواهد شد و این 
گوید که به دروغ به نام او  میخداوند همچنین به موسی . نیز سرایت خواهد کرد

سوگند یاد نکند، از پدران خود اطاعت کند، روز شنبه را محترم بدارد، مرتکب زنا 
اش  نشود، دزدي نکند، با حسن نیت به دشمنان خداوند ننگرد، و با زن همسایه

بر فرض که این احکام اخالقی هم در ده فرمان و  ).3/497سیوطی، ( تر نشودهمبس
و در گزارش مبنی بر ارتباط این د اي ههم در قرآن یافت شوند، باز هم هیچ اشار

وجود ندارد همنب.  
یکی دیگر از راویان حدیث،  ،زمخشري به نقل از مقاتل بن سلیمان بلخی

الواح شامل موارد زیر است و تا حدودي  :ستحدیثی را نقل کرده که در آن آمده ا
با [من پروردگار یکتا هستم، شریکی براي من قائل نشو، «: با ده فرمان مطابقت دارد

قطع رحم نکن، به دروغ به نام من سوگند یاد نکن، قتل نکن، ] خویشاوندان خود
ته، از این گذش .)2/158زمخشري، ( ».زنا نکن، به پدر و مادرت بی احترامی نکن

نکرده  اي هاشار ،حتی زمخشري نیز به این واقعیت که اینها با ده فرمان قرابت دارند
یی که ممکن است با آیات قرآن وجود داشته باشد ها این روایت به شباهت. است



 

 

278 

      
هم

فد
ل ه

سا
 /

ره 
شما

66-
65 /  

ان 
بست

و تا
ار 

به
13

90
 

 

مایه اخالقی الواح تأکید  وانگهی، در این روایات بیشتر به درون. کند مین اي هاشار
  .اشود تا محتواي حقوقی آنه می

 پردازد میتفسیر سیوطی شامل احادیث دیگري است که به محتواي این الواح 
در کل بسیاري از این روایات ما را به یاد محتواي ده فرمان  ).3/497سیوطی، (

را  ها از گزارش اي هسیوطی همچنین مجموعه گسترد ).498/همان، ( اندازد می
بر روایات در  ین احادیث، که بنابرخی از ا. کند میدرباره محتواي این الواح نقل 

شود و به وضوح  میاین الواح موجودند، به گفتگوي میان خداوند و موسی مربوط 
مطمئن نبود که  ،هنگامی که موسی الواح را دریافت کرد. خطاب به ملت یهود است

کنند، زیرا بسیاري از آنها امت نامعلومی را بزرگ داشته و  میآنها به چه کسی اشاره 
  .ند که در آینده ظهور خواهند کردده بودستو

بن دعامه آمده که موسی در حالی که با  ةدر یک گزارش طوالنی از قتاد
بینم که  میمن در این الواح امتی را « :به او گفت ،گفت میپروردگار خویش سخن 

و پیش از همه وارد بهشت خواهند شد، پس این امت را  اند هپس از همه خلق شد
  )9/45طبري، ( ».این امت احمد است«: گوید میخداوند در پاسخ  .ر دهامت من قرا
مشمول 6دهند امت محمد میي دیگري نیز نقل شده که نشان ها گزارش

موسی  ).3/499سیوطی، ( ر این الواح از آنها یاد شده استعنایت خداوند است و د
پاسخی . ده قرار» امت من«مورد عنایت را » امت«خواهد که این  میبارها از خداوند 

  )همان( ».این امت احمد است«این است که  ،کند میکه همواره دریافت 
این حدیث ناظر . شود میتر یافت ن این گزارش طوالنی در تفاسیر قبل اثري از

ي امت ها به این مطلب است که الواح اعطا شده به موسی جزئیاتی درباره ویژگی
از آنجا که این . در خود داردو عنایت خاص خداوند به امت او را 6محمد

بیش از قوم موسی مورد عنایت خداوند 6روایت معتقد است که امت محمد
ي مکرر موسی از خداوند ها رغم خواهش رو به ازایناست، بحث برانگیز است، 

است که 6بشود، این امت محمد» امت من«مبنی بر اینکه عنایات او شامل حال 
دهد که امت یهود  میاین حدیث نشان  ه یک معناب. از آن خود خواهد کرد آنها را
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به جایگاهی  از دست داده بود و امت اسالمی] نزد خداوند[جایگاه ویژه خود را 
  .رفیع دست یافته بود

. اند هبرخی از مفسران سنی نیز درباره ارتباط میان این الواح و تورات تأمل کرد
هم شامل ده  ،موسی اعطا کرد الواحی که خداوند به ،بر طبق بعضی از این روایات

 است، دربر 15گانه و هم کل تورات را که در اینجا منظور همان اسفار پنج ،فرمان بود
  )300/ادنگ، ( .داشت

مفسر دیگري به نام عمادالدین اسماعیل بن کثیر معتقد است که تورات در 
ابن ( شود میالواح مستتر است و همه اطالعات درباره حالل و حرام در آن یافت 

در صورتی که عبداهللا بن عباس بر این باور است که این الواح به  ).2/247کثیر، 
غالباً جاي الواح و تورات را  ،سیوطی هنگام پرداختن به این آیه. تورات اشاره دارند

که گویی او این دو اصطالح را در معناي یکدیگر به کار  چنان ،کند میبا هم عوض 
ارتباط میان الواح و تورات مشخص نیست و در معرض  ).3/733طبرسی، ( برد می

  . ستها بسیاري از حدس و گمان
اعتقاد ابن کثیر بر این . شوند میمفسران دیگر بین الواح و تورات تمایز قائل 

وي پس از نقل . اند هاین الواح قبل از تورات به موسی وحی شد اند هاست که گفت
رسد که حقیقت مشخص  میاین باور  به ،باب این موضوع ي مختلف درها گزارش
 اي هپیچید مسئلهاو به بیان این سخن متداول نزد مسلمانان هنگامی که به . نیست

 ).2/247کثیر،  ابن( کند می، بسنده »!داند میخداوند بهتر «گویند  می ،خورند میبر
  . شوند میحتی در اینجا نیز الواح در بافت یا در ارتباط با ده فرمان ذکر ن

به  ،پیرامون این الواح وجود دارد سنی صریحاً راجع به مسائلی که رانمفس
که  اي هآنها درباره ماد ،طور که قبالً دیدیم همان. اند هیی متوسل شدها حدس و گمان

به نتیجه  ،این الواح از آن ساخته شده، رنگ آنها، محتوایشان و ارتباط آنها با تورات
ه موسی دریافت کرده نیز اره تعداد الواحی کاین مفسران درب. اند همشخصی نرسید

زمخشري معتقد است که درباره تعداد الواحی که به . کنند میاطالعی  اظهار بی
هنگامی که موسی الواح  .)2/157زمخشري، ( مناقشه وجود دارد ،موسی اعطا شده

شش لوح بازپس گرفته شد و تنها یکی از آنها در دست  ،از هفت لوح ،را شکست
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خداوند » رحمت«این لوح شامل جزئیات همه چیز، هدایت عام و . قی مانداو با
  )161/ همان،( .بود

موسی هنگامی . اعطا شد] به موسی[تورات در هفت لوح : گوید میابن عباس 
شش عدد از آنها را  .اح را به زمین زد و آنها را شکستالو ،که خشمگین شد

سیوطی، ( دست موسی باقی مانخداوند بازپس گرفت و فقط یکی از آنها در د
، ها هابن عباس نیز بر این باور است که خداوند بر روي این الواح توصی .)3/496

هنگامی که موسی آنها را . جزئیات همه چیز و هدایت و رحمت خود را نوشته بود
 .)205/ویلر، ( شش عدد از آنها را بازپس گرفت ،خداوند از هفت لوح ،به زمین زد
 .تعداد این الواح شش عدد استه سیوطی از ابن عباس نقل کرده، ی کدر گزارش

  )3/510سیوطی، (
موافق این نیستند که تعداد این الواح هفت عدد  ها با این حال همه این گزارش

دانند، هفت از آنها پس  میتعداد این الواح را نُه مورد  ها برخی از این گزارش. باشد
با وجود  .)511/همان، ( اندنددستان او باقی مدر  ،از اینکه موسی آنها را شکست

گزارش دیگري وجود دارد که الواح وحی شده به موسی را شش مورد  ،این
بر اساس  .)510/همان، ( ا چهار مورد از آنها باقی ماندندداند، به نحوي که تنه می

هدایت و رحمت خداوند  ،لوحی که در دست موسی باقی ماند ،ها یکی از گزارش
  )همان. ()154/ اعراف( برداشترا در

  
  الواح در تفاسیر شیعه

کارگیري رویکرد حدیثی در دوران قبل از  ي تفسیري شیعه با بهها هنوشت
در درجه اول بر احادیثی متکی بود که از امامان درباره الواح و  ،حکومت آل بویه

» یلتفص« و» موعظه«از آنجا که قرآن اصطالحاتی مانند . شد میمحتواهاي آنها نقل 
برد،  میکار  آنکه توضیحی درباره آنها بدهد به سوره اعراف بی 145را در آیه 

مترتب بر الواح و اینکه دریافت کنندگان آنها  16مفسران شیعه توانستند درباره نتایج
  . چه کسانی هستند، تأمل کنند
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آنها . یک گام فراتر از گفتمان سنی درباره الواح نهادند ،مفسران شیعه نخستین
مدعی شدند که الواح  ،»من کُلِّ شیء«با تمرکز بر عبارت  ،قبل از حکومت آل بویه

. اوند در وجود امام نهاده استخد ،بر روایات جزء ضروري علمی است که بنا
رو آنها به جاي اینکه الواح را با موسی مرتبط بدانند، با امامان در ارتباط  ایناز

  .را بفهمیم» جفر«تلقی شیعه از  بایستیدر این بافت است که . دانستند
ن شیئی است که علم پیامبران، وارثا ،ي حدیثی شیعهها همراد از جفر در نوشت

جفر : دو نوع جفر وجود دارد. اسرائیل را در خود دارد آنها و افراد دانا در میان بنی
د، تورات وزبور داو/ شود جفر سفید شامل مزامیر میگفته . سفید و جفر سرخ

. ي دینی استها موسی، انجیل عیسی، صحف ابراهیم و علم به تمام حالل و حرام
از طرف . شود الواح وحی شده به موسی نیز در این جفر سفید وجود دارد میگفته 
 ،را در خود دارد و به دست دوازدهمین امام شیعه ي انبیاها جفر سرخ سالح ،دیگر

ند تا عدالت و برابري را بر روي ک میهنگامی که در پایان جهان ظهور  ،7مهدي
  . زمین برقرار سازد، گشوده خواهد شد

ي روایی شیعه احادیث مختلفی درباره اینکه پیامبر چگونه این جفر ها هدر نوشت
کنند هنگامی  مینقل  ،بر اساس یکی از این احادیث. شود میرا دریافت کرد، نقل 

لع کرد، پیامبر از او را از نزدیک بودن هنگام مرگش مط6که خداوند محمد
خداوند براي اجابت درخواست پیامبر به او  .وعده خود را محقق سازدخواست که 

، نخستین امام شیعه، به باالي کوه احد برود و 7دهد که به همراه علی میدستور 
در حالی که از جانب قبله روي برتافته، کوه را از حضور خویش مطلع سازد، سپس 

ي برآمده ها گوساله یا گوسفندي را با شاخ7دهد که علی میخداوند به او فرمان 
ند و آن را جهد ذبح کند، پوستش را بکَ میي این حیوان بیرون ها و خونی که از رگ

شود  میدر این هنگام به پیامبر گفته . )پوست قبالً دباغی شده است( خشک کند
هند آمد خوا روح و جبرئیل با قلم و مرکب آسمانی که رنگ آن سبز روشن است،

پوست و جوهر هردو . وحی را ثبت کند7علی ،کند می و همچنان که پیامبر امال
باز چیزي را مشخص  ،تر و نوتر شود حتی اگر این لوح هر لحظه تازه. دفسادناپذیرن

  )506/صفار، ( .کند و هیچ کس به جز امامان مجاز نیست در آن نظر کند مین
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و آنچه  ها همه زمان«توصیف  ،شد بر روي جفر نوشته7آنچه به دست علی
را شامل » همه اتفاقاتی که تا روز قیامت رخ خواهند داد«و » در آن روي خواهد داد

تأویل آن چیزهایی است که فقط خداوند از «همچنین این جفر دربردارنده . شود می
و نیز مشخصات  ،)7/آل عمران(» ندا آنها آگاه است و آنهایی که راسخان در علم

عالوه بر این،  ).همان(ز پسین دوستان خداوند خواهند بود یی که پیوسته تا روآنها
هر رویدادي که براي «و » خواهند داشت اي هدشمنانی که امامان در هر دور«اخبار 

نیز در این جفر یافت » یعنی امامان بعدي رخ خواهد داد ،علی و فرزندان او
  )129/کالرك، ( .شود می

  
  انتقال جفر 

تباطی میان الواح و جفر وجود دارد و آنها چگونه به امامان منتقل چه ار
، ششمین امام شیعیان، 7؟ عیاشی گزارشی طوالنی از امام جعفر صادقاند هشد

کند که  میسوره اعراف استناد کرده و بیان  145این حدیث به آیه . کند مینقل 
زي است که رخ داده دربردارنده توضیح هر آن چی ،الواحی که به موسی اعطا شدند
از  ،هنگامی که خداوند این الواح را به موسی داد. و تا پایان جهان رخ خواهد داد

هنگامی که موسی به . او خواست که آنها را در کوه مشخصی در یمن نگهداري کند
سپس او این الواح را که احتماالً در . پاي این کوه رسید، کوه از هم شکافت

این حدیث . سپس کوه بسته شد. ود، داخل این کوه قرار دادپیچیده شده ب اي هپارچ
  .داخل این کوه باقی ماندند6خواهد بیان کند که الواح تا زمان محمد می

نمایندگانی از یمن که براي دیدار پیامبر عازم سفر شده 6در زمان محمد
کوه از  ،هنگامی که آنها به پاي این کوه رسیدند. بودند، از کنار این کوه عبور کردند

 اي ههم شکافت و این الواح درست به همان صورت که موسی آنها را در پارچ
هنگامی . ي یمنی این الواح را با خود برداشتندها هنمایند. پیچیده بود، نمایان شدند

خداوند ترس و وحشتی بر قلب ایشان مستولی ساخت  ،که الواح در دستان آنها بود
آنها طی مسیر کردند تا به مدینه رسیدند و به دیدار  .تا به درون آنها نگاه نیندازند

خداوند جبرئیل را به سوي پیامبر فرستاد تا او را از آمدن  میاندر این . پیامبر رفتند
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پیامبر را  ها هنگامی که یمنی. نمایندگان یمنی و آنچه بر ایشان گذشته مطلع سازد
راهشان به مدینه یافته بودند  رمالقات کردند، پیامبر از آنها درباره چیزي که بر س

م مطلع ای هچه کسی شما را از آنچه که یافت«: ایشان از پیامبر پرسیدند. ال کردسؤ
] آنچه در دست دارید[ .پروردگار من مرا مطلع ساخت«: دادپیامبر پاسخ » کرد؟

و الواح را به  در این لحظه نمایندگان یمنی اسالم آوردند» .الواح موسی است
  .م کردندتقدی6محمد

او سپس . اند هپیامبر آنها را خواند و متوجه شد که به زبان عبري نوشته شد
را فراخواند و به او گفت که این الواح شامل علم همه چیز از آغاز تا پایان 7علی

اینها الواح موسی هستند، خداوند به من «: گوید میدر ادامه 6محمد. عالم است
تواند آنها را بخواند،  میپاسخ داد که ن7علی» .مامر کرده که آنها را به تو بسپار

  .اند هچون به زبان عبري نوشته شد
جبرئیل به من امر کرد که به علی بگو آنها را «: در آن هنگام پیامبر به او گفت

قادر خواهد  ،که صبح از خواب بیدار شد وقتیهنگام شب زیر سر خود بگذارد و 
هنگامی که صبح از خواب . را اجرا کرد امر خداوند7علی» .شد آنها را بخواند

پیامبر سپس  17.به وي آموخته بود ،خداوند آنچه در درون این الواح بود ،بیدار شد
گوسفند علی آنها را بر روي پوست . از آنها تهیه کند اي هاز او خواست تا نسخ

  .نوشت و این همان جفر است
همه چیز از آغاز تا پایان کند که الواح دربردارنده علم  میاین گزارش تأکید 

ما امامان این الواح را در «: گوید میدر ادامه این حدیث 7امام صادق. عالم است
اختیار داریم، عصاي موسی در دستان ماست، پیامبر آنها را براي ما امامان به میراث 

  )2/28عیاشی، ( .گذاشته است
یاشی را نقل همان گزارش ع ،یکی دیگر از مفسران شیعه سید هاشم بحرانی

کند که محتوایشان با حدیثی  میوي افزون بر آن، احادیث دیگري نقل . کرده است
اگرچه نتیجه نهایی یعنی سپرده شدن این الواح  متفاوت است؛ ،که عیاشی نقل کرده

نقل 7در حدیث دیگري بحرانی از قول امام علی. به امامان در هر دو یکی است
بعضی از این الواح را شکست و بعضی  ،شد کرده که هنگامی که موسی خشمگین
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یوشع که جانشین موسی بود، . را نشکست و مابقی الواح را خداوند باز پس گرفت
این الواح را نسل به نسل منتقل کرد تا اینکه به دست افرادي در یمن رسید که آنها 

  .چیزهایی شنیده بودند6درباره محمد
ند، تصمیم گرفتند به مالقات او را شنید6تعالیم محمد ها هنگامی که یمنی

هنگامی که . جبرئیل پیامبر را از رسیدن آنها به مدینه باخبر ساخت. در مدینه بروند
به دیدار پیامبر نائل آمدند، پیامبر نامشان را به آنها گفت و از آنچه در  ها یمنی

شد و نهاده 7اسالم آوردند و این الواح زیر سر علی ها یمنی. دستشان بود خبر داد
  )2/36بحرانی، ( .او آنها را به خاطر سپرد

پی بردن به اهمیت این الواح براي فهم دیدگاه شیعه از مرجعیت و علم امامان 
کند  میبیان » من کل شیء«عیاشی با نقل این حدیث و بر اساس عبارت . الزم است

انند به همه که مطالب نهفته در این الواح به امامان این اجازه را خواهد داد که بتو
همچنین این . رویدادهایی که از آغاز تا پایان عالم رخ خواهند داد علم پیدا کنند

الواح آنها را قادر خواهد ساخت تا به آنچه که به لحاظ حقوقی بدان امر و از 
به 7به سبب همین مجوز است که علی. ارتکاب آن نهی شده علم پیدا کنند

ال تاخیز اتفاق خواهد افتاد، از من سؤروز رس از هرآنچه تا«: گفت میپیروان خود 
   )202/صفار، ( ».کنید

این حدیث همچنین بیانگر این مطلب است که این الواح در واقع براي امامان 
موسی صرفاً . که آنها آخرین محافظان این الواح هستند ، چرااند هدر نظر گرفته شد

این  ،بنابراین در تحلیل نهایی. شان بود براي انتقال الواح به صاحبان واقعی اي هوسیل
این روایت همچنین بر این . نه براي موسی ،الواح براي امامان تدارك دیده شده

شان را  و رساندن این الواح به هدف نهاییورزد که خداوند حفظ  مینکته اصرار 
ان به تأثیر میانجیگري خداوند در انتقال الواح به امام ،تضمین کرده و با این کار

من «همچنین باید به این نکته اشاره کنیم که تفاسیر شیعی بر عبارت . کند میاشاره 
برعکس تأکید مفسران سنی در . کنند میسوره اعراف تمرکز  145در آیه » کلِّ شیء

مفسران شیعه پیش از . است» تفصیل«و » موعظه«بر اصطالحات  ،همین آیه
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توانستند پیوندي میان الواح و » ل شیءمن ک«حکومت آل بویه با تأکید بر عبارت 
  . بر روایات به امامان اعطا شده، برقرار سازند که بنا اي هالعاد علم خارق

با آنکه به تفصیل به توضیح . این حدیث به محتواي الواح نیز اشاره دارد
کند که اطالعات تمام رویدادهاي گذشته و  میپردازد، اما تأکید  میمحتواي آنها ن

این اطالعات هم اکنون در اختیار امامان است که . در این الواح وجود داردآینده 
 ،از سوي دیگر. فزونی خواهد یافت] با در اختیار داشتن آن[مرجعیت و علم ایشان 
سوره اعراف را اشاره به وحی  145در آیه » من کلِّ شیء«مفسران سنی عبارت 

  .دانند میاسرائیل  به بنی 18دستورات اخالقی و هالخایی
از این 7علی. داند میعالوه بر این، این حدیث شیعی الواح را با جفر مرتبط 

. شوند میکند و اینها به شکل جفر به امامان دیگر منتقل  میتهیه  اي هالواح نسخ
کالرك، ( علی و فرزندانش دریافت کرده است پیامبر جفر را براي استفاده ویژه

این جفر شامل . به انحاي مختلف به کار برندامامان توانستند جفر را  ).129/
اتفاقاتی که «و » دشمنانی که امامان در هر عصري خواهند داشت«اخباري است از 

جفر در   امامان توانستند از اطالعات این» .و فرزندان او خواهد گذشت7بر علی
  .ي مهم استفاده کنندها اتخاذ تصمیم

ن امام شیعیان، مجبور شد پیشنهاد ، هشتمی7براي نمونه هنگامی که امام رضا
) رهبري سیاسی امت اسالمی(مأمون خلیفه عباسی را مبنی بر خالفت مسلمین 

در  19.)80/دونالد،  مک( »عه خالف این را به وي نشان دادندجفر و جام«بپذیرد، 
امام را قادر ساخت تا پیشگویی کند که او خالفت را از مأمون به ارث  ،اصل جفر

همراه من به این جفر بنگر و ! فرزندم«: فرماید می7امام موسی کاظم. نخواهد برد
  )128/کالرك، ( ».مگر پیامبر یا امام ،هیچ کس قادر نیست به آن نگاه کند

دهند که الواح تنها یکی از اجزاي جفر  میبا این حال بیشتر این احادیث نشان 
گر علمی که در دسترس و اشکال دی ها ترین جزء است، که کتاب بودند، اگرچه مهم

برخی از این احادیث هم حاکی از این هستند که . شدند میامامان بود را نیز شامل 
 شود میي ماقبل از اینها ها و تمام کتاب )140/صفار، ( جفر شامل تورات و اناجیل
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ما صحف «: گفته است7نقل شده که امام جعفر صادق رو ازاین .)150/ همان،(
  20».ی را در اختیار داریمابراهیم و الواح موس

این نکته تأکید کنیم که همه مفسران شیعه در پذیرفتن این حدیث که  رباید ب
مفسرانی که در دوران آل بویه و . القول نیستند متفق ،داند میالواح را با جفر مرتبط 

هاي  گفتمان. تري داشتند ، در پذیرفتن احادیث نگاه نقادانهزیستند میپس از آن 
  .نقلیهم بر دالیل  ،آنها هم بر دالیل عقلی استوار بودتفسیري 

 ،هنگام بحث درباره الواح ،طوسی) شیخ(محمدبن حسن  ،دانشمند شیعه مشهور
کند و  میدانند حمایت  میسنی که آنها را شامل حالل و حرام ] مفسران[از دیدگاه 

القی درست کند که این الواح همچنین شامل آن چیزهایی که به لحاظ اخ میاضافه 
ند و نیز چیزهایی که به انجام آنها توصیه و از ارتکاب آنها منع شده و هر ا و غلط

او همچنین بر این باور است که این . باشد  میچیز دیگري که مورد نیاز است، 
که شیخ تر این است  نکته مهم ).4/539طوسی، ( تورات را نیز در خود دارند ،الواح

احادیثی را که الواح  ،مجاهد و قتاده ی،اي نظیر جبای یطوسی همگام با مفسران سن
سوره اعراف  145دانند و نیز تفاسیري که مفسران متقدم بر آیه  میرا با جفر مرتبط 
نظمی درباره ارتباط  حتی ما شاهد یک نوع آشفتگی و بی .کند مینوشته بودند، رد 

  .اح و تورات در محافل شیعی هستیمالو
ید ، مؤنقل کرده] در این زمینه[حسن طبرسی از ابن عباس حدیثی که فضل بن 

. او معتقد است که مراد از الواح در حقیقت همان تورات است. سخن ماست
طبرسی هم مانند مفسران سنی و شیخ طوسی به جاي اینکه به محتواي الواح 

از  .)4/733طبرسی، ( گوید میدرباره تألیف و نحوه گردآوري آنها سخن  ،بپردازد
به حالل و حرام  ،سوره اعراف 145در آیه » من کل شیء«عبارت  ،دیدگاه طبرسی

طبرسی مانند شیخ طوسی حدیثی که الواح را با . و همه اوامر و نواهی اشاره دارد
  .پذیرد  مین ،داند میعلم امامان مرتبط 

ي ها گزارش ،مفسر قرن بیستم سید محمدحسین طباطبایی،طور عالمه  همین
او . کند می، رد اند هبنی بر اینکه این الواح در کوهی در یمن مخفی بودشیعی را م
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خبري که فقط از سوي یک فرد (خبر واحدند  ها معتقد است که این گزارش
  ).8/261  طباطبایی،( با قرائن قطعی قابل اثبات نیستندو ) اند هگزارش شد

و » موعظه«به » من کُلِّ شیء«طباطبایی همچنین بر این باور است که عبارت 
او  رو ازاین. کلی اشاره دارد، نه به علم به هر چیزي از آغاز تا پایان عالم» تفصیل«

از دیدگاه وي . کند میتفاسیر عرضه شده مفسران پیش از حکومت آل بویه را رد 
اسرائیل ضروري بود تا  تمام آن چیزهایی است که براي بنیمراد از الواح، تورات و 

 ).245/ همان،( و به اعمال دینی خود ملتزم گردندرا حفظ کنند آنها عقایدشان 
ود براي برآوردن نیازهاي طباطبایی همچنین معتقد است که تورات به خودي خ

اسرائیل کافی نبود و به همین سبب است که قرآن از تورات، الواح، اناجیل  قوم بنی
  )250/ همان،( .کند میو این کتاب به صورت مجزا یاد 

  
  ح و علم امامانالوا

الواح و جفر را با علم امامان پیوند  ،تفاسیر شیعی نخستین ،طور که گفتیم همان
شوند این گام مهمی براي شیعیان بود، زیرا آنها با این کار توانستند مدعی . دهند می

ام، در  طور که در جاي دیگري نشان داده همان. هستند که امامان وارثان علم انبیا
تالفات گوناگونی در میان امت اسالمی بر سر جانشینی پیامبر به صدر اسالم اخ

به اثبات ادعاي خود درباره  ،از رهگذر همین اختالفات اي هوجود آمد و عد
آمیزي بود  صفت احترام» وارثان پیامبر«عنوان . مرجعیت دینی و یا سیاسی پرداختند

   21.کرد میحکایت  ،که از اعطاي مرجعیت به آنهایی که مدعی آن بودند
استوار » دانشمندان وارثان پیامبران هستند«این عنوان بر این حدیث نبوي که 

کند که پیامبر علمی را که به عقیده شیعیان در اختیار  میاین حدیث تأکید . بود
سازد تا بر امت  میهمین عامل امامان را مجاز . به ارث گذاشته بود ،امامان است

یعیان براي اثبات مدعاي خود مبنی بر اینکه امامان ش. مرجعیت دینی داشته باشند
آنها قطع . ي دیگري را نیز به آن افزودندها هتنها وارثان مشروع پیامبر هستند، جنب

یامبر را نیز در پو سالح  ها بر این عقیده رفتند که امامان کتاب ،نظر از علم پیامبر
کنند که این سالح فقط  میشیعیان استدالل  ).2و1هاي  تاکیم، فصل( اختیار دارند
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این دلیل مسلمی است بر اینکه چه کسانی  همین خاطر، بهبرازنده امامان است و 
امامان شیعه چون اهل بیت پیامبر محسوب  ،عالوه بر این. وارثان پیامبر هستند

توانند ادعا  می ،)توانند مدعی آن شوند میسنی ن چیزي که خلفا و علماي(شوند  می
  .وارثان پیامبر هستند ،اس نسب موروثیکنند که بر اس

بودند که امامان را قادر ساخت ادعا کنند که وارثان   میالواح و جفر عناصر مه
از آنجا که علم همه چیز در این الواح موجود . حقیقی و انحصاري پیامبر هستند

است، امامان علم به آینده را به طور خاص براي سرنوشت خودشان از این الواح 
شود مردم به ما نیاز داشته  میباعث «در این جفر چیزي هست که . کنند می کسب
آگاهی از آن به امامان یعنی علم ضروري به شریعت که مردم باید براي (» باشند

  )131/کالرك، ( .»کس نیاز نداریم ما به هیچ«در حالی که  .)رجوع کنند
امامان را شکل  این الواح در معرفت شناسی شیعی جزء باطنی علم خدادادي

و علم فراوانی که در اختیار  ها مفسران و متکلمان شیعه به سبب سالح. دهد می
. امامان است، توانستند استدالل کنند که علم امامان بر علم پیامبران برتري دارد

دانم که موسی و  میمن چیزهایی «مدعی شده که 7که امام صادق اند هگفت رو ازاین
براي یافتن پاسخ » اَجنّه«حتی  22.)129/ صفار،( »دانستند میخضر هرگز آنها را ن

  )2/242کلینی، ( .آیند مییشان به دیدار امامان ها السؤ
ند، زیرا آنها توانستند در ا این الواح براي نظریه امامت شیعه نیز حائز اهمیت

علم آنها از قبلِ همین الواح توانستند . خود از آن استفاده کنند] کالمی[مجادالت 
امامان به سبب . تعالی بخشند ،امامان را که دریافت کنندگان راستین الواح بودند

از تمام آن چیزهایی که به  ،ي دیگري که در اختیار داشتندها ههمین الواح و صحیف
  )1/375همان، ( .فرشتگان و پیامبران وحی شده بود، آگاه شدند

ه و نحو 23)289/مفید،( دانند می را ها همچنین باور بر این است که آنها همه زبان
حتی امامان به سبب همین  ).2/38کلینی، ( تکلم مردم بر آنها پوشیده نیست

همان، ( د قضاوتوقادرند به کمک حکمت داو ،یی که در اختیار دارندها هصحیف
لفا و علم امامان آنها را از خ). 357-471/ کشّی،( و آینده را پیشگویی کنند )247/

  .دهد میسازد و بر آنها برتري  میکتاب مقدس متمایز  يو حتی از انبیاعالمان سنی 
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نمایندگان یمنی الواح را (این واقعیت که در حدیثی که پیش از این نقل کردیم 
شناخت و پیش از آنکه  میبه دست پیامبر رساندند و تعجب کردند که وي آنها را 

، بیش از پیش بر ماهیت )از آنچه در دست آنها بود اطالع داشت ،چیزي بگویند
این حدیث ناظر به این مطلب است که  .کند میجدلی و اهمیت این حدیث تأکید 

رساندن آنها به  مسئله ،حتی یهودیان با وساطت خداوند قدم در راه نهادند و این
  . ش را تضمین کردا دست دریافت کنندگان واقعی

تري از منابع علم  یعبحث در باب الواح و جفر باید در بافت و چارچوب وس
منابع علم پیامبر را نیز به ارث  ،امامان در مقام وارثان پیامبر. امامان قرار گیرد

علم یک امام از منابع مختلفی سرچشمه  ،بر اساس یک حدیث شیعی. برند می
علم او ممکن است از امام پیش از خود به وي رسیده باشد، یا از . گیرد  می

. ناشی شده باشد ،یش از خودش به دست او رسیدهیی که از امام پها مصحف
به این . آن را کسب کرده باشدتواند از راه ارتباط مستقیم با یک فرشته  میهمچنین 

شود، زیرا باور بر این است که او صداي فرشته را  میتلقی » محدث«امام  معنا
رّي از راه نقش عالوه بر این، علم س ).339/  صدوق،( بیند میاما او را ن ،شنود می

برخی از احادیث ناظر . شود میبستن در قلب و پاره شدن پرده گوش به امام منتقل 
امیرمعزي، ( کند میند که امام الهام آسمانی را در شب قدر دریافت ا به این مطلب

آید و در آنجا از هر   میو هر پنجشنبه شب روح او به دیدار عرش الهی نائل  )16/
  )220/صفار، ( .شود میامام است، آکنده  علمی که مورد نیاز

باید به این نکته اشاره کنیم که حتی در میان دانشمندان شیعه بر سر وسعت علم 
بر اساس برخی از . امامان و نتایج احتمالی ناشی از آن اختالف نظر وجود دارد

مان، ه( العاده در اختیار دارند خود منکر این بودند که علم خارق امامان ،ها گزارش
این  ،المرتضی متکلم معروف شیعه) شریف(براي نمونه علی بن حسین  ).132/

 ).27/لبرگ، کو( کند میدیدگاه را که علم امامان از علم پیامبران بیشتر است رد 
 دارند کنند که استاد او شیخ مفید منکر این است که امامان علم به غیب میحتی نقل 

  )2/30و  1/40، عاملی( .ندا همه رویدادها آگاه و ها یا از همه زبان )25/ مدرسی،(
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  الواح و مرجعیت امامان
به  یان از رهبري دینی نیز مرتبط است،ي دیگر با فهم شیعها الواح و مصحف

 ،این دلیل که آنها صحت ادعاي امامان درباره مرجعیت را تأیید و با این کار
ند ا همچنین حاکی از این مطلبآنها . کند میاثر  رقیب درباره امامت را بی ادعاهاي

هستند که علم خدادادي  ها که این علم موثق در کجا واقع است، زیرا صاحبان کتاب
ي سه و ها محدث قرن ،واقعیت این است که حسن صفار. موثق را در اختیار دارند

باب علم امامان  یکصد حدیث در ،خود »بصائر الدرجات«در کتاب  ،چهار هجري
دهد تا ارتباط میان مرجعیت امام  میي دیگر پیوند ها هها را با صحیفکند و آن مینقل 

  .تر جلوه دهد را برجسته ها هو در اختیار داشتن صحیف
الواح، تورات، جفر و انواع دیگر علم در تفاسیر شیعه اهمیت دارند، چرا که آنها 

مرجعیت عقیده شیعیان درباره . ندا با برداشت شیعیان از مرجعیت الهی در ارتباط
 یی که بناها و سالح ها با کتاب ،کند که مرجعیت امام در کنار علم میالهی تصریح 

شیعیان با توسل به اصل موهبت . شود میثابت  ،بر روایات از پیامبر به ارث برده
لم خدادادي امام در یک معتقدند که ع ،موروثی که در دل مفهوم مرجعیت نهفته

بنابراین  .)2و1فصل/تاکیم، ( شود میبعدي منتقل  هم پیوسته به امامان زنجیره به
توانند به لحاظ نظري مرجعیت او را به  میاگرچه هر یک از فرزندان ذکور امام 

و علم خدادادي، مرجعیت را به یک  ها ارث برند، اما باور به در اختیار داشتن کتاب
  .کند میفرد خاص منحصر 

کنند، چرا  مین یک عامل مسکن عمل ي دیگر به عنواها این الواح در کنار کتاب
توانند فره ایزدي و مرجعیت امام را به ارث  میکه از میان چندین مدعی امامت که 

توانیم تأکید شیعه بر اینکه  میما در این بافت . برند، ضامن نماینده راستین است
زیرا ویژگی اخیر  دریابیم؛را  ی باید با علم موروثی تکمیل گرددمرجعیت موروث

  .سازد پیام الهی را به صورتی موثق تفسیر کند میست که امام را قادر ا
عالوه بر این، در اختیار داشتن الواح و جفر در بررسی تصور شیعه از مرجعیت 

ادعاي  توانست می که بود عاملی تنها این ،سیاسی امتیاز هیچ نبود در اهمیت دارد، زیرا
. جانشین حقیقی یک امام اثبات کند امامت را هنگام بروز منازعات در باب هویت
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سرچشمه مرجعیت و تنها ابزار معقول  ،و علمی که مالزم آن است ي انبیاها کتاب
  .آیند میشمار  مورد مرجعیت به براي مشروعیت بخشیدن به هر نوع ادعایی در

گذارد که این علم و  میفهم شیعه از تاریخ مقدس بر این نکته صحه  عالوه  به
باید به صورت کامل در یک نسل خاصی از خانواده  ،مالزم آن استمرجعیتی که 

ست که به امام ا رو ازاین. ، حفظ شودبه طور خاص در میان اهل بیت او ،پیامبر
علم را نباید در شرق یا : اند هپنجمین امام شیعه، منسوب است که فرمود7باقر

بر  ).209/  کشّی،( غرب جستجو کرد، بلکه باید آن را فقط از اهل بیت کسب کرد
. سرچشمه این علم بیشتر اهمیت داشته تا جوهر و ذات آن ،ي مختلفها اساس نقل

  .اند هفقط علمی که از اهل بیت گرفته شده معتبر است، زیرا از پیامبر به ارث برد
  

  نتیجه
بیشتر بر  ،مفسران شیعی پیش از حکومت آل بویه بر خالف مفسران سنی

البته این . »تفصیل«و » موعظه«کنند تا اصطالحات  میرکز تم» من کلِّ شیء«عبارت 
بدان معنا نیست که این دو اصطالح در تفاسیر آنها نیامده، بلکه تأکید بر عبارت 

»تواند براي برجسته کردن مرجعیت و علم  میاز این جهت است که » من کل شیء
یعنی به عنوان ؛ کارکرد الواح و جفر کارکردي تأییدي بود. امامان به کار رود

ي رقیبی که با ادعاي ها میان جناح در. رفت میید علم امامان به کار پشتیبان و مؤ
بودن در پی مشروعیت بودند، شیعیان احادیثی را در باب الواح و جفر » اهل سنت«

بندي عقاید و اعمالشان مدد بگیرند  کردند تا از آنها در صورت] جادلهم[وارد میدان 
  . از مذهب شیعه عرضه کنند» هنجاري«دیدگاهی  ،و در این فرایند

شیعیان پیش از حکومت آل بویه در فرایند مناقشه با سنیان و دیگر غیر 
مسلمانان، احادیث مربوط به الواح را در کنار دیگر سخنان امامان براي بنا نهادن و 

د و پدی) دفاع از عقاید(و نیز تثبیت » محفوظ«دفاع از مرجعیت صحیح و الجرم 
بدون اصرار بر ] شیعه[امت . به کار گرفتند» راست کیش«آوردن یک نهاد 

توانست از  میاحتماالً ن ،و شناخت آنها» منابع مقدس«و » مرجعیت ضمانت شده«
  .گزند حوادث در امان مانَد
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