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مقاله پژوهشی

تحلیل نمونههایی ام بخش «کتاب التفسی » ام مسند امام
رضا(ع)
اسماعیل تاجبخش



استاد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه علالامه اباابائی ،تهران ،ایران

زهره الهدادی دستجردی
استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه علالامه اباابائی ،تهران ،ایران
تاریخ دریاف06 :،ن12ن13۹7؛ تاریخ پذیرش10 :ن08ن)13۹۹

چکیده
نکتههای ارزشمندی در توضیح و تأویل بعضی از آیدات قدرآن کدریم در مندابع و تفاسدیر روایدی
شیعه آمده که قسمتی از آنها در بخش «کتا التفسیر کتا «مسند اإلمام الرالضا ع) گردآوری
مفسدران و
شدهاس .،در این مقاله نخس ،چهارده نکتة تفسدیری از آنهدا انتخدا و سدپ آرای ال
قرآن پژوهندگان معروف دربارة هر یک از آن نکتدهها آمددهاسد،؛ تدا مجدال و امکدان توبیدق و
مقایسه میدان نظدر معصدوم ع) و دیگدران از میدان ندرود .و سدپ پدانزده نکتدة تفسدیری دیگدر از
فرمودههددای حضددرتش ع) گددزارش شددده و از پددرداختن بدده نظرهددای مفسالدران دیگددر خددودداری
شدهاس ،تا حجم مقاله گسترده و دراز دامن و ماللانگیز نباشد.

واژگان کلیدی :تفسیر ،کتاب التفسیر ،مسند امام رضا ،تأویل ،قرآن ،امام رضا(ع).

)نویسندۀ مسئول( E_mail: e.taj37@yahoo.com



36

تحلیل نمونههایی از بخش «کتاب التفسیر» از مسند امام  /...اسماعیل تاجبخش و زهره الهدادی دستجردی

مقدمه
یکی از بخشهای کتا ممتالع مسند امام الرالضا ع) کدده بدده همالدد ،دانشددمند توفیدق یدار
شیخ عزیزاهلل عواردی تدوین و تبویب شده «کتا التفسیر اس .،در ایدن بخددش توضدیح
پارهها تأویلهای ممتالعی از امام ثامن ع) دربارة پددارهای از آیدات پنجدداه و هشدد ،سددوره از
قرآن کریم آمده ،کدده بیتردیدد بددرای عالقهمندددان دانددش تفسدیر و اهددل بید ،عصددم ،و
اهارت ع) سودمند به شمار میآید .نویسندة ایدن سددوور همددة آن نکددات ارزشددمند را بدده
دقال ،خوانده و در این مقاله بیس ،و نه نکته را از آنها استخرار و بدده زبددان فارسدی معیدار
گزارش کردهاس .،البته ناگفته پیداس ،که آنچه بر زبددان مبددارز امددام هشددتم ع) جدداری
شده ،همه تددالی احادیدث نبددوی و موددالبی عرشدی و آسددمانیاند؛ و انگیدزة گددزینش ،تنهددا
رعای ،حجم اینگونه نوشتههاس ،که مقالهاند ،نه کتا .

شیوة تفسیری امام رضا(ع)
با اندز درنگی در شیوة تفسدیری امددام رضددا ع) مسدلالم میشددود کدده آن بزرگدوار –و
امامان دیگر اهل بی ،ع) -در تفسیر قرآن کریم بر فهم عُرفی و عام در دالل ،الفدداظ آیده
بر معنای مقصود ،تکیه کرده ،از تأویلهای نامناسب و دور از ذهن و سدیاق عددام و خدداص
آی دات اجتنددا فرمودهانددد .مقایسددة توض دیح پارههددای بددهجا مانددده از آن بزرگددواران بددا
توجیههایی که رنگ و بوی فلسفی و عرفانی دارند ،ایدن امددر را بددر مددا مسدلالم میکنددد کدده
تفاوت میان مکتب آنان و مکاتب بشری بسیار زیاد و بعد المشرقین اس،؛ و دلیل آن علددم
و معرف ،آسمانی و موهوبی خدای متعال به آنان ع) اس ،که در جانشددان نهادیندده شددده و
امکان هرگونه خبط و خوایی را از آنان سلب و نفی میکند .و آنددان در حقیقدد ،مصددداق
واقعی «راسخان علم اند که در آیة  7سورة آل عمران آمدهاس .،نکتة مهالم در تفسیر اهددل

ال
بی ،ع) این اس ،که آنان هر آیهای را بر کاملترین و واقعیترین مصددداقش –کدده کددام ً
موافق عقل و نقل اس -،توبیق دادهانددد و روشددن اسدد ،کدده ایدن توبیدق آیده را از مفهددوم
عامالش خارر نمیکند.
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این شیوه « ...در گونههای مختلفی از جمله ارشادی ،توبیق مصداقی و توبیق رفتدداری-
اعمال از عمل کرد و رفتار خود یا دیگران -اهور دارد ...در مواردی استناد به بخشی از آیده
اس ،نه کلال آیه یا چند آیه ...ر.ز؛ فخالاری.)37 :13۹2 ،
مفسدران معمددولی قددرآن بدده توضدیح لغددوی یدا
خالصة سخن اینکه امام رضا ع) مانند ال
بالغ دی ی دا تدداریخی ی دا نقددل روای دات صددحابه و تددابعین نپرداختهانددد و فقددط بدده ابهامهددا و
پرسشهایی که دربارة برخی از آیدات در محضرشددان موددرح شددده پاسددخ کددافی و وافدی
دادهاند و در بسیاری از موارد پاسخشان تأویل گونه و بیدان مصددداق اسدد .،و البتدده نکددات
بیان شده از ایشان در کمتر تفسیری دیدده میشددود .ر.ز؛ حسدینی و جلیلیدان:2011-۴ ،
.)57

پیشینۀ پژوهش
ال در این باره نوشته شدهاند ،عبارتاند از:
مقالههایی که قب ً
ال ) روششناسی تفسیری امام رضا ع) ،علیرضددا فخالدداری؛ مجلددة سدرار منیدر:13۹2 ،
ش ،شددمارة  .37در ای دن مقالدده ش دیوههای تفس دیری امددام رضددا ع) بدده گونددههای مختل د
ارشادی ،توبیق مصداقی و توبیق فعلی و رفتاری د اعددم از رفتددار خددود یدا دیگددران د تقسددم
شدهاس.،
) روش تفسیری امام رضا ع) ،محمالد جوکار؛ مجلة بینات سددال  ،)13۹۴ 23شددمارة
 2و  .3در این پژوهش مسأله جایگاه و نقش سنال ،بدده ویدژه روایدات تفسدیری در تفسدیر و
فهم قرآن مورد بحث و دق ،نظر قرار گرفتهاس.،
ر) مقایسة تفسیر امام رضددا ع) بددا تفاسدیر دیگددر ،سد الید محمالددد بدداقر حسدینی و صددبری
جلیلیان؛ موالعات قرآنی دورة  ،2شمارة  ،5سال  .)2011-۴در این تفسیر به مقایسه تفسیر
امام رضا ع) و تفاسیر دیگر پرداخته؛ به این شیوه که به عنوان مثددال مصددادیق آیدات را در
تفسیر امام رضا ع) و سایر تفاسیر با یکدیگر مقایسه کردهاس.،
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د) گونهشناسی روایات تفسیری امام رضددا ع) ،عبدداس مصددالیی پددور یدزدی و محسددن
دیمه کارگرا ؛ حدددیث پژوهدی ،138۹ ،دورة ،2شددمارة  .3در چکیدده ایدن مقالدده آمددده
اس« :،بر اساس این پژوهش ،مهمترین گونههای تفسیری روایدات امددام رضددا ع) عبددارت
اس ،از :ذکر سبب نزول ،بیان معنی مفردات ،تبیین آیات از راه بیان مصداق و نیز قیدهای
توضیحی آیات ،تعیین مرجع ضمیر ،توجه به نوع خوددا  ،تفسدیر قددرآن بده قددرآن ،تفسدیر
قرآن با سدنال ،،تفسدیر موضددوعی ،تأویدل آیدات متشددابه ،بیدان بوددون آیدات ،تبیددین آیدات
االحکام ،ذکر جزئیات داستانهای قرآن ،استناد به آیات در روایات ،بیان چرایددی موالددب
در آیات ،توجه به پیام و اهداف تربیتی و هدایتی ،زدودن شبهه و تصحیح بدددفهمی نسددب،
به قرآن کریم و تبیین معارف اعتقادی و نیدز ارائدده برخدی مباحددث علددوم قرآندی .از دیگددر
مباحث مورح شده در این نوشتار ،بیان برخی مبددانی قرآنشددناختی و تأکیدد بددر وجددود دو
رویکرد روایی و کالمی در روایات تفسیری امام رضا ع) اسدد ،مصددالیی پددور یدزدی و
دیمه کارگرا .)۴7 :138۹ ،
ال ) اصول تفسیر قرآن به قرآن در مکتب اهل بی ،ع) پایاننامة کارشناسی ارشددد)،
از محمد تقی اسماعیل پور مقدالم؛ دانشگاه قم ،مرکز تربی ،مدرس.
) بررسی روش تفسدیری امددام رضددا ع) و بازتددا آن بددر تفاسدیر معاصددر پایاننامددة
کارشناسی ارشد) ،مهدیه سادات مستقیمی؛ دانشگاه علوم معارف و قرآن.13۹0 ،
ر) مجموعة تفسیری امام رضا ع) جلد اوالل ،محمود کریمی ،محسن دیمدده کددار؛ بنیداد
فرهنگی و هنری امام رضا ع) مشهد13۹2 ،ش.
د) مجموعة تفسیری امام رضا ،جلد دوم ،محمود کریمی؛ بنیاد فرهنگی امام رضددا ع)،
مشهد2015 ،م.
هد) ابعاد شخصی ،و زندگی حضرت امام رضا ،احمد پاکتچی و مرتضدی سددلماننژاد،
دانشگاه امام صادق ع)13۹2 ،ش.
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مؤسسدة دارالکتددا
ال
و) االمام الرضا ع) تاریخٌ و دراسدةٌ ،سد الید محمددد جددواد فضددل اهلل؛
االسالمی ،قم:1۴28 ،ق.
با توجه به آنچه در باال آمددد پژوهشهددای پیشدین بدده بررسدی روشهددای تفسدیری امددا
رضا ع) پرداختهاند حال آنکه در جستار حاضر نکددات تفسدیری موددرح در کتددا التفسدیر
پیرامون برخی آیات قرآن ارائه گردیده تا افق روشنی را نسب ،به تفسیر این آیات از منظر
امام رضا ع) ارائه نماید.
 نکات تفسیرینکات تفسیری در دو بخش ارائه میشود .شددمارههای  1تددا  ،1۴نکتددههایی هسددتند کده
سخن امام ع) در توضیح برخی آیات قرآن کریم ترجمه و تحلیدل و واکدداوی و بددا سددخن
مفسالران معروف مقایسه شدهاس ،و شمارههای  15تا  2۹نکتههاییاند که از سخنان نورانی
مفسدران دیگددر سددنجیده شددده و تحلیدل
امام ع) انتخا و ترجمه شدهاند ،بیآنکه بددا نظددر ال
شوند و انگیزة این کار رعای ،حجم مقاله بودهاس.،

 .۱حضرت ابراهیم و زنده شدن مردگان
﴿...و إذ قالَ إِب اهیمُ رَب اَرِنی کَیف تُحْیی الْمَوْتی؟! قالَ أ َو لَ مْ تُ ّمِن؟ 1ق الَ :بَل ی؛

وَلکِن لِیَطمَِِنَّ قَلبی﴾ بقرهن.)260
در این آیة کریمه حضرت ابراهیم ع) از خداوند سبحان کیفی ،زنده کددردن مردگددان
را در روز قیام ،سؤال میکند .پروردگددار عددالم در پاسدخِ او میفرمایدد :آیدا بددر قدددرت
مولقه من در زنده گردانیدن مردگان) ایمان نداری؟ حضددرت خلیدل ع) میفرمایدد :آری
ایمان دارم؛ امالا میخواهم دلم مومئن شود به چشم خددود امددر احیدای مددوتی را ببیدنم و بدده
مرحلةیقین برسم).
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صفوان بن یحیی میگویدد از حضددرت رضددا ع) پرسدیدم :آیدا حضددرتِ خلیدل ع) در
سخن خداوند سبحان تردید داش،؟! فرمود :نه ،آن حضرت بر قدددرت خداونددد تعددالی در
زنده کردن مردگان یقین داش،؛ امالا میخواس ،آن را آشکارا و به دیددة عیدان بینددد و بددر
یقینش افزوده شود و از علم الیقین به عین الیقین برسد.
توضیح دیگری نیز دربارة این آیده از امددام رضددا ع) نقددل شدددهاسدد .،در عیدون اخبددار
الرالضا ع) با ذکر اسناد از علی بن محمالد جهم روای ،کرده کدده گفدد :،در مجلد

مددأمون

حاضر شدددم ،حضددرت رضددا ع) نیدز حضددور داشدد .،مددأمون از ایشددان پرسدید :مگددر شددما
پیدامبران ص) را معصددوم نمیدانی دد؟ حضدرتش فرمددود :چددرا؟! مددأمون گفدد :،پ د چددرا
حضرت ابراهیم ع) گف« :،ر ِّ ارِندی کید تُح ِیددی المددوتی ؟  .امددام ع) فرمددود :خداونددد
بزرگ بر حضرت ابراهیم ع) وحی کرده بود که یکی از بندگانم را به مقام خلال ،خددواهم
رساند ،او بندهای اس ،که اگر از من بخواهد مردگان را زنده کنم ،چنان خدواهم کددرد؛ و
ابراهیم ع) با این تقاضا خواس ،بداند که آن مقام ارزانی اوس ،یا ندده؟ ر.ز؛ اباابددائی،
۴ :1387ن ،223الهیجی13۴0 ،ش1:ن .)263و گروهی دیگر بدددون اینکدده بدده نددام مبددارز
امامرضا ع) اشاره کنند این توضیح را در انگیدزة سددؤال حضددرت ابددراهیم ع) تفسدیر خددود
آوردهانددد ر.ز؛ میبدددی1331 ،ش1 :ن713؛ ش دبالر13۹7 ،هددد 8:؛ عالمددة برقع دی13۹۹ ،ق:
1ن.)125

 .۲مکر و ترفند آفریدگار هستی
﴿اهللُ یَستَهزِءُ بِهِم  ﴾...بقرهن.)15
﴿مَکَ ُوا و مَکَ َاهللُ  ﴾...آل عمرانن.)5۴
﴿یُخادِعونَ اهللَ َو هُوَ خادِعُهُم  ﴾ ...نساءن.)1۴2
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در این آیات ااهراً ریشخند و مکر و ترفند و خدعه و فریبکاری به خداوند سبحان
نسب ،داده شدهاس .،علی بن فضال از پدرش روای ،کرده که از حضرت رضا ع) دربارة
اسناد این صف،ها به ذات باری تعالی سؤال کردهاس،؛ امام ع) به او فرمود :خداوند
تبارز و تعالی هرگز کسی را ریشخند نکند و با او مکر و ترفند نورزد و او را نفریبد؛ اما
او ریشخند کنندگان و مکرورزان و فریبکاران را کیفر دهد؛ و این آیات بیانگر کیفر و
مجازات خداوند سبحان به استهزاء و ترفند و نیرنگ افرادی اس ،که خود دارای این
صف،های نکوهیده بودهاند ر.ز؛ عواردی1۴06 ،ق1:ن.)318
گفتنی اس ،که اسناد این صددفات بدده ذات حددق تعددالی از بددا مشدداکله اسدد .،ر.ز؛
تاربخش۴3 :13۹2 ،تا.)۴8

 .۳مُهر نهادن خداوند بر دلها و گوشها و ...
﴿خَتَمَ اهللُ عَلی قُلُوبِهِم َو عَلی سَمعِهِم ﴾ ...بقرهن.)7
ابراهیم بن ابومحمد میگوید :از امام رضددا ع) توضدیح و تفسدیر آیدة ﴿خ تم اهللُ عل ی

قلوبهم و  ﴾...را پرسیدم .حضرتش فرمود« :ختمم همان مهر زدن حق تعالی) بر دل و روح
و ذهن و ضمیر) کافران اس ،،و این کیفر کفرورزی آنددان اسدد،؛ همانگوندده کدده در آیدة
دیگری خداوند عزال وجلال میفرماید﴿ :بَل طَبَ عَ اهللُ عَلَیه ا بِکُف ِهِم فَالیُّمِن ونَ إل ا قَل یالً﴾
نسان.)155
خداوند بدده دلیدل کفرورزیشددان بددر دلهایشددان مهددرزده و فقددط اندددکی از آنددان ایمددان
میآورنددد .راوی در ادامددة سددخنش میگوی دد :از امددام ع) پرس دیدم :آی دا خداونددد سددبحان
بندگانش را بر انجام دادن گناه مجبور میکنددد؟ حضددرت ع) فرمددود :ندده مجبددور نمیکنددد
بلکه آنان را در انجام دادن و ندادن آن) مخ الیر گردانیده ،و به آنان مهل ،دادهاس ،تا توبه
کنند.
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راوی میگوید :از امام ع) پرسدیدم خداونددد چگوندده بندددگانش را بدده اعمددالی مکلالد
میکند که ااق ،انجام دادن آنهددا را ندارنددد؟ حضددرتش ع) فرمددود :هرگددز ایدن کددار را
فصدل،ن.)۴6
نمیکند؛ زیرا خود [در قرآن کریم] فرمودهاسَ ﴿ :،و ما رَبكَ بِظَلامٍ لِلعَبی د﴾ ال
آنگاه فرمود :هرک

گمان کند = معتقد باشد) که خداوند کریم بندگانش را بددر انجددام

دادن گناه مجبور یا بر کارهایی فراتر از ااق ،و تواناییشان مکلال

میکنددد ،قربددانی او را

نخورید و گواهی او را نپذیرید و پش ،سر او نماز نخوانیدد و بدده او زکددات ندهیدد ر.ز؛
عواردی 1۴06ق1 :ن.)31۹
بعضی از مفسالران نیدز بدده توضدیح امددام ع) در موضددوع «خددتم قلددو اشدداره کردهانددد
ر.ز؛ شبالر 13۹7ق ،۴0:ابرسی 137۹ق1:ن .)۴۴علالامه اباابائی فرمود ...« :خداونددد مهددر
نهادن بر دلها و گوشهای آنان را به خود نسب ،داده و پرده برافتددادن بددر چشمهایشددان را
به خودشان؛ از آن فهمیده میشود کدده در ایدن گوندده افددراد دو نددوع حجددا وجددود دارد:
حجابی از ناحیة خودشددان و حجددابی از اددرف خداونددد بددر اثددر کفددر و نافرمددانی آنهددا...
اباابائی ،بیتا1:ن .)6۴آی،اهلل صادقی میگوید ...« :ایدن مهدر بدر دلهددای اینددان  ...خددود
جزائی اس ،دنیوی ،که برخاسته از اصرار اینان به کفددر اسدد ،،و جبددری هددم نیسدد ،،زیدرا
اینان خود زمینه ساز چنین وضعی بودهاند؛ چنان که آیدات متعددالی بددر ایدن حقیقدد ،گددواه
اسدد ،ر.ز؛ صددادقی تهران دی1 :13۹0 ،ن .)38مف الس دران دیگددر «خددتم قلددو را کنای ده از
رسیدن مخالفان خدا به نهای ،عناد و کوردلی دانستهاند ،گویی بر دلهایشان مهرزده شددده
اسدد ،و هددیچ دانددش و آگدداهییی در آنهددا نفددوذ نمیکنددد ر.ز؛ مغنیدده13۹8ق 8:؛
فریدوجدی ،بیتا.)۴:
البته در کتا احتجار توضیح دیگری دربارة آیدة شددریفه از امددام حسددن عسددکری ع)
نقل شده اس ،که فرمود ﴿خَتَمَ اهللُ عَلی قُلُوبِهِم» ال وَسَ مَها بِس مَۀٍ تع فه ا م ن یش اء م ن

مالئکته إذا نظ وا الیها ب أنهم الیّمن ون؛﴾ یعندی خداونددد نشددانه گذاشددته اسدد ،بددر دلهددا و
گوشهای آنان تا مالئکه آنان را به آن نشانها بشناسند و بدانند که این گددروه از معاندددین
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کفرهاند ر.ز؛ الهیجی13۴0 ،ش1 :ن .)10و بعضی از مفسالران بدون اشاره به نددام مبددارز
امددام یددازدهم ع) همددین توضددیح را در تفسیرشددان آوردهانددد ر.ز؛ شددبالر13۹7 ،ق۴0:؛
ابرسی13۹7 ،ق1 :ن.)۴۴

 .۴هاروت و ماروت
ت  ﴾...بقرهن.)102
ت و مارو َ
﴿ َو ما اُنْزِلَ علی الْمَلَکَیْنِ ببابِلَ هارو َ
آنچه بر دو فرشته هاروت و ماروت در بابل فرود آمد.
یوس

بن محمد روای ،میکند کدده بدده امددام حسددن عسددکری ع) گفتنددد :گروهدی از

پیرامونیان ما معتقدند که هاروت و ماروت دو تن از فرشتگان بودند که خداوند سبحان بدده
هنگام فزونی عصیان و تباهکاری آدمیان آنان را با فرشتهای دیگر به زمدین فرسددتاد و آنددان
شیفتة زنی به نام زهره شدند و شرا خوردند و شخصی را به ناحق کشددتند و میخواسددتند
با او) زنا کنند؛ و خداونددد سددبحان بدده کیفددر ایدن گناهددان) آنددان را در چدداهی) در بابددل
زندانی کرده) عذا میکرد؛ و جادوان دانش سِحمر را از آنددان میآموختنددد؛ آن زن نیدز
به کیفر فریفتن آنان) مسخ شد و به صورت ستارة زهره درآمد:
«چون زنی از کار بد شد روی زرد

مسخ کرد او را خدا و زهره کرد
مولوی1: 1363 ،ن)3۴

امام ع) فرمود :پناه بر خدا از این سخن! فرشتگان خدددا معصددوم و از کفددر و تبدداهی بدده
الواف خدا مصونند؛ خداوند تبارز و تعالی دربارة آنان میفرمایدد﴿ :ال یَعصونَ ما أَمَ َهُم

َو یَفعَلُونَ ما یُّْمَ ونَ﴾ تحریمن :)6آنان از فرمودة خدا سرکشی نکننددد و آنچدده فرمددان داده
ت َو األرضِ َو مَن عِندَهُ ،الیَستَکبِ ونَ عَن
همان کنند؛ و نیز میفرماید﴿ :و لَهُ مَن فی السَّماوا ِ
عِبادَتِهِ َو ال یَستَحسِ ون .یُسَبِحونَ اللَّیلَ َو النَّهارَ ،ال یَفتَ ونَ﴾ انبیدان 1۹و  )20آنددان کدده در
آسمانها و زمینند و آنان که نزد اویند ،از عبددادت او گردنکشدی نکننددد؛ و خسددته نشددوند.
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ن عنددده در ایدن کریمدده،
شب و روز او را تسبیح کنند ،و سستی نورزند)؛ که منظور از «مد م
فرشتگانند .و نیز میفرماید:
﴿بَل عِبادٌ مُکْ َمونَ الیَسبِقُونَهُ بِالقَولِ َو هُم بِأَم ِهِ یَعمَلُون ،یَعلَمُ ما بَینَ أَیدیهِم َو ما خَلفَهُم

و ال یَشفَعُونَ إلا لِمَن ارتَری و هُمْ مِن خَشیَتِهِ مُشفِقُون﴾ انبیان  )28-26بلکه آنان بندددگانی
بزرگوارند که بر سخن او پیشی نگیرند و به فرمانش کار کننددد؛ آنچدده رو بدده روی آنددان و
پش ،سر آنان اس ،،میداند؛ و جز به کسی که خداونددد راضدی اسدد ،شددفاع ،نکننددد؛ و
آنان از خشی ،و عظم ،و کیفر) او هماره ترسانند).
سپ

فرمود :اگر چنین بود ذات اقدس اهلل –عزال وجلال -این فرشتگان را ماننددد پیدامبران

و امامان ع) در زمین جانشین خود میگردانید؛ و الزمة این اعتقاد این اس ،که پیدامبران و
امامان نیز –العیاذ باهلل -مرتکب قتل نف و زنا شوند.
سپ فرمود :آیدا نمیداندی کدده خداونددد سددبحان هیچگدداه جهددان را از پیدامبر ص) یدا
امام ع) –از جن بشر -خالی نگذارد؟! آیا خداوند – عدزال وجدلال -نفرمددوده اسددَ ﴿ :،و م ا
أرسَلناکَ مِن قَبلِكَ مِن رَسُول إلا رِجاالً نُو ِی إلَیهِم مِن أهلِ الْقُ ل﴾ یوسد ن  )10۹و

پیش از تو نفرستادیم –از اهل آبادیها -پیامبری را به سوی مددردم) مگددر مرداندی کدده بددر
ایشان وحی کردیم)؟؛ یعنی خداوند اعالم میکند که او فرشتگان را بدده زمدین نمیفرسددتد
که امام یا حاکم باشند و فقط آنها را به سوی پیامبرانش گسیل میدارد.
راوی ادامه میدهد که به حضددرتش عددرض کددردیم :بنددابراین ابلدی نیدز از فرشددتگان
ن بددود .آیدا ایدن سددخن خداونددد -عدزال وجدلال -را
نبودهاس،؛ فرمود :نه؛ بلکدده از گددروه جد ال
نشنیدهای که میفرماید ﴿ َو اِذْ قلنا للمالئکۀ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِال ابلیسَ کان مِنَ الجنِ﴾

که ن)50؛ و به یادآور زمانی را که به فرشتگان گفتیم :بدده آدم ع) سددجده کنیدد؛ همددة
ن بددودن او تصددریح
آنان سجده کردند جز ابلی ) در این آیه خداوند –عدزال وجدلال -بدده جد ال
فرموده؛ و در آیة دیگر میفرماید﴿ :و الجانَّ خَلَقْناه مِن قبلُ مِن نار السَّموم﴾ حجرن)27؛ و
ش سوزان.
جانال را بیافریدیم پیش از این ،از آت ِ
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امام حسن عسکری ع) ادامه داد :پدرم از جدالم از حضرت رضا ع) ،او نیدز از پدددرانش

نقددل میفرمایددد کدده رسددول خدددا ص) فرمددود :همانددا خداونددد –عددزال وجددلال -مددا – آل
محمد ص) -و پیامبران و فرشتگان مقرال را از میان دیگران) برگزیدد؛ و انگیدزة ایدن آن
بود که او به علم سابق خود) میدانس ،که اینان کدداری نکننددد کدده از والید ،خداوندددی
خارر شوند و عصمتشان خلل پذیرد و مستوجب عذا و کیفر االهی گردند.
به حضرتش عرض کردند :روای ،کردهاند که هنگامی که رسول خدددا ص) علدی ع)
را به امر خدا) به امامدد ،تعیددین و منصددو فرمددود؛ خداونددد سددبحان والید ،او ع) را در
آسمان بر گروههایی از مردم و فرشتگان عرضه کرد و آنان از پذیرفتن آن سددر بدداز زدنددد؛
پ خداوند سبحان به کیفر این سرکشی) آنان را به صورت قورباغههایی مسخ گردانید!
امام ع) فرمود :پناه بر خدا! اینان بر ما دروو بسته و افترا زدهاند .فرشتگان مانند پیامبران
و رسوالن دیگر ،پیامآوران االهی به سوی مردمند .آیا [پیامبران] به خداوند سددبحان کددافر
میشوند؟!
گفتیم :نه.
فرمود :فرستگان نیز چنینند .مرتب ،آنان بزرگ اس ،و وایفهای بسیار سنگین و مهمالی
بر دوش دارند ر.ز؛ عواردی1۴06 ،ق1:ن.)323-321
گفتنی اس ،که :امام رضا ع) در جای دیگر نیز از اعتقاد باالِ معروف دربارة هاروت
و ماروت انتقاد کرده میفرماید :هدداروت و مدداروت دو فرشددته بودنددد کدده بده مددردم سددحر
میآموختند تا آنان از سحر جادوان دوری جسته و مکر و نیرنگشان را باال کنند؛ و به هر
کدده علددم سددحر یداد میدادنددد ،تأکیدد میکردنددد کدده ﴿إنم ا نَح نُ فِتنَ ۀٌ ،فَ ال تَکفُ ﴾

ک
بقرهن)102؛ همانا ما مایة آزمایشیم؛ مبادا کافر شوید .امالددا گروهدی از مددردم بدده نهدی آنددان
توجه نکرده و از علم سحر در راه گناه سود جسته ،میان زنان و شوهران جدددایی افکندنددد.
ِضدارین مِددن أحددال اِالال بِدهللذنِ اهللِ
خداوند –عزال وجلال -دربددارة آنان)میفرمایدد« :و مددا هُددم ب ال
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بقرهن )102آنان به کسی زیان نمیرساندند مگر به اِذن خداوند)؛ یعنی به علم او .ر.ز؛
عواردی ،همان1 :ن.)323
باید توجه کنیم که نباید ایدن فرمددودة امددام ع) را بددر جبددر و رضددای ،خداونددد سددبحان
نسب ،به تباهکدداری سدداحران حمددل کندیم .اذن خداونددد تبددارز و تعددالی غیدر از رضددای،
اوس،؛ إذن او اعوای استعداد و توانایی در زمینههای مختل

ن اسد،؛ امالددا
بدده انسددان و جد ال

رضای ،ندارد که این عواها در راه گناه و فساد که خود ذات اقدسش بارها آفریددههایش
را از آن منع کرده ،به کار گرفته شود .و به همین دلیدل اسدد ،کدده نیکوکدداران را پدداداش و
بدکاران را کیفر میدهد؛ زیرا آنان به اختیار خودشان و با وجودِ امر و نهی آفریدگارشددان
گناه یا ثوا میکنند.

 .۵اولوالعلم کیاناند؟
﴿شَهِدَ اهللُ أنَّهُ ال اِلهَ اِال هُوَ و المَالئِکۀُ َو اولوا العِلمِ قائِماً بِالقِسطِ﴾ آل عمرانن.)18
ع الیاشی روای ،میکند از حضرت رضا ع) پرسیدم :منظور از «اولوا العلم قائماً بالقسط
در این آیه کیسدد،؟ ﴿شَهِدَ اهللُ انه ال إِلهَ اِال هُوَ َو المَال ِئکَۀُ َو اولوا العِلمِ قائِم ا بِالقِس طِ﴾ آل
عمرانن )18خداوند گواهی داده اس ،که معبودی جددز او نیسدد ،و فرشددتگان و صدداحبان
علم نیز؛ و اوس ،که عدال ،را برقرار میکند).
حضرتش ع) فرمود« :او امام معصوم) ع) اس ،ر.ز؛ عواردی ،همان1 :ن.)32۴

 .۶گناهان کبیره
﴿ َو اِن تَجتَنِبُوا کَبا ِئ َ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾...نساءن.)31
ع الیاشی روای ،کرده اس ،که در حضور حضددرت رضددا ع) ایدن آیده را خواندنددد ﴿اِن

تَجْتَبِنُوا کبائ َ ما تُنْهَون عَن هُ﴾ نسددان)31؛ اگددر از گناهددان کبیدره کدده نهدی شدددهاید ،دوری
جویید.
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حضرتش ع) فرمود :منظور از «کبائر ب،پرستی ،شرابخواری ،خونریزیِ ناحق) ،آزار
دادنِ پدر و مادر ،تهم ،زدن به زنان شوهردار ،فرار ازجنگ و جهاد ،و خوردن مددال یتدیم
اس ،ر.ز؛ عواردی ،همان1 :ن.)325
در روایتی دیگر که در تفسیر مجمع البیدان از حضددرت عبدددالعظیم حسددنی از حضدرت
رضا ع) از حضرت موسیبن جعفددر ع) آمدددهاسدد ،،عمددرو بددن عبیدد بصددری از حضددرت
صادق ع) از گناهان کبیره سؤال کرده و حضرت ع) بزرگتددرین آنهددا را شددرز بدده خدددا
دانسته و سپ

آنها را چنین بیان فرموده اس :،نومیدی از رحم ،خدا ،آزار دادن پدددر و

مادر ،خون ناحق ریختن ،تهم ،زنا بدده زنددان شددوهردار،خوردن مددال یتدیم ،فددرار از جهدداد،
ربدداخواری ،جددادوگری ،زنددا ،سددوگند دروو خددوردن ،خیاندد ،در اماندد ،،ندددادنِ زکددات
واجب ،شهادت دروو دادن و یا شهادت ندادن در جایی که شاهد بودهاند) ،شرابخواری،
ترز نماز .و البته برای هددر مددورد هددم آیدهای از قددرآن کددریم شدداهد آوردهاسد ،ر.ز؛
ابرسی۴-3: 137۹ ،ن.)3۹

 .۷همپیمانان حقیقی وارثان
ت اَیْم انُکُمْ ﴾...
﴿ َولِکُلٍّ جَعَلنا مَوالِیَ مِم ا تَ َکَ الوالِ دانِ و األق َبُ ونَ و ال ذینَ عَقَ دَ ْ

نسان.)33
و برای هرک وارثانی قرار دادهایدم از آنچدده مددرده برجددای) گذاشددتهاسدد،؛ پدددر و
مادر ،و نزدیکان ،و کسانی که هم پیمان شدهاید با آنان .)...
حسن بن محبو میگوید :به امام رضا ع) نامهای نوشددتم و «الالددذین عقدددتم ایممددانُکُمم
کسانی که دس ،راس ،شما با آنان پیمان بسته اس،؛ در اصوالح فقه این عهد و پیمان را
ضمان جریره گویند) را از حضرتش ع) سؤال کردم.
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امام ع) فرمود :منظور از آنان امامان معصوم) ع) میباشند کدده خداونددد سددبحان عقددد
والی )،آنان را با دس،های راس ،شما بسته اس ،ر.ز؛ عواردی1۴06 ،ق1 :ن.)325
گفتنیاس ،که برخی از مفسالران کتا الهی ایدن گددروه را بدده «همسددران مددرده تفسدیر
کردهاند .در تفسیر المیزان میفرماید« ... :الَّذین عقدددت ایمددانُکُم بدده زن یدا شددوهر منوبددق
میشود ...و این از با کنایه اس ،زیرا مددردم در قراردادهددا بددا یکدددیگر دسدد ،میدهنددد؛
یعندی آنددان کدده می دان شددما و ایشددان پیونددد ازدوار برقددرار شددده اسدد ،ر.ز؛ اباابددائی،
بیتا8:ن 17۹و  180و قرشی138۴ ،ش 5:ن .)25و برخی دیگر آنان را کسانی دانستهاند کدده
در زمان جاهلی ،میان آنان و مرده پیمانی بسته شده بوده اس ،که در جنگ و صلح با هددم
همراهی کننددد ر.ز؛ صددابونی1۴21 ،ق1 :ن۴1۹؛ شدبالر13۹7 ،ق113 :؛ مغنیده۹0: 13۹8 ،؛
عالمددة برقع دی13۹۹ ،ق1:ن)231؛ کدده بددا نددزول آی دة ﴿اُولُواالَر

امِ بَعرُ هُم اَوْل ی بِ بَع

﴾

انفالن )75این حکم منسور شده-اس .،و به نظر برخی از مفسالران این پیمددان شددامل بندددة
زرخریدی اس ،که شخص مرده در زمان حیاتش با او قرارداد بسته که هرگونه زیان بدده او
رسد ،پ

از مرگش جبران شود ر.ز؛ صادقی تهرانی1 :13۹0 ،ن.)375

 .۸صاحبانِ حقیقی امانتها
ت الی أهلِها ﴾..نساءن.)58
﴿أنْ تُوَدوا األمانا ِ
این که امان،ها را به صاحبان و شایستگان آنها برگردانید.
محمالد فُضیل از امام رضا ع) پرسید مراد از «اهل در این آیه چه کسانی هستند؟
حضرتش ع) فرمود :منظور از «اهل امامددان معصددوم ع) از آل محمددد ص) و مددراد از
«امانات « ،امام ،اس ،که امام پیشین آن را به امام پسین میدهد و شخص دیگددری را بددر
این امر بر نمیگزیند و آن را از او دریغ نمیکند ر.ز؛ عواردی1۴06 ،ق1:ن.)325
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شبالر به اختصار و الهیجی به اور مبسوط و با ذکر منابع ایدن وجدده را بیدان کددردهاسدد،
ر.ز؛ الهیجی13۴0 ،ش1 :ن۴۹۴-۴۹3؛ شبالر.)117: 13۹7 ،
ابرسی نیز آن را جزء یکی از وجوه در تفسیر آیه ذکر فرموده اس ،ر.ز؛ ابرسدی،
137۹ق۴-3 :ن.)63
امالا بیشتر مفسالران «امانات را عام گرفته و آن را به «امانات مالی و معنوی -مانند علددوم
و معارف حقاله -تفسیر کردهانددد کدده سدزاوار اسدد ،دارنددگان بدده جویندددگان آن برسددانند
ر.ز؛ اباابائی ،بیتا8:ن .)225مغنیه میگویدد﴿ :االمانۀ ،کل ق َوجَبَ الوفاءُ به؛ َو مَ ن

عَصی فقد رَتَعَ فی الخیانۀ﴾ ر.ز؛ مغنیه13۹8 ،ق.)۹۴ :
آی،اهلل صادقی تهرانی مینویسد« :االمانات کلال امان،های مددادالی و معنددوی را شددامل
اس ،،و از جمله امان،های معنوی نزد «اهل وحی اس ،،که ویژة پیامبران الهی میباشددد،
و نیز امان ،خالف ،رسال ،میباشد ،که در اختصاص معصددومان برگزیدده اسدد ...،آنچدده
خدا به مکلالفان عنای ،فرموده ،کلالاً امان ،اسدد ،ندده بخشددش اسددتقاللی؛ فورتهددا ،عقلهددا،
تدبالرها  ...اموال و اوالد امانات ربالانی میباشددند کدده بایسددتی روز رسددتاخیز بدده محضددر حددق
تقدیم گردند  ...ر.ز؛ صادقی تهرانی13۹0 ،ق1:ن.)۴02-۴01
علالامه اباابائی میفرماید :صدر حدیث که «اماندد ،را بدده «امامدد ،تفسدیر کددرده) از
اریق بسیاری از ائماله روای ،شده و ذیلش دلیل بر آن اسدد ،کدده از بددا جریدان کلالدی در
مصادیق اس .،آیه در مولق حکم و اعوای هر ذی ح القی ،حقش را نازل شددده؛ و بددا مددورد
منوبق میگردد ر.ز؛ اباابائی ،بیتا8:ن.)23۴-233

 .۹حواریّون عیسی(ع)
﴿قال الحواریون نَحنُ أنصارُ اهلل ﴾ ...آل عمرانن.)52
حواریان گفتند :ما یاران خداییم. ...
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احمد بن محمالد سعید از پدرانش نقل میکنددد کدده بدده حضددرت رضددا ع) گفتنددد :چددرا
آنان یاران حضرت مسیح ع)) را «حواریالون نامیدهاند؟
حضرتش فرمود :مردم باورمندند که آنان گازر بودند و جامددهها را از چددرز و شددور
پاز میکردند؛ امالا ما معتقدیم آن از «الخبز الحُوار =نان سفید) مشتق شده اس،؛ و آنددان
را از این جه« ،حواریالون نامیدهاند که دلهایی پدداز و جانهددایی روشددن و بددا اخددالص
داشتند و دیگران را با موعظه و اندددرز و تددذکالر از پلیددی گندداه و تبدداهی بازداشددته ،توهیدر
میکردند.
در پدی فرمددودة امددام ع) از او ع) پرسدیدند :چددرا پیدروان حضددرت عیسدی ع) «نصدارا
خواندهاند؟
آن حضرت ع) فرمود :زیرا آنددان از اهددل آبددادییی بدده نددام «ناصددره در شددام بودنددد و
حضرت مریم و عیسی ع) بعد از بازگش ،از مصر آنجا سکنی گزیدند ر.ز؛ عواردی،
1۴06ق1:ن.)330
مفسالران دیگر نیز به این موضوع اشاره کردهاند .الهیجدی بدددون ایدن کدده نددامی از امددام
رضا ع) به میان آورد هر دو وجه را نقددل کددردهاسدد ،ر.ز؛ الهیجدی13۴0 ،ش1:ن.)328
شبالر آنان را یاران خاص حضرت عیسی که دلهایی پاز و ن الی،هایی خالص داشتند معندی
کرده و ریشة آن را واژة «حور =سفیدی خالص) دانسددته اسدد ،شدبالر .)۹1:مغنیده و فریدد
وجدی نیز بر همدین عقیدهانددد ر.ز؛ مغنیده13۹8 ،ق63:؛ فریدوجدددی ،بیتددا .)71:علالامدده
اباابائی تصریح فرموده که «قرآن شری این لفظ را جز دربارة اصحا خاص حضددرت
عیسی ع) اسددتعمال نکددرده اباابددائی6:ن)28؛ امالددا در روایدات دربددارة یداران مخصددوص
حضدددرت رسدددول ص) و ائمالدددة ااهدددار ع) نید دز بددده کدددار رفتددده اسددد ،ر.ز؛ قرشد دی،
138۴ش2:ن.)1۹5
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 .۱۰مصداقهای خاص در آیهای از سورة انعام
ت األرضِ و الرَطْبٍ و ال ی ابِسٍ إِال ف ی
﴿ما تَسْقُطُ مِن ورقۀٍ اال یَعْلَمُها و ال بۀٍ فی ظُلُما ِ

ب مُبین﴾ انعامن)5۹؛ فرو نمیافتد هیچ برگی و نه دانهای در تاریکیهای زمین؛ جز این
کِتا ٍ
که خدای سبحان) آن را میداند و هیچ تر و خشکی نیس ،،مگر در کتابی روشن.
حسینبن خالد میگوید :از حضرت رضا ع) این آیه سؤال را سؤال کردم.
حضددرتش فرمددود« :ورقددة بچددهای اسدد ،کدده از شددکم مددادرش ناتمددام و پددیش از
چهارماهگی فرو میافتد.
عرض کردم« :وال حبالة یعنی چه؟
فرمود :منظور از «حبالة بچهای اس ،که در شکم مادر اس ،و کامل و چهارماهه شددده،
امالا پیش از والدت از شکم مادر فرو میافتد.
پرسیدم« :وال راب یعنی چه؟
ُضدغه اسدد ،کدده در رحددم قددرار دارد امالددا هنددوز کامددل نیسدد ،و
فرمود :منظور از آن «م م
خلق ِ،آن دگرگون نشده اس.،
پرسیدم« :وال یاب ال یعنی چه؟
فرمود :بچة کامل خلق ،اس.،
پرسیدم :معنی «فی کتا ال مُبین چیس،؟
فرمود :منظور امام مبین اس ،ر.ز؛ عواردی1۴06 ،ق1:ن.)331
امالا این تفسیر با روایتی که از امام ع) در توضیح این آیه نقل شده اندکی تفاوت دارد.
ابو ربیع شامی از حضرتش نقل میکند که در تفسیر این کریمه فرمود« :مدراد از سددقط
ورقه افتادن بچه اس ،ناتمام از شکم مادر؛ و مراد از «حبالة پسددر فرزنددد) تمددام خلقدد،؛ و
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مراد از المات ارض ،ارحام مادران اس ،که محل اوالد اسدد،؛ و مددراد از «راددب کسدی
اس ،که در قید حیات باشددد؛ و از «یداب

آنچدده آنکدده) قددبض روح او کددرده باشددند؛ و

مولب مُراد) از «کتا مبین امام ااهر اس ،،و در تفسدیر ایدن کلمددات عالیدات احادیدث
دیگر مختل

به نظر رسیده؛ اهلل اعلم بحقایق االمور الهیجی13۴0 ،ش1:ن.)768

علالامه اباابائی :بعد از اشاره به روای ،یداد شددده مینویسددد« :ایدن رواید ،را کلیندی و
صدوق نیز از ابن ابی الرالبیع از آن جنا

امام صدادق ع)) نقددل کردهانددد؛ قمدی هددم آن را

بدون ذکر سند نقل کرده ،ولکن روای ،بر ااهر آیه منوبق نمیشددود؛ نظیدر ایدن رواید،،
روای ،دیگری اس ،که ع الیاشی آن را از حسین بددن سددعید از ابدی الحسددن ع) نقددل کددرده
اس ،اباابائی13 :13۴6 ،ن.)236
مفسالران در نگاهی کلالی و عمومی جان کالم را در این آیده توصدیفی از علددم بیکددران
خداوند سبحان دانستهاند« :در این آیه تمامی در هددای کلیددها؟) کدلال غیدو ربددانی در
انحصار خدددا خوانددده شددده ،کدده یدافتن آنهددا هددم در بُعددد دانسددتن و شددناختن در انحصددار
خداس ،تا چه رسد به کار بستن آنها .و این که هیچ برگی از هیچ درختدی فددرو نمیافتددد
مگر آنکه خدا میداند؛ چنان که علمش را در انحصار خدا دانسته ،فرو افتادنش را نیز بدده
علم او میداند؛ و باألخره هر تر و خشکی –که به معنی هرگونه موجودی اس -،در پرتددو
علم و قدرت ربالانی دانسته؛ که هر دوی کتا تکوین و تشریع را شدامل اسدد،؛ و ایدن جددا
«مبین که به معنی بیانگر اس ،تشریعش را تنها به وسدیلة وحدی و تکددوینش را مسددتقیماً بدده
ارادة الهی دانسته ،و در هر دو صورت این کتا که نزد خداس ،نسب ،بدده هددر دو بیدانگر
اس ،ر.ز؛ صادقی تهرانی13۹0 ،ش2:ن.)1۴1
به نظر میرسد که امام رضا ع) و معصومان دیگر به تأویدل آیده شددریفه و مصددداقی از
مصادیق گوناگون آن اشاره کرده باشند.

سراج منیر؛ سال  ،۱۰شمارة  ،۳۵تابستان ۱۳9۸

53

 .۱۱مسأله رؤیت خداوند
﴿ال تُدرِکُهُ األَبصارُ َو هُوَ یُدرِکُ األَبصارُ َو هُوَ اللطیفُ الخَبی ﴾ انعامن.)103
چشمها او را درز نکند ،و او چشمها را درز کند و او باریک بین آگاه اس.،
ابو عبداس ذوالرالیاسددتین میگویدد :بدده حضددرت رضددا ع) گفددتم :فدددای ،شددوم دربددارة

«رؤی ،کیفی ،دیدن خدای سبحان) –که مردم در آن اخددتالف نظددر دارنددد -مددرا آگدداه
فرما .گروهی از آنان معتقدند که او را به چشم ااهر توان دیدد و گروهدی باورمندنددد کدده
نتوان.
حضرتش فرمود :ای ابوعباس هر ک خدای سبحان را بدده صددف،هایی توصدی کنددد
که او خودم خویشتن را به آنهددا وصد نکددرده ،بزرگتددرین دروو را بددر خدددا بسددته اسدد.،
خداوند سبحان میفرماید ﴿ال تدرکه االبصار ﴾...انعددامن)103؛ ایدن «أبصددار چشددمهای تددن
نیستند ،بلکه دیدگان دل و باانند .اوهام و تصدوالرات انسددان) هرگددز بددر او دسدد ،نیابنددد و
کیفی ،ذات او درز نشود ر.ز؛ عواردی1۴06 ،ق1 :ن.)333
امام رضا ع) در جای دیگدر «اِبصددار العیدون = دیددن چشددمها) را در ایدن کریمدده بدده
«اوهام القلو تفسیر کرده ،میفرماید« :اوهامُ ال ُقلُو ِ أکبرُ مِن ابصارُ العیونِ فهُو التُدرِکُدهُ
األوهامِ و هُو یُدرِزُ االوهام الهیجی1:ن)80۴؛ و جان مایدة سددخن ایشددان ایدن اسدد ،کده
خدا معقول عقول و متوهالم توهالمات بشری نمیشود .روی ،بصری او محددال اسدد ،و مددراد
از این رؤی ،،رؤی ،قلبی اس.،
مسألة رؤی ،خداوند مسأله مهمی اس ،که فالسفه و عرفا و متکلمان معتزلی و اشددعری
و شدیعی و سدنی در آن اخدتالف دارنددد و بحثهددای فددراوان کردهانددد .آنچدده از حضددرت
رضا ع) به اختصار نقل شد اجمال نظر اهل بی ،عصم ،و اهارت ع) دربددارة ایدن مسددأله
اسدد .،بددرای تفص دیل بیشددتر ر.ز؛ ابوالفتددوح رازی1382 ،ق11 :ن332-330؛ اباابددائی،
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13۴5ش16 :ن .13۴-78مکددارم شدیرازی و همکدداران137۴ ،ش5:ن 381و 6ن360؛ تدوکاللی،
.)3۴ :13۹2

 .۱۲مؤذِّن روز جزا
﴿فَأَذنَ مُّذِنٌ بَینَهُم أنْ لَعْنَۀُ اهللِ عَلَی الظالِمینَ ﴾ ...اعرافن.)۴۴
پ آواز دهندهای میان آنان بانگ کند که :لعن ،خدا بر ستمگران باد.
محمد بن فضیل از امام رضددا ع) نقددل میکنددد کدده منظددور از «مددؤذالن در ایدن کریمدده
حضرت امیرمؤمنان ع) اس ،،کدده روز رسددتاخیز ندددا دهددد و همددة آفریددهها صدددای او را
بشنوند؛ و دلیل آن آیة ﴿ َو أذانٌ مِن اهللِ َو رَسُولِهِ﴾ توبهن )۴اس ،کدده خددود امیرمؤمنددان ع)
فرمود :آن «أذان منم ر.ز؛ عواردی1۴06 ،ق1 :ن.)33۴
به گزارش الهیجی این روای ،در اصول کددافی و مجمددعالبیدان نیدز آمدددهاسدد .،او در
ادامة سخن میافزاید« :ابددن عبدداس رواید ،کددرده کدده امیدر مؤمنددان ع) را در کتددا خدددا
اسمهاس ،که مردم آن را نمیشناسند و از جملة آن قول خدای تعددالی اسدد ،کدده فرمددود:
«فأذالن مُؤذِّنٌ ؛ و «مددؤذالن در ایدن آیده نددام نددامی آن حضددرت ع) اسد،؛  ...و آن حضددرت
فرمدددود :اال لعنددةُ اهللِ علددی الالدددذین کددذَّبُوا بِددوِالی ِتی و اسدددتخ ُفالوا بِحقالددی  ...الهیجددی،
13۴0ش2:ن.)37
امالا مفسالران قرآن غالبداً معندی آن را «منددادی -بدددون تعیددین جددن آن -ر.ز؛ شدبالر،
13۹7ق17۴:؛ مغنیه1۴21 ،ق166:؛ صابونی1۴21 ،ق1:ن6۹7؛ برقعی1:ن)378؛ و برخی نیدز
یکی از فرشتگان ر.ز؛ فریدوجدددی ،بیتددا )1۹۹ :دانسددتهاند .علالامدده اباابددائی نیدز آن را
«منادی یی از جن بشر دانسته و جن یا فرشته بودن او را مردود شمرده اسدد ،بدددون ایدن
که مصداق آن را مع الین فرماید ر.ز؛ اباابائی13۴5 ،ش15 :ن .)168-167قددرآنپژوهدی
دیگر ان را حضرت رسول اکرم ص) دانسته ،مینویسد« :این مؤذالنی که ندای لعندد ،را بددر
ستمکاران سرداد ،یک فرد از میدان کدلال شایسددتگان رسددالتی اسدد ،،و ابعداً وی حضددرت
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اقدس رسددول اهلل ص) میباشددد ،زیدرا بددا وجددود حضددرتش چندددان نددوبتی –بدده خصددوص
ویژگی -به دیگران نمیرسد؛ روی این اصل روایاتی که این اعالمگر را امیرالمؤمنین ع)
خوانده ،یا مردود اس،؛ و یا در حاشدیة اعددالم رسددول اهلل ص) خالفتدی همسددان بددا إعددالم
حضرتش میباشد ر.ز؛ صادقی تهرانی13۹0 ،ش2:ن.)1۹8

 .۱۳پوشیدن زینت در مساجد
﴿خُذُوا مینَتَکُم عِندَ کُلِّ مَسجِدٍ﴾ اعرافن)31؛ زین،های خود در هر سددجده گدداهی بددا
خود داشته باشید.
محمالد بن فضیل از امام رضا ع) نقل میکند که حضرتش فرمددود :مددراد از «زیندد ،در
این کریمه لباس اس ،ر.ز؛ عواردی1۴06 ،ق1:ن.)33۴
امام باقر ع) و امام صادق ع) نیز آن را بدده لبدداس گددزارش کردهانددد ر.ز؛ الهیجدی،
13۴0ش1 :ن)22؛ و معروف اس ،که امام حسددن ع) بدده هنگددام نمدداز بهتددرین و فدداخرترین
لباسهای خود را میپوشیده و به این آیه استناد میفرموده اس ،ر.ز؛ الهیجی ،همان)
مفسدران قددرآن نیدز آن را لبدداس پدداز و تمیدز دانسددتهاند ر.ز؛ مغنیده13۹8 ،ق16۴:؛
ال
فریدوجدددی ،بیتددا1۹6 :؛ ش دبالر13۹7 ،ق172:؛ عالم دة برقع دی13۹۹ ،ق1:ن .)37۴صددابونی
کریمه را چنددان معندی کددرده کدده گددویی از شدیوه امددام حسددن ع) پیدروی کددردهاسدد .،او
مینویسددد« :ای البسددوا افمخددر ثیددابکم و اامهرِهددا عنددد کددلال صددالة أو اددواف صددابونی،
1۴21ق1:ن.)۴۹1
علالامه اباابائی آن را به «زین ،معنوی که مناسددب بددا نمدداز و اددواف و سددایر عبددادات
باشد معنی کرده؛ و مینویسد« :معنی آیه بر میگردد به امر زین ،کردن نیکو بددرای نمدداز
و غی در آن  ...اباابددائی13۴5 ،ش15:ن .)110آن بزرگددوار در ادامددة تفس دیر آیددة همددان:
15ن )111-111۴بحث مستوفایی با عنوان «معنای اخرار زین ،و ایبالات رزق دارد که در
قسمتی از آن میفرماید «امر پروردگار به ضروریالات زندگی از قبیل لباس پوشیدن و خود
را آراستن از همین با اس ،که میخواهد تربیتش حتی در این گونه امددور سدداده و پدیش
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پا افتاده رعای ،شده باشد ،پ

کسی نگوید امر به پوشیدن لباس و تنظی

و آرایدش چدده

مفس دری دیگددر آن را بدده «دو زیندد ،روحددانی و جسددمانی
معنددا دارد؟ همددان15:ن .)11۴ال
گزارش کرده که «بایستی با لباس و بدن پاز و آراسته ،و روح پیراسته در سجدهگاههای
رسمی  ...حضور یاف ،صادقی تهرانی13۹0 ،ش2:ن)1۹0؛ و در ادامة سخنش فرزندان را
نیز – با استناد به کریمة ﴿المالٌ و البَنُونَ مینَ ۀُ الحَی اۀِ ال دُّنیا﴾ مدریمن – )۴6مشددمول آیدة

شریفه دانستهاس ،همان).

 .۱۴بلعم باعورا
﴿ َو اتْلُ عَلَیْهم نَبَأ الذل آتَیناهُ آیاتِنا فانْسَلَخ مِنْها فَاَتْبَعَ هُ الش یطانُ فَک ان مِ ن الغ اوینَ﴾

اعرافن.)175
و بر آنان بخوان خبر آن ک

را که آیات خود را به او دادیم و او از آنها جددا شدد،

او را شیوان به دنبال خود برد و او از گمراهان شد.
حسین بن خالد از حضرت رضا ع) روای ،کرده که بلعم باعورا از اسم اعظم بهرهمنددد
بود و دعای او پذیرفته میشد؛ سددرانجام بدده فرعددون متمایدل شددد؛ و هنگددامی کدده فرعددون
موسی و یارانش را دنبال میکرد ،فرعون از اوخواس ،بددر موسدی ع) و اصددحابش نفددرین
کند تا آنها از حرک ،باز مانند و فرعون آنان را گرفته ،بکشد .بلعم بر خر خددویش سددوار
شد تا به دنبال آنان برود ،امالا خر او از این کار خودداری ورزیدد؛ و بلعددم او را کتددک زد؛
خر به سخن آمد و گف :،وای برتو ،چرا مرا میزنی؟ آیا میخواهی با تددو بیدایم تددا پیدامبر
خدا و مؤمنان را نفرین کنی؟!؛ بلعم خشمگین شد و خر را زیر کتک کش .،و اسم اعظددم
از زبان او جدا گردیدد همددان گوندده کدده در قددرآن آمددده اسدد« :،فانسدلخ مِنهددا ...ر.ز؛
عواردی1۴06 ،ق1:ن.)335
برخی از مفسالران قرآن «فانسلخ مِنها ...را به کافر شدن بلعم تفسیر کردهاند .زمخشددری
میگوید « :ای کفر بهددا و بنددذها وراء اهدرِه زمخشددری1318 ،ق2:ن .)10۴-103توضدیح
ابرسی دربارة آن مؤیالد فرمایش امددام رضددا ع) اسدد« :،ای فخددرر مِددن العِلدمِ بِهددا بِالجهدلِ
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کالشی ِء الالذی ینسلِخُ مِن جِلدِه ابرسی137۹ ،ق۴:ن .)۴۹۹یکی از قرآن پژوهدان معاصددر
مورد آیه را بلعم با عورا دانسته امالا بهرهمندی او را از اسم اعظم نپذیرفته اس:،
منظور از «آیات در ایدن آیده نشددانههایی ویدژه و) ربالددانی اسدد ،کدده بدده ویژگددان داده
میشود ،و) به این شددخص از نظددر آزمددون داده شددده ،کدده او بدده جددای پاسدداری از ایدن
امتیازات و برخورداری از آنهددا بدده کلدی انکارشددان کددرده و بدده صد

گمراهددان پیوسدته

اس ...،و این که گفته میشود از جمله آیاتش اسم اعظم اس ،و با آن میخواس ،موسی
را گمراه کند  ...قابل پذیرش نیس ... ،زیرا اسم اعظم اسم لفظی نیس ،کدده بدده هددرک

و

ناک تعمیم داده شود ،بلکه حقیقتی اس ،معنوی که تنها به اهدل معندی در بعددد واال داده
میشود ،مانند معصومان ع) و أحیاناً همانندشان؛ و این خود از خدا محال اس ،که وسدیلة
نقض نبوت رسولش را به دس ،منافقی بسپارد ر.ز؛ صادقی تهرانی13۹0 ،ش2:ن.)2۴7
امالا مفسالران دیگر بهرهمندی او را از اسم اعظم تأییدد کردهانددد ...« :گمددان مددن ایدن
اس ،که او مقداری از همان علم را میدانسته کدده وزیدر سددلیمان ع) بدده وسدیلة آن تخدد،
ملکة سبا را از مساف ،زیادی پیش سلیمان حاضر کرد  ...و در نتیجة سددوء اسددتفاده از علددم
خود  ...آن علم از دستش رفته و مورد غضددب خدددا شدددهاسدد ،ر.ز؛ قرشدی13۴0 ،ش:
3ن.)286
علالامه اباابائی نیز این واقعه را مربوط به بلعم بددا عددورا دانسددته امالددا در گددزارش «آتیندداه
آیاتنا نظر خاصالی دارد« :به اوری که از سیاق کالم بر میآید معنای آوردن آیات تلد الب
به پارهای از آیات انفسی و کرامات خاصة باانی اس ،به آن مقداری که راه معرف ،خدددا
بر انسان روشن گردد ،و با داشتن آن آیات و کرامددات دیگددر دربددارة حددق شددک و ریبدی
برایش باقی نماند ...و انسالر تعبیری اس ،کنایی و مراد کناره جددویی او راه حددق پد از
پذیرفتن آن اس ...،اباابائی13۴6 ،ش16:ن.)23۴-233
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 .15امام ع) در آیة ﴿فَأنزلَ اهللُ سکینَتَهُ عَلی رَسُولِه﴾ توبه« ،)26:سددکینه را بدده «بدداد ی
پاکیزه تأویل فرموده که «هیأت و صددورت انسددان دارد و از بهشدد ،بددر میخیدزد و همددراه
انبیاء و اوصیاس ،عواردی1:ن.)338
ت فیه سکینۀٌ﴾ بقرهن)2۴8
 .16امام ع) «تابوت را در آیة ﴿إن آیۀ مُلْکِهِ أنْ یأتِیَکُمُ التابو ُ
به «سالح =ابزار) تفسیر میفرماید که «الدواح حضددرت موسدی ع) و تشددتی کدده دلهددای
انبیاء را در آن بشویند ،در آن بود همان1:ن .)337ااهراً مراد از «الواح چیزهایی بود کده
از حضرت موسی ع) و هارون به یادگار مانده بود و «تش ،نیز استعاره اسدد ،از مرتبددهای
از معرف ،و آگاهی.
 .17امام ع) «الصادقین را در آیة ﴿یا ایها الذین آمَنُوا اتقوا اهللَ و کونُوا مع الصادِقین﴾
توبهن )11۹به ائمه ااهار ع) و پیروان صادق آنان تفسیر فرمودهاس ،همان1:ن.)33۹
 .18امام ع) در توضیح آیة ﴿ َو قُلِ اعْمَلُوا فَسَ یَ ل اهللُ عَمَلَکُ م َو رَسُ ولُهُ َو المُّمِنُ ونَ﴾

توبهن )105فرمود :به خدددا سددوگند منظددور از «المؤمنددون حضددرت امیرمؤمنددان ع) اسدد،
همان1:ن.)33۹
 .1۹امام ع) در توضیح آیة ﴿نَسُوا اهللَ فَنَسِیَهم﴾ توبهن )67فرمود :فراموشی و سهو بددرای
خداوند تبارز و تعالی معنایی ندارد و این دو از ویژگیهای مخلددوق حددادث اسدد،؛ آیدا
نمی دانی که خداوند عزال وجلال فرمددودَ ﴿ :و ما کانَ ربُّكَ نَسیاً﴾ مددریمن .)6۴ایدن آیده بیدانگر
کیفر و مجازات خداوند برای کسانی اسدد ،کدده آفریددگار و روز قیامدد ،را در اعتقدداد و
عمل) از یاد بردهاند ر.ز؛ عواردی ،همان1:ن.)3۴0
ت َو بِ النَّجمِ هُ م یَهتَ دُونَ﴾ نحددلن )16فرمددود:
 .20امددام ع) در تأوی دل آیدة ﴿ َو عَالم ا ٍ
«عالمات ماییم؛ و «النالجم رسول خدا ص) اس ،ر.ز؛ عواردی ،همان1 :ن.)3۴1
 .21امام ع) در تأویل آیة ﴿قُل بِفَرلِ اهللِ َو بِ َ مَتِهِ فَبِ ذلِكَ فَلیَف َ ُ وا هُ وَ خَی ٌ مِم ا
یَجمَعُونَ﴾ یون ن )58فرمود :مراد از «فضل والی ،محمد ص) و آل او ع) اسد ،کدده از
همة آنچه دنیاپرستان گردآوردهاند ،بهتر و ارجمندتر اس.،
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 .22از حضرتش سؤال کردند چرا خداوند سبحان با وجود این که فرعون ایمان آورد
و به وحدانی ،او اعتراف کرد ،او و یارانش را در رود نیل غرق ساخ،؟
امام ع) فرمود :فرعون هنگامی که عذا الهی را مشاهده کرد ایمان آورد و ایمان
از روی اضورار و ناچاری پذیرفتة خدددا نیسدد ،و ایدن سدنال ،جاویددان خدددا دربددارة همددة
نسلهاس. ... ،
فرمود :پ

سپ

از غرق شدن فرعون خدا پیکر او را به تپالهای از زمین افکند تا نشددانة

عبرتی برای دیگران باشد ،زیرا پیکددر او غددرق سددالحِ آهندین بددود و قاعدددتاً بایدد در دریدا
رسو میکرد ،امالا خداوند قدرت خود را دربارة االمان به دیگران نمایان کند.
سپ فرمود :غرق شدن فرعون علال ،دیگری نیز دارد؛ و آن این اس ،که او بدده جددای
اسددتغاثه بدده خداونددد سددبحان از موس دی ع) فری دادخواهی کددرد؛ و خداونددد ع دزال وج دلال بدده
موسی ع) وحی فرمود که :تو به فریاد فرعون نرسیدی چون او را نیافریدده بددودی؛ اگددر از
من کمک خواسته بود؛ او را نجات میدادم ر.ز؛ عواردی ،همان1:ن.)3۴2-3۴1
 .23امام ع) فرمود :زندانبان در زندان به حضرت یوس
دارم .یوس

ع) گف :،من تددو را دوسدد،

ع) فرمود :هر بال و مصیبتی کدده بدده مدن میرسدد از ایدن «دوسد ،داشدتن و

«عشق اس .،عمالهام مرا دوس ،داش ،،مرا دزد قلمداد کرد؛ پدددرم مددرا دوسدد ،داشدد ،و
دوستی او باعث شد برادرانم حسد ورزند و مرا به چاه اندازند؛ و زن عزیز شیفتة من شد و
مرا به زندان انداخ.،
سپ فرمود :یوس ع) در زندان با خدا درد دل کرد و گف :،خدایا بدده چدده گندداهی
مرا زندانی کرده اند؟! خداوند سبحان به او وحی فرمود که :تو خود زندان را برگزیدی و
ب السجنُ اَ َبُّ اِلَیَّ مَما یَدعُونَنی﴾ یوس ن ،)33چرا نگفتی :العافیةُ احدبُّ إلدیَّ
گفتی﴿ :رَ ِّ
 ...ر.ز؛ عواردی1:ن.)3۴6-3۴5
 .2۴امام ع) دربارة دزدیِ منسو به حضرت یوس ع) فرمددود :در میدان بنیاسددرائیل
قددانونی بددود کدده هددرک چیدزی را میدزدیدد ،بدده کیفددر آن بددردة صدداحبِ مددال میشددد.
یوس

ع) در کودکی مدالتی نزد عمالهاش بود و او میخواسدد ،آن حضددرت را نددزد خددود
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نگاه دارد .هنگامی که حضددرت یعقددو
بفرستد .عمة یوس

ع) از خددواهرش خواسد ،کدده او را ندزد پدددرش

کمربندی را که از پدرشان اسحاق ع) نزد او به یادگار مانده بددود ،از

زیر پیراهن به کمر یوس

ع) بس ،و او را نزد پدرش آورد ،و پ

از مدت کوتاهی ادعا

کرد که آن کمربند را دزدیدهاند؛ و چون به جسددتجو پرداختنددد  ،آن را در کمدر یوسد
دیدند .در مصر نیز حضرت یوس

ع) میخواس ،بردارش بنیامین ع) را نددزد خددود نگدداه

دارد؛ با الهام آسمانی تدبیری اندیشدید و دسددتور داد پیمانددة مخصددوص خددودش را در بددار
برادرش پنهان کنند ،و چون جستجو کردند و آن پیمانه از بار بنیامین بیرون آمد؛ بددرادران
یوس

به موضوع کمربند اشاره کرده و گفتند﴿ :إن یَسْ ِاْ فَقَ دْ سَ َاَ أ ٌ ل ه مِ نْ قب لُ،

فأس ها یوسفُ فی نَفسِهِ َو لَم یُبْدِها لَهُم﴾ یوس ن )77همان1 :ن.)3۴6
 .25امام ع) «برهان را در آیدة ﴿لَوال اَنْ رَأل بُ ه انَ رَبِ هِ ﴾...یوسد ن )2۴ایدن گوندده
تفسیر فرموده اس :،بانوی مصر در اتاقش بتی داش ،و چون یوس
پارچهای بر روی آن انداخ،؛ یوس

را به گندداه فراخوانددد،

علال ،آن را از او پرسید و بانوی مصر گفدد :،از آن

ب ،حیا میکند .آن حضرت فرمود :تو از سددنگی کدده هدیچ شددعور و آگدداهی ندددارد ،حیدا
میکنی؛ من از پروردگاری که آفریدگار انسان و عوا کنندة شددعور آگدداهیِ اوسدد ،،حیدا
نکنم؟ و این همان «برهان ر ال اس ،که در آیة شریفه آمدهاس ،همان1:ن.)3۴7
 .26یکی از عالقهمندان امام ع) از ولی عهد شدن حضرتش برای مأمون ناخشنود بود؛
و علال ،آن را از ایشان سؤال کرد.
آن حضرت ع) فرمود :پیامبر ص) افضل اس ،یا وصالی او؟
آن مرد گف :،پیامبر ص).
حضرت ع) فرمود :مسلمان افضل اس ،یا مشرز؟
آن مرد گف :،مسلمان.
امام ع) فرمود :عزیز مصر مشرز بود و یوس ع) پیامبر؛ و مأمون به ااهر) مسلمان
اس ،و من وصیال پیامبر .یوس ع) خود از عزیز مصر خواس ،که او را سرپرس ،خددزائن

سراج منیر؛ سال  ،۱۰شمارة  ،۳۵تابستان ۱۳9۸

61

مصر کند﴿ :اجعلنی عَلی خَزا ِئنِ األرضِ ،اِنی َفیظٌ عَلیمٌ﴾ یوس ن)155؛ امالددا مددن مجبددور
بودم و به زور این مسئولی ،را به گردن من نهادند همان1:ن.)3۴8
امام ع) در جای دیگری فرمود :خداوند ناخشنودی و بیزاری مرا از ایدن امددر میدانددد؛
امالا هنگامی که میان کشددته شدددن و پددذیرفتن والید ،عهدددهی مجبددور بددودم؛ ناچددار آن را
پذیرفتم همان1:ن.)3۴۹
 .27به حضرتش عرض کردند :معتزلدده معتقدنددد کدده خداونددد مرتکددب گندداه کبیدره را
نمیآمرزد؛ امام ع) فرمود :اعتقاد آنان برخالف سخن خداوند در قرآن اسَ ﴿ :،و اِن رَبكَ

لَذُو مَغفِ َۀٍ لِلناسِ عَلی ظُلمِهِم﴾ رعدن )6همان1:ن.)3۴۹
ل ال ذک ِ اِ ْ
ن
 .28وشالاء میگوید :از امام ع) پرسیدم «اهل الذکالر در آیدة ﴿فأسْ ألُو اَهْ َ
کُنتُمُ ال تَعلَمُونَ﴾ نحل )۴3:کیانند؟ حضددرتش فرمددود :مدداییم «اهددل الددذکالر ؛ و از مددا بایدد
بپرسید .راوی میگوید :در ادامة سخنم پرسیدم :ما حتماً مواالفیم که از شما سددؤال کندیم؟
امام ع) فرمود :آری؛ شما مواال
دادم :شما نیز مواال

و مکلال

هستید هرچه نمیدانیدد) از مددا بپرسدید .ادامدده

و مجبورید که به پرسشهای ما پاسخ دهید؟ حضددرتش فرمددود :ندده؛

اگر بخواهیم و صالح باشد) این کار را انجام میدهیم؛ و اگر نخواهیم ،نه؛ آیا این سددخن
خداوند تبارز و تعالی را نشنیدهای که فرموده اس﴿ :،هذا عطاؤنا؛ فامْنُن أ ْو اَمْسِ ك بغی

ساب﴾ صن )3۹همان1:ن .)350امام ع) در جددای دیگددر از حضددرت سدجالاد ع) رواید،
کرده که فرمود :خداوند سبحان به شیعیان ما امر فرمود که هرچه نمی دانند) از مددا سددؤال
کنند؛ امالا به ما چنین امری نفرموده؛ اگر بخواهیم پاسخ میدهیم ،و اگر نخواهیم نه.
 .2۹حسددن بددن عبددداهلل رازی روای د ،کددرد کدده امددام رضددا ع) بدده روای د ،از پدددران
بزرگوارش از امیرمؤمنان ع) روای ،کرده که آن حضرت ع) فرمددود :آیدة ﴿اولِِ كَ هُ مُ
الوارِرونَ الذینَ یَ ِر ونَ الفِ دَوسَ هُ م فیه ا خالِ دونَ﴾ مؤمنددونن )11دربددارة مددن نددازل
شدهاس ،همان1 :ن.)357
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نتیجهگیری
نکتههایی تفسدیری کدده از خاندددان عصددم ،و اهددارت ع) در کتددا هددای روایددی بدده
صورت پراکنده باقی مانددده و سددپ

در تفسدیر برهددان و تفسدیر الهیجدی و تفاسدیر دیگددر

آمدهاس ،،نکات ارزندة تفسیری سخن خداوند سبحاناند که بیشتر مبنای تأویلی دارنددد و
ما معتقدیم که این گونه تأویلها تنها مخصوص معصوم ع) اس ،و ب ؛ و نباید هیچ عالم
دیگری خود را همتای معصوم ع) پنداشته و به تأویل قرآن پرداخته و اندیشددة خددود را بددر
ال در توضیح آیة ﴿ َو اَنْ لَوِاستَقاموا عَلی الط یقَهِ لَاَسْ قَیَنْاهُم م اءً
کتا خدا تحمیل کند .مث ً
نن ،)16امام باقر ع) «ما ًء غدقاً آ فراوان) را به والی ،امیر مؤمنددان ع) تأویدل
غَدَقاً﴾ ج ال
ن
ن سددخ ِ
فرموده اس ،ر.ز؛ الهیجی13۴0 ،ش۴:ن 602به نقل از اصول کافی) .و اگددر اید م
معصوم ع) نبود بدون دلیل و برهان یقینی کسی آن را نمیپددذیرف .،علالامدده اباابددائی کدده
بخشی از تفسیر گرانقدر او تفسیر روایی اس ،اینگونه نکتهها را غالبداً مصددداق خدداص یدا
تأویل آیات خواندهاس.،
در این مقاله گزارش چهارده نکتة تفسیری از حضرت امام رضا ع) آمده و سپ

نظددر

چند مفسالر معروف نیز ذکر شدهاس ،تا سخن امام با آنها سنجیده شود و آگاهی خواننده
در این باره نسبتاً کامل باشد و سپ پانزده نکتة ارزندة تفسدیری دیگددر انتخددا و ترجمدده
شدهاس،؛ بدون اینکه رأی و نظر دیگران با آنها سنجیده شود و علال ،این کددار رعاید،
تناسب حجم مقاله بودهاس .،گفتنیاس ،که ترجمة همددة اینگوندده نکتددههای تفسدیری در
حدال یک کتا اس ،که اگر همال ،پداز معصددومان ع) بزرگددوار بدرقددة راه ایدن روسدیاه
شود ،روزی این کار را جامة عمل خواهد پوشاند.
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