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چکیده
روایات تفسیری در زمینه فهم واژ انی بیانگر آن است که اهل بیت به تفسایرادبی قارآن پرداختهاناد و
در صدد فهماندن لغات غریب قرآن به مردم هستند زیرا اهاً اکثر لغات یک آیه قابل فهم است و تنها
یک واژه مبهم و دور از ذهن میباشد و نیاز به تفسیر دارد؛ لذا آن بزر واران به تبیین هماان یاک واژه
میپرداختند.
هدف از این مقاله بیان جایگاه اهل بیت علیه السعم) در بکار یری ابزارهای ادبی-بعغی خصوصاً در
فهم لغات قرآنی بودهاست؛ نوشته حاضر با روش توصیفی-تملیلای باه بررسای روشهاای ائماه علیاه
السعم) در بکار یری این ابزارها در معناشناسی واژ انی آیات پرداخته و در انتها به ابن نتیجاه دسات
یافته است که اهل بیت علیه السعم) برای تبیین لغات ،ابتدا از قواعد عربی و سپس کاربرد واژ اان در
عرف و فرهن استفاده کرده و اهی بر اساس کاربرد آن واژه در شعر به معناشناسی لغات پرداخته و
در مواردی نیز از کاربرد واژ ان مترادف در تفسیر لغوی آیات قرآن استفاده نمودهاند.

واژگان کلیدی :ادب ی -بالغ ی ،روای اتِ تفس یری ،اه ل بی ت (ع) ،لغ ت ،روشه ای
تفسیری.
)نويسنده مسئول( E-mail: maryamtavakol7@gmail.com
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مقدمه
خداوند شریعت خود را در قالب قرآن کریم بر پیامبرش عرضه داشت کااه تااا پایش از
آنّ ،بق آیة ﴿وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدی﴾

ضمین )۷بی شریعت بودند؛ اما قرآن کریم که برنامه

زند ی همه انسانها در همه اعصار اساات .در برخای آیااتش بااه صااورت مجماال و کلای
مباحث را بیان کرده ،از اینرو ،نیاز به تفسیر و تبیین دارد و خداونااد خااود تفسایر و تبیااین
آن را وظیفه پیامبر ص) قرار داده ،میفرمایاد ﴿ َوأَنْزَلْنَا إِلَیََْ الذِّکْرَ لِتُبَالیِّنَ لِلنَّالاسِ مَالا نُالزِّلَ
إِلَیْهِوْ﴾ نملن )44و با ارتمال پیامبر ص) استمرار نقااش آن حضاارت در جهاات فهماناادن
قرآن به مردم به اهل بیت ع) رامیش وا ذار شد.
به این دلیل که به اعتقاد حضرت رسول ص) ،قرآن و اهاال بیات ع) قاارین و همتااای
یگدیگرند ،از اینرو یکی به وسیله دیگری شااناخته میشااود؛ بااه بیاان دیگاار یکای مفساار
دیگری است .در معناشناسی الفا قرآن ننستین امهااا را خااود حضاارت رسااول ص) و
بعد از ایشان ،اهل بیت رامیشان برداشاتند .بااه ایان ترتیاب و بااا توجاه بااه اینکااه برتاارین
دانایان به تبیین واژ ان قرآن اهل بیت ع) هستند و قبل از ابعغ والیات اهال بیات توسا
پیامبر ص) ،خداوند متعال لوازم این جایگاه ارجمند را به آنان عطا کرد تا همان ونه که
وحی الهی به وسیلهی ایشان از هر ونه نارسایی و انمراف پیراسااته شااد ،آموزههااای ائمااه
ع) نیز از ناپاکی و انمراف مصون بماند و خداوند معصومیت و تطهیر آنها را در سااورهی
احزاب و واقعه به مردم ابعغ میکند.
ذهِ َ عَالالنْکُوُ الالالرلجْ
د اللَّ ُه لِیُ ْ
از جمله میفرمایاد ﴿إِنَّما یُری ُ

ل الْبَیْالالتِ وَ یُطَهلالالرَکُوْ تَطْهیالالراً﴾
َ أَهْالال َ

االحزابن )33این آیه مىفهماند که خدا خواسته که رجس و پلیدى را تنهااا از اهاال بیاات
دور کند ،و به آنان عصمت دهد ّباّبائی ،13۷4،ر )46۲ :16بنااابراین واژهی تفسایر بااه
معنای بیان معانى آیات قرآنى و کشف مقاصد و ماادالیل آن ،از همااان عصاار نازول قاارآن
کاربرد داشتهاست .به ایان دلیال کااه اماام علای ع) را میتااوان پااس از پیاامبر اکاارم ص)
ننستین مُفسالر قاارآن دانساات کااه بسایاری از صاامابه روایاات تفسایری خااود را از او نقاال
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کردهاند .همچنین روهی از صمابه همچون ابن عباس و ابای باان کعاب ،قاارآن را تفسایر
کرده و به عنوان مفسر قرآن شناخته شده بودند.
نکتة قابل ذکر دیگر اینکه اهل بیت ع) در تفسایر قاارآن شایوههای ونااا ونی را بااه
کار می رفتند ،که یکای از آن روشهااا تبیااین واژ ااان قاارآن بااا رویکاارد بعغای -ادبای
بودهاست؛ پس آنچه در این پژوهش مد نظر است ،بررسی جایگاه ابزارهای ادبی – بعغی

در تبیین واژ ان قرآنی در روایاات تفسایری ناازد آن بزر ااواران اساات ،حااال ایان سااوال
مطرح میشود که اهل بیت تا چه اندازه به معناشناسی واژ انی قرآن بااا کاااربرد ابزارهااای
ادبی-بعغی توجه داشته و آیا این ونااه تفسایر مااورد تاییاد ایشاان بااوده اساات؟ میتااوان
حدس زد که ا رچه ائمه به شیوههای ونا ونی به تفسیرآیات قاارآن میپرداختنااد ،ولای
روایات تفسیری وجود دارد که روشن میکند شیوه تفسیر ادبی و فقه اللغه را نیز در تفسیر
بکار برده و مورد تکیید ایشان بودهاست.
لذا از آن جایی که ّبااق فرمااایش پیاامبر اکاارم ص) قاارآن و عتاارت دو ثقاال جاادای
ناپذیرند و کمک رفتن از آنها ،بهترین راه رسیدن به فهم قرآن در تمام وجوه آن اساات،
بر این اساس الزم است روشهای تفسیری آن حضرات مورد مداقه قاارار یارد باار مبنااای
این رسالت پژوهش حاضر روشِ تفسیر ادبی معصومین و توجه ایشان بااه فقااه اللغااه آیاات
قرآن را مورد بررسی قرار دادهاست؛ تا جایگاه این نااوع تفسایر را در نگاااه اهاال بیات ع)
واکاوی کند و میتوان فت بهترین راه رسیدن به فهم دقیاق قاارآن بااه ّااور کلای و فهاام
لغات و غرائب آن به صورت خاص مراجعه به ایشان است.

پیشینۀ پژوهش
تاجایی که نگارنده بررسی کرده در این زمینه کار مستقلی صورت نگرفته است اما در
آثار متعددی به ّور کلی به این موضوع اشاره شده؛ از جمله:
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ا کتاب مکاتب تفسیری بابایی1390 ،ش) ،دراین کتاب ،توضایح کوتاااهی درماورد
تفسیر ادبی و توجه اهل بیت به تفسیردارد سپس به تفاسیر به جا مانده ازائمه و اسالوبهای
الزم برای فهم قرآن اشاره میکند).
ا کتاب روشهای تفسیر قرآن مؤدب؛ 1390ش) ،در این اثر به روشهااای تفسایرکه
جهت فهم قرآن به کار میرود و ازجمله آنها پرداختن به روش تفسیری ادبی است).
ا کتاب پژوهشی در روایات تفسیری امام باقر و امام صادا ع) ،افتناااری138۷ ،ش)،
نویسنده در این کتاب به شرح لغات در روایات اهل بیت اشاره کرده و نظر ابن عباااس را
در این ارتباط مورد بررسی قرار میدهد).
ا کتاب روشهای تاویل قرآن ،شاکر1418 ،ه-ا) ،در این کتاااب روشهااای تکویال
صمیح مورد توجه قرار رفته که ازجمله آنها توجه به تبیین صمیح لغات قرآن است).
ا کتاب روشها و رایشهای تفسیری ،علوی مهر1381 ،ش) ،در این اثر به تعریف
تفسیر لغوی پرداخته و به برخی از روشهای تفسیر لغوی چون لغت ،صرف و نمااو اشاااره
کرده و مبتکر این نوع تفسیر را حضرت علی ع) میداند).
ا مقاله «تبیین واژ ان توس عترت در روایات اهاال ساانت» ،خاااکپور1390 ،ش) ،در
این مقاله به نقش اهل بیت ع) در تبیین واژ ان قرآن اشاره و به انواع روشهااای ادبای در
تفسیر قرآن پرداخته شده است).
ا مقاله «روشهایی تفسیری مااورد تاییاد اهاال بیات» ،کریمینیاا138۲ ،ش ،).درایان
مقاله به روشهای مورد اهتمام عترت جهت تفسیر قرآن توجه شده و در قسامتی از آن بااه
تبیین واژ ان و روش تفسیر ادبی قرآن توس ایشان اشاره شدهاست).
لذا مقالهی حاضر بر آن است که به بررسی جایگاه فقه اللغة در روایات تفسایری اهاال
بیت بپردازد.
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 .۱استفادۀ اهل بیت(ع) از منابع لغوی در تفسیر
یکای از روشهااایی کااه ائمااه ع) در فهماناادن قاارآن کااریم بااه مااردم از آن اسااتفاده
میکردند منابع لغوی است منظور از منابع لغوی هر ونه منبعی است که ما را در فهم معنااا
و کاربرد واژ ان قرآن کریم در زمان نزول یاری میدهد بر این اساااس قاارآن ،روایاات،
سنن صمابه ،فرهن عامه مردم در دوران نزول و شعر همه از منابع لغوی تفسیر به شاامار
میآیند و با مراجعه به آنها معااانی و کاربردهااای واژ ااان قرآنای در عصاار ناازول روشاان
می ردد ر.ک؛ رجبی و همکاران .)۲93 :138۷ ،بنابراین میتوان فت منابع لغوی متااکثر
از ادبیات آن روز ار بوده پس به تبع آن باید برای فهمیدن دقیاق لغاات قاارآن باه تفاسایر
ادبی ائمه ع) مراجعه کنیم.
اکنون به بررسی مااواردی از منااابع لغااوی کااه اهاال بیات در تبیااین لغااات قاارآن از آن
استفاده کردهاند ،پرداخته میشود.

 .۱-۱تفسیر قرآن براساس قواعد عربی
در زبان عربی مانند هر زبان دیگری ،همان ونه که مادة کلمات برای داللت برمعنا یاا
معناهایی وضع ردیدهاست هیکت و ساااخت کلمااهها ،قالبهااای ترکیبای آنهااا در ضاامن
جملهها موقعیت خاص هر کلمه در یک قالب ترکیبی ،برای افااادة معاانی و نکاااتی وضااع
شدهاند و از این رو قالبهای ترکیبی کلمهها در ضمن جملهها ،جمله در ضمن عبارتها،
در موقعیتهای ونا ونی قرار می یرند و در هر موقعیتی معانی خاصی را افاده میکننااد
ر.ک؛ رجبی و همکاران )105 :1388 ،ائمه اّهار ع) اه با تکیه بر قواعد عربی صرف
– نمو  -معانی و بیان) به تفسیر آیات قرآن پرداخته و به شا ردان خااود میآموختنااد کااه
چگونه باستفاده از اصول و قواعد کلی ،مطالب دینی را استنرار کنند که به نمونههایی از
این قواعد میپردازیم.
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 .۱-۱-۱تبیین آیات بر اساس قواعد نحوی
دراین قسمت ائمه ع) با توجه به جایگاه و نقش لغات در جمعت یاک آیاه بااه تبیااین
مفاد آن میپرداختند؛ به عنوان مثال:
الف) زراره می وید به امام باقر عرضه داشتم؛ ممکن است بفرماییاد از کجااا دانسااتید
که تنها بر قسمتی از سر و فسمتی پا مسااح الزم اساات ،آن حضاارت فرمااود ای زراره :ایان
کلمه را پیامبر این ونه فرمود و خداوند نیز در قرآن این چنین نااازل زیارا خداونااد متعااال
میفرماید ﴿فاغسلوا وجوهکو﴾

مائدهن  )6پس ما دانستیم سزاوار است که تمام صورت شسته
اه حکم مسمرا چنین بیان میکنااد ﴿وأمسالالحوا

شود سپس فرمود« ﴿وَأَیْ ِدیَکُوْ إِلَ الْمَرَافِقِ﴾ آن
برووسکو﴾ ما از مدلول حرف «با» در برووسکم فهمیدیم بر بنشی از سر واجب است آنگاه

همان ّور که «ایدیکم» را به «وجوهکم» وصل کرد« .اَرجُلَکُام» را بااه «روؤساکم »عطااف
نمود و فرمود ﴿وَأَرْجُلَکُوْ إِلَ الْکَعْبَینِ﴾ پس ما دانستیم که باید بنشی از دو پااا را مسااح کنایم
ر.ک؛ کلینی1365 ،ش ،ر ،3ص ،30صاادوا1385 ،ا ،ر ،1ص ،۲۷۷شاااکر138۲ ،ش،
صّ - ۲9۷القانی13۷۷ ،ش.)54 :
همانطور که میبینید امام باقر ع) در این جااا «باااء» را «باااء» بعضایه رفتااه و بااا عطااف
«ارجل» بر ممل «برووس» مسح بنشی از پارا افاده میکند و همچنین معلوم می ااردد کااه
ایشان در فهم معانی قرآن به قواعد عربی نیز نظر داشتهاند.
ب) مسعده بن صدقه وید از امام صادا ع) سوال شد؛ آیا امر بااه معاروف و نهای از
منکر بر تمام امت واجب است؟ فرمودند نه ،این امر به فرد توانا و عالم بر معروف و منکاار
واجب است؛ نه بر ضعیفی که هیچ هدایت نیافته و نمیداند حااق می ویاد یاا باّاال دلیال
دعُونَ إِلَالال الْخَیْالالرِ وَ
براین مطلب آیه از کتاب خدا است که میفرمایاد ﴿وَ لْتَکُنْ مِالالنْکُوْ أُمَّالال ٌۀ یَالال ْ
یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ﴾ بقرهن  )104این بیاان خاااص اساات نااه عااام چنااان کااه
خداوند میفرماید ﴿وَ مِنْ قَوْمِ مُوس أُمَّ ٌۀ یَهْالالدُونَ بِالالالْحَقِّ وَ بِالال ِه یَعْالال ِدلُونَ﴾ اعاارافن  .)109چاارا
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نفرمود «عمل امه موسی» حضرت در این روایت ،عدم وجااوب اماار بااه معااروف و نهای از
منکر بر همگان را با عنایت به قاعدهی نموی مربااوط بااه «ماان بعضایه» بیاان کاارده ر.ک؛
ف ای

کاشااانی 1418 ،ا ،ر ،166 :1کریمینی اا138۲ ،ش ،34-۲6 :علااویمهر1381 ،ش:

 .)13۷امام صادا ع) در این روایت با مقایسه کردن «من» در آیه  ،104بقااره بااا آیاه 109
اعراف بعضیه بودن «من» را افاده کرده و نتیجه می یرد که امر به معروف و نهای از منکاار
برای بعضی از افراد دانایان به این موارد ) واجب است و میتااوان از ایان ساانن حضاارت
این مطلب را فهمید که ایشان برای تفسیر آیه از قاعده نموی استفاده کاارده و مااورد تاییاد
ایشان بودهاست.
ر) نظر امام باقر و امام صادا در باره واژهی «او» در آیه

106ن مائااده)؛ ﴿یَا أَیُّهَالالا الَّالالذِینَ

دلٍ مِالالنْکُوْ أَوْ آخَالالرَانِ مِالالنْ
َصالالیَّ ِۀ اثْنَالالانِ َوَا عَالال ْ
دکُوُ الْمَوْتُ حِینَ الْو ِ
آمَنُوا شَهَادَ ُۀ بَیْنِکُوْ إِ َا حَضَرَ أَحَ َ

غَیْرِکُوْ﴾ ایشان میفرماید «او» در این آیه برای تنییر نیست ،چراکه منظور این است که ا ر
به دو شاهد عادل از هم دینان خودتان دسترسی نبااود ،دو ااواه غیار مساالمان هاام درساات
است ر.ک؛ ّبرسی1380،ش.)1۲3-1۲۲ :
د) امااام علاای

ع) ذیاال ایاان آیااه ﴿فَالالإِ ا جالالا

َتِ الطَّامَّالال ُۀ الْکُبْالالری﴾ در کتاااب اکمااال

میفرمایدّ:امه الکبری خرور دابه االرض است و جواب اذا ممذوف است که بر مااا بعااد
آن داللت میکند« ،یوم یتذکر االنسان ما سعی» .در این جااا حضاارت بااا اشاااره بااه قاعااده
نموی که میفرماید جواب اذا ممذوف است آیه را تفسیر میکند ر.ک؛ فی کاشااانی،
 ،1388ر )46۷ :6در حقیقت امام ع) با توجه به نوع چیدمان واژهها در تعبیارات سااعی در
فهماندن معنای آیه برای مناّب دارد.
ه) حسین بن خالد یکی از اصااماب امااام رضااا ع) ،از ایشااان در مااورد تفسایر آیاه «و
السماء ذات المبک» پرساید؟ راوی میپرساید چگونااه چناین سااتونهایی آساامان را نگااه
داشته در حالی که خداوند میفرماید ﴿رَفَ َ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَ ٍد تَرَوْنَهَالالا﴾ الرعاادن  )13امااام در
پاسخ میفرماید :مگر خداوند نفرمود؟ «بغیار عمااد ترونهااا» راوی می ویاد :بلااه حضاارت
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فرمود پس در آن جا ستونهایی هست لیکن شما آنها را نمیبینیاد معحضااه میکنیاد کااه
امام رضا ع) با استناد به این که جمله ترونها) صفت برای عمااد) اساات و در ایان جملااه
موصوف به ّور مطلق نفی نشده بلکاه بااا وصااف مااذکور نفای شااده اساات آیاه را تفسایر
میکند ر.ک؛ حویزی 1416 ،ا ،ر۲۲4 :3؛ شاکر138۲ ،ش )۲9۷ :و همچناین ایشااان بااا
توجه به قاعده نموی در مورد صفت و موصوف و دقت در جایگاااه کلمااات در جملاه باه
تفسیر آیه میپردازد و این خود نشانگر این است که تفسیر ادبی مد نظر اهل بیت ع) بوده
است.
و) امام باقر ع) در روایتی در تفسیر «الممد هلل» فرمودناد :بااا ذکاار المماادهلل چیازی از
حمد خدا را ترک نکرده و باقی نگذاشتم زیرا همه انواع حمدها را برای خدای قاارار دادم
هیچ حماادی نیساات مگاار آنچاه فااتم داخاال اساات ر.ک؛ بمرانای 1416 ،ا ،ر46 :1؛
حویزی ،1389 ،ر )51 :1از این روایت مشنص میشود که امااام ع) «ال» را در الممااد)
برای استغراا جنس بکار برده و آن را بر هماه حماادها تعمایم میدهااد ،و همچناین نشااان
دهنده این است که ائمااه در تفسایر آیاات قارآن از نکاات ادبای و قواعااد عربای اسااتفاده
میکردند.

 .۲-۱تبیین لغات براساس قواعد صرفی
ائمه ع) در این روش بر اساس نوع و ساختمان کلمات بکار رفته در آیات به تفسایر و
تبیین لغات آن میپرداختند ،به عنوان مثال:
ل﴾
دوًّا لِجِبْریالال َ
ل مَالالنْ کالالانَ عَالال ُ
الف) از امااام سااجاد در بااارهی واژهی جبرئیال در آیااة ﴿قُالال ْ

البقرهن )98سؤال شد امام در بیان ظاهری آن همراه بااا بیاان نکتااهای فرمودنااد :کاال اساام
راجع لی إیل فهو عبداهلل عز و جل) ،هر اسمی که بااه إیال خااتم شااود باه معنای بناده خاادا
اساات ،لااذا جبرئیال ،عبااداهلل ،اساارافیل ،عباادالرحمن ،میکائیال ،عبیاد اهلل میباشااد ر.ک؛
سیوّی13۷6ش ،ر۲۲0 :1؛ ّبرسی1380 ،ش ،ر )43۷ :1همانّور که معحظه میشود،
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هر سه واژه به ایل ختم شدهاند که اّاعت و سرسپرد ی آنها را نشااان میدهنااد .در واقااع
امام سجاد ع) با توجه بااه سااختمان کلمااه و نااوع چیانش حااروف در واژه بااه تبیااین واژه
جبرئیل و ماننااد آن میپااردازد و تفسایر آن را بااا اسااتفاده از قاعااده صاارفی مااد نظاار قاارار
میدهد.
به تعبیر دیگر امام در تبیین این آیه از یک سو به شکن نزول آیه توجااه دارد و از ّاارف
دیگر به نوع جای ذاری حروف در ساختار الفا ؛ تا تفسیری متناسب بااا شااکن ناازول آیاه
ارائه میدهد و با بیان اینکه در ساختار کلمات زبان عربای هر اااه لفااظ «ایال» بکااار رود،
بنده و اّاعتپیشگی مصداا آن واژه را ترسیم میشود ،تفسیری ادبی ارائه میدهند .نکته
جالب دیگر اینکه حضرت بند ی ایان معئکاه را در هار ماورد بااه نااامی از خاادا انتساااب
میدهد تا مراتب هرکدام را به این ّریاق بیاان کناد ،چنانکااه در مااورد جبرئیال ،او را بااه
همراه اسم اعظم اهلل میآورد تا عظمت او را هم در میان فرشااتگان دیگاار نشااان دهااد ،امااا
وقتی به اسرافیل میرسد ،او را با صفت رحمانیت خدا میآورد تا این ویژ ای را باارای او
نیز در مرتبه پایینتر ترسیم کند؛ اما در مورد مکائیل به جای عبد از عبید استفاده کاارده تاا
مبالغهای در سرسپرد ی او نسبت به دو فرشته دیگر باشد.
ب) امام صادا ذیل این آیه میفرماید﴿ :و مزاجها من تسالالنیو﴾

المطفالفاینن  )۲۷تساانیم)

مصدر سنُمه) به معنای رفعه) است آن را تسنیم نامیدنااد؛ زیارا رفیاعترین شااراب بهشااتی
است یا از آن جهت که از باال برآنان فرود میآید و رانبهاترین شااراب اهاال بهشاات آن
است که از باالی منازل فرود میآید ر.ک؛ قمی136۷ ،ش ،ر ،۲ص )411در اینجا امام
ع) با اشاره به این که تسنیم مصدر است و با مشنص کردن ریشه واصل کلمه بااه معنااای
آن که «رفع» است اشاره کرده آن را به نوشیدنیهای وارا که از جهت باال فرود میآینااد
معنا میکند.
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 .۳-۱تبیین لغات با توجه به نکات بالغی
بعغت عبارت است از روشن بیان کردن معنا همراه با بکاار بااردن الفااا زیبااا ر.ک؛
میر جلیلی )114 :1389 ،در این روش اهل بیت با توجه به نوع صنعت بعغی بکار رفتااه در
آیات به تبیین آن پرداختهاند؛ صنایع بعغی خود به سه دسته تقسیم میشود:

 .۱-۳-۱بیان
علم بیان دانشی است که بااه وسایلة آن میتااوان معنااای مطااابق بااا مقتضااای حااال را بااا
شیوههای ونا ون سنن بیان کرد که درجه وضوح داللاات آن باارای مناّبااان متفاااوت
است مممدی )۲13 :1391 ،از جمله ابواب علم بیان تشبیه ،مجاز و کنایه اساات کااه اهاال
بیت ع) اهی برای تبیین واژ ان از آن استفاده میکردند.
الف) در ادبیات تشبیه امور عقلی به حسی یکای از شاااخههای علاام بیاان اساات کااه در
علوم بعغت کاربرد دارد و ائمه از ایان صاانعت بعغای در تفسایرآیات اسااتفاده کردهانااد.
الساعم دربااارة ایاان ساانن خداونااد
برای نمونه مممالد بن مسلم مى وید :از امام باقر علیااه ال
پرسیدم که فرموده است« :از روح خود در آدم) دمیدم» .و عاارض کااردم ):ایاان دمیاادن
چگونه بودهاست؟ آن حضرت فرمودند :روح مثل باد در حرکت است و روح نامیده شد،
زیرا اسم روح از باد رفته شدهاست و از لفظ روح به دست آمدهاست؛ زیرا روح بااا ریااح
باد) همجنس است ر.ک؛ ابنبابویه1389 ،ش ،ر )1۷1 :1در ایان روایات امااام باااقر ع)
برای قابل لمس و درک کردن واژاهی «روح» که امری انتزاعی و پیچیده اساات ،بااه تشاابیه
آن به باد که ماهیتی ممسوس دارد ،پرداخته و با بکار یری قوای حسی مناّب ایان واژه
را در آیه تعریف کرده است.
نکتة دیگر اینکه امام ع) با توجه به واژه شناسی مطابق قواعد زبااان عاارب ،معناشناسای
واژة مذکور را آسانتر کاارده ،زیارا امااام بااا ریشااه شناسای بااه ذکاار واژههااای متجااانس و
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همگون واژهی روح پرداخته و نوعی همسانی بین «روح» و «ریح» بااه لمااا لغااوی ایجاااد
میکند ،زیرا هر دو از یک ریشه رفتااه شاادهاند ر.ک؛ راد و خوشاادونی )93 :1395 ،از
اینرو امام در این مورد از یک ّرف بااا در نظاار رفتااه همریشااگی روح و ریاح بااه معنااا
شناسی روح پرداخته و از ّرف دیگر با تشبیه معقول به ممسوس ایان لفااظ را سااهلالفهم
کردهاند.
ب) کنایه :از امام صادا

ع) در مورد آیة ﴿یَا إِبْلِی

دیَّ﴾
د لِمَا خَلَقْالالتُ بِیَالال َ
ُ مَا مَنَعَََ أَنْ تَسْجُ َ

سوأل شد حضرت فرمود :ید در کعم عرب کنایه از) قاادرت و نعماات اساات و خداونااد
فرموده است «و اذکر عبد نا داود ذی الید» امام با استناد به این آیاه ثاباات میکناد واژه یاد
در آیه قبل کنایاه از قاادرت اساات کلینای140۷ ،ا ،ر1۷ :1؛ قرشای ،13۷۷ ،ر.)۲54 :9
امام صادا با بکار یری آرایه کنایه در این آیه ،معنای ید را قدرت و نعمت تلقای کاارده
و با استشهاد به آیه دیگر که معنای ید درآن قدرت است به تفسیر آن میپردازد.

 .۲-۳-۱علم معانی
در علم معانی از کلماتی که در آنها قواعد صرفی نموی رعایت ردیده سنن به میان
میآید که چگونه آنها را باحال مناّب هماهن سازیم پس موضوع ایان علاام مطابقاات
کعم با مقتضای حال مناّب است این علم دارای ابوابی است ازجمله خبر و انشاء ،مسند
و مسندالیه ،اّعا و تقیید و  ...ر.ک؛ مممدی1391 ،ش.)4۷ :
ائمااه ع) در تفس ایر اهی بارعای ات کااردن اصااول مربااوط بااه علاام معااانی بااه تفس ایر
میپرداختند به عنوان مثال؛
الف) هشام بن حکم از امام صادا ع) راجع به اشتقاا اسااماء خاادا پرسااید ،اهلل از چااه
مشتق است؟ فرمود :ای هشام اهلل مشتق از اله پرستش شده) است و پرستش شااده شایسااته
پرستشی الزم دارد ،و نام غیر صاحب نام اساات کسای کااه تنهااا نااام را باادون صاااحب نااام
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پرستد کافر شته و در حقیقت چیاازی نپرسااتیده اساات کلینای1388 ،ش ،ر :1ص-164
 .)165برخی معتقدند لفظ اهلل بذات مشتق نیست دلیلشااان ایان اساات کااه ایان لفااظ جعلاه
اسمی غیر مشتقا است و هیچ واژه دیگری از آن مشاتق نشااده و دائمااا «ال» بااا آن بااوده در
مقابل برخی دیگر معتقدند اهلل مشتق است که به مرور اّعقش بر نام خاادا حقیقای شااده و
نظاار امااام در مؤی اد نظاار دوم اساات راد و خوشاادونی .)91 :1395 ،در روای ات تفس ایری
همانطور که مشنص است ساختمان کلمه مورد نظر امام صادا ع) قرار رفته و بر اساس
آن واژه اهلل را معناشناسی میکنند.
ب) امام صادا ع) نقل میکند که امام سجاد ع) فرمود :تو نمیتوانی با هر کس کااه
بنواهی مجالست کنی؛ زیرا خداوند از آن نهی کرده و فرمااودهاساات ﴿وَ إِ ا رَأَیْالالتَ الَّالالذینَ
یَخُوضُونَ فی آیاتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُوْ حَتَّ

یَخُوضُوا فی حَدیثٍ غَیْالالرِ ِه﴾

االنعااامن  )68و چااون بینای

کسانی که به قصد توّئه در آیات ما فرو روند ،از ایشان روی برتاب تااا در سااننی غیار از
آن در آیندّ .بق قاعده هر امری داللت بر وجوب میکند ر.ک؛ خراسااانی.)9۲ :13۷5 ،
امام سجاد از کلمه «فکعرض» که فعل امر است وجوب اجتناب را بیان کردهاساات و اماار از
انشائات است ر.ک؛ ابنبابویه1385 ،ش ،ر )385 :۲بنابراین میتوان فت که امام سجاد
با استفاده از شاخهای از علم معانی به تبیین آیه پرداختهاند.
ع) نقل میکند که در تفسیر آیااة شااریفة ﴿الَّالالذِینَ آمَنُالالوا وَ لَالالوْ

ر) ابن ابی حاتم از علی
یَلْبِسُوا إِیمانَهُوْ بِظُلْوٍ﴾ فرمودند این آیه اختصاصاً در مورد ابراهیم واصمابش نااازل شااده و ناه
در مااورد ایاان اماات و مساالمانان ر.ک؛ فاای 1415 ،ا ،ر136 :۲؛ مکااارم شاایرازی،
13۷4ش ،ر319 :5؛ حااویزی1389 ،ش ،ر )۷39 :1در ایاان روایاات امااام علاای ع) بااا
بکار یری علم معانی به تفسیر آیه پرداخته و با اختصاص دادن مضاامون آیاه بااه حضاارت
ابراهیم آن را از مسلمان نفی میکند.
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 .۳-۳-۱بدیع
دانشی است که به وسیلة آن ،شکلهای معنااوی و لفظای کااه موجااب زیبااایی کااعم و
تکثیر بیشتر آن در شنونده می ردد ،شناخته میشوند و دارای ابوابی است از جملااه اباواب
لفظای ،جناااس سااجع برائاات اسااتهعل ،معنااوی ّباااا ،مقابلااه ،توریاه ،مبالغااه و  ...ر.ک؛
مممدی1391 ،ش.)۲85 :
ع) ﴿إِنَّ اللَّ َه لَا یَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَ ًۀ فَمَا فَوْقَهَا﴾....

الف) در روایتی از امام صادا
البقرهن )۲6به انتناب پشه در مثل اشاره شده و اینکه چراخداوند حشرهای بسیار خااورد را

بر زیده آنگاه میان پشه و فیل مقایسه میکند و به وجود ویژ یهااای فیال اشااره میکنااد
ر.ک؛ ّبرسای1380 ،ش ،ر165 :1؛ حااویزی1389 ،ش ،ر )165 :1اماام صااادا ع) در
این روایت با استفاده از صنعت مقابله به تفسیر آیه پرداخته که با مقایسه کردن پشااه و فیال
ویژ یهای آن دو را مشنص و معنای بعوضه را تبیین میکند.
ب) از امام صادا

ع) در تفسیر آیااة ﴿الرَّحْمنُ عَلَ

الْعَرْشِ ا ْسالالتَوى﴾ چناین نقاال شااده کااه

استوی من کل شی فلیس شیء هو اقرب الیه مان شایء) یعنای خداوناد از هاار جهاات باار
عرش استیع دارد پس چیزی نیساات کااه نزدیاکتر بااه او باشااد ر.ک؛ عطاااردی:1384 ،
 .)۲۷5امام در این روایت با توجه به ایهام موجود در استوا که معنای نزدیاک آن اساتیعی
برمکان والزمه آن جسم داشتن خداست و معنای دور آن که امااام نیاز آن را اراده کاارده،
اشراف کامل برجهان هستی است امام در اینجا با بکار یری علاام باادیع بااه تفسایر آن مای
پردازد.
بنابرین میبینیم که استفاده از قواعد عربی در تبیین و تفسیر واژ ان قرآن کریم توس
ائمه ع) نشانگر آن است که اهل بیت برای فهماندن دقیق قرآن به مردم از علااوم منتلااف
مربوط به زبان عربی از جمله صرف ،نمو و علوم بعغت استفاده میکردنااد تااا جااایی کااه
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ابن ابی المدید در این مورد می وید؛ حضرت علی ع) واضااع علاام نمااو و قواعااد زبااان
عربی است که مقدمهی علم اعراب قرآن میباشد.

 .۲بیان معانی لغوی با ارجاع به کاربردهای عرفی و فرهنگی
دانشی یکی از روشها در باااب نماوهی وضااع الفااا باارای مساامیات ،کااارد الفااا و
اسامی در معانی و مسمیات متعدد اساات باادون توجااه بااه تصااورات و پناادارهای خااارر از
موضوع له که پیرامون آن واژه در ذهن کاربران اولیه وجود داشته نمیتوان به کاااربرد آن
واژه در عصر کنونی پی برد ،اهی خداوند در ارائه مفاهیم خااود از نظااام و ساااختار زبااان
موجود ممتعرف بین مردم عرب زبان و همچنین فرهن آنها استفاده کاارده بنااابرین باارای
تفسیر چنین مطالبی بایاد بااه عاارف عاماه مااردم زمااان ناازول توجااه نمااود ر.ک؛ مااؤدب،
1388ش )199 :به ذکر نمونههایی از آن میپردازیم.
الف) امام جعفر صاد ا ع) در حدیثی در مورد ﴿ن والقَلَو﴾ القلم ن )4۷قلام بااه دسااتور
خداوند تمام آن چه هست و خواهد بااود ،و آن در کتاااب مکنااون اساات همااه چیاز از آن
نسنه برداری میشود سپس فرمودند آیا شما عرب نیستید؟ چرا معنای کلمه را نمیدانیاد؟
آیا یکی از شما به دیگری نمی وید؛ این کتاب را برایم نسنه برداری کن؟ آیا او از مااتن
اصلی دیگری نسنه برداری نمیکند؟ این همان معنای قول خداوند اساات کااه میفرمایاد
﴿إِنَّا کُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما کُنْتُوْ تَعْمَلُونَ﴾ ر.ک؛ حویزی1389 ،ش ،ر۲۲6 :5؛ کریمی نیاا138۲ ،ش:
 )۲8بااا توجااه بااه ایان حاادیث عارب از کلمااه نساخ معنااای رونویسای از کتاااب اصاالی را
میفهمیده امام نیز برای تبین واژه به این معنا اشاره میکند.
ع) در مورد سنن خداوند در آیة ﴿وَلَالالا یَنْظُالالرُ

ب) ابی معمر سعدی :علی بن ابی ّالب
إِلَیْهِوْ یَالالوْمَ الْقِیَامَالال ِۀ﴾ فرمودنااد :یعنای در روز قیاماات باه خیار و رحماات بااه ایشااان نگریسااته
نمیشود ،چنانکه عرب به سید و بزرگ و شاه می وید ﴿التَنظَر اِلینَا﴾ یعنی چیزی از شما بااه
ما نمیرسد و مقصود این است که خداوند خیر و رحمتی به ایشااان نمیرساااند و بااه دیاده
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کاشانی13۷1 ،ش )84:بااه ایان صااورت امااام علای

ع) با ستشهاد به ضرب المثل رایب بین اعراب به تفسیر آیه میپردازد.
ر) مممد بن مسلم از امام صادا در آیااة ﴿قَالَ یَا إِبْلِی

د لِمَالالا خَلَقْالالتُ
ُ مَالالا مَنَعَالالََ أَنْ ت َْسالالجُ َ

بِیَ َدیَّ ﴾...را سؤال کردم فرمود مراد از ید چیست فرمود :ید؛ در کعم عرب قااوت و نعمات
استعمال شده وقتی فته میشااود ﴿فغنٌ عِندی یَ ِد بیَضَا﴾ یاد بااه معنااای نعماات اساات ر.ک؛
ابنبابویه13۷۲ ،ش ،16 :کلینی؛  ،140۷ر )66 :1امام صادا ع) در این روایت با اسااتفاده
از جمله معهود نزد اعراب «فعن عندی ید بیضا» آیه را تفسیر کرده و به استعمال عرفی آن
اشاره دارد.
بنابراین میتوان فت آشنای با فرهن

و ادب مردم عصر ناازول باارای تبیااین واژ ااان

مؤثر بوده که آن بزر واران در تفسیر به آن توجه داشتند و نتیجه آن که مفسران نیز باارای
فهم واژ ان قرآن باید معانی واژ ان را در عصر نزول و باتوجه به فرهن

قبایل آن زمااان

تفسیر کنند زیرا قرآن با زبان عرف عام سنن فتهاست.

 .۳توضیح واژگان قرآن با استشهاد به شعر
شعر عرب به خصوص اشعار جاهلی ،منضرم و شعر اسعمی در معناشناسای واژههااای
قرآن کارکرد مؤثری دارد ،از همین رو مفسااران صاادر اسااعم کااه اشااعار را دیاوان عاارب
میدانستند و می فتند ،هر اه کلمهای از قرآن ،که خدا آن را به زبان عربی ناازل کاارده،
پوشیده ماند ،به دیوان عرب شعر) مرجعه کنید ر.ک؛ ّیاب حساینی :139۲ ،صااص-56
)59؛ از همینرو اهل بیت ع) هم به نقش شعر عربی در فهماندن معنای واژههای دشااوار و
نامکنوس قرآن توجه کردند.
الف) برای نمونه امام علی ع) برای معمول و متعارف نشااان دادن معنااای واژهی رعااد
در بین اعراب به این شعر لبید استناد میکند که فت؛
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فَجَعنی الرَعد و الصَوَاعِق بَال

الفَارسُ یومَ الکَریِمَه النَجد

رعد و صاعقه در آن روز ترسناک بارانی – درحالی که سوار بر اسب بودم مرا ترساند
ر.ک؛ مجلسی1403 ،ا  ،ر6۲ :18؛ قرّبی1430 ،ا ،ر.)19۲ :۲
از این بیانات میتوان فهمید که ائمه ع) برای تبیین دقیق و صمیح واژاههااای قاارآن از
شعر استفاده کرده و آنجا که شعر در راستای کمک به دین الهی و دینداری بااود ،بااه آن
توجه و سفارش میکردند .چنانکه حضرت علی ع) هنگامى کااه روهاى از یاارانش در
یکى از شبهاى ماه مبارک رمضان به هنگام افطااار ،ساانن بااه شااعر و شاااعری شااودند،
آنها را مناّب ساخته فرمود:
بدانید معک کار شما دین است ،و مایة حفااظ شااما تقااوى اساات ،زیناات شااما ادب و
دژهاى ممکم آبروى شما ،حلم و بردبااارى اساات ر.ک؛ اباان ابااى المدیاد133۷ ،ش ،ر
.)461 :۲0

 .4بیان واژگان با استفاده از ترادف آن
از مباحث دیگاار معناشناسای واژ ااان قاارآن توسا اهاال بیات پیاامبر ص) اسااتفاده از
ویژ ی ترادف در مفردات قرآن کریم است ،ترادف از ماده ردف بااه معنااای پیارو و تااابع
است .داللت دو یا چند لفظ بر معنای واحد؛ بر این اساس دو واژهای که بر معنا و مقصااود
واحدی داللت کنند ،متاارادف شاامرده میشااوند ر.ک؛ ّیاب حساینی ،139۲ ،ص-111
 .)11۲اکنون با شواهدی از احادیث معصومان ع) به واکاوی این روش فهم واژ ان قاارآن
پرداخته میشود.
صاغ ِیر و
الف) امام رضا ع) در معنای ﴿لَا فَارِضٌ وَلَا بِکْرٌ﴾ البقرهن  )68فرمودند :یعنای «ال َ
الکَب ِیار» یعن ای نااه کوچااک و نااه باازرگ ر.ک؛ صاادوا13۷8 ،ش ،ر۲5۲ :1؛ حااویزی،
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1415ا ،ر )8۷ :1این سنن حضرت نشان میدهد ،باارای روشاان کااردن معنااای لغااات از
کلمات هم معنای واژ ان دشوار در تفسیر میتوان استفاده کرد.
ب) حسین بن بشار از حضرت ابا المسن

ل﴾
ع) درباره آیة شریفة ﴿وَیُهلََِ الحَرثَ وَالنَّسالال َ

بقرهن  )۲05حضرت فرمودنااد :النساال؛ الذریاه ،و الماارث :الاازرع اساات ر.ک؛ عیاشای،
1380ش ،ر100 :1؛ مجلسی1403 ،ا ،ر )89 :9در این روایات امااام حسان ع) در تبیااین
واژ ان «المرث-نسل» ازمعانی مترادف آنها که برای مااردم شااناخته شااده بودناد اسااتفاده
کردهاند.
ر) «کل نفس بما کسبت رهینه» مدثرن  )38امام علای ع) رهینااه را بااه معنااای مرتهناه
دانسته که هر دو از یک ریشه و به یک معنا اساات ر.ک؛ النعمااانی139۷ ،ه-ا ،ر۷6 :۲؛
فرشچیان138۲ ،ش .)1 :امااام علای ع) معنااای لغاات دشااوار را بارای مناّبااان قاباال فهاام
میکند در این جا به نظر میرسد معنای واژة مرتهنه برای مردم شاناختهتر از معنااای رهینااه
بوده که امام از آن در تبیین آیه استفاده کردهاند.
از توجه به این روایات مشنص میشود که اهی برای روشن ساختن الفظ غریب کااه
در قرآن استعمال شده اهل بیت ع) از واژ انی که از لما معنای مساااوی و نزدیاک بااه
لفظ مورد استعمال خداوند و در عین حال قابل فهم برای مردم بوده استفاده میکردند.

نتیجهگیری
با بررسی روایات تفسیری اهل بیت در زمینهی تفسیر ادبی و تبیین لغات مشنص شاد،
قرآن و اهل بیت ع) که به تعبیار پیاامبر اکاارم ص) قاارین هماادیگر قاارار دارنااد بااا تمااام
توانایی خویش در پی آ اه کردن مردم به معارف قرآن بوده و هر ز از آن غافاال نبودناد
آنها در این راه از روشهای منتلفی استفاده کردهاند .آنچه از ایان مقالااه میتااوان نتیجااه
رفت ،این است که آن بزر واران در تفسیر ادبی اه از قواعد عربی برای تبیین لغااات و
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زمانی از کاربرد واژ ان در عرف عام و فرهن مااردم و بااا استشااهاد بااه اشااعار جاااهلی و
همچنین استفاده از راهکار ترادف در صدد فهم و تفسیر قرآن برآمدهاند.
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نوید اسعم.
_____________13۷1 .ش) .نوادر االخبار فی مالا یتعلالق باصالول الالدین للفالیض.
تهران :موسسه مطالعات و تمقیقات فرهنگی.
قرشی ،سید علی اکبر13۷۷ .ش) .تفسیراحسن الحدیث .تهران :نشر بنیاد بعثت.
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قرّب ای ،مممااد باان احمااد1430 .ه.ا .).جالالام االحکالالام القالالرآن .بی اروت .لبنااان :نشاار
دارالکتاب العربی.
قمی ،علی بن ابراهیم136۷ .ش) .تفسیر قمی .قم :دارالکتاب.
کریمینیا ،مصطفی138۲ .ش)« .روش های تفسیری مورد تایید اهل بیات» ،مجلۀ معرفت.
شماره  .۷1صص.34-۲6
کلینی ،مممد بن یعقوب1365 .ش) .الکافی .تهران :انتشارات دارالکتب اسعمیه.
_____________1404 .ه-ا) .الکافی .تهران :انتشارات دارالکتب اسعمیه.
مجلسى ،مممد باقر بن مممد تقى 1403 .ا) .بحار اونالوار .ممقااق ن مصاامح :جمعااى از
ممققان .بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
رمضان ،عبدالتواب136۷ .ش) .مباحثی در فقه اللغه عربالی .ترجماة حمیاد رضااا شاینی.
مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.
معلوف ،لوئیس1390 .ش) .المنجد .ترجمة مممااد بناادریگی .قاام :انتشااارات پژوهشااگاه
حوزه و دانشگاه.
مؤدب ،سید رضا1388 .ش) .مبانی تفسیر قرآن .قم :انتشارات دانشگاه قم.
_________1390 .ش) .روشهای تفسیر قرآن .قم :انتشارات دانشگاه قم.
میرجلیلی ،علی مممد1389 .ش) .تاثیر قرآن در پیالدایش و پیشالرفت علالوم ادبالی .قاام:
بوستان کتاب.
ناصح ،حسین138۷ .ش) .اعتبار و کاربرد روایات تفسیری .تهران :بوستان کتاب.
نعمانی ،مممد بن ابراهیم139۷ .ه-ا) .الغیبه .تهران :انتشارات مکتبة الصدا.
نقیبزاده ،مممد1384 .ش)« .منابع ادبی و نقش آن در تفسیر» ،مجله معرفت ،شماره .96
صص.118-109

