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چکیده:  ارتباط دوسویه میان »قرآن و اهل بیت؟مهع؟« نشان 
اهل بیت؟مهع؟  وحی،  حقایق  به  انسان ها  گاه ترین  آ می دهد 
یــک سو،  از  اینکه  بــه  تــوجــه  بــا  مــیــان،  ــن  ای مــی بــاشــنــد. در 
محمد؟ص؟  آل  صــادق  به  تفسیری  روایــات  از  فراوانی  حجم 
به  روایــات،  این  از  برخی  دیگر،  از سوی  و  منسوب می باشد 
شیوه ی قرآن به قرآن اختصاص یافته، لذا شناخت روش ها 
گون ایشان و نیز مطالعه ی ژرف و  گونا و شیوه های تفسیری 
گامی اساسی برای فهم  تحلیل گونه ی روایات تفسیرى وی، 

مراد الهی است.
امــام صادق؟ع؟  کام  قــرآن در  به  قــرآن  گونه های تفسیر  از   
محکم  ارجاع  مطلق،  تقیید  عام،  تخصیص  مانند:  مواردی 
قابل  قرآن  از  استفاده  با  قرآن  مجمات  تبیین  و  متشابه  به 
بــررســی اســـت. یــافــتــه هــای حــاصــل از ایـــن پــژوهــش نشان 
صادره  موارد  در  تنها  قرآن،  به  قرآن  تفسیری  روش  می دهد 
از معصوم قابل اعتنا است و می تواند متقن ترین راه در جهت 
شاهد  صورت  این  در  آید؛  شمار  به  الهی  آیات  تفسیر  و  فهم 
گرانسنگ مورد  پیوند میان قرآن و عترت به عنوان دو میراث 

کرم؟ص؟ در حدیث ثقلین هستیم. اشاره ی پیامبرا
تفسیری،  روایــات  قرآن،  به  قرآن  تفسیر،  روش  کلیدواژه ها: 

امام صادق؟ع؟، علوم قرآنی.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۱
پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۷



مقدمه.  

روش تفسـیر قـرآن بـه قـرآن، از روش هـای مـورد توجـه مفسـران و تفسـیرپژوهان 

کـه معمواًل با اسـتفاده از رهنمودهای خـوِد قرآن در  بـه ویـژه در سـده های اخیـر اسـت 

فهـم معانـی و مقاصـد آن انجـام می گیـرد )صغیـر، 0			 ق، ص 		(.

کثـری از آیـات دیگـر قـرآن بـرای تبییـن مـراد  ایـن روش، یعنـی اسـتفاده ی حدا

ع و محتـوای آنهـا یکسـان یـا نزدیـک بـه هـم اسـت. در ایـن  کـه موضـو آیـه ای دیگـر 

کامل  روش دسـت یابی بـه مـراد واقعـی خـدای متعـال، بـا توجـه بـه آیـات دیگـر قـرآن 

می گـردد. تفسـیر قـرآن بـه قـرآن، از روش هـای مـورد توجـه مفّسـران و قرآن پژوهـان 

بـه شـمار  تفسـیر  در  اولیـن روش  را  آن  برخـی  و  اسـت  بـوده  کنـون  تا اسـام  از صـدر 

کـه بنـا بـه بـاور آنـان در تفسـیر برخـی آیـات قـرآن، پیش از هـر چیز دیگر  می آورنـد؛ چرا

بایـد از خـود قـرآن، تفسـیر آن را بخواهیـم )نـک: فتحـی، 				 ش، ص 0	( و ایـن 

کـرم؟ص؟ و ائمـه؟مهع؟ بـه عنـوان مبیـن قـرآن, اعمـال  کـه رسـول ا همـان روشـی اسـت 

ل و اسـتناد می فرمودند  می کردنـد و در تبییـن برخـی از آیـات, بـه آیـات قوی تر اسـتدال

)جـوادی آملـی، 				 ش، ص 			(.

همـه ی مفّسـران و صاحب نظـران، جـز تعـداد اندکـی، ایـن روش را پسـندیده، در 

کـرده، و برخـی آن را بهتریـن روش تفسـیر دانسـته اند.  بسـیاری مـوارد از آن اسـتفاده 



4۷ وایات تفسیری امام صادق؟ع؟ وش تفسیر قرآن به قرآن در ر گونه شناسی ر

کـه بدانیم تفسـیر موضوعی قـرآن بدون  اهمیـت ایـن روش هنگامـی روشـن می شـود 

اسـتفاده از روش تفسـیر قـرآن بـه قـرآن ممکـن نیسـت و در تفسـیر ترتیبـی نیـز مفّسـر 

کنـار بگـذارد، در حقیقـت از قرایـن  گـر آن را  نمی توانـد از ایـن روش بی نیـاز باشـد و ا

نقلـی موجـود در آیـات دیگـر صرف نظـر کرده اسـت و در نتیجه، به دام تفسـیر به رأی 

می افتـد. )نـک: رضایـی اصفهانـی، 				 ش، ص 0	( 

اهمیـت و جایـگاه روش تفسـیر قـرآن بـه قـرآن بیـش از پیـش روشـن خواهـد شـد 

قـرآن  خـود  از  قـرآن،  آیـات  تفسـیر  در  نیـز  معصـوم؟مهع؟  پیشـوایان  بدانیـم  وقتی کـه 

کرده انـد و ایـن امـر بیان گـر سـابقه ی طوالنـی تفسـیر قـرآن بـه قـرآن اسـت.  اسـتفاده 

کـرم؟ص؟ و نیـز ائمـه ی اطهـار؟مهع؟ بـه عنـوان را سـخان علـم  نقـش بی بدیـل پیامبرا

الهـی در تفسـیر آیـات وحیانـی و تبییـن مقاصـد قرآنـی، غیرقابـل انـکار بـوده و بـر هیـچ 

کاوش در آموزه هـا و معـارف بلنـد قرآنـی  محقـق اندیشـمندی پوشـیده نیسـت؛ لـذا، 

بـدون اسـتمداد از گوهرهـای نـاب سـخنان اهل بیـت؟مهع؟ میسـر نخواهـد بـود )نـک: 

اقـدام فقـط در شـأن اهل بیـت؟مهع؟  ایـن  اینکـه  امـا  خرمـی، 				 ش، ص 			(. 

کـه  کننـد، مسـأله ای اسـت  اسـت یـا سـایر افـراد هـم می تواننـد از ایـن روش اسـتفاده 

وحـدت نظـری در میـان قائـان به تفسـیر قرآن بـه قرآن پیرامون آن دیده نمی شـود. 

امـام صـادق؟ع؟ پیشـوای ششـم شـیعیان، نقشـی منحصربه فـرد و بی بدیلـی در 

کـه اصحـاب و یـاران امـام و نیـز  کریـم داشـته، بـه طـوری  ارائـه و بیـان تفسـیر قـرآن 

تشـنگان معـارف و احـکام الهـی از روایـات تفسـیری ایشـان بـه عنـوان منبـع قطعـی 

دیـن سـیراب می شـدند. از نظـر امـام صـادق؟ع؟ قـرآن دارای نظـم و ترتیـب و ترکیب 

آیـات دسـت  بـا توجـه بـه آن می تـوان بـه حقایـق قـرآن و تأویـل  کـه  خاصـی اسـت 

یافت )بـی آزار شـیرازی، 				 ش، ص 			(.
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بـرای شـناخت بیشـتر ایـن روش تفسـیری، دانسـتن ایـن نکتـه ضروری اسـت که 

تفسـیر قـرآن بـه قـرآن دارای گسـتره ی وسـیعی اسـت و گونه هـا و مصادیـق متعـددی 

قـرآن  آیـات  تفسـیر  بـه  مسـتقل  و  خـاص  روشـی  بـه  این گونه هـا،  از  کـدام  هـر  دارد. 

می پـردازد. این گونه هـا عبارتسـت از: 	- ارجـاع متشـابهات بـه محکمـات، 	- تقییـد 

آیـات مطلـق بوسـیله ی آیـات مقیـد، 	- تخصیـص آیـات عـام بـا آیـات خـاص، 	- 

تبییـن آیـات مجمـل بـا آیـات مبّیـن، 	- تعییـن مصـداق برخـی آیـات بـا کمـک دیگـر 

آیـات )مـؤدب، 0			 ش، ص 			(.

روایـات  مختلـف  گونه هـای  بـه  اشـاره  ضمـن  می شـود  تـاش  نوشـتار،  ایـن  در 

گونه هـا و  تفسـیری امـام صـادق؟ع؟، بـه طـور خـاص بـه معرفـی، بررسـی و تحلیـل 

از منظـر آن حضـرت پرداختـه شـود.  بـه قـرآن  مصادیـق متعـدد تفسـیر قـرآن 

امام صادق؟ع؟ و تفسیر قرآن.   .  

کـه می دانیـم بخـش عظیمـی از روایـات تفسـیری بـه پیشـوای ششـم  آن چنـان 

گونه های  گون، بـا اسـتفاده از  گونا کـه در شـرایط  امـام صـادق؟ع؟ منسـوب می باشـد 

کپـور، 				  کریمـه دسـت می یازیـد )خا ح و تفسـیر آیـات  مختلـف تفسـیری بـه شـر

ش، ص 		(.

شهرسـتانی از علمـای اهل تسـنن، طریـق امـام را در تفسـیر طریـق سـامت و علـم 

ایشـان را علـم الهـی می دانـد و می گویـد: خداونـد بـا کتابـش قـرآن بـر بندگانـش تجلی 

الصـادق؟ع؟ می تـوان فهمیـد )نـک:  بـن محمـد  کلمـات جعفـر  از  را  ایـن  و  می کنـد 

همـو، 				 ش، ج 	، ص 		(.

آن حضرت با توجه به ظرفیت علمی افراد و توانایی و استعداد آنها از شیوه های 



4۹ وایات تفسیری امام صادق؟ع؟ وش تفسیر قرآن به قرآن در ر گونه شناسی ر

مختلفـی بـرای تبییـن و توضیـح آیـات اسـتفاده می کردنـد که برای نمونه بـه برخی از 

آنها به طور خاصه اشـاره می شـود:

۱-تفسـیر مأثـور: اصطـاح تفسـیر بـه مأثـور، عـام اسـت و تفسـیر قـرآن بـا روایـت و 

قـرآن بـا کام صحابـه و تابعیـن را در بـر می گیـرد. از تفسـیر بـه مأثـور بـه عنـوان تفسـیر 

نقلـی نیـز یـاد می شـود )مـؤدب، 				 ش، ص 			( امـا در نـگاه شـیعه بایـد تفسـیر 

برجای مانـده از اهل بیـت؟مهع؟ را مأثـور بنامیـم چـه اینکـه عـدم عدالـت صحابـه بـر 

کتـاب(. اسـاس قـرآن و روایـات قابل اثبـات اسـت )نـک: میانـی، سراسـر 

امـام جعفـر  اْلُحْسـنی< )األنبیـاء، 	0	(  ـا  ِمّنَ َلُهـْم  َسـَبَقْت  ذیـَن 
َ
اّل >ِإّنَ  آیـه ی  ذیـل 

گفـت: رسـول خـدا؟ص؟  کـه علـی؟ع؟  صـادق؟ع؟ از پـدران بزرگوارشـان نقـل می کنـد 

بـه مـن فرمـود: »ایـن آیه درباره ی شـما نازل شـده اسـت« )مظهـری، 				 ق، ج 	، 

ص 	0	(.

کـه در تبیین  ۲-تفسـیر لغـوی: شـماری از روایـات تفسـیری امـام بـه شـکلی اسـت 

آیـات، تنهـا یـک واژه یـا برخـی واژگان آیـه را معنـی نموده اسـت )رسـتمی، 0			 ش، 

ص 			(.

ـمین<  ِلْلُمَتَوّسِ یـاٍت 
َ

در حدیثـی از امـام صـادق؟ع؟ ذیـل آیـه ی >ِإّنَ فـی ذِلـک آل

کـه البتـه  )الحجـر، 		( معنـی »متوسـمین« را تیزهوشـان و نازک بینـان دانسـته اند 

در احادیـث دیگـری مصـداق اتـم آن را اهل بیـت؟مهع؟ معرفـی نموده انـد )سـیوطی، 

	0		 ق، ج 	، ص 0	(.

گاه  که ایشـان  ۳-تفسـیر ادبـی: در برخـی روایـات امـام صادق؟ع؟ دیده می شـود 

گاه در  بیـان تفسـیری خـود را بـه قاعـده ای از قواعـد ادبیـات عـرب مسـتند می سـازد و 
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ضمـن بیـان تفسـیر، نـکات ادبـی را یـادآور می شـوند؛ بـه عنـوان نمونـه از آن حضـرت 

کَمَثـِل آَدَم َخَلَقـُه ِمْن ُتـراٍب ُثّمَ قاَل  دربـاره ی تفسـیر آیـه ی >ِإّنَ َمَثـَل عیسـی ِعْنـَد اهَّلِل 

کـْن َفیکـون< )آل عمـران، 		( سـوال شـد، ایشـان فرمـود: معنایش این اسـت که  َلـُه 

کـه هر دو از غیر پـدر به وجود  َمَثـل عیسـی؟ع؟ در خلـق همچـون َمَثـل آدم؟ع؟ اسـت 

آمدنـد. پـس بـه عیسـی؟ع؟ گفتـه شـد: »کـن فیکـون«. پـس » هـا« اول در »خلقـه« به 

آدم؟ع؟ بـر می گـردد و »هـا« دوم »در ثـم قـال لـه« بـه عیسـی؟ع؟ بـر می گـردد )سـبط 

بـن جـوزی، 				 ق، ج 	، ص 			(.

۴-تفسـیر از راه بیـان مصـداق آیـه و جـری و تطبیـق: بیـان مصـداق آیـه یعنـی 

کـه در روایات  تطبیـق آیـه بـر وجودهـای عینـی و خارجـی یکـی دیگـر از مواردی اسـت 

گاه مصداق خاص  تفسیری امام صادق؟ع؟ به چشم می خورد. در این روش امام، 

گاهـی هـم بـه ذکـر یکـی از مصادیـق آن  گاه مصـداق اتـم آیـه و  کرده انـد و  آیـه را بیـان 

بسـنده نموده انـد و زمانـی امـام در تفسـیر آیـه از جـری و تطبیـق اسـتفاده می کنـد. 

ار< )التوبه، 
َ

ذیَن یُلوَنکْم ِمـَن اْلکّف
َ
ذیـَن آَمُنوا قاِتُلوا اّل

َ
یَها اّل

َ
طبـری ذیـل آیـه ی >یـا أ

آیـه  از مصادیـق  را  بـا دیلمیـان  کارزار  امـام  کـه در آن  			( حدیثـی روایـت می کنـد 

می دانـد )طبـری، 	0		 ق، ج 	، ص 		(.

۵-اسـتفاده از تشـبیه و تمثیـل در تفسـیر آیـه: تشـبیه از ارزنده تریـن و برتریـن 

ع باغـت اسـت. تشـبیه در لغـت بـه همـان معنـی تمثیـل اسـت و در اصطـاح پدیـد  نـو

آوردن مماثلـت و مشـارکت حداقـل میـان دو شـیء در یکـی از اوصاف و ویژگی هاسـت 

ج سـاختن  و هدف آن اظهار مشـکل ترین مطالب در قالب روشـن ترین عبارات و خار

آن از ابهـام بـه مرحلـه ی روشـنایی و وضوح اسـت )ابن ناقیـا، 				 ش، ص 	0	(.
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کـه امـام صـادق؟ع؟ بـرای  	-تفسـیر قـرآن بـه قـرآن: یکـی از اسـلوب های ویـژه 

کشـف حقایـق آیـات وحیانـی بـه کار برده انـد، روش تفسـیر  آشـکار نمـودن معانـی و 

ع ایـن نوشـتار اسـت. کـه موضـو قـرآن بـه قـرآن اسـت 

گونه های روش تفسیر قرآن به قرآن.   .  

کشـف و دریافت  در این روش هر آیه ای به وسـیله ی آیات هم لفظ و هم محتوا 

گونه هـای روش تفسـیری قـرآن بـه قـرآن از منظـر  می شـود. در ادامـه بحـث، انـواع 

امـام صـادق؟ع؟ مـورد بررسـی قـرار می دهیـم.

تفسیر آیات متشابه با استفاده از آیات محکم:.   .   .  

گریزناپذیـر  گاهـی از محکـم و متشـابه قـرآن، ضرورتـی  در روایـات اهل بیـت؟مهع؟ آ

و مقدمـه ی فهـم و تفسـیر قـرآن شـناخته شـده اسـت. قـرآن دارای وجـوه پنج گانـه 

گفته شـده: بـه  کـه یکـی از وجـوه آن، محکـم و متشـابه اسـت و دربـاره ی آن  اسـت 

کنیـد )نـک: نـوری، 	0		 ق، ج 	، ص 		(. محکمـات عمـل و متشـابهات را رهـا 

کـه برخـی از آن بـا  گفته شـده: متشـابه چیـزی اسـت  در روایتـی در معنـای تشـابه 

برخی دیگر شباهت دارد )عیاشی، 0			 ق، ج 	، ص 		؛ مجلسی، 	0		 ق، ج 	، 

ص 			( در روایتـی دیگـر همیـن تقسـیم انجام گرفتـه، امـا حـوزه ی آیـات محکـم، 

اسـت  شـده  تعییـن  ایمـان  و  اعتقـاد  تنهـا  متشـابه  آیـات  حـوزه ی  و  اعتقـاد  و  عمـل 

)عیاشـی، 0			 ق، ج 	، ص 		؛ مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، ص 			(. 

آیـات متشـابه اختصـاص  بـه تفسـیر  روایـات تفسـیری اهل بیـت؟مهع؟  از  بخشـی 

ع، بـرای شـبهه زدایی،  دارد. آنـان افـزون بـر یـادآوری ضـرورت توجـه بـه ایـن موضـو

آنهـا در رسـاله ی محکـم و  از  کـه نمونـه ای  کرده انـد،  را تفسـیر  آیـات  از  ایـن دسـته 
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متشـابه سـید مرتضـی آمـده اسـت )نـک: مجلسـی، 	0		 ق، ج 0	، ص 		 )

آنچـه از بیانـات مختلـف ائمـه ی اهل بیت؟مهع؟ به دسـت می آید این اسـت که در 

کـه مدلـول حقیقـی خـود را بـه هیـچ وسـیله ای  قـرآن مجیـد متشـابه بـه معنـی آیـه ای 

گـر در افـاده ی مدلـول حقیقـی خـود  بـه دسـت ندهـد، وجـود نـدارد. بلکـه هـر آیـه ای ا

مسـتقل نباشـد بواسـطه ی آیـات دیگـری می تـوان بـه مدلـول حقیقـی آن پـی بـرد و 

ایـن همـان ارجـاع متشـابه بـه محکم اسـت.

امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: »اْلُمْحَکـُم َمـا ُیْعَمـُل ِبـِه َو اْلُمَتَشـاِبُه َمـا اْشـَتَبَه َعَلـی 

َجاِهِلِه.« )عیاشـی، التفسـیر، 0			 ق، ج 	، ص 			( یعنی: محکم قرآن آن اسـت 

که نداند مشـتبه می شـود؛  که به کسـی  کرد و متشـابه آن اسـت  که به آن بتوان عمل 

کـه محکـم و متشـابه نسـبی می باشـند و ممکـن  بنابرایـن از روایـت اسـتفاده می شـود 

کـس دیگـر متشـابه باشـد )نـک:  کسـی محکـم و نسـبت بـه  اسـت آیـه ای نسـبت بـه 

طباطبایـی، 				 ش، ص 		 و 		(.

در ذیـل بـه نمونه هایـی از آیـات متشـابه و تفسـیر امـام صـادق؟ع؟ از ایـن آیـات 

آیـات محکـم اشـاره می گـردد: به وسـیله ی 

- تنزیه خداوند از هرگونه امثال مادی و دنیوی

عن  الحسین،  بن  محمد  عن  زیاد،  بن  حمید  حدثنا  قال:  إبراهیم،  بن  »علی 

فی  أبیه؟امهع؟،  عن  محمد،  بن  جعفر  عن  زید،  بن  طلحة  عن  یحیی،  بن  محمد 

ِفیها  کِمْشکاٍة  ُنوِرِه  َمَثُل  ْرِض 
َ ْ
األ َو  ماواِت  الّسَ ُنوُر  >اهَّلُل  تعالی:  قوله  تفسیر  حدیث 

الحدیث: قلت لجعفر بن محمد:  آخر  و فی  اآلیة،  )النور، 		(.  اْلِمْصباُح <  ِمْصباٌح 

ک- یا سیدی- إنهم یقولون: مثل نور الرب؟ قال: »سبحان اهَّلل! لیس هَّلل  جعلت فدا
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ْمثاَل « )النحل، 		(. )بحرانی، 				 ش، ج 	، 
َ ْ
ِ األ

مثل، قال اهَّلل: »َفا َتْضِرُبوا هَّلِلَّ

تفسیر  ذیل  حدیثی  انتهای  در  خود  اسناد  به  ابراهیم  بن  علی  یعنی:   .)			 ص 

آیه: »خداوند نور آسمان ها و زمین است. مثل نور خداوند همانند چراغدانی است 

که راوی  گیرد …« آورده  که در آن چراغی )پرفروغ( باشد, آن چراغ در حبابی قرار 

گوید از امام صادق؟ع؟ پرسیدم: فدایت شوم! ای آقای من! مردم می پرسند: نور 

خدا شبیه چیست؟ حضرت فرمود: سبحان اهَّلل! خدا مثال و مانند ندارد, خداوند 

فرموده: »پس برای خدا امثال )و شبیه ها( قائل نشوید!«.

کـه با تمسـک  کِمْشـکاٍة< متشـابه اسـت و از جملـه آیاتـی اسـت  آیـه ی >َمَثـُل ُنـوِرِه 

ح شـده اسـت. امـام صـادق؟ع؟ بـا  بـه آن شـبهه ی قابل رؤیـت بـودن خداونـد مطـر

ْمثـاَل< آیـه ی متشـابه فوق را تشـریح می نماینـد؛ با این 
َ ْ
ِ األ

ذکـر آیـه ی >َفـا َتْضِرُبـوا هَّلِلَّ

کـه ذات اقـدس الهـی هیچ گونـه مثـال و ماننـدی نـدارد و به قول خـود قرآن:  توضیـح 

َکِمثِلِه َشـیء< اسـت. >َلیـَس 

-احاطه ی پروردگار بر تمام عالم وجود

»عـدة مـن أصحابنـا عـن احمـد بـن محمـد بـن خالد عن یعقـوب بن یزیـد عن ابن 

أبـی عمیـر عـن ابـن أذینـة عـن أبـی عبـد اهَّلل؟ع؟ فـی قولـه: >مـا یکـوُن ِمـْن َنْجـوی 

 ُهـَو َمَعُهـم< فقـال: هـو واحـد 
ّ

 ُهـَو ساِدُسـُهْم … ِاال
َّ

 ُهـَو راِبُعُهـْم َو ال َخْمَسـٍة ِإال
َّ

َثاَثـٍة ِإال

و احـدی الـذات بائـن مـن خلقـه، و بذلـک وصـف نفسـه و هـو بـکل شـی ء محیـط، 

ْرِض 
َ ْ
ـماواِت َو ال ِفی األ ٍة ِفی الّسَ باإلشـراف و االحاطة و القدرة >ال یْعُزُب َعْنُه ِمْثقاُل َذّرَ

کـن محـدودة  کَبـُر< باإلحاطـة و العلـم ال بالـذات، الن األما
َ
ْصَغـُر ِمـْن ذِلـک َو ال أ

َ
َو ال أ

کان بالـذات لزمها الحوایة«. )عروسـی حویـزی، 				 ق،  تحویهـا حـدود أربعـة فـاذا 

گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ درباره ی آیه ی  ج 	، صـص 			 و 			( یعنـی: ابـن اذینـه 
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»هیـچ گاه سـه نفـر بـا هـم نجـوا نمی کننـد مگـر اینکـه خداونـد چهارمیـن آنهـا اسـت، و 

هیـچ گاه پنـج نفـر بـا هـم نجـوا نمی کننـد مگـر اینکـه خداونـد ششـمین آنهـا اسـت، و 

کم تـر و نـه بیشـتر از آن مگـر اینکـه او همـراه آنـه اسـت « )المجادلـه، 	(  نـه تعـدادی 

سـؤال نمـودم، حضـرت فرمودنـد: او یکتـا و ذاتًا یگانه اسـت از خلق خـود جدا و او "به 

هـر چیـزی احاطـه دارد" )فصلـت، 		( بـه اشـراف و احاطـه و قـدرت "هیـچ ذره ای و 

کم تـر و بیش تـر از آن در آسـمان ها و زمیـن از او مخفـی نیسـت" )سـبأ، 	( ایـن بـه  نـه 

احاطـه و علـم او اسـت نـه بـه ذات؛ زیرا مکان هـا دارای جهت های چهارگانه هسـتند 

گـر او بـه ذات حاضـر باشـد الزمـه اش جهت دار بودن او اسـت ]کـه درباره ی خداوند  و ا

محال اسـت[.

 ُهـَو َمَعُهم< 
ّ

در اینجـا امـام صـادق؟ع؟ آیـه ی متشـابه >مـا یکوُن ِمـْن َنْجوی … ِاال

کـرده اسـت: >و هو بکل شـی ء محیط< اشـاره  را بـا دو آیـه ی محکـم تشـریح و تبییـن 

ٍة  َذّرَ ِمْثقـاُل  َعْنـُه  یْعـُزُب  >ال  آیـه ی  بـه احاطـه و اشـراف خداونـد بـر همه چیـز دارد و 

…< مخفـی و پنهـان نمانـدن هیـچ امـری از دیـد خداونـد و حضـور همیشـگی خداونـد 

کـرده اسـت. تعالـی را در همه جـا بیـان 

-االهّیات، سندی بر نفی مکان دار بودن خداوند:

اهَّلِل  َقـْوِل  َعـْن  َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟-  َبـا 
َ
أ ْلُت 

َ
الرحمـن بـن حجـاج می گویـد: »َسـأ 	( عبـد 

کّلِ َشـی ٍء َفَلیـَس َشـی ٌء  ْحمـُن َعَلـی اْلَعـْرِش اْسـَتوی<  َفَقـاَل اْسـَتَوی ِفـی  َتَعاَلـی- >الّرَ

کّلِ َشـی ٍء«  ْقـَرَب ِإَلیـِه ِمـْن َشـی ٍء َلـْم یْبُعـْد ِمْنُه َبِعیٌد َو َلْم یْقُرْب ِمْنُه َقِریٌب اْسـَتَوی ِفی 
َ
أ

کلینـی، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. )شـیخ 

ّنَ اهَّلَل ِمـْن 
َ
هم چنیـن ابوبصیـر بـه نقـل از امـام صـادق؟ع؟ می گویـد: »َمـْن َزَعـَم أ
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ـی ِء 
َ

ْعِنی ِباْلَحَوایِة ِمَن الّش
َ
ـْر ِلی َقاَل أ کَفَر ُقْلُت َفّسِ ْو َعَلی َشـی ٍء َفَقْد 

َ
ْو ِفی َشـی ٍء أ

َ
َشـی ٍء أ

ّنَ اهَّلَل ِمْن َشـی ٍء َفَقْد 
َ
ْخَری َمْن َزَعَم أ

ُ
ْو ِمن َشـی ٍء َسـَبَقُه َو ِفی ِرَوایٍة أ

َ
ک َلُه أ ْو ِبِإْمَسـا

َ
َلُه أ

ُه َعَلی َشـی ٍء  ّنَ
َ
ـُه ِفـی َشـی ٍء َفَقـْد َجَعَلـُه َمْحُصـورًا َو َمـْن َزَعَم أ ّنَ

َ
َجَعَلـُه ُمْحَدثـًا َو َمـْن َزَعـَم أ

قـول خـدای  از  امـام صـادق؟ع؟ پرسـیدم  از  یعنـی:  « )همـان(. 
ً

َمْحُمـوال َجَعَلـُه  َفَقـْد 

ْحمـُن َعَلـی اْلَعـْرِش اْسـَتوی< )طـه، 	( فرمـود: برابـر اسـت در هـر چیـز و  تعالـی: >الّرَ

چیـزی بـه او نزدیک تـر از چیـزی نیسـت، دوری از وی دور نیسـت و نزدیکـی بـه وی 

نزدیـک نیسـت، برابـر اسـت نسـبت بـه هـر چیـز )یعنـی بـا هـر چیـز یـک نسـبت دارد(. 

کـه خـدا از چیـزی اسـت یـا در چیـزی  کنـد  گمـان  کـه  امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: هـر 

کـردم: آن را  کافـر اسـت، ابوبصیـر می گویـد: عـرض  اسـت یـا بـر چیـزی اسـت بـه یقیـن 

کـه چیـزی او را در درون خود  بـرای مـن توضیـح بدهیـد، فرمـود: مقصـودم این اسـت 

داشـته باشـد یـا او را نگهـدارد یـا آنکـه از چیـزی پیـش از خـود بوجـود آمـده باشـد. در 

کـه خـدا از چیزی بـوده اسـت، او را پدیده  کـه: هـر کـس گمـان بـرد  روایـت دیگـر اسـت 

کـه گمـان بـرد در چیزی اسـت او را محصـور نموده، و هر  شـده، قـرار داده اسـت، و هـر 

گمـان بـرد بـر چیـزی اسـت او را قابـل محل شـناخته. کـه 

ْرِض ِإلـٌه < 
َ ْ
ـماِء ِإلـٌه َو ِفـی األ ـِذی ِفـی الّسَ

َ
	( در تفسـیر قـول خـدای تعالـی >َو ُهـَو اّل

گفـت: ِإّنَ ِفـی اْلُقـْرآِن آیًة ِهـی َقْوُلَنـا، ُقْلُت:  کر دیصانـی  گویـد: ابـو شـا هشـام بـن حکـم 

ِجیُبـُه، 
ُ
ْدِر ِبَمـا أ

َ
ْرِض ِإلـٌه< َفَلـْم أ

َ ْ
ـماِء ِإلـٌه َو ِفـی األ ـِذی ِفـی الّسَ

َ
َمـا ِهـی؟ َفَقـاَل: >َو ُهـَو اّل

ُم ِزْنِدیـٍق َخِبیـٍث، ِإَذا َرَجْعـَت 
َ

کا َبـا َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟، َفَقـاَل : »هـَذا 
َ
ـْرُت أ َفَحَجْجـُت، َفَخّبَ

ٌن، َفُقْل َلُه: َمـا اْسـُمک ِباْلَبْصَرِة؟ 
َ

ـُه یُقـوُل : ُفـا ِإَلیـِه، َفُقـْل َلـُه: َمـا اْسـُمک ِباْلکوَفـِة؟ َفِإّنَ

ِإلـٌه، َو ِفـی  ْرِض 
َ ْ
ِإلـٌه، َو ِفـی األ ـَماِء  َنـا ِفـی الّسَ َرّبُ کذِلـک اهَّلُل  ٌن، َفُقـْل : 

َ
ـُه یُقـوُل: ُفـا َفِإّنَ

کٍر،  َبـا َشـا
َ
َتیـُت أ

َ
کّلِ َمـکاٍن ِإلـٌه«. َقـاَل: َفَقِدْمـُت، َفأ اْلِبَحـاِر ِإلـٌه، َو ِفـی اْلِقَفـاِر ِإلـٌه، َو ِفـی 
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کلینـی، 	0		 ق، ص 			 و 			(  ْخَبْرُتـُه، َفَقـاَل: هـِذِه ُنِقَلـْت ِمَن اْلِحَجاز. )شـیخ 
َ
َفأ

کـدام آیه؟ فرمود:  کـه به گفته ی ما داللـت دارد، گفتم:  یعنـی: در قـرآن آیـه ای اسـت 

ْرِض ِإلـٌه < )الزخـرف، 		(. یعنی: او اسـت که در 
َ ْ
ـماِء ِإلـٌه َو ِفـی األ ـِذی ِفـی الّسَ

َ
>َو ُهـَو اّل

آسـمان معبـود اسـت و در زمیـن معبـود اسـت، مـن ندانسـتم جـواب او را چـه بگویـم، 

گـزارش دادم، فرمود: این سـخن  ع را بـه امـام صادق؟ع؟  بـه حـج رفتـم و ایـن موضـو

کوفـه چیسـت؟  زندیـق زشـت سرشـتی اسـت، وقتـی برگشـتی بـه او بگـو: نـام تـو در 

می گویـد: فـان نـام، بـاز بگـو: نامـت در بصـره چیسـت؟ می گویـد: همـان نـام، و در 

جوابـش بگـو: خـدای مـا هم چنیـن اسـت، یکتا اسـت ولی در آسـمان او را »اله« گویند 

و در زمیـن هـم او را »الـه« نامنـد، در دریاهـا »الـه« اسـت و در صحراهـا »الـه« اسـت و 

کر و جـواب را بـه او گفتم،  در هـر جـا »الـه« اسـت. گویـد: بـه کوفـه برگشـتم نـزد ابـو شـا

گفـت: ایـن جـواب از حجـاز نقـل شـده اسـت.

ویژگی هـای  از  ایـن  خـاص.  جهـت  بـودن  دارا  و  مـکان  اشـغال  از  عبـارت  تحیـز 

اسـت  منتفـی  حـق  ذات  از  »تحیـز«  اسـت .  جسـمیت  الزمـه ی  و  مـادی  موجـودات 

گفته هـای  بـا توجـه بـه دو روایـت و  لـذا  )نـک: معرفـت، 				 ق، ج 	، ص 		(. 

ـماِء  ـِذی ِفـی الّسَ
َ
گفـت: آیـه ی >َو ُهـَو اّل امـام؟ع؟ از تفسـیر دو آیـه ی مذکـور، می تـوان 

ْحمـُن َعَلـی اْلَعـْرِش اْسـَتوی< نفـی تحّیـز می کنـد و  ْرِض ِإلـٌه < از آیـه ی >الّرَ
َ ْ
ِإلـٌه َو ِفـی األ

خداونـد؟زع؟ را از هرگونـه مکانیـت و جسـمانیت مبـّرا می دانـد. در واقـع، آیه ی مذکور، 

بـه اثبـات االهیـت و ربوبیـت پـروردگار متعـال در تمـام عالـم اشـاره می نمایـد.

تخصیص آیات عام با استفاده از قرآن.   .   .  

گونه هـای روش  یکـی دیگـر از محورهـای علـوم قـرآن و مقدمـات تفسـیر آنکـه از 

تفسـیر قـرآن بـه قـرآن بـه شـمار مـی رود، آشـنایی بـا عـام و خاص اسـت. عـام و خاص 
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کـه قرآن پژوهـان در قواعـد تفسـیر و  یکـی از مباحـث مربـوط بـه داللـت الفـاظ اسـت 

گفته انـد.  گـون دربـاره آن سـخن  گونا اصولیـان در علـم اصـول بـه تفصیـل و در ابعـاد 

ع پیـش از دیگـران بـوده اسـت بـه طـوری که  امـا توجـه اهل بیـت؟مهع؟ بـه ایـن موضـو

روایـات فراوانـی از اهل بیـت؟مهع؟ در ضـرورت توجـه بـه انـواع خطاب هـای قـرآن و از 

جملـه عـام و خـاص آمـده اسـت. )نـک: عامـه مجلسـی، 	0		 ق، ج 0	، ص 	(.

کلیـه ی  کـه مفهومـش در ثبـوت حکـم بـرای آن بـر  مقصـود از عـام، لفظـی اسـت 

گاهـی نیـز بـه حکـم،  کـه صاحیـت انطبـاق بـر آنهـا را دارد، شـامل می شـود.  امـوری 

یـا  متعلـق  یـا  ع  موضـو افـراد  همـه ی  بـر  شـمولش  اعتبـار  بـه  می شـود  گفتـه  »عـام« 

ع یـا  کـه فقـط بـر برخـی از افـراد موضـو مکلـف، و مقصـود از »خـاص«، حکمـی اسـت 

کـه دال بـر آن اسـت )مظفـر، 				  متعلـق یـا مکلـف شـامل می شـود یـا لفظـی اسـت 

ش، ج 	، ص 			(. 

ح  نمونه هایـی از تخصیـص آیـات عـام بـه بیـان و تشـریح امـام صـادق؟ع؟ به شـر

زیر اسـت:

- اقسام هدایت در گرو مشّیت الهی:

َقـاَل:  اْلَهاِشـِمی  اْلَفْضـِل  ْبـِن  َعْبـِد اهَّلِل  َعـْن  اُق …،  اْلـَوّرَ َعْبـِد اهَّلِل  ْبـُن  َعِلـی  َثَنـا 
َ

»َحّد

ـٍد؟ع؟: َعْن َقـْوِل اهَّلِل؟زع؟- َمْن یْهِد اهَّلُل َفُهـَو اْلُمْهَتِد  َبـا َعْبـِد اهَّلِل َجْعَفـَر ْبـَن ُمَحّمَ
َ
ْلُت أ

َ
َسـأ

َو َمـْن یْضِلـْل َفَلـْن َتِجـَد َلـُه َوِلیـا ُمْرِشـدًا )الکهـف، 		(. َفَقـاَل ِإّنَ اهَّلَل َتَبـاَرک َو َتَعاَلـی 

اِلـِح  یَمـاِن َو اْلَعَمـِل الّصَ ِ
ْ

ْهـَل اإل
َ
کَراَمِتـِه َو یْهـِدی أ اِلِمیـَن یـْوَم اْلِقیاَمـِة َعـْن َداِر 

َ
 الّظ

ُ
یِضـّل

اِلِمیـَن َو یْفَعـُل اهَّلُل مـا یشـاُء )ابراهیـم، 
َ

 اهَّلُل الّظ
ُ

کَمـا َقـاَل َعـّزَ َو َجـَل َو یِضـّل ِتـِه  ِإَلـی َجّنَ

ُهْم ِبِإیماِنِهْم َتْجِری  اِلحاِت یْهِدیِهْم َرّبُ ِذیـَن آَمُنـوا َو َعِمُلـوا الّصَ
َ
		(. َو َقـاَل؟زع؟- ِإّنَ اّل
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ِعیـِم )یونـس، 	(« )ابن بابویـه، 				 ق، صـص  ـاِت الّنَ ْنهـاُر ِفـی َجّنَ
َ ْ
ِمـْن َتْحِتِهـُم األ

			 و 			( یعنـی: عبـداهَّلل بـن فضـل هاشـمی می گویـد: امـام صـادق؟ع؟ دربـاره ی 

کـس را  کنـد، هدایـت یافتـه واقعـی او اسـت و هـر  کـس را خـدا هدایـت  آیـه ی »هـر 

گمـراه نمایـد، هرگـز ولـی و راهنمایـی بـرای او نخواهـی یافـت!« فرمـود: خـدای تبارک 

اسـت  کـه بهشـت  کرامـت خویـش  از خانـه ی  را  قیامـت سـتمکاران  روز  در  تعالـی  و 

گمـراه گردانـد و اهـل ایمـان و عمل صالح را به سـوی بهشـت خویـش هدایت فرماید؛ 

گمـراه می سـازد، )و لطـف خـود را از  کـه خداونـد؟زع؟ فرمـوده: »و سـتمگران را  چنـان 

کار را بخواهـد )و مصلحـت بدانـد( انجـام می دهـد!« و  آنهـا بـر می گیـرد( خداونـد هـر 

کارهای شایسـته انجـام دادند،  کـه ایمـان آوردنـد و  کـه: »کسـانی  خـدای؟زع؟ فرمـوده 

پروردگارشـان آنهـا را در پرتـو ایمانشـان هدایـت می کنـد، از زیـر )قصرهـای( آنهـا در 

باغ هـای بهشـت نهرهـا جـاری اسـت.

ح ایـن عبـارت بایـد دانسـت، صیغـه ی عـام موجـود در آیـه )مـن موصوله(،  در شـر

نشـان گر عمومیـت آیـه اسـت؛ توضیـح اینکـه: هدایت توسـط خداوند موجـب هدایت 

واقعـی انسـان و گمراهـی توسـط پـروردگار موجـب عـدم ولـی و راهنمـا بـرای او خواهـد 

کـه امـام؟ع؟ بـا توجـه بـه دو آیـه ی دیگـر افـراد تحـت  شـد، ایـن آیـه ای عـام اسـت 

در  ظالمـان  و  سـتمگران  می نمایـد:  مشـخص  را  گمراهـی  و  هدایـت  انـواع  شـمول 

گمراهـی خداونـد، و افـراد بـا ایمـان در پرتـوی هدایـت الهـی قـرار می گیرنـد. ورطـه ی 

- تخصیص امر به معروف و نهی از منکر به اهل آن 

ْمـِر 
َ ْ
َبـا َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟ یُقـوُل َو ُسـِئَل َعـِن األ

َ
أ »عـن مسـعد بـن صدقـه، َقـاَل َسـِمْعُت 

َلـُه َو  َفِقیـَل   
َ

َفَقـاَل ال ـِة َجِمیعـًا  ّمَ
ُ ْ
ُهـَو َعَلـی األ َواِجـٌب   

َ
أ اْلُمْنکـِر  ْهـی َعـِن  الّنَ َو  ِباْلَمْعـُروِف 

ِعیـِف 
َ

 َعَلـی الّض
َ

َمـا ُهـَو َعَلـی اْلَقـِوی اْلُمَطـاِع اْلَعاِلـِم ِباْلَمْعـُروِف ِمـَن اْلُمْنکـِر ال ِلـَم َقـاَل ِإّنَ
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ِلیـُل َعَلـی 
َ

ی یُقـوُل ِمـَن اْلَحـّقِ ِإَلـی اْلَباِطـِل َو الّد
َ
ی ِمـْن أ

َ
 ِإَلـی أ

ً
 یْهَتـِدی َسـِبیا

َ
ـِذی ال

َ
اّل

ُمـُروَن ِباْلَمْعُروِف 
ْ
ـٌة یْدُعوَن ِإَلـی اْلَخیِر َو یأ ّمَ

ُ
کَتـاُب اهَّلِل؟زع؟ َقْوُلـُه >َو ْلَتکـْن ِمْنکـْم أ َذِلـک 

کَما َقـاَل اهَّلُل؟زع؟- >َو  َو یْنَهـْوَن َعـِن اْلُمْنکـِر< )آل عمـران، 	0	( َفَهـَذا َخـاّص َغیـُر َعـاّم 

ـٌة یْهـُدوَن ِباْلَحـّقِ َو ِبـِه یْعِدُلـوَن < )األعـراف، 			( َو َلـْم یُقـْل َعَلـی  ّمَ
ُ
ِمـْن َقـْوِم ُموسـی أ

کَما  ـُة َواِحـَدٌة َفَصاِعدًا  ّمَ
ُ ْ
َمـٌم ُمْخَتِلَفـٌة َو األ

ُ
کّلِ َقْوِمـِه َو ُهـْم یْوَمِئـٍذ أ  َعَلـی 

َ
ـِة ُموَسـی َو ال ّمَ

ُ
أ

؟زع؟  ِ
<  )النحل، 			( یُقوُل ُمِطیعًا هَّلِلَّ ِ

ًة قاِنتًا هَّلِلَّ ّمَ
ُ
کاَن أ َقاَل اهَّلُل َعّزَ َو َجَل >ِإّنَ ِإْبراِهیَم 

 ُعـْذَر 
َ

َة َلـُه َو ال  ُقـّوَ
َ

کاَن ال ٍج ِإَذا  َو َلیـَس َعَلـی َمـْن یْعَلـُم َذِلـک ِفـی َهـِذِه اْلُهْدَنـِة ِمـْن َحـَر

ـِذی 
َ
َبـا َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟ یُقـوُل َو ُسـِئَل َعـِن اْلَحِدیـِث اّل

َ
 َطاَعـَة َقـاَل َمْسـَعَدُة َو َسـِمْعُت أ

َ
َو ال

کِلَمـُة َعـْدٍل ِعْنـَد ِإَمـاٍم َجاِئـٍر َمـا َمْعَنـاُه َقـاَل َهـَذا  ْفَضـَل اْلِجَهـاِد 
َ
ِبـی ص ِإّنَ أ َجـاَء َعـِن الّنَ

کلینی، 	0		  «؛ )شـیخ 
َ

 َفـا
َّ

ُمـَرُه َبْعـَد َمْعِرَفِتـِه َو ُهـَو َمـَع َذِلـک یْقَبـُل ِمْنـُه َو ِإال
ْ
ْن یأ

َ
َعَلـی أ

ق، ج 	، صـص 		 و 0	(. یعنـی: مسـعده بـن صدقـه می گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ از 

کـه آیا بـر تمام ایـن امت واجب اسـت یا نه؟  امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر سـؤال شـد 

فرمـود: نـه! سـؤال شـد: چـرا؟ فرمـود: فقـط بر کسـانی واجب اسـت که نیرومند باشـند 

کننـد و عالـم بـه معـروف از منکر باشـند, نه بـر ضعفایی که راه  و مـردم از آنهـا اطاعـت 

کـه بـه چـه راهـی و از چـه راهـی بگوینـد, لـذا از حـق بـه باطـل می گویند و  را نمی داننـد 

کـه می فرمایـد: »بایـد از میـان شـما جمعی  دلیـل بـر ایـن مطلـب سـخن خداونـد اسـت 

دعـوت بـه نیکـی, و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر کننـد«. ایـن خـاص اسـت نـه عام, 

کـه  گروهـی هسـتند  کـه خداونـد متعـال می فرمایـد: »و از قـوم موسـی؟ع؟  همان طـور 

بـه سـوی حـق هدایـت می کننـد و بـه حـق و عدالـت حکـم می نماینـد«. و نفرمـوده بـر 

گروه هـای  کـه آنهـا در آن هنـگام  امـت موسـی؟ع؟ و نـه بـر همـه ی قومـش, در حالـی 

کـه خداونـد؟زع؟  مختلفـی بودنـد, و امـت هـم از یـک نفـر بـه بـاال اسـت، همان طـور 
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می فرمایـد: »ابراهیـم بـه تنهایـی یـک امـت فرمان بـردار خداونـد بـود«. می فرمایـد: 

کـه در زمـان صلـح و آرامـش, تـوان و نیـرو  کسـی  کار بـر  مطیـع خداونـد بـود, پـس ایـن 

گویـد: از امـام صـادق؟ع؟  و یـاور و فرمان بـردار نـدارد الزم نیسـت. مسـعده بـن صدقـه 

گفتـن  کـه فرمـود: »بهتریـن جهـاد  کـرم؟ص؟  پرسـیدم: در مـورد ایـن سـخن پیامبـر ا

کـه امـر بـه معـروف  کلمـه ی عـدل نـزد سـلطان ظالـم اسـت« فرمـود: آن زمانـی اسـت 

 نـه!
ّ

کـردن شـخص از روی شـناخت باشـد, در ایـن صـورت از او پذیرفتـه اسـت و اال

ح روایـت مذکـور بایـد گفـت: بحـث وجـوب فـردی یـا گروهی امر بـه معروف  در شـر

ـٌة  ّمَ
ُ
و نهـی از منکـر را یـادآور می شـود. امـام؟ع؟ در این بـاره بـه آیـه ی >َو ْلَتکـْن ِمْنکـْم أ

کـه )حـرف ِمن( نشـان گر این اسـت که بعضی  یْدُعـوَن ِإَلـی اْلَخیـِر< اشـاره می نماینـد، 

از آنهـا ]جمعیتـی خـاص[ بـه ایـن عمـل روی آورده و ایـن فریضـه ی الهـی را مختـص 

و محـدود بـه افـراد خـاص )اهـل آن( می کننـد. ایشـان بـرای تأییـد ایـن آیـه، آیـه ی 

گروهـی مأمـور بـه انجـام آننـد  کـه از قـوم موسـی؟ع؟ فقـط  دیگـری را شـاهد می آورنـد 

کـه امر بـه معروف و  نـه تمـام امـت وی! در واقـع طبـق ایـن آیـات، مجموعـه ی آیاتـی 

نهـی از منکـر را عـام می دانـد، تخصیـص می خـورد و بدیـن شـکل، امـام؟ع؟ آنچـه در 

کننـده بـود، را پاسـخ داده اند. ذهـن سـؤال 

- نقش مستقیم اراده الهی در هدایت یا گمراهی بشر

»عـن سـلیمان بـن خالـد قـال: سـمعت أبـا عبـد اهَّلل؟ع؟ یقـول إن اهَّلل إذا أراد بعبـد 

خـی را- نکـت فـی قلبـه نکتـة بیضـاء و فتـح مسـامع قلبـه، و و کل بـه ملـکا یسـدده، و 

کل  إذا أراد اهَّلل بعبـد سـوءا- نکـت فـی قلبـه نکتـة سـوداء- و سـدد مسـامع قلبـه- و و 

ْسـاِم َو  ِ
ْ

ْح َصْدَرُه ِلل ْن یْهِدیُه یْشـَر
َ
بـه شـیطانا یضلـه، ثـم تـا هذه اآلیة >َفَمْن یـِرِد اهَّلُل أ

ِذیَن 
َ
ـُه یْجَعـْل َصْدَرُه َضیقًا َحَرجًا< )األنعـام، 			( اآلیة و قال: >ِإّنَ اّل

َ
ْن یِضّل

َ
َمـْن یـِرْد أ
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ِذیَن َلْم یِرِد 
َ
ولِئـک اّل

ُ
ـک ال یْؤِمُنـوَن< )یونـس، 		( و قال: >أ کِلَمـُت َرّبِ ـْت َعَلیِهـْم 

َ
َحّق

ـَر ُقُلوَبُهـْم < )عیاشـی، 0			 ق، ج 	، ص 			؛ بحرانـی، 				 ش، ج  ْن یَطّهِ
َ
اهَّلُل أ

	، ص 			(.

یعنـی: سـلیمان بـن خالـد می گویـد: از امام صادق؟ع؟ شـنیدم که فرمـود: خداوند 

کنـد بـه بنـده ای خیـری برسـاند در دلـش نقطـه ای سـفید ایجـاد می کنـد  گاه اراده  هـر 

و گوش هـای دلـش را بـاز می گردانـد و فرشـته ای را بـر او مـوکل می کنـد تـا او را هدایـت 

کنـد. امـا هنگامی کـه می خواهـد به بنده ای ناراحتی برسـاند در قلبش نقطه ای سـیاه 

گوش های دلش را می بندد و شـیطانی را بر او مسـلط می سـازد تا وی  پدید می آورد و 

کـه خـدا بخواهد  را گمـراه نمایـد و بعـد، ایـن آیـات شـریفه را تـاوت کردنـد: »آن کـس 

کـه  گشـاده می سـازد و آن کـس را  هدایـت می کنـد سـینه اش را بـرای ]پذیـرش[ اسـام 

گمـراه سـازد، سـینه اش را آن چنـان تنـگ می کنـد  بـه خاطـر اعمـال خافـش بخواهـد 

کـه فرمـان پـروردگار تـو بـر  گویـا می خواهـد بـه آسـمان بـاال بـرود«. و »]بـدان[ آنهـا  کـه 

گرفته، هرگز[ ایمان  آنهـا تحقق یافتـه، ]و به جرم اعمالشـان، توفیـق هدایت را از آنها 

کند«.  ک  کـه خدا نخواسـته دل هایشـان را پـا نمی آورنـد. و »آنهـا کسـانی هسـتند 

ـُه …< 
َ
ْن یِضّل

َ
ْن یْهِدیـه … َو َمـْن یـِرْد أ

َ
توضیـح اینکـه طبـق آیـه ی >َفَمـْن یـِرِد اهَّلُل أ

کـه در ایـن  گمراهـی بشـر، خـود امـری عـام اسـت  اراده و مشـیت الهـی در هدایـت یـا 

صـورت بـه دو حالـت تخصیـص می خـورد: 

دیـن(  پذیـرش  )جهـت  انسـان،  سـینه ی  باشـد:  هدایـت  بـه  الهـی  اراده ی  گـر  ا

گمراهـی باشـد: سـینه ی آدمـی )بـه  گـر مشـیت الهـی بـه  گشـاده و منبسـط می شـود و ا

خاطـر نفـوذ اعمـال خـاف( تنـگ می گـردد. سـپس امام؟ع؟ آیـه ای را ذکـر فرموده که 
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در آن تحقـق یکـی از دو مشـیت الهـی بیان شـده و آن سـلب توفیـق هدایـت الهـی از 

کـه )اراده و  کـه در نهایـت هرگـز ایمـان نمی آورنـد؛ وصـف موجـود در آیه  کسـانی اسـت 

خواسـت الهـی بـر عـدم تطهیـر دل هـای اینـان بوده( اسـت، آیـه را تخصیـص می زند. 

- تظاهر کنندگان به کفر، مستثنی از عقوبت الهی

َثِنی 
َ

ِبـی َداُوَد اْلُمْسـَتِرّقِ َقـاَل َحّد
َ
ـٍد َعـْن أ ـی ْبـِن ُمَحّمَ

َ
ـٍد َعـْن ُمَعّل »اْلُحَسـیُن ْبـُن ُمَحّمَ

َبـا َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟ یُقـوُل َقـاَل َرُسـوُل اهَّلِل؟ص؟ ُرِفـَع َعـْن 
َ
َعْمـُرو ْبـُن َمـْرَواَن َقـاَل َسـِمْعُت أ

کِرُهـوا َعَلیـِه َو َمـا َلـْم یِطیُقـوا َو َذِلـک َقـْوُل 
ُ
َهـا َو ِنْسـیاُنَها َو َمـا أ

ُ
ْرَبـُع ِخَصـاٍل َخَطأ

َ
ِتـی أ ّمَ

ُ
أ

کمـا َحَمْلَتـُه  نـا َو ال َتْحِمـْل َعَلینـا ِإْصـرًا  نـا َرّبَ
ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
نـا ال ُتؤاِخْذنـا ِإْن َنِسـینا أ اهَّلِل؟زع؟ >َرّبَ

 
َّ

ْلنـا مـا ال طاَقـَة َلنـا ِبـِه < )البقـره، 			( و َقْوُلـُه >ِإال نـا َو ال ُتَحّمِ ِذیـَن ِمـْن َقْبِلنـا َرّبَ
َ
َعَلـی اّل

کلینـی، 	0		 ق، ج 	،  یمـاِن < )النحـل، 	0	( )شـیخ  ِ
ْ

کـِرَه َو َقْلُبـُه ُمْطَمِئـّن ِباإل
ُ
َمـْن أ

ص 			 و 			(

کـرده  یعنـی: حسـین بـن محمـد، از معّلـی بـن محمـد، از ابـو داود مسـترّق روایـت 

کـه: شـنیدم از امـام جعفـر  گفـت  کـرد مـرا عمـرو بـن مـروان و  گفـت: حدیـث  کـه  اسـت 

کـه: چهـار خصلـت از اّمـت مـن  کـه می فرمـود: »رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود  صـادق؟ع؟ 

کـه بـه غفلـت از ایشـان صـادر شـود  برداشته شـده: یکـی خطـای ایشـان )یعنـی امـری 

بدون اراده یا با اراده غیر آن( و دیگر، فراموشـی ایشـان )که از روی فراموشـی حرامی 

کننـد، بی آنکه متذکر حرمت یا وجوب آن باشـند(  را بـه فعـل آورنـد، یـا واجبـی را ترک 

کـرده باشـد( و  کسـی ایشـان را بـر آن جبـر  کـراه شـده باشـند )کـه  و سـوم، آنچـه بـر آن ا

چهـارم، آنچـه طاقـت آن نداشـته باشـند. و ایـن اسـت معنـی قـول خـدای؟زع؟: »ای 

گـر فراموش کنیم یـا خطا نماییـم. ای پروردگار  پـروردگار مـا! مگیـر مـا را بـه عقوبـت، ا

کـه پیـش از  کـرده ای آن را بـر کسـانی  کـه بـار  گـران را، چنـان  مـا! و بـار مکـن بـر مـا بـار 
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مـا بوده انـد. ای پـروردگار مـا! و بـار مکـن مـا را آنچـه هیـچ طاقـت و توانایـی نیسـت از 

کـه داللـت می کند  بـرای مـا بـه آن چیـز« و حضـرت صـادق؟ع؟ بعـد از ذکـر آیـه ی اوّ ل 

کـه: و قول  کـراه، فرموده اسـت  کـه عبـارت اسـت از غیـر ا بـر سـه چیـز از آن چهـار چیـز، 

کـه قلبشـان آرام و بـا  کـه تحـت فشـار واقـع شـده اند در حالـی  آن جنـاب: »بـه جـز آنهـا 

ایمان اسـت «.

پـروردگار،  از  مؤمنـان  مطالبـه ی  البقـره،  مبارکـه ی  سـوره ی   			 آیـه ی  طبـق 

گنـاه  گنـاه مهـم اسـت: یکـی  مصونیـت از عـذاب الهـی، و عفـو در برابـر چنـد خصلـت و 

کـه ناشـی از غفلـت و نسـیان آدمـی اسـت و دیگـری قـرار نـدادن تکالیـف  و خطایـی 

َقْلُبـُه<،  َو  کـِرَه 
ُ
أ َمـْن   

َّ
>ِإال بعـد  آیـه ی  انسـان.  دوش  بـر  قابل تحمـل  غیـر  و  سـنگین 

آیـه ی قبـل  کـه در راسـتای ادامـه دعاهـا و مطالبـات مؤمنـان در  تخصیصـی آورده 

آن  بـه  )دروغیـن(  تظاهـر  و  کفـر  کلمـه ی  گفتـن  بـه  مجبـور  کـه  کسـانی  می باشـد: 

الهی انـد.  عـذاب  از  مسـتثنی  می گردنـد، 

تقیید آیات مطلق با استفاده از آیات مقید قرآن.   .   .  

آیـات  آیـات مطلـق بوسـیله ی  بـه قـرآن، تقییـد  گونه هـای تفسـیر قـرآن  از دیگـر 

ح اسـت، تقسـیم  کـه در زمینـه ی الفـاظ قرآن کریم مطر مقیـد اسـت. یکـی از مباحثـی 

گسـتره ی  آن بـه مطلـق و مقیـد می باشـد. مطلـق و مقیـد، دو صفـت لفـظ بـه لحـاظ 

ح  کـه در فصـل مفهـوم شناسـی مطـر شـمول بـر افـراد ماهیـت می باشـند. همان طـور 

که مدلول آن، با آوردن قیودی مقید نشـده باشـد؛ و بدین  شـد، مطلق، لفظی اسـت 

کنـد، در مقابـل، مقید، لفظی اسـت که  سـان، بـر تمامـی افـراد جنـس خـودش داللـت 

گردیـده، و بدیـن سـان مدلـول آن مضیق تـر از تمامـی افـراد  بـا قیـودی در کام همـراه 

جنـس خـود شـده اسـت. )نـک: مشـکینی اردبیلـی، 				 ش، ص 			(.
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- شکرگزاری راهی به سوی افزایش نعمت ها

کتـاب اهَّلل علـی  عـن أبـی عمـرو الزبیـری عـن أبـی عبـد اهَّلل؟ع؟: قـال الکفـر فـی 

کفـر النعـم، و ذلـک قـول اهَّلل یحکـی قـول سـلیمان >هـذا ِمـْن  خمسـة أوجـه فمنهـا 

کُفـُر< )النمـل، 0	(. اآلیـة و قـال اهَّلل >َلِئـْن َشـکْرُتْم 
َ
أ ْم 

َ
أ ْشـکُر 

َ
أ  

َ
أ ِلیْبُلَوِنـی  ـی  َرّبِ َفْضـِل 

َتکُفـُروِن<  َو ال  ِلـی  اْشـکُروا  َو  ْذکْرکـْم 
َ
أ >َفاْذکُروِنـی  قـال:  و  )ابراهیـم، 	(  کـْم<  ِزیَدّنَ

َ َ
أل

.)		 ص  ج 	،  ق،   			0 )عیاشـی،   )			 )البقـره، 

از  کـه  اسـت  وجـه  پنـج  بـر  خـدا  کتـاب  در  کفـر  فرمـود:  صـادق؟ع؟  امـام  یعنـی: 

کـه خـدای سـبحان دربـاره اش از سـلیمان حکایت  کفـران نعمـت اسـت,  جملـه ی آن 

کـه گفـت: »ایـن از فضـل پـروردگارم اسـت، تا مـرا بیازماید، آیا شـکر می گزارم؟ یا  کـرده 

کفـران  کـه  کسـی  کـرده و  گـزارد، بـه نفـع خـود شـکر  کـه شـکر  کسـی  کفـران می کنـم؟ و 

گـر شـکر بگزاریـد نعمـت را برایتـان  کریـم اسـت« و نیـز فرمـوده: »ا کنـد خـدا بی نیـاز و 

کفـر بورزیـد, قطعـًا عذابـم شـدید اسـت«, و نیـز فرمـوده: بـه یـاد مـن  گـر  کنـم و ا زیـاده 

افتیـد تـا بـه یادتـان بیفتـم و شـکرم گزارید و کفرانم مکنیـد«. در این چند آیه کلمه ی 

کفـران نعمـت اسـت. کفـر بـه معنـای 

کفـران  کفـر،  گفـت در ایـن روایـت یکـی از مصادیـق  در توضیـح ایـن حدیـث بایـد 

کـه انسـان در برابـر رحمـت و لطـف  نعمـت شـمرده شـده اسـت. مطلـق آیـه ایـن اسـت 

ْشـکُر 
َ
 أ

َ
کر اسـت یا ناسـپاس: >ِلیْبُلَوِنی أ خداوند مورد آزمایش قرار می گیرد، حال یا شـا

کـْم<، آیـه ی قبـل را به این صـورت قید می زند  ِزیَدّنَ
َ َ
کُفـُر<. آیـه ی >َلِئـْن َشـکْرُتْم أل

َ
ْم أ

َ
أ

کـه شـکرگزاری نعمت هـا موجب افزایش نعمت و برعکـس، کفران نعمت موجب  کـه 

)کاهـش نعمـات( و عـذاب شـدید الهـی اسـت. ضمنـًا آیـه ی بعـد یکـی از مصداق های 
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شـکر را یـادآور شـده و بـه عبارتـی تقییـدی اسـت بـر کیفیـت شـکر خداونـد متعـال و آن 

کـه یکـی از راه هـای چگونگی شـکر خـدا را یادآور می شـود. یـاد و ذکـر خـدا اسـت 

-توّلی یکی از شروط اصلی تبعیت از والیت

ْهـَل اْلَبیـِت ِقیـَل َلـُه 
َ
ـا أ ْصَلـَح َفُهـَو ِمّنَ

َ
َقـی ِمْنکـْم َو أ عـن ابی عبـداهَّلل؟ع؟ قـال: َمـِن اّتَ

ُهْم 
َ
 َما َسـِمْعَت َقـْوَل اهَّلِل َعّزَ َو َجـَل - >َو َمْن یَتَوّل

َ
ا أ ِمْنکـْم یـا اْبـَن َرُسـوِل اهَّلِل َقـاَل َنَعـْم ِمّنَ

ـی< )ابراهیـم، 		(  ـُه ِمّنِ ـُه ِمْنُهـْم<  َو َقـْوَل ِإْبَراِهیـَم؟ع؟ >َفَمـْن َتِبَعِنـی َفِإّنَ ِمْنکـْم َفِإّنَ

)ابـن حیـون، 				 ش، ج 	، ص 		(. یعنـی: امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: هرکـس از 

گفتـه شـد: واقعـًا آیـا  کنـد و درسـت کار باشـد, او از مـا اهل بیـت اسـت.  شـما تقـوا پیشـه 

از شـما اسـت؟ یـا بـن رسـول اهَّلل! امـام؟ع؟ فرمـود: آری! از مـا اسـت. آیـا قـول خداونـد 

کننـد, از آنهـا هسـتند«  کـه از شـما بـا آنـان دوسـتی  کسـانی  کـه فرمـود: »و  را نشـنیدی 

کـه از قـول حضـرت ابراهیـم؟ع؟ نقـل نمـوده: »هرکـس از مـن  و هم چنیـن ایـن آیـه را 

کنـد از مـن اسـت«. پیـروی 

کلـی  ـی< بـه صـورت  ـُه ِمّنِ تبعیـت محـض از پیامبـر؟ص؟ در آیـه: >َفَمـْن َتِبَعِنـی َفِإّنَ

ُهـْم ِمْنکـْم 
َ
کـه امـام؟ع؟ بـا بهره گیـری از آیـه: >َو َمـْن یَتَوّل ح شـده اسـت  و مطلـق مطـر

ـُه ِمْنُهـْم< پیـروی و تبعیـت از پیامبـر؟ص؟ را مقیـد بـه تولـی و دوسـتی نمـوده اسـت  َفِإّنَ

کـه در واقـع یکـی از شـرایط اصلـی پیـروی از پیامبـر و امـام؟مهع؟ اسـت.

- جزای قرض الحسنه انسان در راه خدا

عـن علـی بـن عمـار قـال: قـال أبـو عبـد اهَّلل؟ع؟ لمـا نزلـت هـذه اآلیـة >َمـْن جـاَء 

ِباْلَحَسـَنِة َفَلـُه َخیـٌر ِمْنهـا< )النمـل، 		( قـال رسـول اهَّلل؟ص؟: رب زدنـی، فأنـزل اهَّلل 

رب  رسـول اهَّلل؟ص؟:  قـال   .)		0 )األنعـام،  ْمثاِلهـا< 
َ
أ َعْشـُر  َفَلـُه  ِباْلَحَسـَنِة  جـاَء  >َمـْن 
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کِثیَرًة<  ْضعافًا 
َ
ـِذی یْقِرُض اهَّلَل َقْرضًا َحَسـنًا- َفیضاِعَفُه َلـُه أ

َ
زدنـی فأنـزل اهَّلل >َمـْن َذا اّل

)البقـره، 			(. و الکثیـرة عنـد اهَّلل ال یحصـی . )عیاشـی، 0			 ق، ج 	، ص 			؛ 

ابن بابویـه، 	0		 ق، ص 			(. بحرانـی، 				 ش، ج 	، ص 			؛ 

کس  »هر  آیه ی  وقتی  فرمود:  صادق؟ع؟  امام  می گوید:  عمار  بن  علی  یعنی: 

نیکوست«  کار  آن  از  بهتر  پاداشی  و  سزایی  را  او  پس  دهد,  انجام  نیکی  عمل  که 

گردید, پیامبر؟ص؟ به درگاه خدا عرضه داشت: پروردگارا بر من  بر پیغمبر؟ص؟ نازل 

کار نیکی  که  کرد: »و هر کس  افزون فرما! پس خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل 

بکند پاداشی ده برابر آن را دارد«, پس پیغمبر خدا؟ص؟ فرمود: پروردگارا برایم زیادتر 

از این بفرما! خداوند این آیه را بر او فرو فرستاد: »کیست که به خدا قرض الحسنه ای 

کند( , تا آن را برای او چندین برابر  که خدا به او بخشیده انفاق  دهد، )و از اموالی 

کثیر از جانب خدا بی شمار است و پایانی برایش نیست. کند؟« 

در روایـت فـوق بـا توجـه بـه آیـات الهـی پـاداش عمـل نیـک انسـان باالتـر و بهتـر از 

کار  کار نیکوسـت >َفَلـُه َخیـٌر ِمْنهـا< و بـاز در جایـی دیگـر ایـن پـاداش ده برابـر آن  آن 

ْمثاِلهـا<. امـام؟ع؟ بعـد از بیـان و تخصیـص دو 
َ
نیکـو دانسـته شـده اسـت >َفَلـُه َعْشـُر أ

آیـه ی مذکـور، ایـن تعبیـر خداونـد یعنـی >َقْرضـًا َحَسـنًا< )قرض الحسـنه یا بخشـش و 

کـه شـرایط و چگونگـی  کـه در واقـع تقییـدی اسـت بـر آیـات قبـل  انفـاق مـال( را آورده 

دریافـت چندیـن برابـر پـاداش انسـان از عمـل نیـک وی را بیـان می کنـد.

تبیین مجمالت قرآن با استفاده از قرآن. . .   .  

گونه هـای تفسـیر قـرآن بـه قـرآن در روایـات رسـیده از امـام صـادق؟ع؟،  یکـی از 

تبییـن آیـات مجمـل بـا اسـتفاده از آیـات مبّیـن اسـت. بـه نظـر می رسـد روش امـام 
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گونه اسـت:  صـادق؟ع؟، در پرده بـرداری و روشن سـازی آیـات مجمـل، بیشـتر بـه دو 

الف( تبیین واژگان مبهم

که از نظر مضامین و مفاهیم با هم تناسب دارند.  ب( ذکر آیاتی 

کـه در ادامـه می آیـد، برخی از روایات منقول تفسـیری از ایشـان اسـت که  روایاتـی 

بـه تبییـن آیات مجمل پرداخته اسـت:

- اعتدال، معیار میزان انفاق

ذا  مـا  >یْسـَئُلوَنک  قولـه:  عـن  عبـداهَّلل؟ع؟:  أبـا  سـألت  قـال:  الرحمـن  عبـد  عـن 

ْنَفُقـوا َلـْم یْسـِرُفوا َو َلـْم یْقُتـُروا 
َ
ِذیـَن ِإذا أ

َ
یْنِفُقـوَن ُقـِل اْلَعْفـَو< )البقـره، 			(. قـال: >اّل

کاَن َبیـَن ذِلـک َقوامـًا< )الفرقـان، 		( نزلـت هـذه بعـد هـذه«. )اسـترآبادی، 	0		  َو 

 )			 ص  ق، 

از امـام صـادق؟ع؟ دربـاره ی ایـن  گفـت:  کـه  یعنـی: از عبدالرحمـن روایت شـده 

کننـد؟ بگـو: از مـا زاد نیازمنـدی خـود«  آیـه پرسـیدم: »از تـو می پرسـند چـه چیـز انفـاق 

کننـد، نـه اسـراف می نماینـد و نـه سـخت گیری؛  گاه انفـاق  کـه هـر  فرمـود: »کسـانی 

بلکـه در میـان ایـن دو، حـّد اعتدالـی دارنـد.«؛ ایـن آیـه بعـد از ایـن نـازل شـد.

با توجه به روایت فوق، آیه ی 		 سوره ی مبارکه ی فرقان، آیه ی 			 سوره ی 

کـه مقدار  مبارکـه ی البقـره را مـورد تبییـن و رفـع اجمـال قـرار می دهـد، بـه ایـن ترتیب 

انفـاق را مشـخص می نمایـد؛ یعنـی رعایـت حـّد اعتـدال و میانـه روی در انفـاق، )بـه 

کـم. حال، ایـن انفاق هر چـه می خواهد باشـد، مال  تعبیـر قـرآن، قـوام( نـه زیـاد و نـه 

کـه  کـرد، همان طـور  دنیـوی باشـد یـا »عفـو«. ضمنـًا در »عفـو« هـم نبایـد زیـاده روی 

کلینـی، 	0		  امـام؟ع؟ در یـک روایـت دیگـر می فرمایـد: العفـو الوسـط )نـک: شـیخ 
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ق، ج 	، ص 		(.

- معنای تالوت حقیقی و شایسته قرآن

یْتُلوَنـُه  اْلکتـاَب  آَتیناُهـُم  ِذیـَن 
َ
اّل َتَعاَلـی-  َقْوِلـِه  ِفـی  ـٍد؟ع؟  ُمَحّمَ ْبـُن  َجْعَفـُر  َقـاَل 

ْحکاِمـِه َو 
َ
ُهـوَن ِفیـِه َو یْعَمُلـوَن ِبأ

َ
ُلـوَن آیاِتـِه َو یَتَفّق َحـّقَ ِتاَوِتـِه )البقـره، 			( َقـاَل یَرّتِ

َواِمـِرِه َو یَتَناَهـْوَن 
َ
َتِمـُروَن ِبأ

ْ
یْرُجـوَن َوْعـَدُه َو یَخاُفـوَن َوِعیـَدُه َو یْعَتِبـُروَن ِبِقَصِصـِه َو یأ

ْعَشـاِرِه َو 
َ
َوَة ُسـَوِرِه َو َدْرَس أ

َ
َعـْن َنَواِهیـِه َمـا ُهـَو َو اهَّلِل ِحْفـَظ آیاِتـِه َو َدْرَس ُحُروِفـِه َو ِتـا

ْحکاِمِه َقاَل اهَّلُل 
َ
ُر آیاِتِه َو اْلَعَمـُل ِبأ َمـا َتَدّبُ َضاُعـوا ُحـُدوَدُه َو ِإّنَ

َ
ْخَماِسـِه َحِفُظـوا ُحُروَفـُه َو أ

َ
أ

ـُروا آیاِتـِه <. )ص، 		( )دیلمـی، 				 ق،  ّبَ
َ

ْنَزْلنـاُه ِإَلیـک ُمبـاَرک ِلیّد
َ
َتَعاَلـی >کتـاٌب أ

ج 	، ص 		 و 		(

شـمرده  را  آن  آیـات  فرمـود:  آیـه  ایـن  پیرامـون  صـادق؟ع؟  جعفـر  امـام  یعنـی: 

شـمرده می خواننـد, و در معنـای آن تدبـر نمـوده, بـه احکامـش عمـل می کننـد, بـه 

وعده هایـش امیـد می بندنـد, و از تهدیدهایش می هراسـند و از داسـتان هایش عبرت 

می گیرنـد, اوامـرش را بـه کار بسـته, نـو اهـی اش را اجتنـاب می کننـد و بـه خـدا سـوگند 

کننـد و حروفـش را  معنـای حـق تـاوت ایـن اسـت؛ نـه اینکـه تنهـا آیاتـش را حفـظ 

کـه مثًا فان سـوره  درس بگیرنـد و سـوره هایش را بخواننـد و بنـد بنـد آن را بشناسـند 

کامـا  کـه حـروف آن را  کسـانی  ده یکـش چنـد آیـه و پنـج یکـش چنـد اسـت؟ و بسـیار 

ج ادا می کننـد ولـی حـدود آن را ضایـع می کننـد, بلکـه تـاوت بـه معنـای تدبـر  از مخـر

در آیـات آن و عمـل بـه احـکام آن اسـت, هم چنـان که خـدای تعالی فرمـوده: »کتابی 

کننـد«. کردیـم, تـا در آیاتـش تدبـر  کـه بـر تـو نـازل  اسـت مبـارک 

ِذیـَن آَتیناُهـُم اْلکتـاَب یْتُلوَنـُه< وجـود دارد 
َ
بـه نظـر می رسـد دو ابهـام در آیـه >اّل



6۹ وایات تفسیری امام صادق؟ع؟ وش تفسیر قرآن به قرآن در ر گونه شناسی ر

کـه اواًل: آیـا فقـط صـرف خوانـدن و قرائـت آیـات کافیسـت؟ و ثانیـًا: حق تاوت شـامل 

کـه امـام صـادق؟ع؟ بـا ذکر آیـه ی بعد ایـن اجمال را برداشـته  چـه مـواردی می شـود؟ 

و تدبـر و تعمـق و تفکـر در آیـات الهـی بـه عنـوان حـق شایسـته و واقعـی تـاوت ذکـر 

شـده اسـت. بـه عبـارت دیگـر امام؟ع؟ با تبییـن معنای حقیقی »تـاوت«، مرز تاوت 

کننـدگان ظاهـری را مشـخص می کنـد. کننـدگان حقیقـی قـرآن بـا تـاوت 

- ندای نیازمندانه اهل دوزخ به سوی بهشتیان

ناِد< )الغافـر، 		( یوم ینادی  »عـن الزهـری عـن أبـی عبـد اهَّلل؟ع؟ یقول >یـْوَم الّتَ

ِفیُضـوا َعَلینـا ِمَن اْلمـاِء< )األعراف، 0	( )عیاشـی، 0			 
َ
ْن أ

َ
أهـل النـار أهـل الجنـة: >أ

ق، ج 	، ص 		(.

کـرده که می گویـد: درباره ی آیـه: »روزی  یعنـی: زهـری از امـام صـادق؟ع؟ روایـت 

کـه مـردم یکدیگـر را صـدا می زننـد )و از هـم یـاری می طلبنـد و صدایشـان بـه جایـی 

صـدا  را  بهشـت  اهـل  جهنـم،  اهـل  کـه  روزی  یعنـی  فرمـود:  حضـرت  نمی رسـد(« 

کنیـد( و مقـداری  کـه: »)محّبـت  می زننـد: »و دوزخیـان، بهشـتیان را صـدا می زننـد 

آب، یـا از آنچـه خـدا بـه شـما روزی داده، بـه مـا ببخشـید!«.

کـه آیـه ی  ک در لفـظ( سـبب اجمـال آیـه مـورد نظـر اسـت،  در ایـن روایـت، )اشـترا

بـه  لغـت هـم  گرفته شـده، در  نـّدد  از  کـه  کـرده اسـت."تناد"  اعـراف آن را تبییـن   	0

کـردن آمـده و هـم بـه معنـای نـدا و صـدا زدن آمـده  گردانـدن و پشـت  معنـای روی 

خ، اهل بهشـت  اسـت. در آیـه ی فـوق، ایـن واژه بـه معنای دوم آمده، یعنی اهل دوز

کمـک می نماینـد. را مـورد خطـاب قـرار داده و در خواسـت و تقاضـای 
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- خلط اعمال؛ پذیرش توبه یا مؤاخذه؟!

اٍد، َعْن  ـِد ْبِن ِعیَسـی ْبـِن ُعَبیٍد، َعـْن یوُنَس، َعـْن َحّمَ َعِلـی ْبـُن ِإْبَراِهیـَم، َعـْن ُمَحّمَ

ُهْم 
ُ
اُس َعلی ِسـِت ِفـَرٍق- یُؤوُلوَن کّل ُبـو َعْبِد اهَّلِل؟ع؟: »الّنَ

َ
یـاِر، َقـاَل: َقـاَل أ َحْمـَزَة ْبـِن الّطَ

ِذیـَن َوَعَدُهـُم 
َ
ْهـُل اْلَوْعَدیـِن اّل

َ
ِل َو ُهـْم أ

َ
ـا

َ
یَمـاِن، َو اْلکْفـِر، َو الّض ِ

ْ
ِث ِفـَرٍق-: اإل

َ
ِإلـی َثـا

ا  ْمِر اهَّلِل ِإّمَ
َ
ـاَر: اْلُمْؤِمُنـوَن، َو اْلکاِفـُروَن، َو اْلُمْسـَتْضَعُفوَن، >َو اْلُمْرَجـْوَن أِل ـَة َو الّنَ اهَّلُل اْلَجّنَ

 
ً

ـا یُتـوُب َعَلیِهـْم< )التوبـه، 	0	(، َو اْلُمْعَتِرُفـوَن ِبُذُنوِبِهـْم >َخَلُطـوا َعَمـا ُبُهـْم َو ِإّمَ یَعّذِ

کلینـی، 	0		 ق، ج 	،  ْعـَراِف « )همـان، 	0	( )شـیخ 
َ ْ
ْهـُل األ

َ
صاِلحـًا َو آَخـَر َسـیئًا<، َو أ

ص 			 و 			(.

یعنـی: حمـزه بـن طیـار از قـول امـام صـادق؟ع؟ می گویـد: مـردم بـه شـش دسـته 

تقسـیم می شـوند؛ همه ی ایشـان نیز سـه دسـته می گردند: ایمان- شـرک و گمراهی. 

ایشـان اهـل وعده انـد )بیـم دادن و ترسـاندن و یـا جـزا و پاداش(؛ کسـانی که خداوند 

آنهـا را وعـده بهشـت )و یـا( جهنـم داده: مؤمنـان )و یـا( مشـرکین هسـتند، و دیگـری 

کارشـان بـا خـدا  گـذار شـده اند ]و  کـه[ بـه فرمـان خـدا وا کسـانی  مسـتضعفان، ]همـان 

اسـت[؛ یـا آنهـا را مجـازات می کنـد، و یـا توبـه آنـان را می پذیـرد، ]هـر طـور که شایسـته 

گناهانشـان هسـتند: »و  کنندگان به  گروهی دیگر اعتراف  باشـند[«؛ )التوبه، 	0	( و 

کار خوب و بد را بـه هم آمیختند«. گناهـان خـود اعتـراف کردند؛ و  گروهـی دیگـر، بـه 

گردیـده یعنـی  گناهـان آنهـا در آمیختـه و خلـط  کـه اعمـال صالحشـان بـا  کسـانی 

گنـاه هـم انجـام داده انـد، همان هایند که یا توبـه آنها قبول  کنـار هـر عمـل صالـح,  در 

می شـود یـا مـورد مؤاخـذه و عـذاب واقـع می شـوند. لـذا اجمـال آیـه ی اول بوسـیله ی 

گرفتـه اسـت.  آیـه ی دوم )التوبـه، 	0	( مـورد تبییـن قـرار 
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- امامان، داعی خیر یا شر!

َعـِن  یْحیـی  ْبـِن  َصْفـَواَن  َعـْن  اْلُحَسـیِن  ْبـِن  ـِد  ُمَحّمَ َعـْن  ْصَحاِبَنـا 
َ
أ َبْعـُض  َثَنـا 

َ
َحّد

ِبـی َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟: َقـاَل: َسـِمْعُتُه یُقـوُل 
َ
ِبـی َبِصیـٍر َعـْن أ

َ
ِء َعـْن أ

َ
ِبـی اْلَعـا

َ
اْلُحَسـیِن ْبـِن أ

ًة  ِئّمَ
َ
ـِذی َقـاَل اهَّلُل >َو َجَعْلناُهـْم أ

َ
 َو ِفیَهـا ِإَماَمـاِن َبـّر َو َفاِجـٌر َفاْلَبـّرُ اّل

َّ
 َتکـوُن ِإال

َ
ْنیـا ال

ُ
ِإّنَ الّد

ًة یْدُعوَن  ِئّمَ
َ
ِذی َقـاَل اهَّلُل >َو َجَعْلناُهْم أ

َ
ـا اْلَفاِجُر َفاّل ّمَ

َ
ْمِرنـا< )األنبیـاء، 		( َو أ

َ
یْهـُدوَن ِبأ

ـاِر َو یـْوَم اْلِقیاَمـِة ال یْنَصـُرون<.  )القصـص، 		( )صفـار قمـی، 	0		 ق، ج 	،  ِإَلـی الّنَ

ص 		(.

می فرمایـد:  کـه  شـنیدم  ابی عبـداهَّلل؟ع؟  از  کـه  روایت شـده  ابی بصیـر  از  یعنـی: 

همانـا امامـان دنیـا دو قسـمند؛ بـّر، نیکـو و هـادی به سـوی خوبی ها و فاجر، فاسـق و 

هدایت کننـده بـه زشـتی ها. خداونـد می فرمایـد: »و آنـان را پیشـوایانی قـرار دادیـم که 

کـه خـدای تعالی  بـه فرمـان مـا، )مـردم را( هدایـت می کردنـد« و امـا فاجـر کسـی اسـت 

خ( دعوت  کـه به آتش )دوز می فرمایـد: »و آنـان ]فرعونیـان [ را پیشـوایانی قرار دادیم 

می کننـد؛ و روز رسـتاخیز یـاری نخواهنـد شـد«.

کـه هـر دو ی  روایـت مذکـور، امامـان و پیشـوایان دنیـا را از هـم تمییـز داده، چـرا 

آنهـا نقـش هدایـت کنندگـی و هادی دارند، لذا عامل تشـخیص آنها را در )هدایت به 

سـوی خوبی هـا( و نیـز )هدایـت بـه سـوی زشـتی ها و بدی هـا( می دانـد. 

نتیجه گیری.  

گسستنی میان قرآن 	  اتکای قرآن به خودش در فهم آیات، ناقض پیوند نا

آنکه معلم حقیقی قرآن، یعنی اهل بیت؟مهع؟ آن را  و سنت نیست به شرط 

کند، بنابراین به منظور انجام تفسیری مطمئن و نیز رسیدن  برای ما تبیین 
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امری  هدی؟مهع؟  ائمه  روایات  به  توجه  و  توسل  خداوند،  واقعی  مراد  به 

اجتناب ناپذیر است.

اما 	  می شود،  محسوب  متقن  روشی  قرآن،  به  قرآن  تفسیری  روش  گرچه 

ع روش تفسیری  حجم اندکی از روایات تفسیری امام صادق؟ع؟ به این نو

اختصاص یافته است.

کج روی مدعیان دروغین 	  امام صادق؟ع؟ با بیان آیات محکم، انحراف و 

فهم آیات الهی و نیز ظاهرگرایان را به خوبی روشن و تبیین نموده است و 

که بر اساس امیال شخصی، فرقه ای و یا  راه را بر هرگونه تفسیر به رأی ای 

مکاتب مذهبی و … است، به خوبی می بندد. 

آیات 	  به  جستن  تمسک  متشابه،  آیات  در  صادق؟ع؟  امام  تفسیر  مبنای 

خداوند  از  را  اله  اقدس  ذات  به  جستن  شرک  هرگونه  که  است  محکمی 

سبحان، نفی می نماید.

به 	  متعددی  صورت های  به  قرآن  عام  آیات  تخصیص  در  صادق؟ع؟  امام 

گاهی با تخصیص یک آیه به بیان ویژگی ها و  تفسیر آیات قرآن پرداخته اند: 

گاه به صورت استثناء، چیزی  معیارهای یک امر اشاره شده است )وصف(، 

ارتباط  برقراری  با  هم  گاهی  نموده اند،  مستثنی  کلی  قاعده ی  یک  از  را 

مستقیم و متقابل بین دو امر، به تخصیص آن پرداخته اند.

کلیت آیات مطلق را به وسیله ی آیات مقید و با بهره مندی 	  امام صادق؟ع؟ 

از روش تفسیر قرآن به قرآن تقیید نموده است، عمده ی این آیات به صورت 

ع و یا  امری )دستور دهنده(- بیان بایدها و نبایدهای احکام و دستورات شر

کیفیت یک حکم یا عمل آمده است.  بیان 
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دو 	  به  آیات مجمل،  و روشن سازی  پرده برداری  در  امام صادق؟ع؟،  روش 

از نظر مضامین و  که  آیاتی  الف( تبیین واژگان مبهم؛ ب( ذکر  گونه است: 

مفاهیم با هم تناسب دارند.

گاهی عاوه بر تخصیص یک آیه 	  در ضمن روایات تفسیری امام صادق؟ع؟ 

می توان تقیید و یا تبیین آن را نیز مشاهده نمود. 
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ا … مرعشی، چاپ اول، 	0		 ق.

خ العربی، . 		 صغیر، محمد حسین علی، المبادئ العامه لتفسیر القرآن، دارالمور
0			 ق.

آل . 		 فضائل  فی  الدرجات  بصائر  فروخ،  بن  حسن  بن  محمد  صفارقمی، 
محمد؟ص؟، قم: مکتبة آیت اهَّلل المرعشی النجفی، چاپ دوم، 	0		 ق.

طباطبایی، سید محمد حسین، قرآن در اسام، تهران: دارالکتب االسامیه، . 		
چاپ دوم، 				 ش.

القرآن(، . 		 ای  ویل  تا  فی  البیان  )جامع  طبری  تفسیر  جریر،  ابن  طبری، 
بیروت: دارالمعارف، 	0		 ق.

انتشارات . 		 قم:  الثقلین،  نور  جمعه،  بن  علی  عبد  حویزی،  عروسی 
اسماعیلیان، چاپ چهارم، 				 ق.

عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، تهران: المطبعة العلمیة، چاپ . 0	
اول، 0			 ق.

فتحی، علی، مبانی قرآنی تفسیر قرآن به قرآن، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، . 		
				 ش.

چاپ . 		 االسامیه،  دارالکتب  تهران:  الکافی،  یعقوب،  بن  محمد  کلینی، 
چهارم، 	0		 ق.

چاپ . 		 العربی،  التراث  داراحیاء  بیروت:  بحاراالنوار،  باقر،  محمد  مجلسی، 



، سال پنجم، شماره ی نهم، بهار و تابستان ۷6۱۳۹۷

دوم، 	0		 ق.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، قم: انتشارات اسماعیلیان، 				 ش. . 		

مظهری، القاضی محمد ثناء اهَّلل، تفسیر مظهری، تحقیق: احمد غروعنابه، . 		
بیروت: داراالحیاء التراث، 				 ق.

النشر . 		 مؤسسه  قم:  القرآن،  علوم  فی  التمهید  هادی،  محمد  معرفت، 
االسامی، چاپ دوم، 				 ق.

		 . 			0 اول،  چاپ  اشراق،  قم:  قرآن،  تفسیر  روش های  رضا،  سید  مؤدب، 
ش.

میانی، علی، عدالت صحابه، قم: الحقائق، چاپ اول، 				 ش.. 		

نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: . 		
مؤسسه آل البیت؟مهع؟، 	0		 ق.


