روششناسی تفسیری امام رضا (ع)


علیرضا فخّاری

استاديار دانشگاه عالّمه طباطبائی ،تهران
(تاريخ دريافت08 :ن60ن6060ا تاريخ تصويب60 :ن60ن)6060

چکیده
روششناسی تفسيري يكی از مهمترين علوم در حوزة قرآنپژوهی است که میتواند بهه شهيوهههاي
مختل فهم و تفسير قرآن را از آن استخراج نمود .ميزان آشنايی مفسّهر بها مهتن و مؤلّه نيهز ارتبهاط
مستقيم با اين فهم دارد .اين ويژگی در حضرات معصومين (عليهمالسّالم) به سبب قرابت ايشان با مهتن
قرآن و عالم وحی ،مطالعة روايات تفسيري را از دو بُعد داراي اهميّهت مضهاع مهیکنهد .اوّل از حيهث
القاي محتوا و دوم به جهت الگوگيري از شيوة تفسيري آنها .کالم و پاسخهاي امام رضا (ع) ،بها قهرآن و
برگرفته از قرآن میباشد .لذا نياز به بيان معصوم (ع) در تفسير قهرآن ضهروري اسهت و کهمتهوجّهی يها
بی توجّهی ،موجب خروج و انحرا از مراد واقعی در آيات قرآن شود .شهيوة تفسهيري امهام رضها (ع) در
گونههاي مختلفی از جمله ارشادي ،تطبيق مصداقی و تطبيق فعلی و رفتاري ه اعمّ از عملكهرد و رفتهار
ل آيهه يها چنهد آيهه.
خود يا ديگران ه ظهور دارد .در مواردي استناد به بخش ی از آيه بوده اسهت نهه که ّ
می توان گفت شيوة تفسيري معصومان (عليهم السّالم) ،اگرچه در مواضعی براي ديگران قابل الگوبرداري
است ،ولی در همة موارد ،شموليّت ندارد و قابل تسرّي به افراد عادي نيست.
واژگان کلیدی :قرآن کريم ،امام رضا (ع) ،تفسير ،روششناسی ،جري و تطبيق.

E-mail: fakhary_a@yahoo.com
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طرح مسأله
روش شناسی تفسيري يكی از مهمترين و کاربرديترين علوم در حوزة قرآنپژوهی است که با تأمّهل
در آن میتوان به شيوههاي مختل فهم و تفسير قرآن آشنايی پيدا کرد و نزديکترين و مرتبطترينِ آن
به متن را الگوي خود قرار داد .از سويی ،با توجّه به اينكه ميزان آشنايی مفسّر با متن و مؤلّه  ،ارتبهاط
مستقيم با فهم دارد ،لذا الزم است انتخاب آشناترين و مربوطترين فرد به متن ه براي الگهوگيري از وي
ه در اولويّت قرار داشته باشد .بر اين اسهاس ،مطالعهة روايهات تفسهيري صهادره از حضهرات معصهومين
(عليهمالسّالم) به سبب قرابت آنها با متن قرآن و عالَم وحی ،از دو بُعد اهميّت مضاع پيدا میکند :اوّل
از حيث ارتباط مستقيم با محتوا و دوم به جههت اولويّهت و ضهرورت الگهوگيري از شهيوة تفسهيري آن
عالمان راستين (عليهمالسّالم).
انس امام رضا (ع) با قرآن به گونهاي بود که کالم ايشان ،پاسخهاي ايشان و م الهاي ايشهان ،همهه
برگرفته از قهرآن بهود (ر.کا صهدوق ،6078 ،ج 680 :0و بحرانهی6900 ،ق ،.ج  680 :00و  .)661ايهن
مسأله به قدري ظهور داشت کهه قهرآن را در سهه روز خهتم مهیکردنهد (ر.کا همهان) و خهود ايشهان
فرمودهاند که اگر اراده میکردم کمتر از سه روز نيز ختم میکردم ،لكن در يكايک آيهات و اينكهه بهراي
چه و در چه وقتی نازل شدهاند ،تفكّر مینمودم (ر.کا همان).
ارتباط مستمر با قرآن و دقّت در گزارههاي آن به ويژه توجّه به فضها و زمهان نهزول آيهات ،از جملهه
نكات روششناختی قابل استفادهاي است که میتواند الگويی براي ما در فهم و تفسير باشد .در البههالي
برخی متون روايی ،آياتی از قرآن مشاهده می شود که برخی از آنها حسب مواضع مختل  ،مسهتند امهام
رضا (عل) قرار گرفته که میتوان با استخراج شیوهای که از سوی ایشان در فهم ییماب بمهکمار رفتمه نكهاتی
روش شناختی در تفسير قرآن را به دست آورد .اين جستار در صدد است تا شيوهاي که در فهم و انتقال
معناي آيات بهکار رفته ،رصد نمايد تا در صورت امكان بتواند به الگهويی در فههم و تفسهير قهرآن نايهل
شود.

اين روايات برگرفته از منابعی چون عيون أخبار الرّضها (شهيخ صهدوقا م 086 .ق ،).معهانی األخبهار
(همان) ،الخرائج و الجرائح (سعيد بن هبةاهلل قطب راونديا م 970 .ق ،).اإلرشهاد (شهيخ مفيهد) ،تفسهير
منسوب به امام حسن عسكري (ع) ،الكافی (کلينی) ،المحاسن (برقی) ،قرب اإلسناد (عبداهلل بهن جعفهر
حميرىا قرن  0ق ،).تفسير عيّاشی و عوالمالعلوم (بحرانی) است.
نكتة مهم آنكه اين بررسی بنا به صحيح انگاري احاديث انجام گرفته اسهت ،چهون بررسهی صهحّت و
سُقم آنها نوشتاري ديگر میطلبد .بهکارگيري برخی اصطالحات چون تفسير توضيحی ،تفسهير عملهی و
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تفسير تطبيقی به منظور دستهبندي روايات بوده است که مراد از اين نامگذاريها ذيل هر يک بيان شهده
است ،ولی نكتة کلّی در اين خصوص آن است که اگر کارکرد تفسهير ،رفهع ابههام باشهد (ر.کا معرفهت،
 )070 :6078هر عملی در جهت اين پردهبرداري ،مصداقی از تفسير ،تلقّی مهیگهردد .لهذا اصهطالحات
مذکور همگی در راستاي بيان شيوههاي تفسير و رفع ابهام است.

 )1تفسیر ارشادی
مراد از اين تعبير آن است که ذيل آيه اي سخنانی از سوي امام رضا (ع) بيان شده که در فههم آيهه،
مؤثّر و راهگشاست .بديهی است هر سخنی که از زبان آن حضرت به صورت حديث و روايت جاري شده،
ارشاد به حُكم الهی است که به نمونههايی از آن اشاره میشود.
6ه نقل شده است که ابن أبیسعيد مكاري بر امام رضها (ع) وارد شهد و پرسهيد :چگونهه اسهت اگهر
شخصی هنگام مر خود بگويد هر بندة قديمى که براى مهن اسهت ،در راه خهدا آزاد اسهت؟! امهام (ع)
فرمودند :آري! همانگونه که خداوند میفرمايد ...« :حَتَّى عَادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ» (يهسن  ،)06لهذا ههر
مملوکی که شش ماه بر او بگهذرد ،قهديم اسهت و آزاد (صهدوق6900 ،ق066 :.ا همهان6078 ،ق ،.ج:6
 006و بحرانی6900 ،ق ،.ج .)997 :00
اين آيه مربوط به حرکت ماه و منازل آن است« :وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَـازِلَ حَتَّـى عَـادَ کَـالْعُرْجُونِ
الْقَدِیمِ» و عبارت « ...کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ» تشبيهی است که شكل ماه را به تصوير میکشد ،ولهی امهام
(ع) در اين عبارتِ تشبيهی ،حُكمی الههی را بيهان مهینماينهد ،ولهی بهه نظهر مهیرسهد وجهه شهبه در
تصويرسازي آية متفاوت از تصويرسازي کالم امام (ع) است .آنچه در آيه مورد نظر است ،شباهت شكلی
ساقه درخت خرماست که در شرايط زمانی خاص ،شبيه هالل ماه میگردد ،ولی آنچه در کالم امهام (ع)
مدّ نظر است ،حالت انفكاک و مرحلة جدا شدن ساقه از درخت است .گويا بها ايهن تشهبيه مرحلهة جهدا
شدن مملوک از مالک را ترسيم مینمايدا يعنی همانگونه که در آية مذکور ،حالتی از ساقه پهس از طهیّ
مقطعی از زمان به قديم تعبير شد ،همچنين با گذشت مقطعی از زمان ،بهه مملهوک نيهز قهديم اطهالق
گرديد ،اگر چه وجه شبه در هر يک غير از ديگري است .اين کالم نشان از آن دارد که امام معصهوم (ع)
از تعبيري واحد (=کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ) که به ظاهر مربوط به موضوعی ديگهر اسهت (= تحهوّالت قمهر)،
معنايی ديگر و متفاوت (= زمان اطالق قديم به مملوک) بيهان کهردهانهد .بهه ديگهر سهخن ،از پديهدهاي
طبيعی ،نكتهاي فقهی ارائه کردهاند.
0ه نامهاي از امام رضا (ع) در جواب بزنطی نقل شده که آن حضرت ذيل آية « فَِِّن لَّمْ یَسْـتَجِیبُوا
لَکَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا یَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَیْرِ هُـدًى( »...القصهصن )90توضهيح
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می دهند که مراد کسی است که بدون توجّه به امامی از ائمّة هُدي ،رأي خود را دين خود گرفته اسهت،
نامه را بهه پايهان مهیرسهانند (ر.کا حميهري6960 ،ق090 :.ا مجلسهی ،بهیتها ،ج 009 :01و بحرانهی،
6900ق ،.ج .)909 :00
اين توضيح بيان از آن دارد که جايگاه امام معصوم (ع) در دين ،شأنی اصيل ،رکين و بنيهادي اسهت
که بی توجّهی به آن به م ابة تبعيّت از هواي نَفْس ،گمراهی و خروج از گسترة هدايت اسهت .خهود ايهن
تفسير از آيه به نوعی میتواند القايی روش شناختی نيز داشته باشد .با توجّه به اينكه سخن معصهوم (ع)
برگرفته از وحی و در راستاي تبيين وحی است ،لذا نمیتوان بدون مراجعه به آن ،ادّعهاي فههم کامهل و
دقيق داشت .بنابراين ،عدم توجّه به معصوم (ع) در مواجهه بها کهالم الههی ،آثهاري چهون خطها و عهدم
دستيابی به مراد کالم خواهد داشت ،اگر نگوييم که موجب ضاللت و خروج از هدايت میشود.
0ه روايت ديگري آورده شده که امام رضا (ع) فرمود« :عدّهاي کوشش میکنند نور خدا را زمانى که
پيامبر اکرم (ص) از دنيا رفت ،خاموش کنند و خدا جز اين نمىخواهد که نور خود را تمام سهازد .علهی
بن أبى حمزه نيز خيلى تالش کرد تا نور خدا را پس از شهادت موسى بن جعفر خاموش کند و خدا جهز
اين نخواست که نور خود را تمام نمايد و خداوند شما را به مقامى هدايت کرد که ديگران جاههل بهه آن
هستند .پس بر اين منّت الهی که به شما ارزانى داشته ،خدا را ستايش کنيهد .همانها جعفهر صهادق (ع)
میفرمود ...« :فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ( »...األنعامن )68ا «مستقر» يعنی «ايمان ثابت» و «مستودع» يعنهی
«ايمانِ به عاريه گرفته شده» و خداوند شما را به مقامى هدايت کرد که ديگران جاههل بهه آن هسهتند.
پس بر اين منّت الهی که به شما ارزانى داشته ،خدا را سهتايش کنيهد( :مجلسهی ،بهیتها ،ج  010 :96و
بحرانی6900 ،ق ،.ج  999 :00ه .)990
اوّل اينكه بخش اوّل اين روايت دالّ بر آية «یُرِیدُونَ أَن یُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَیَأْبَى اللّـهُ إِ َّ
أَن یُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ» (التّوبهن  00و نيز ،الصّ ن  )8است که مراد از نهور خهدا در ايهن آيهه،
پيامبر اسالم (ص) و اهل بيت طاهرين (عليهم السّالم) بيان شده است .به ديگر سخن ،مصهاديق واليهت،
به نور خدا تطبيق داده شده است.
دوم اينكه در بخش دوم که اشاره به فرمايش حضرت صادق (ع) دارد ،جملة توضهيحی ذيهل آيهه از
امام جعفر صادق (ع) است يا از خود امام رضا (ع) .با مراجعه به ديگر منابع مشخّص مهیشهود کهه ايهن
سخن از چند امام (عليهم السّالم) نقل شده استا بهه عنهوان نمونهه در تفسهير عيّاشهی (ر.کا عيّاشهی،
6080ق ،.ج )070 :6هم به ابوالحسن دوم ،امام کاظم (ع) و هم (ر.کا همان )070 :به امهام صهادق (ع)
نسبت داده شده است .در بحاراألنوار نيز موارد متعدّد ديگري ذکر شده است که اسناد اين توضيح را بهه
امام صادق (ع) قطعیتر مینمايد (ر.کا مجلسی ،بیتها ،ج  696 :98و 010ا ج 010 :96ا ج .)000 :11
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روايت ديگري نيز در تفسير عيّاشی ،با توضيح مفصّلتري بدين مضهمون کهه «فَالمُسهتَقَرّ قَهوم يُعطهو َ
ن
اإلِيمَان وَ يَستَقِرُّ فِی قلوبِهِم وَ المُستَودِعٌ قَومٌ يُعطونَ اإلِيمَان ثمَّ يَسلِبُونَهُ» از امام صهادق (ع) بيهان شهده
است (ر.کا همان .)070 :قريب به اين مضمون در تفسير قمی نيز ذکر شده است (ر.کا قمهی،6017 ،
ج .)060 :6اين توضيح مفصّل ،ايمان عاريهاي را به وضو تبيين مینمايد.
می توان گفت اگرچه توضيح ذيل روايت منقول در برخی منابع شايد از امام رضا (ع) نباشد ،بها ايهن
حال ،عالوه بر آنكه خود اين روايت از امام رضا (ع) است که نشان از تأييد مطلب مذکور دارد ،همچنين
کالم صادر شده از ناحية هر يک از معصومان (عليهمالسّالم) تفاوتی ماهُوي با يكديگر ندارند.

الزم به توضيح است که در متن کتاب عوالمالعلهوم (ج  ،)999 :00اوّالً ايهن روايهت از قهرباإلسهناد
حِميَري نقل شده است که گويا چنين روايتی در آن کتاب مندرج نيست ه البتّه در حدّ تتبع نگارنهده ه
و ثانياً کلمة «مُعار» ه در روايت منقول از قرباإلسناد در کتاب عوالمالعلهوم ه بهه اشهتباه «معهاد» ثبهت
شده است که ظاهراً نادرست میباشد ،چرا که در ساير منابع ،همهان «معهار» ثبهت شهده اسهت (بهراي
نمونه ،ر.کا ابنشعبة حرّانی6909 ،ق999 :.ا عيّاشی6080 ،ق ،.ج070 :6ا مجلسی ،بیتها ،ج 696 :98
و  010و نيز ،ج .)000 :11

 )1تفسیر عملی
در مواردي مشاهده می شود که امام رضا (ع) با عمل خود ،آيهه را تفسهير مهینماينهد کهه از آن بهه
تفسير عملی ياد کردهايم .برخی از مواردي که در اين حيطه جاي دارد ،عبارتند از:
6ه مورد اوّل روايتی است مربوط به آية  660از سورة مبارکة که که مستند امام (ع) قهرار گرفتهه
است .وشا ه يكی از اصحاب امام (ع)ه میگويد روزي بر امهام رضها (ع) وارد شهدم و ايشهان را در حهال
وضو گرفتن ديدم .خواستم کمک کنم ،ولی ايشان مانع شدند .علّت را پرسيدم و ايشهان آيهة « ...فَمَـن
کَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَالً صَالِحًا وَلَا یُشْـرِکْ بِعِبَةاََةَِ رَبِّـهِ أَحَـدًا ...:پهس ههر کهه بهه لقهاى
پروردگارش اميد دارد ،بايد کارى شايسته انجام دهد ،و ههيچ کهس را در عبهادت پروردگهارش شهريک
نكند» (الكه ن  )660را قرائت کردند و بيان داشتند که من وضو میگيرم براي نماز که عبهادت اسهت و
من اکراه دارم از اينكه کسی در اين امر شريكم باشهد (کلينهی ،6010 ،ج 70 :0و بحرانهی6900 ،ق ،.ج
 .) 667 :00در واقع ،امام رضا (ع) با شرکت ندادن وشا در وضوي خود ،ضمن اينكهه آيهة مهذکور را بهه
صورت روشن تبيين و تفسير فرمودند ،همچنين به مصهداقی از شهرک خداونهد نيهز آگهاهی دادنهد .در
حقيقت ،ايشان با اين واکنش عملی ،مفهوم شرک را تفسير فرمودند و تهوهّم انحصهار شهرک در امهوري
خاص را از ذهن مخاطب زدودند.

سراج مُنير
11

سال  ،3شمارة  ،11تابستان 1331

 0ه در روايت ديگري از قول معمّر بن خالّد چنين آمده است که هرگهاه امهام رضها (ع) غهذا تنهاول
میفرمود ،ظرفی در کنار طعام خود آماده میکرد و بهترين قسمت غذا را در آن مینهاد تا بهه مسهاکين
داده شود .سپس اين آيه را تالوت میکردند« :فَالَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةةََ :ولهى او از آن گردنهة مههمّ نگذشهت»
(البلدن 6)66و میفرمود« :خداوند میدانست که هر انسانی قادر بر آزادسازي برده نمیباشد ،لذا با اطعهام
طعام راه بهشت را بر آنها فراهم نمهود» (برقهی6000 ،ق ،.ج060 :0ا کلينهی ،6010 ،ج90 :9ا بحرانهی،
6900ق ،.ج .)668 :00
اين نوع بيان از سوي امام (ع) ،در واقع ،جايگاه گزارههاي قرآنی را به شكل ملموس و عينهی تبيهين
میکند و موجبات فهم عملی آنها را فراهم مینمايد .لذا نكتة روششهناختی قابهل برداشهت در اينگونهه
روايات آن است که تفسير آيات قرآن صرفاً محدود به توضيحات ذهنی و انتزاعی نيسهت و نشهان از آن
دارد که حدّاقل بخشی از آيات را میتوان با فعل و عمل نيز تفسير و تشريح نمود.

 )9تفسیر تطبیقی
مراد از اين نوع تفسير اين است که امام رضا (ع) ذيل آيات قرآنی ،مضامين آنها را بهه يهک مصهداق
تطبيق دادهاند و يا اينكه رفتاري را ه اعمّ از رفتار خود يا ديگران ه منطبق بر گزارهههاي قرآنهی تفسهير
مینمايند.

1ـ )9تطبیق مصداقی به آیات قرآنی
در بخشی از روايات مشاهده میشود که امام رضا (ع) شخص خود را به عنوان يک مصداق عينهی و
خارجی با مضمون آيهاي از آيات قرآن تطبيق مینمايند که به آنها اشاره میشود:
6ه يكی از اين موارد روايتی است که در آن ابن أبیک ير میگويد که بعد از وفات امام موسی کهاظم
(ع) مردم در امر امامت توقّ کردند .نزد امام رضا (ع) بودم کهه آن را نههان داشهتم و بها خهود آيهة «...
أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ :...آيا ما از بشرى از جنس خهود پيهروى کنهيم؟!» (القمهرن  )09را خوانهدم کهه
ايشان همانند برقی سريع از کنارم عبور کردند و گفتنهد« :أَنَا وَاهللِ البَشَـرُ الَّـذِی یَجِـبُ عَلَیـکَ أَن
تَتَّبَعَنِی» .من نيز از خدا و ايشان مغذرت خواستم کهه ايشهان در جهواب فرمودنهد :مهورد غفهران واقهع
شدي» (صدوق ،6078 ،ج 067 :0و بحرانی6900 ،ق ،.ج  .)88 :00از اين روايهت دو مطلهب مهیتهوان
استنباط کرد :اوّل اينكه امام (ع) بر دلها آگاه و عالِم است و دو ديگر آنكه خهود را مصهداقی از مضهمون
آية مذکور معرّفی فرمودند.
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اين آيه و آيات قبل و بعد آن مربوط به اقوام پيشين است که چنين سخنانی را در مورد پيامبر عصر
خود بر زبان رانده اند« :کَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ * فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُـهُ إِنَّـا إِذًا لَّفِـی ضَـلَالٍ وَ
سُعُرٍ* أَأُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْهِ مِن بَیْنِنَا بَلْ هُوَ کَذَّابٌ أَشِرٌ :طايفة ثمهود (نيهز) انهذارهاى الههى را تكهذيب
کردند * و گفتند :آيا ما از بشرى از جنس خود پيروى کنيم؟! اگر چنهين کنهيم ،در گمراههى و جنهون
خواهيم بود*آيا از ميان ما تنها بر او وحى نازل شده است؟! نه ،او آدم بسيار دروغگوى هوسبازى است»
(القمرن09ه .)00به ديگر سخن ،پذيرفتن پيامبر خدا برايشان دشوار مینمود .گويا براي ابن أبیک ير نيهز
چنين مشكلی پيش آمده بود!
0ه در روايتی منقول ديگر چنين آمده که روزي مهأمون از امهام رضها (ع) دربهارة بهاالترين فضهيلت
اميرالمؤمنين علی (ع) ه که قرآن به آن داللت داشته باشد ه پرسيد .امام (ع) وي را به فضيلت حضهرت
علی (ع) در مباهله رهنمون ساخت که قرآن میفرمايد...« :فَمَنْ حَخجَّکَ فِیه  ... :...هرگاه بعد از علهم و
دانشى که (دربارة مسيح) به تو رسيده( ،باز) کسانى با تو بهه محاجّهه و سهتيز برخيزنهد( »...آل عمهرانن
 . 0)16پيامبر اسالم (ص) به حكم خداوند ،امهام حسهن (ع) و امهام حسهين (ع) را بهه عنهوان دو فرزنهد
خويش و حضرت فاطمة زهرا (س) را به عنوان نسها خهويش و اميرالمهؤمنين (ع) را بهه عنهوان نَفهس
خويش خواندند ( ...ر.کا بحرانی6900 ،ق ،.ج  061 :00ه  .)069در اين روايت ،اهلبيت پيهامبر اسهالم
(ص) به عنوان مصداق مضامين آية مذکور معرّفی شدهاند.
الزم به ذکر است که بحرانی اين روايت را مستند به دو کتاب عيون أخبار الرّضا و المحاسن میکند
که سيّد مرتضی از شيخ مفيد روايت کرده است ،ولی با مراجعه به عيون أخبار الرّضها (ج000 :6هه)006
عين عبارت نقل شده در کتاب عوالم العلوم مشاهده نمیشود ،بلكه اندکی اختال در مهتن آنهها وجهود
دارد .با مراجعه به بحاراألنوار مجلسی مشاهده می شود که عين عبارت بحرانی با اسهتناد بهه قهول سهيّد
مرتضی به نقل از شيخ مفيد ه و احتماالً از کتاب الفصول سهيّد مرتضهی ه آمهده اسهت (ر.کا مجلسهی،
بیتا ،ج 090 :60و ج .)688 :96
 0ه مورد ديگري نيز در اين خصوص نقل شده است که مأمون در مجلسی خطاب به علماي عهراق و
خراسان ،از آنها معناي آية «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا( »...فاطرن  )00را میپرسهد.
آنها آيه را به کل امّت معنی می کنند .سپس مأمون نظر امام رضا (ع) را در اين باره جويا مهیشهود کهه
امام (ع) میفرمايد« :خداوند عترت طاهره را در اين آيهه اراده کهرده اسهت ( »...صهدوق6078 ،ق ،.ج:6
 006و بحرانی6900 ،ق.)068 :.
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9ه در حدي ی نقل شده است که گفتگويی ميان امام رضا (ع) و عمرو بن هذّاب صورت گرفت و امام
(ع) او را از واقعه اي که در روزهاي آتی دامنگير ابنهذّاب خواهد شد ،باخبر مهیسهازد ،ولهی وي منكهر
میشود و ادّعا می کند که کسی جز خدا ،عالم به غيب نيست .امام رضا (ع) بها اسهتناد بهه آيهة «عَـالِمُ
الْغَیْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلَى غَیْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُول :...داناى غيب اوست و هيچ کس را بهر
اسرار غيبش آگاه نمىسازد * ،مگر رسوالنى که آنان را برگزيهده( »...الجهنّ 01 ،و  )07مهیفرمايهد کهه
مرتضی نزد خدا ،رسول خداست و ما ورثة همان رسولی هستيم که خداوند او را بر ههر آنچهه از غيهبش
خواسته ،مطلع کرده است .به ما نيز علم آنچه بهوده و خواههد بهود ه تها روز قيامهت ه داده شهده اسهت
(رواندي ،بیتا ،ج 090 :6و بحرانی607 :6900 ،ه .)601
اين دو آيه حالت نفی و اثبات دارند که صورت نحوي آن با ترکيب نفی و است نا شكل گرفته اسهت.
آية  01هر گونه ظهور علم به غيب را براي همه نفی میکند ،ولهی آيهة  07بها اسهتعمال ادات اسهت نا ،
گروهی را از اين حكم مست نی نموده است و آنها را مشمول حُكمی (= علم به غيب) میداند کهه گهروه
قبلی فاقد آن است .لذا چون گروه قبلی ه که به نوعی شامل گسترهاي بس عظيم است ه عالم بهه غيهب
نيستند ،گروه مست نی شده ،به ارادة خدا ،عالم به غيب هستند .از سهوي ديگهر ،بها عنايهت بهه مطلهب
مندرج در روايت هم میتوان به نكته اي تفسيري در آيه پی برد و هم ،به تعيين مصداقی مفهوم رسهول
در آيه.
نكتة تفسيري آيه که از فرمايش امام رضا (ع) به دست میآيد اينكه داللت کلمة رسول محهدود بهه
حضرت رسول اکرم (ص) نيست و بر امامان معصوم (عليهمالسّهالم) نيهز سهريان دارد .بهه تعبيهر ديگهر،
افادات و فيوضات الهی عالوه بر پيامبر (ص) ،به تبع ايشان (ص) بر حضرات معصهومين (علهيهمالسّهالم)
نيز شامل است .اين نكته میتواند در ساير آيات نيز مورد توجّه قرار گيرد.
از همين نكتة تفسيري میتوان به تطبيق مصداقی رسيد که اهلبيهت پيهامبر (ص) نيهز از گروههی
نيستند که عالم به غيب نباشند (مدلول آية  ،)01بلكه مصداق کسانی هسهتند کهه علهم غيهب در آنهها
ظهور پيدا میکند (مدلول آية  .)07به ديگر سخن ،از مست ناها هستند.
9ه امام رضا (ع) در بخشی از نامة خود در پاسخ به نامة بزنطی ،با اسهتناد بهه دو آيهة « ...فَاسْـأَلُواْ
أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ َ تَعْلَمُونَ :اگر نمىدانيد ،از آگاهان بپرسيد( »...النّحلن  90و األنبيا ن  )7و «وَ مَا
کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَآفَّةً فَلَوْ َ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِـی الـدِّینِ وَ لِیُنـذِرُواْ
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ :شايسته نيست مؤمنان همگى (به سوى ميدان جههاد) کهوچ
کنند ،چرا از هر گروهى از آنان طايفهاى کوچ نمهىکنهد (و طايفههاى در مدينهه بمانهد) ،تها در ديهن (و
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معار و احكام اسالم) آگاهى يابند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود آنها را بيم دهنهد؟! شهايد (از
مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خوددارى کنند» (التّوبهن  )600و توضيح اينكه «بر شماسهت سهؤال
کردن و بر ماست پاسخ آن» .مصداق اهلالذّکر را به اهل بيت عصمت و طهارت (عليهمالسّالم) تفسهير و
تطبيق مینمايند (بحرانی6900 ،ق ،.ج  909 :00ه  .)900در ادامه نيز با ذکر آيهة «فَِِّن لَّمْ یَسْتَجِیبُوا
لَکَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا یَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَیْرِ هُدًى :....اگهر ايهن پيشهنهاد تهو را
نپذيرند ،بدان که آنان تنها از هوسهاى خود پيروى مىکنند و آيا گمراهتر از آن کس که پيهروى ههواى
نَفس خويش کرده و هيچ هدايت الهى را نپذيرفته ،کسى پيدا مىشود؟!( »...القصصن  )90و اين توضيح
که مراد کسی است که بدون توجّه به امامی از ائمّة هدي رأي خود را دين خود گرفته است ،نامه را بهه
پايان میرسانند (ر.کا حميري6960 ،ق 090 :.و بحرانی6900 ،ق ،.ج .)909 :00
می توان گفت اين بيان ،بهه نهوعی اشهاره بهه لهزوم اجابهت کهالم اههلالهذّکر يها همهان اههلالبيهت
(عليهم السّالم) را دارد و اينكه عدم تسليم و تبعيّت از آنها برابر تبعيّت از هواي نَفْس و خروج از ههدايت
الهی است .شايستة ذکر است که اين تفسير از « اهلالذّکر» غير از تفسيري است که بعضی از مفسّهران
از آن ارائه دادهاند .الزم به نظر میرسد که مفسّران در تفسير آيات بهه روايهات مربوطهه عنايهت داشهته
باشند و نسبت به آنها کمتوجّهی ننمودهاند.
1ه در نامه اي که از سوي امام رضا (ع) به بزنطی نوشته شده ،پس از بيان نكاتی چند ،امام رضها (ع)
از امام باقر (ع) نقل میکنند که ايشان با استناد به آية «ذُرِّيَّةةًَ بَعْضُـهَا مِـن بَعْـضٍ :...آنهها فرزنهدان و
(دودمانى) بودند کهه (از نظهر پهاکى و تقهوا و فضهيلت )،بعضهى از بعهض ديگهر گرفتهه شهده بودنهد»...
(آلعمرانن )09آن را به اهلبيت (عليهمالسّالم) تفسير کردهاند و توضيح میدهند که آخرين آن ذريّه از
اوّلى است و اوّلى آن از آخرى است (= اين خانواده با يكديگر پيوسهتگى دارنهد ،اوّلهى آنهها بها آخهرى و
آخري آنها با اوّلى پيوسته است) .اگر خبرى دادند که در يكهى از آنهها امهري بهه وقهوع مهىپيونهدد ،در
صورتى که در ديگرى مصداق پيدا کند ،م ل اين است که در او پيدا شده اسهت .مگهر خهود اينهها نقهل
نكردهاند که حضرت صادق (ع) فرموده است :اگر دربارة شخصى چيزى گفته شهود ،ولهى در او نباشهد و
سپس در فرزندش پيدا شود ،گويی که در خهود او بهوده اسهت (بحرانهی6900 ،ق ،.ج  907 :00و نيهز،
عيّاشی6080 ،ق ،.ج.)616 :6
البتّه همانگونه که از متن روايت برمیآيد امام رضا (ع) اين سخنان را به نقل از امهام بهاقر (ع) بيهان
می کنند ،ولی آنچه براي ما اهميّت دارد اين است که چه توضيحی از سوي معصوم (ع) وارد شده اسهت.
مضا بر آن ،در چنين نقلهايی که بدون هيچ گونه نقد و ردّي ارائه میشوند ،میتوان گفهت کهه ناقهل
نيز بر اين سخن است.
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با توجّه به اينكه نامة امام رضا (ع) به بزنطی ناظر به افرادي از واقفيّه و مخالفان امامت امام رضا (ع)
از جمله ابنسرّاج و ابن أبی حمزه بوده است ،آنچه مهمّ است ،تفسيري است که با عنايت به آيهة مهذکور
ارائه می شود و مضمون مندرج در آيه را بر ائمّة معصومين (عليهمالسّالم) تطبيق مهینمايهد .ايهن نكتهه
زمانی خود را به روشنی می نماياند که آيات قبلی نيز مورد توجّه واقع شود ،آنجا که میفرمايد« :قُلْ إِن
کُنتُمْ تُحِبوونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ * قُلْ أَطِیعُواْ اللّـهَ
وَالرَّسُولَ فِِّن تَوَلَّوْاْ فَِِّنَّ اللّهَ َ یُحِبو الْکَافِرِینَ * إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَ نُوحًـا وَآلَ إِبْـرَاهِیمَ وَآلَ
عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِینَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ :بگو :اگر خدا را دوست مهىداريهد،
از من پيروى کنيد تا خدا (نيز) شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشدا و خدا آمرزنده مهربان است.
* بگو :از خدا و فرستاده(ي او) ،اطاعت کنيد و اگر سرپيچى کنيد ،خداوند کافران را دوست نمىدارد* .
خداوند ،آدم و نو و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانيان برترى داد * .آنها فرزندان و (دودمانى) بودند
که (از نظر پاکى و تقوا و فضيلت )،بعضى از بعض ديگر گرفته شده بودندا و خداوند ،شهنوا و داناسهت (و
از کوششهاى آنها در مسير رسالت خود آگاه مىباشد)» (آلعمرانن 09ه  .)06اين آيات کهه خطهاب بهه
رسول اکرم (ص) است و سخن از اطاعت از آن حضرت براي کسانی که بهه دنبهال حُهبّ خهدا هسهتند.
سپس بحث برگزيدگان الهی مطر میشود که با تأکيدي دوباره داللت بر پيامبر اسالم (ص) ه بهه تبهع
آلابراهيم بودن ه دارد .در آية آخر (= آية  )09بحث را بر ذريّة اين برگزيدگان معطو مینمايهد و امهام
رضا (ع) با استناد به اين آيه ،امامان معصوم (عليهمالسّالم) را مصداقی از اين آيه بيان میکنند.
نكته اي مهم که از معضالت شايع در تفسير به حساب میآيد ،عدم توجّه جدّي در شناسهايی دقيهق
مصداق يک مفهوم قرآنی ه خصوصاً مصداق تمام آن ه است که عموماً مورد غفلت واقع شده است و گاه
حتّی به فراموشی سپرده میشود ،در حالی که يكی از مهمترين نكاتی است که بايد براي فهم اين مهتن
الهی دائماً مورد توجّه مفسّر قرار گيرد .بیتوجّهی به اين مهم ،چه بسا مسير فهم را به بيراهه کشد .اگهر
قرار بر اين است که فالن مصداقِ خاص ،تنها مدلول يک مفهوم باشد و بس ،تفسيرِ ديگر از آن مفهوم يا
تعيين مصاديق متعدّد براي آن ،فاصله گرفتن از مراد اصلی و حرکت به سمت انحطاط فههم اسهت .اگهر
مصداق «کوثر» يا «اهلالذّکر» فقط و فقط حضرت زهرا (عليهاالسّالم) يا اهل بيت (عليهمالسّالم) باشهد،
تفسير به غير آن ،بر مسير حقيقت نخواهد بود.
با مراجعه به کالم اهل بيت (عليهمالسّالم) مشاهده می شود که چنين توجّهه و تأکيهدي در روايهات
ايشان کامال جريان دارد .بنابراين ،بر اساس تأکيدي که از اين روايات برداشت مهیشهود و مهیتهوان بهه
عنوان نكتهاي روش شناختی در نظر گرفت ،آن است که مسألة تطبيق در تفسير آيات بايد هميشهه بهه
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عنو ان يک اصل مهم و جدّي در نظر گرفته شود .اين نكته در خصوص روايات مربوط بهه بيهان مصهداق
اتمّ نيز بايد لحاظ گردد ،چرا که توجّه به ويژگيها ومؤلّفههاي مصداق اتمّ در فهم آيه مؤثّر خواهد بود.

1ـ )9تطبیق رفتار امام رضا (ع) به آیات قرآنی
در دستهاي ديگر از روايات ،امام رضا (ع) رفتار و عملكرد خود را مستند به آيات قرآن کردهاند و بهه
مخاطب خود توضيح میدهند که عملی منطبق بر آموزههاي قرآنی دارند.
6ه در روايتی نقل شده است که ويّان میگويد به امام رضا (ع) عرض کردم که مردم پشت سر شهما
میگويند که امام رضا (ع) چگونه علیرغم اظهار زهد در دنيا ،واليت عهدي مهأمون را پذيرفتهه اسهت؟!
امام (ع) فرمودند که بين اين مقام و کشته شدن ،مخيّر شدم و مجبهور بهه قبهول واليهتعههدي شهدم.
سپس ايشان (ع) به آية «قَالَ اجْعَلْنِی عَلَى خَزَآئِنِ األَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِـیمٌ :گفهت :مهرا سرپرسهت
خزائن سرزمين (مصر) قرار ده که نگهدارنده و آگاهم» (يوس ن  )99استناد کرده ،فرمودنهد کهه يوسه
(ع) نيز علی رغم نبوّت و رسالت خود ،از باب ضرورت ،متولّی خزائن عزيز مصهر شهد (صهدوق6087 ،ق،.
ج717 :0ا همان6900 ،ق 70 :.و بحرانی6900 ،ق.)080 :.
0ه مشابه استناد مذکور در جواب يكی از خوارج ه که بر پذيرفتن واليت عهدي امام رضها (ع) ايهراد
میگيرد ه نيز آمده است که شخص مذکور از امام (ع) سهؤال مهیکنهد چهرا بها وجهود اينكهه مهأمون و
اطرافيان وي نزد تو کافر تلقّی میشوند ،داخهل تشهكيالت ايهن طاغيهان شهدهاي ،در حهالیکهه فرزنهد
رسولاهلل هستی؟! امام رضا (ع) در جواب میفرمايد :آيا مأمونيان نزد تو کافرترند يها عزيهز مصهر و اههل
مملكت او؟! آيا چنين نيست که اينان بر گمان خويش ،خود را موحّد میدانند ،ولی آنها نه موحّد بودنهد
و نه خدا را می شناختند؟! با اين حال ،يوس نبی ،فرزند يعقوب نبی ،به عزيهز مصهر ه کهه کهافر بهود ه
گفت ...« :اجْعَلْنی عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفیظٌ عَلیمٌ» (يوس ن  )99و مدّت ها با فراعنهه مجالسهت
داشت ،در حالی که من از فرزندان رسول خدا (ص) هستم و به امر واليت عهدي مجبهور شهدم و از آن
نيز اکراه دارم .پس به کدامين سبب مرا سرزنش مهیکنهی؟! (ر.کا قطهب راونهدي ،بهیتها ،ج 717 :0و
بحرانی6900 ،ق.)608 :.
در آخر روايت آمده است که خارجی از سخن خود برمیگردد و شهادت میدهد کهه امهام رضها (ع)
فرزند نبیّ خدا و فردي صادق است (ر.کا قطب راوندي ،بیتا ،ج 717 :0و بحرانی6900 ،ق.)606 :.
ناگفته پيداست که از اين روايت استفاده می شود که جريان خوارج در عصر امام رضا (ع) نيز وجهود
داشت ،ولی گويا حالت معتدلتري نسبت به قبل داشتهاند .اين نكته از تسليم و قبولداشت وي نسهبت
به فرمايشات امام (ع) به دست میآيد.
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 0ه به نقل از صفوان نقل شده است که محمّد بن خالد بر امام رضا (ع) وارد شد و از بابت کاري کهه
کرده بود ،استغفار کرد و تقاضا داشت تا حضرت (ع) عذرش را بپذيرند و او را ببخشايند .امام (ع) نيز بها
استناد به آية «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ َنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَـاعْفُ
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی األَمْرِ :...به (برکت) رحمت الهى ،در برابهر آنهان [= مهردم] نهرم (و
مهربان) شدى و اگر خشن و سنگدل بودى ،از اطرا تو پراکنده مىشدند .پس آنهها را بهبخش و بهراى
آنها آمرزش بطلب( »...آل عمرانن  )696قبول کردنهد و وي را بخشهيدند (ر.کا عيّاشهی6080 ،ق ،.ج:6
 000و بحرانی6900 ،ق ،.ج .)991 :00
اين برخورد امام (ع) بيانی است از انطباق رفتار ايشان با دستور الهی ،ضهمن آنكهه بهه عنهوان يهک
تفسير عملی از آموزههاي قرآنی نيز تلقّی میشود.
9ه از شخصی به نام علیّ بن حسين کاتب نقل شده که آخهرين کالمهی کهه امهام رضها (ع) قبهل از
شهادت بر زبان راندند ،دو آيهة « ...قُل لَّوْ کُنتُمْ فِی بُیُوتِکُمْ لَبَرَزَ الَّذِینَ کُتِـبَ عَلَـیْهِمُ الْقَتْـلُ إِلَـى
مَضَاجِعِهِمْ ... :...بگو :اگر هم در خانههاى خود بوديد ،آنهايى که کشته شدن بهر آنهها مقهرّر شهده بهود،
قطعاً به سوى آرامگاههاى خود بيرون مىآمدند (و آنها را به قتل مهىرسهاندند) ( »...آل عمهرانن  )699و
« ...وَکَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ... :و فرمان خدا روى حساب و برنامه دقيقى است» (األحزابن  )08بود
(ر.کا صدوق6078 ،ق ،.ج096 :0ه  090و بحرانی6900،ق ،.ج .)900 :00
ارتباط مستقيم با آيات قرآنی و تطبيق وقايع پيش آمده با آنها امري است که در اين روايت مشهود
است .در واقع ،امام (ع) آيات قرآن را بر اساس وضعيّت موجود تفسير و تطبيق میکنند و رنگهی عينهی
به آن میبخشند.
9ه نقل شده است که عدّهاي از صوفيّه بهر حضهرت رضها (ع) وارد شهدند و بها سهخنان زهدگرايانهه
خواستند بر امام (ع) خرده بگيرندا از جمله اينكه امّت به کسى محتاج است که طعامهاى غليظ خورد و
لباسهاى خشن بپوشد و سوار بر االغ شود و به عيادت مريض رود .امام (ع) در جواب فرمودند« :يوس
نبی (ع) نيز لباس فاخر میپوشيد و بر تكيهگاههاي آل فرعون مینشست و حكم میفرمود .آنچه از امام
اراده شده است ،قسط و عدل اوست که چون سخن گويد ،راست گويد و چون حكم کند ،به عدل باشهد
و چون وعده نمايد ،وفا کند .بهدرستى که خداوند نه لباسی را حرام کرده است و نهه طعهامی را .سهپس
اين آيه را تالوت فرمود« :قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِیَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ :...بگهو :چهه
کسى زينت هاى الهى را که براى بندگان خود آفريده است و روزيهاى پاکيزه را حهرام کهرده اسهت؟!»...
(األعرا ن ( »)00ر.کا اِربلی6086 ،ق 060 :.و بحرانی6900 ،ق ،.ج .)900 :00
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امام رضا (ع) با اين بيان خود ،با استناد به آيه قرآن و سيرة حضرت يوس (ع) بينش غلهط آنهها را
نسبت به ديانت و امامت برطر نمودند و در حقيقت ،درستی رفتار خود را و انطباق آن را بر گزارههاي
قرآنی به مخاطب خود بيان میدارد.

9ـ )9تطبیق رفتار دیگران به آیات قرآنی
در بخش ديگري از روايات ،رفتار ديگر افراد به آيات قرآن ارجاع داده شده اسهت کهه ذيهالً بهه آنهها
اشاره میشود:
6ه در روايتی آمده است که در روزگار واليت عهدي امام رضا (ع) روزي عدّهاي که مدّعی بودند کهه
شيعة اميرالمؤمنين علی (ع) هستند ،قصد ورود به خدمت امام (ع) داشتند ،ولی امام (ع) اجازه ندادنهد.
روز دوم نيز آمدند و باز امام (ع) آنها را نپذيرفتند ،تا اينكه اين وضعيّت دو ماه طول کشهيد .سهپس بهه
دربان گفتند که به مواليمان بگو که ما شيعة علیّ بن أبیطالب (ع) هستيم و از اينكه امهام (ع) اجهازه
مالقات نمیدهند ،پيش دوست و دشمن خجل هستيم .امام (ع) اذن دادنهد و وارد شهدند و از امهام (ع)
علت اين استخفا را پرسيدند .امام (ع) با استناد به آيهة «وَمَا أَصَـابَکُم مِّـن مُّصِةیبَةٍَ فَبِمَـا کَسَـبَتْ
أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیرٍ :هر مصيبتى به شما رسد ،به خاطر اعمالى است که انجام دادهايد و بسيارى را
ب خهود و رسهول خهدا (ص) و
نيز عفو مهىکنهد» (شهورين ،) 00فرمودنهد کهه دربهارة شهما جهز بهه ر ّ
اميرالمؤمنين (ع) و آبا طاهرين خويش اقتدا نكردم ،همانگونه که آنها بر شما عتهاب و سهرزنش کننهد،
من نيز چنين کردم .علّت را پرسيدند و حضرت در پاسخ فرمودند که به جههت ادّعهاي شهما مبنهی بهر
اينكه شيعة اميرالمؤمنين علیّ بن أبی طالب (ع) هسهتيد! واي بهر شهما کهه شهيعة او ،حسهن و حسهين
(عليهماالسّالم) و سلمان و ابهوذر و مقهداد و عمّهار و محمّهد بهن أبهیبكهر هسهتند کهه ذرّهاي بها اوامهر
اميرالمؤمنين (ع) مخالفت نكردند و چيزي از موجبات ناراحتی ايشان (ع) را مرتكب نشدند .در حالیکه
شما در بيشتر اعمال خود با او مخالفت کرده ايد و در انجام بسياري از فرايض کوتاهی نمودهايد و نسبت
به حقوق برادرانتان کوتاهی میکنيد و ( ...ر.کا تفسير منسوب به امهام حسهن عسهكري (ع)6906 ،ق:.
 060و بحرانی6900 ،ق 678 :.ه .)677
در اين روايت امام رضا (ع) با توجّه دادن به آية مذکور ،عدم التفات خود به آنان را در عمل و ادّعاي
بزر آنها مستند کردند .به ديگر سخن ،مصيبت بهی تهوجّهی امهام معصهوم (ع) بهه کهردة خهود آدمهی
برمی گردد .عالوه بر آن ،نكتة ديگري از روايت به دست میآيد مبنی بهر اينكهه امهام (ع) فعهل خهود را
دقيقاً در راستا و منطبق بر شيوة خداوند سبحان عزّ و جلّ ،رسول خدا (ص) ،اميرالمهؤمنين (ع) و بقيّهة
امامان معصوم (عليهمالسّالم) تعري کردند.
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0ه در روايتی محمّد بن يحيی بن أبیعبّاد از عموي خود نقل میکند کهه امهام رضها (ع) روزي شهعري
خواندند .پرسيدم از کيست؟! فرمودند :از عراقی .گفهتم :ابوالعتاهيهه نيهز چنهين شهعري دارد .امهام (ع)
فرمودند که اسم او را ذکر کن ،نه اين لقب را ،همانگونه که خداي سبحان فرموده است « ...وَلَا تَنَـابَزُوا
بِالْأَلْقَابِ... :...و با القاب زشت و ناپسند يكديگر را ياد نكنيد( »...الحجراتن 0)66ا چه بسا وي نسبت بهه
اين لقب کراهت داشته باشد (صدوق6078 ،ق ،.ج 678 :0ه  677و بحرانی6900 ،ق ،.ج .)666 :00
با توجّه به اينكه ابوالعتاهيه ه به معنی کمخِرَد يا بیخِرَد ه معناي خوشآيندي ندارد ،لذا امام (ع) به
منظور اصال رفتار مخاطب خود به آموزههاي قرآنی استناد کردند و کالم خود را تفسير آيهاي از قهرآن
قرار دادند.
اين شيوه ضمن آنكه به نوعی تفسير آيات قرآنی است ،جايگاه آموزههاي قرآنی را به صورت عينی و
کاربردي به افراد نشان می دهد و از مواجهة انتزاعی صِر با گزارههاي قرآنی به دور مهیدارد .از سهويی
ديگر ،اين نوع نگاه به آيات قرآن از اين حيث کهه رفتهار خهود يها ديگهران را بهر آيهات قرآنهی منطبهق
می نمايد ،حدّاقل دو وجه قابل توجّه برايش متصوَّر است .اوّل اينكه يک رفتهار ،اعهمّ از خهوب و بهد ،بهه
عنوان مرور و عرضة آن رفتار بر بايدها و نبايدهاي قرآنی میتواند تلقّی شود .اگر اين نكته را بهه عنهوان
يک اصل در نظر بگيريم ه که بر اساس عملكرد حضرت رضا (ع) بايد اين چنين باشده الزم مینمايد هر
شخص مسلمان رفتارهاي خود را دائماً و با استمداد از سخنان معصومان (عليهمالسّهالم) در تطبيهق بهر
دستورات قرآنی عرضه نمايد و درستی و نادرستی آن را با محک الهی بسنجد .دوم آنكه چنين تعامهل و
رويكردي ،نشان از حضور و سريان گزارههاي قرآنی ه به م ابة يک آموزة کاربردي ه در حيات انسهانهها
دارد .اين برداشت ،مضمون روايت «یَجْرِی کَمَا تَجْرِی الشَّمْسُ وَ الْقَمَر :همچون حرکت و جريان ماه و
خورشيد حرکت میکند» (ر.کا صفّار6909 ،ق000 :.ا جز  ،9حديث  0و نيزا مجلسهی ،بهیتها ،ج:00
 )667را که دربارة قرآن از امام باقر (عليهالسّالم) نقل شده ،به ذههن متبهادر مهیسهازد کهه حكايهت از
جريان فرازمانی قرآن دارد.
در واقع ،امام رضا (ع) با اين شيوه به مخاطبان خود میآموزد که تفسير قرآن بايد از مرحلهة گفتهار
صِر و قيل و قالهاي ذهنی ،به مرحلة عمل در زندگی بشري وارد شود و ظهور نمايد.

3ـ )9تطبیق پدیدههای آفرینش به گزارههای قرآنی
در مواردي نيز تطبيق مربوط به پديدههاي طبيعی میشود .البتّهه فقهط يهک مهورد در ايهن کتهاب
مطر شده است ،ولی با کنكاش شايد بتوان در ديگر منابع ،موارد مشابه آن را يافت.
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بحرانی از مناقب ابن شهرآشوب نقل کرده است که دربارة تقدّم و تأخّر خلقت شهب و روز از امهام رضها
(ع) سؤال شد .امام (ع) فرمود :جوابش را از قرآن بدهم يا از علم حساب .گفته شهد :از ههر دو .امهام (ع)
پس از بيان پاسخ علمی در اثبات تقدّم خلقت روز بر شب ،با استناد به آية « َ الشَّمْسُ یَنْبَغی لَهـا أَنْ
تُدْرِکَ الْقَمَرَ وَ َ اللَّیْلُ سابِقُ النَّهـارِ ( »...يهسن )90بهه دليهل قهرآنهی آن نيهز پرداختنهد (بحرانهی،
6900ق ،.ج 069 00ه.9)060
با توجّه به اختال نظر ميان قرآنپژوهان دربارة تفسير علمی ،اين استدالل که توسّط امام رضها (ع)
بيان شده است ،می تواند به عنوان يكی از مبانی اين نوع تفسير تلقّی شود .اينكه به چه ميزان و چگونهه
می توان به اين مباحث وارد شد ،از تأمّل در چنين رواياتی قابل پيگيري است .پاسخ قرآنهی امهام (ع) در
کنار پاسخ علمی ،ا مري است که بايد بدان توجّه وافی نمود .تسلّط بر جواب علمی و اسهتناد اسهتوار بهه
آية قرآنی نيز نكته اي است ديگر که نبايد با مورد اوّل خلط شهود .اصهل تطبيهق گهزارهههاي قرآنهی بهر
واقعيّات هستی نيز که مقدّم بر اين موارد می باشد ،نشان از جواز ورود به اين مباحث دارد ،ولی مشروط
به ارائة پاسخ قرآنی در کنار پاسخ علمی همراه با اِشرا مفسّر به هر دو موضوع قرآنی و علمی در حدّي
که توان تطبيق آن دو را داشته باشد .بنابراين ،اگرچه اشهارات قهرآن دربهارة عهالم خلقهت امهري اسهت
انكارناپذير ،ولی کسانی که میخواهند وارد تفسير علمی اين آيات شوند ،بايد به اين نكتهها کهه تنهها از
اين روايت برداشت شده است و ديگر نكتهها که از ساير روايات اهل بيت (عليهمالسّالم) قابهل اسهتنباط
است ،امعان نظر داشته باشند و بدون اتّخاذ روشی صحيح و مبتنی بر شيوة اهل بيهت (علهيهمالسّهالم)،
عجوالنه عَلَم ادّعا نيفرازند.

نتیجهگیری
بيانات امام رضا (ع) نشان از آن دارد که نياز به بيان معصوم (ع) در تفسهير قهرآن ضهروري اسهت و
نبايد نسبت به آن کمتوجّهی شود ،چه بسا اين کمتوجّهی يا بیتوجّهی موجب خروج و انحهرا از مهراد
واقعی نهفته در آيات قرآن شود .ختم سه روزة قرآن توسّط امام رضا (ع)ه ارشاد عملی بر ارتباط مستمر
مسلمانان با قرآن و تدبّر در آن است .استنادهاي قرآنی امام رضا (ع) گونهههاي مختلفهی داشهته اسهت.
برخی به عنوان توضيح و تفسير آيات قرآنی بود و بعضی براي تعيين مصداق و برخی ديگر نيز مطابقهت
رفتارهاي امام (ع) با گزارهها و آموزههاي قرآن بوده است .در واقع ،امام رضها (ع) فعهل و عمهل خهود را
تفسير قرآن قرار میدهند .اين شيوه می تواند به عنوان تفسير تطبيقی مورد توجّه قرار گيرد .در مواردي
نيز با تفسير عملی آيات قرآنی جايگاه گزارههاي قرآنی را به شكلی عينی و کاربردي بيان مهیفرمودنهد.
بنابراين ،شيوة تفسيري امام رضا (ع) به گونههاي مختلفی از جمله ارشادي ،تطبيق مصهداقی و تطبيهق
فعلی و رفتاري ،اعمّ از عملكرد و رفتار خود يا ديگران ،ظهور دارد .در شيوة ارشادي ،چند مهورد منقهول
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از امام باقر (ع) بوده است .در بيشتر موارد استناد به بخشی از آيه بوده است نه کهلّ آيهه يها چنهد آيهه.
شايد بتوان اجماالً اين نتيجه را گرفت که گزارههاي قرآنی يا حدّاقل بخشی از آنها ،اسهتقالل در تفسهير
دارند و نيازي به سياق و ساير قرائن ندارند .البتّه اين نكتهه نبايهد مهورد غفلهت واقهع شهود کهه چنهين
شيوهاي از سوي امام معصوم (ع) قابل قبول بود و ساير افراد در تفسير بايد قرائن الزم را لحهاظ نماينهد.
مسألة تطبيق به مصداق در تفسير آيات بايد هميشه به عنوان يک اصهل مههم و جهدّي در نظهر گرفتهه
شود ،همانگونه که دأب و عادت اهل بيت (عليهم السّالم) اين چنين بوده اسهت .ورود بهه تفسهير علمهی
بخشی از آيات قرآن نيز منوط به تحقّق شرايطی است که مفسّر بايد به آنها توجّه کافی داشته باشد.
بهطور کلّی مهیتهوان گفهت شهيوة تفسهيري معصهومان (علهيهمالسّهالم) اگرچهه در مهواردي قابهل
الگوبرداري است و می توان به عنوان روشی در تفسير از آن استفاده نمود ،ولی در همة مهوارد بهر افهراد
عادي قابل تسرّي نيست .لذا نمیتوان فعل خود را با آنان قياس کرد و آيات را بنا بر اعمال خود تطبيهق
داد .به هر روي ،الزم است براي فهم و تفسير آيات قرآنی به معصوم (ع) رجوع نمود و از ايشهان کمهک
گرفت.

پینوشتها:
6ه آيات بعدي بدين شر است« :فَالَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَ ما أَدْراکَ مَـا الْعَقَبَةةَُ * فَـکو رَقَبَةةٍَ * أَوْ
إِطْعامٌ فی یَوْمٍ ذی مَسْغَبَةٍ * یَتیماً ذا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْکیناً ذا مَتْرَبَةٍ * ثُمَّ کانَ مِنَ الَّـذینَ آمَنُـوا وَ
تَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ * أُولئِکَ أَصْحابُ الْمَیْمَنَةِ :ولى او از آن گردنه مههمّ نگذشهت * و
تو نمىدانى آن گردنهه چيسهت!* آزادکهردن بهردهاى * ،يها غهذا دادن در روز گرسهنگى * ،يتيمهى از
خويشاوندان * ،يا مستمندى خاکنشين را * ،سپس از کسانى باشد که ايمان آوردهاند و يكهديگر را بهه
شكيبايى و رحمت توصيه مىکنند * .آنها «اصهحاب اليمهين»اَنهد (کهه نامهة اعمهالشهان را بهه دسهت
راستشان مىدهند)» (البلدن68ه.)66
0ه متن کامل آيه چنين اسهت« :فَمَنْ حَخجَّکَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَـدْعُ
أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءکُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءکُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَـى الْکَـاذِبِینَ:
هرگاه بعد از علم و دانشى که (دربارة مسيح) به تو رسيده( ،باز) کسانى با تو به محاجّه و ستيز برخيزند،
به آنها بگو :بياييد ما فرزندان خود را دعوت کنيم ،شما هم فرزندان خود را .مها زنهان خهويش را دعهوت
نماييم ،شما هم زنان خود را .ما از نفوس خود دعوت کنيم ،شما هم از نفوس خود .آنگاه مباهله کنيم و
لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهی (آلعمرانن.)16
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0ه متن کامل آيه چنين است« :یَا أَیوهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَـوْمٍ عَسَـى أَن یَکُونُـوا
خَیْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن یَکُنَّ خَیْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَکُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَـابِ
بِئْسَ ا ِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الِِّْیمَانِ وَمَن لَّمْ یَتُبْ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ :اى کسانى که ايمان آوردهايد!
نبايد گروهى از مردان شما گروه ديگر را مسخره کنند ،شايد آنها از اينها بهتر باشندا و نهه زنهانى زنهان
ديگر را ،شايد آنان بهتر از اينان باشندا و يكديگر را مورد طعن و عيب جويى قرار ندهيد و با القاب زشت
و ناپسند يكديگر را ياد نكنيد .بسيار بد است که بر کسى پس از ايمان نام کفرآميز بگذاريدا و آنهها کهه
توبه نكنند ،ظالم و ستمگرند» (الحجراتن.)66
9ه الزم به ذکر است که اين روايت جهزو مسهتدرکات کتهاب عهوالم العلهوم اسهت کهه توسّهط سهيّد
محمّدباقر موحّد ابطحی اصفهانی اضافه شده است.
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عيّاشی ،محمّد بن مسعود6080( .ق .).کتاب التّفسیر .به تحقيق سيّد هاشم رسولى محالّتهى .تههران :چاپخانهة
علميّه.
قطب راوندى ،سعيد بن هبةاهلل( .بیتا) .الخرائج و الجرائح .قم :مدرسة امام مهدى (عج).
کلينی ،محمّد بن بعقوب .)6010( .الکافی .چاپ دوم .تهران :اسالميّه.
مجلسی ،محمّدباقر( .بیتا) .بحار األنوار الجامعة لدُرَر أخبار األئمّة األطهار (عليهمالسّالم) .تهران :اسالميه.
معرفت ،محمّدهادي .)6087( .علوم قرآنی .چاپ اوّل .قم :مؤسّسة فرهنگی انتشاراتی التّمهيد.

