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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هفتم، شماره 28، زمستان 1398

مقاله پژوهشی

دریافت: 1397/5/31  پذیرش: 1397/6/21
علی نصیری1، محمد حسین نصیری2، حمید کریمی3، محمد رضا ملکی دیزینی4

چکیده 

ــت  ــر طبیع ــت، به خاط ــرآن اس ــود ق ــان خ ــورد اذع ــای م ــه از واقعیت ه ــابه ک ــات متش ــود آی وج
متشــابه بودن مدالیــل آن هــا، زمینــه را بــرای تأویــل نادرســت و کژتابی هــای فکــری و رفتــاری فراهــم 
 ،b مــی آورد کــه از منظــر قــرآن بــا ارجــاع آن هــا بــه آیــات محکــم و نیــز مراجعــه بــه اهــل بیــت
ــای تفســیرِی  ــر، بخشــی از روایت ه ــا را به دســت داد. از ســوی دیگ ــح از آن ه ــل صحی ــوان تأوی می ت
موجــود از امــام رضــا g بــه تاویــل آیــات متشــابه اختصــاص یافتــه اســت کــه بــا واکاوی آن هــا مــی 
ــتفاده از  ــد از: 1. اس ــه عبارتن ــمرد ک ــح برش ــل صحی ــرای به دســت دادن تأوی ــوان هشــت روش را ب ت
ــر  ــد ب ــات 4. تأکی ــت ســایر آی ــات 3. بهره جســتن از دالل ــی 2. بهره جســتن از ســیاق آی ــان عقل بره
قاعــده »ایــاک اعنــی و اســمعی یــا جــاره« 5. اســتناد بــه وحــی بیانــی  6. اســتفاده از روایــات نبــوی و 
ولــوی 7. اســتفاده از تاریــخ صحیــح 8. اســتفاده از ادبیــات قرآنــی.  نگارنــدگان در ایــن مقالــه پــس از 
ارائــۀ مفهــوم لغــوی و اصطالحــی دو واژه »تأویــل« و »متشــابه«، بــا ارائــۀ نمونه هــای مختلــف از روایات 

امــام رضــا g، ایــن هشــت روش را بررســی کــرده انــد.  

از بررســی ایــن روش هــا به دســت می آیــد کــه در مرحلــۀ نخســت،  امــام رضــا g بر حساســیت تفســیر 
آیــات متشــابه و لــزوم مراجعــه بــه اهــل بیــت b در ایــن زمینــه تأکیــد فرمــوده و در مرحلــۀ دوم امعــان 
توجــه بــه قرایــن داخلــی آیــات همچون ســیاق و قرایــن بیرونی همچــون براهین عقلــی و رهنمــون روایات 

صحیــح را در به دســت دادن تفســیر صحیــح از آیــات متشــابه کارآمــد می دانــد. 

کلیدواژه ها: تاویل، متشابه، امام رضا g، سیاق آیات، وحی بیانی، روایات نبوی.

dr.alinasiri@gmail.com :)1. استاد گروه معارف دانشگاه علم وصنعت ایران)نویسنده مسئول
 Mohhosnasiri@gmail.com :2. طلبه سطح چهارمرکزتخصصی امامت حوزه علمیه قم

karymi@iust.ac.ir :3. عضوهیئت علمی گروه معارف دانشگاه علم وصنعت ایران
m.maleki         @gmail.com  :4. طلبه سطح چهار حوزه علمیه مشهد

روش شناسی تفسیر آیات متشابه
در روایات رضوی 

نصیری، علی؛ نصیری، محمد حسین؛ کریمی، حمید؛ ملکی دیزینی، محمدرضا 
)1398(. روش شناسی تفسیر آیات متشابه در روایات رضوی.

فصلنامه علمی فرهنگ رضوی، 7 )4(، 111-134.

1447



112
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مقدمه 

بــه اذعــان آیــۀ هفتــم ســوره مبارکــه آل عمران، بخشــی از آیــات قرآن را متشــابهات تشــکیل 
می دهنــد. بــا وجــود ایــن حقیقــت، بســیار طبیعــی می نمایــد کــه مباحــث نظــری پیرامــون 
شــناخت محکــم و متشــابه و چگونگــی برخــورد بــا آیــات متشــابه از آغــاز تاکنــون مــورد توجه 

پیشــوایان دیــن و اندیشــه وران مســلمان قــرار گرفته باشــد. 

اهمیــت ایــن مبحــث و چگونگــی تأویــل صحیــح آیــات متشــابه از آن جهــت اهمیــت دارد 
کــه بســیاری از فــَرق برســاخته بــا تمّســک و استشــهاد بــه ایــن دســت از آیــات، از عقایــد خود 

ــد.  ــاع می کنن دف

ــر اینکــه قــرآن را خاســتگاه مذهــب خــود می داننــد،  صاحبــان مذاهــب منحــرف افــزون ب
ــات متشــابه، همــواره کوشــیده اند از محکم تریــن ســند اســالم  از رهگــذر تأویــل نا صــواب آی

یعنــی قــرآن بــرای دفــاع از مبانــی خــود، بهــره جوینــد )ســبحانی، 1371: 313(.

گفتــار پیامبــر اکــرم n در بــاره جهــاد حضــرت امیــر g در تفهیــم صحیــح آیــات قــرآن  را 
نیــز  بایــد در همیــن راســتا ارزیابــی کــرد، آنجــا کــه فرمــود: »ان فيکــم مــن يقاتــل علــى تأويل 
القــرآن كمــا قاتلــت علــى تنزيلــه و هــو علــى بــن ابــى طالــب« )در میــان شــما کســی اســت 
کــه برتأویــل قــرآن بــه جنــگ خواهــد برخاســت، همــان گونــه کــه مــن برتنزیــل قــرآن جنگ 
کــرده ام، و او علــی بــن ابیطالــب اســت( )کلینــی، 1388، ج 1: 169؛ مجلســی، 1403ق، ج 89: 

1.)96

 ظهــور خــوارج و تمّســک جاهالنــۀ آنــان بــه آیــۀ »إِِن الُْحْکــُم إِلَّ هلِلِ« )یوســف/40( بــرای نفــی 
مشــروعیت هرگونــه حکومــت و حکمیــت، پیش بینــی پیامبــر n  را عینیت بخشــید. اعتقاد به 
جبــر کــه در میــان اشــاعره و نیــز باورمنــدی بــه تفویــض کــه در میــان معتزلــه رواج یافــت و نیز 

ســایر آرای باطــل، به نوعــی متأثــر و برگرفتــه  از آیــات متشــابه اســت.

ــرآن را  ــات ق ــه رأی آی ــر تأویل ب ــدارآمیز، خط ــاری هش ــا g در گفت ــام رض ــه ام چنان ک

1. این روایت با روایت هاي دیگرنیز نقل شده است. ر.ک: مجلسی،1403ق، ج 46: 309؛ ج 65: 394.
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ــأول  ــاء اهلل الفواحــش ول تت ــى أنبي ــق اهلل ول تنســب إل ــا علــي ات گوشــزد نمــود: »ويحــک ي
كتــاب اهلل برأيــک فــإن اهلل عــز وجــل قــد قــال : )ول يعلــم تأويلــه ال اهلل والراســخون (.« )ابــن 

بابویــه، 1404ق، ج 1: 171(.

در برابــر، مراجعــه بــه روایــات تفســیری در ایــن زمینــه نشــان می دهــد کــه پیامبــر اکــرم 
n و اهــل بیــت b تأویــل صحیــح و منطبــق بــا عقــل از ایــن آیــات  را نیــز ارائــه داده انــد که 

بخشــی از آن هــا در منابــع تفســیری و در ذیــل آیــات مرتبــط منعکــس شــده اســت. 

مســئله اصلــی ایــن مقالــه آن اســت کــه بــا توجــه بــه حساســیت و خطرآفرینی تفســیر آیات 
متشــابه، امــام رضــا g چــه راه  و روش هایــی را بــرای تفســیر ایــن قبیــل آیــات ارائــه فرمــوده 
اســت تــا مفســران در کنــار مجازبــودن تفســیر آیــات متشــابه بــرای آنــان، بــا عطــف توجــه بــه 
ایــن روش هــا، از خطــر غلتیــدن در تفســیر بــه رأی و در افتــادن در ورطــۀ اعتقــادات باطــل، در 

ــان بمانند.  ام

نگارنــدگان در ایــن مقالــه پــس از تبییــن مفهــوم تأویــل و متشــابه، هشــت روش را کــه در 
روایــات امــام رضــا g به عنــوان روش هــای تأویــل صحیــح بــه کار رفتــه، بررســی کــرده انــد 
کــه عبارتنــد از: 1. اســتفاده از برهــان عقلــی 2. بهره جســتن از ســیاق آیــات 3. بهره جســتن 
از داللــت ســایر آیــات 4. تأکیــد بــر قاعــده »ایــاک أعنــی و اســمعی یــا جــاره« 5. اســتناد بــه 
وحــی بیانــی  6. اســتفاده از روایــات نبــوی و ولــوی 7. اســتفاده از تاریــخ صحیــح 8. اســتفاده 

از ادبیــات قرآنــی. 

ــی  ــا و مقاله های ــام رضــا g پایان نامه ه ــارۀ روش تفســیری ام ــون درب ــی اســت، تاکن گفتن
فراهــم شــده اســت؛ نظیر پایان نامــۀ »روش تفســیری امام رضا g« از محســن نامجــو)1390( 
و پایان نامــۀ »مبانــی و روش هــای تفســیری امــام رضــاg« از اســماعیل پــور معلــم )1387(. 
همچنیــن مقاله هایــی در ایــن زمینــه فراهــم آمــده اســت؛ نظیــر مقالــه »گونه شناســی روایــات 
تفســیری امــام رضــاg« بــه قلــم عبــاس مصالیــی پــور و محســن دیمــه کار)1389(، مقالــه 
»روش تفســیری امــام رضــا g« از محمــد جــوکار)1394( و مقالــه »مبانــی و روش تفســیر 

رضــوی« از مهــدی ایــزدی )1392( .
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تفاوت اساسی این دست از پژوهش ها با مقالۀ حاضر از دو جهت است:

1. در تحقیقــات انجام یافتــه روش تفســیری امــام رضــا g به طــور عــام مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت، امــا در ایــن مقالــه به صــورت خــاص روش تفســیری امــام بــا عطــف توجــه بــه 

آیــات متشــابه بررســی شــده اســت. 

2. هشــت روشــی کــه در ایــن مقالــه به عنــوان روش تفســیری امــام رضــا g دربــاره آیــات 
متشــابه واکاوی شــده، بــر اســاس اســتقراءِ نســبتاً جامــع از مجموعــه روایــات تفســیری امــام، 

ســامان یافتــه و بــرای نخســتین بــار ارائــه مــی گــردد. 

بــه عبــارت روشــن تر، در زمینــۀ روش تفســیری امــام رضــا g ناظــر بــه آیــات متشــابه بــر 
أســاس تتبــع نگارنــدگان، تحقیــق مســتقلی انجــام نگرفتــه و ایــن مقالــه از ایــن جهــت در این 

زمینه پیشــگام اســت. 

مفهوم شناسی واژه تأویل و متشابه 

تأویــل در لغــت از ریشــه »اَْول« به معنــای بازگردانــدن اســت. )ابن منظــور، بی تــا، ج1: 134؛ 
ابــن فــارس: 1404ق: 100(. ایــن واژه در قــرآن هفده بــار و در شــانزده آیــه ذکــر شــده اســت. 
مفســران و صاحب نظــران علــوم قرآنــی دربــارۀ معنــای لغــوی تأویــل در مــوارد کاربــرد قرآنــی 
ــد. آنچــه محــل اتفــاق اســت، کارکــرد معنایــی آن در ســه معنــای لغــوی،  آن اختــالف دارن

تعبیــر خــواب و معنــای مصطلــح اســت. 

تأویــل در اصطــالح، بیشــتر به معنــای »توجیــه متشــابهات« آمــده اســت و خــود نوعــی 
ــی  ــل متشــابهات به خاطــر محــذور عقل ــد. در تأوی ــات متشــابه به حســاب می آی تفســیر آی
یــا نقلــی، معنــای ظاهــری آیــه کنــار گذاشــته شــده و معنایــی مطابــق بــا آیــات محکــم 
ارائــه می گــردد. به عنــوان مثــال، آیــۀ شــریفۀ »الرحمــن علی العــرش اســتوی« بــر ظاهــر 
ــا محــذور جســمانی دانســتن  مفهــوم عــرش )= تخــت( و مفهــوم اســتوی )= اســتقرار( ب
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خداونــد متعــال روبه روســت. 

از ایــن رو، بــا تأویــل آیــه، مفهــوم غیرظاهــری آن را مــراد جــّدی خداونــد دانســته و عــرش را 
به معنــای مرکــز تدبیــر عالــم، اســتوی را به معنــای اســتیالی بــر هســتی و به دســت گرفتــن 

زمــام امــور معنــا میکننــد ) معرفــت، 1412ق، ج3: 121ـ 122(.

متشــابه اســم فاعــل بــاب تفاعــل، از ریشــه »شــبه« اســت و شــبه بــه معنــای مثــل، نظیــر 
و ماننــد اســت. متشــابه بــر اســاس کارکــرد بــاب تفاعــل نوعــی همســانی میــان دو چیــز را 
می رســاند )فراهیــدی: 1910، ج 3: 404؛ جوهــری: 1407ق، ج 6: 2236؛ طریحــی، 1414ق، 

ج 6: 349(.

ــن  ــوان چنی ــابهات را می ت ــات، متش ــات و روای ــن اصطــالح در آی ــرد ای ــه کارک ــه ب ــا توج ب
تعریــف کــرد:

آیــات متشــابه، آیاتــی هســتند کــه دارای دوپهلویــی معنایــی بــوده و در بســتر خــود زمینــه 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــد؛ ای ــی تابن ــژدالن را برم ــرای ک ــه ب ــه گرایان ــل ناصــواب و فتن تأوی
تأویــل صحیــح آنهــا در انحصــار خداونــد و راســخان در علــم هســت و تنهــا بــا ارجــاع بــه آیــات 

محکمــات میســر مــی شــود. 

در برابــر، آیــات محکــم بخشــی دیگــر از آیــات قــرآن هســتند کــه بــه عنــوان مرجــع آیــات 
متشــابه بــکار مــی آینــد و بــه رغــم وجــود بیمــار دلــی در برخــی از مخاطبــان قــرآن، زمینــه 
کژفهمــی و فتنــه انــدازی در آنهــا وجــود نــدارد و از ایــن جهــت فهــم آنهــا لزومــاً در انحصــار 

گــروه خاصــی نیســت. 

عالمــه طباطبایــی شــانزده نظریــه در تبییــن مفهــوم اصطالحی محکم و متشــابه آورده اســت 
)طباطبایــی، بــی تــا، ج 3: 22- 29. نیــز ر. ک: طبرســی، بــی تــا، ج 2: 229(.  

 چنان کــه پیداســت از نــگاه عالمــه طباطبایــی، تشــابه آیــات قــرآن ربطــی بــه کارکــرد لفظی 
آیــات نــدارد تــا امــکان رفــع تشــابه از طریــق قوانیــن ارجــاع ظاهــر بــه نصــوص وجــود داشــته 
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باشــد؛ بلکــه ناظــر بــه تشــابه معنایــی آیــات اســت؛ بدین معنــا کــه آیــات بــا برخــورداری از 
مفاهیــم عمیــق و بلنــد قابــل فهــم بــرای اذهــان ســاده نیســت و آنــان ایــن دســت از آیــات را 
بــر معانــی مــادی کــه در ذهــن آنــان نقــش بســته، حمــل مــی کننــد. از ایــن جهــت، ایشــان 
معتقدنــد همیــن امــر باعــث ظهــور فــرق و مذاهــب مختلــف در زمینــۀ آیــات معــارف و احــکام 

شــده اســت ) طباطبایــی، بی تــا، ج3: 43(. 

امام رضا g و تأویل آیات متشابه 

ســوگمندانه بایــد اذعــان کــرد کــه باوجــود حضــور قریــب بــه چهارســالۀ امــام رضــا g در 
ایــران آن گونــه کــه بایــد و شــاید از ایشــان بــرای درک معــارف دینــی به ویــژه در زمینۀ تفســیر 
 g ــام رضــا ــات تفســیری نقل شــده از ام ــن جهــت، روای ــرآن، اســتفاده نشــد. از ای ــات ق آی
باوجــود آنکــه در مقایســه بــا برخــی دیگــر از اهــل بیــت همچــون امــام حســن، امــام حســین 
و امــام کاظــم b از گســتردگی خوبــی برخوردارنــد، بــا محدودیــت آشــکاری روبه روهســتند.

جالــب آنکــه بیشــتر روایــات ناظــر به تفســیر قــرآن و به صــورت اخــّص روایــات، بیانگــر تأویل 
آیــات متشــابه مربــوط بــه جلســاتی اســت کــه مأمــون بــرای پی جوشــدن از جایــگاه علمــی 
امــام و به منظــور نشــان دادن ناتوانــی احتمالــی امــام از پاســخ بــه پرســش ها تشــکیل مــی داد. 

ــد و شــیخ صــدوق  ــاب یافته ان ــی شــیعه بازت ــع روای ــاً در مناب ــات عموم ــن دســت از روای ای
ــت.  ــکاس داده اس ــا g« انع ــار الرض ــون اخب ــاب »عی ــا را در کت ــی آن ه ــورت اختصاص به ص

از درنگریســتن در روایــات تفســیری امــام رضــا g می تــوان برداشــت کــرد کــه آن حضــرت 
بــرای ارائــه تأویــل صحیــح از آیــات متشــابه، از هشــت روش بهــره گرفــت کــه عبارتنــد از: 1. 
اســتفاده از برهــان عقلــی 2. بهره جســتن از ســیاق آیــات 3. بهره جســتن از داللــت ســایر آیــات 
4. تأکیــد بــر قاعــده »ایــاک أعنــی و اســمعی یــا جاره« 5. اســتناد بــه وحــی بیانی  6. اســتفاده 

از روایــات نبــوی و ولــوی 7. اســتفاده از تاریــخ صحیــح 8. اســتفاده از ادبیــات قرآنــی. 
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1. استفاده از برهان عقلی 

نقــش و کارکــرد عقــل در فهــم آموزه هــای دینــی و در تعامــل تفســیری بــا قــرآن، بارهــا در 
روایــات اهــل بیــت b مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. به عنــوان نمونــه، ثقه االســالم کلینــي 
در نخســتین بخــش از کتــاب کافــي، بــا گشــودن فصلــي بــا عنــوان »کتــاب العقــل و الجهــل«، 

روایــات بســیار مهمــي دربــارۀ جایــگاه و کارکــرد عقــل، منعکس ســاخته اســت.

در نخســتین روایــت از ایــن فصــل، از عقــل به عنــوان برتریــن آفریــدۀ الهــي و مــدار تکالیــف 
و کیفــر و پــاداش یــاد شــده اســت. )کلینــی، 1388، ج 1: 10؛ مجلســی، 1403ق، ج 1: 96( 
ــه  در ایــن فصــل در روایــت دوازدهــم؛ گفتــار نســبتاً مفصلــي از امــام کاظــم g خطــاب ب
ــي  ــگاه ائمــه b به خوب ــگاه بلنــد عقــل از ن هشــام بن حکم نقــل شــده اســت کــه در آن جای

ــی، 1388، ج 1: 12 ـ 13(.  ــر کشــیده شــده اســت )کلین به تصوی

از اینکــه در ایــن دســت از روایــات از عقــل به عنــوان »حجــت باطنــي« خداونــد تعبیــر شــده، 
ــد و از  ــق راه یاب ــه حقای ــد ب ــوان برداشــت کــرد کــه عقــل از درون به ســان وحــي میتوان میت
آنجاکــه حقایــق تناقض بــردار نیســتند، هرگــز میــان دســتاوردهاي وحــي و عقــل تناقــض و 
تضــاد راه نخواهــد یافــت. ســّر آن کــه گفته انــد: »ان الســمعيات الطــاف فــي العقليــات«1 همیــن 

نکتــه اســت.

ــرار  ــد ق ــورد تأکی ــز م ــا g نی ــام رض ــات ام ــا در روی ــناخت باره ــل در دین ش ــگاه عق جای
گرفتــه اســت؛ چنان کــه امــام در بیانــی معرفــت الهــی و تصدیــق بــه خداونــد را منــوط بــه 
عقــل دانســته2 و بــه مــدد رهنمــون عقــل، صفــات را غیــر از ذات و خداونــد را قدیــم دانســته 

اســت.3

1. عاّلمه مجلسي این سخن را از پدر خود نقل کرده است. ر. ک: مجلسی،1403ق، ج82: 303.
2. امــام رضــا g فرمــود: »َو بِالُْعُقــوِل يُْعتََقــُد َمْعِرفَتـُـه.« )ابن بابویه،بی تــا: 35( و در جایــی دیگــر چنیــن فرمــود: »بِالُْعُقــوِل يُْعتََقــُد التَّْصِديــُق 

بـِـاهللِ« )همــان: 40(.
َفــاِت َعْنــُه لَِشــَهاَدةِ الُْعُقــوِل أَنَّ ُكلَّ ِصَفــٍة َو َمْوُصــوٍف َمْخُلــوق .« )همــان: 57(   3. امــام در جایــی فرمــود: »َو نَِظــاُم تَْوِحيــِداهللِ تََعالـَـى نَْفــُي الصِّ
َّــُه َل َشــيْ َء قَْبَلــُه َو َل َشــيْ َء  َّــِت الَْعاقِــَل َعَلــى أَن و در جایــی دیگــر در ایــن بــاره فرمــود: »أَنَّ اهللَ تَبَــاَرَک َو تََعالـَـى قَِديــٌم َو الِْقــَدَم ِصَفــٌة َدل

َمَعــُه فـِـي َديُْموَمتـِـه.«  )همــان: 186(.
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بــر ایــن اســاس، اســتناد بــه رهنمــون عقــل در تأویل آیــات متشــابه در برخــی از روایــات امام 
رضــا g بازتــاب یافتــه اســت. به عنــوان نمونــه، وقتــی از آن حضــرت از مفهــوم آیــه »كل انهــم 
عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون« پرســیده شــد، فرمــود: »ان اهلل تعالــى ل يوصــف بمــکان يحــل 
فيــه فيحجــب عنــه فيــه عبــاده ولکنــه يعنــى انهــم عــن ثــواب ربهــم محجوبــون« )ابن بابویــه، 

بــی تــا: 12؛ همــان، 1404ق، ج 1: 115(.

عــدم امــکان توصیــف الهــی بــه مــکان و حلــول در آن و عــدم امــکان پنهــان شــدن خداونــد 
از بنــدگان، به مــدد برهــان عقلــی قابــل اثبــات اســت و از آنجــا کــه انســان بــه ارتــکاز عقلــی 
درمــی یابــد کــه حلــول در مــکان و پنهان شــدن در آن از عــوارض امــور مــادی اســت، امــام 
رضــا g بــا تکیــه بــه چنیــن ارتــکازی، مــراد خداونــد از درپــرده رفتــن خداونــد را در حجــاب 
رفتــن آنــان از ثــواب الهــی دانســته اســت؛ یعنــی واژه »ثــواب« را در تقدیــر معنــا کــرده اســت.  

در ادامــه همیــن روایــت، امــام در تفســیر آیــه »وجــاء ربــک والملــک صفــا صفــا« چنیــن 
فرمــود: »ان اهلل تعالــى ل يوصــف بالمجــئ والذهــاب تعالــى عــن النتقــال إنمــا يعنــى بذلــک 

وجــاء أمــر ربــک والملــک صفــا صفــا.« )همــان(.

عدم توصیف خداوند به آمدورفت نیز همچنان متکی بر برهان عقلی است. 

امــام رضــا g هم چنیــن دربــارۀ اســتناد ســخریه، اســتهزا، مکــر و خدعــه بــه خداونــد که در 
پــاره ای از آیــات بازتــاب یافتــه، چنیــن فرمــوده اســت: »إن اهلل ل يســخر ول يســتهزئ ول يمکر 
ول يخــادع ولکنــه تعالــى يجازيهــم جــزاء الســخرية وجــزاء الســتهزاء وجــزاء المکــر الخديعــة 
تعالــى اهلل عمــا يقــول الظالمــون علــوا كبيــرا.« )ابن بابویــه، بــی تــا: 163؛ همــان، 1404ق، ج 1: 

 .)115

چنان کــه پیداســت، امــام بــه پیش انــگارۀ براهیــن عقلــی، اســتناد ایــن امــور بــه خداونــد را 
مــردود دانســته و آیــات را به معنــای کیفــر الهــی معنــا فرمــوده اســت. 

ــه در آن  ــَوی« )طــه/121( ک ــُه فََغ َّ ــى آَدُم َرب ــۀ »َوَعَص ــام در تفســیر آی ــر، ام ــت دیگ در روای
نســبت گنــاه و کــژی بــه آدم داده شــده، در تأویــل آیــه فرمــود کــه آیــه ناظــر بــه خطــای آدم 
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در بهشــت؛ بــاغ عــدن اســت، امــا آن هنــگام کــه او را بــه روی زمیــن گســیل داشــت، عصمــت 
را بــرای او الزم دانســت تــا تدبیــر الهــی کامــل شــود: »فــإن اهلل عــز وجــل خلــق آدم حجــة في 
ارضــه وخليفــة فــي بــلده لــم يخلقــه للجنــة وكانــت المعصيــة مــن آدم في الجنــة ل فــي األرض 
وعصمتــه يجــب أن يکــون األرض ليتــم مقاديــر أمــر اهلل فلمــا اهبــط إلــى األرض وجعــل حجــه 
وخليفــه عصــم بقولــه عــز وجــل: »إّن اهلل اصطفــى آدم ونوحــا وآل إبراهيــم وآل عمــران علــى 

ــه، 1404ق، ج 1: 171؛ مجلســی: 1403ق، ج 11: 72(.  ــن« )ابن بابوی العالمي

کامــل شــدن تدبیــر الهــی در پــی عصمــت تقریــری از براهیــن عصمــت اســت کــه بارهــا در 
گفتــار متکلمــان بازتــاب یافتــه و بــر اســاس آن گفتــه مــی شــود کــه اگــر گنــاه و خطــا در 
اندیشــه و منــش پیشــوایان دینــی شــامل پیامبــران و اوصیــای آنــان راه یابــد، حجــت الهــی بــر 
مــردم تمــام نخواهــد شــد؛ زیــرا آنــان در قیامــت بــرای انجــام گناهــان عــذر خواهنــد آورد کــه 
وقتــی راهنمایــان آنــان مرتکــب گنــاه مــی شــدند، دیگــر انتظــار پــاک زیســتن از آنــان چــه 

معنــا خواهــد داشــت؟! )عالمــه حلــی: 1413ق: 471؛ مظفــر، بــی تــا: 54(. 

همچنیــن امــام رضــا g در پاســخ بــه پرســش إبراهیــم بــن أبــي محمــود کــه از تفســیر آیه 
»َوتََرَكُهــْم فـِـي ُظُلَمــاٍت َل يُْبِصــُروَن« )بقــره/ 17( پرســیده بــود، فرمــود: »ان اهلل تبــارک وتعالــى 
ل يوصــف بالتــرک كمــا يوصــف خلقــه ولکنــه متــى علــم أنهــم ل يرجعون عــن الکفــر والضلل 

منعهــم المعاونــة واللطــف وخلــى بينهــم وبيــن اختيارهــم.« )ابن بابویــه، 1404ق، ج 1: 113(. 

 g در روایــت دیگــر هنگامــی کــه آن حضــرت از نســبت های نــاروا نســبت بــه داوود نبــی
در روایــات عامــه آگاهــی یافــت، پــس از آنکــه بــا ناراحتــی بــا دســت بــه پیشــانی خــود زد، 

چنیــن فرمــود: 

»انــا هلل وانــا إليــه راجعــون! لقــد نســبتم نبيــا مــن أنبيــاء اهلل إلــى التهــاون بصلتــه حتــى خــرج 
فــي اثــر الطير ثــم بالفاحشــة ثــم بالقتــل!« )همــان: 172(. 

مبنــای آن کــه امــام رضــا g انتســاب سبک شــمردن نمــاز و در پــی  پرنــده رفتــن و ســپس 
ارتــکاب گنــاه ارتبــاط نامشــروع نســبت بــه همســر اوریــا و ســپس ارتــکاب قتــل اوریــا را امری 
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شــگفت و دور از واقــع دانســته و بــرای آن کلمــه اســترجاع را بــر زبــان جــاری فرمــود، عقــل 
  . ست ا

2. بهره جستن از سیاق آیات 

ــه  ــا نگریســتن ب ــا، ب ــش آن ه ــوع چین ــا و ن ــر واژه ه ــزون ب ــاري اف ــر گفت ــه ه ــم ک می دانی
ــراي  ــه ب ــد ک ــت مي ده ــي را به دس ــوارد، قراین ــیاري م ــل آن در بس ــدر و ذی ــه و ص مجموع
ــا عنــوان ســیاق یــاد  فهــم صحیح تــر آن کمــک مي رســاند. از ایــن پدیــده در آیــات قــرآن ب

می شــود. 

بــر ایــن اســاس، در مــوارد بســیاري مراجعــه بــه آیــه بــدون توجه بــه آیات پیشــین و پســین، 
معنادهــي کاملــي را به دســت نمي دهــد، امــا وقتــي بــه آیــات قبــل و بعــد یــا حتــي صــدر و 
ذیــل همــان آیــه توجــه شــود، ایــن معنادهــي کامــل و ابهام هــاي احتمالــي مرتفــع مي شــود.

ســیاق عبــارت اســت از نشــانه هایي کــه معنــاي لفــِظ مــورد نظــر را کشــف کنــد؛ اعــم از 
اینکــه ایــن نشــانه ها لفظــي باشــند، ماننــد کلماتــي کــه بــا لفــظ مــورد نظــر، کالم واحــدي را 
بــا اجــزاي به هم پیوســته بــه یکدیگــر تشــکیل مي دهنــد یــا ایــن نشــانه ها، قرایــن حالیــه اي 
باشــند کــه کالم را در برگرفتــه و بــر معنــاي خــاص داللــت دارنــد )صــدر، 1406ق، ج 1: 130(. 

عمــوم مفســران بــه جایــگاه و نقــش ســیاق در معنارســاني آیــات اذعــان داشــته و کم وبیــش 
از آن در تفســیر قــرآن بهــره جســته اند. )معیــن، 1371، ج 2: 967؛ قلعه چــی، بــی تــا: 252؛ 
ــوان  ــي مي ت ــه  طباطبای ــان، از عالم ــن می ــح اهلل،1415ق: 236؛ اوســی، 1370: 202( در ای فت
ــر روش تفســیر  ــزان« ب ــاي تفســیر »المی ــر ابتن ــا توجــه ب ــه ب ــرد ک ــاد ک ــژه ی به صــورت وی
ــه،  ــوان نمون ــت. به عن ــته اس ــره جس ــترده به ــورت گس ــیاق به ص ــل س ــرآن، از اص قرآن به ق
ایشــان بــا مقایســۀ آیــۀ آخــر ســوره کوثــر: »اِنَّ َشــانِئَک ُهــَو اأْلَبْتـَـُر« )کوثــر/ 3( بــا آیۀ نخســت 
آن، در میــان ده معنــاي گفته شــده بــراي کوثــر، معنــاي »نســل فــراوان از رهگــذر حضــرت 

زهــرا« را ترجیــح داده اســت )طباطبایــی، بــی تــا، ج20: 369(.
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ــات متشــابه اســت کــه در  ــح آی ــل صحی یکــی از کاربســت های ســیاق به دســت دادن تأوی
روایــات امــام رضــا g نیــز خودنمایــی کــرده اســت. به عنــوان نمونــه، هنگامــی کــه ابــو قــره 
از آن حضــرت پرســید کــه بــه مــا روایــت کرده انــد کــه خداونــد رؤیــت و گفتگــوی بــا خــود 
را میــان موســی و محمــد )ص( تقســیم کــرده و پیامبــر خداونــد را دیــده اســت و ظاهــر آیــه 
»ولََقــْد َرآه نَْزلـَـًة أُْخــری« )نجــم/13( بــر آن داللــت دارد، امــام در بخشــی از گفتــار خــود چنین 

فرمود: 

»إِنَّ بَْعــَد َهــِذه اآليـَـِة َمــا يـَـُدلُّ َعَلــى َمــا َرأَی َحْيــُث قـَـاَل: »مــا َكــَذَب الُْفــؤاُد مــا َرأی« يَُقــوُل 
ِّــه  ــٍد َمــا َرأَْت َعْينَــاه ثُــمَّ أَْخبَــَر بَِمــا َرأَی فََقــاَل: »لََقــْد َرأی ِمــْن آيــاِت َرب َمــا َكــَذَب فُــَؤاُد ُمَحمَّ

الُْکْبری«فَآيَــاُت اهلل َغْيــُر اهلل.« )کلینــی، 1388، ج 1: 96(.

اینکــه امــام رضــا g فرمــود آیــۀ بعــد مــراد از رؤیــت خداونــد از ســوی پیامبر n را روشــن 
ــر، در  ــم س ــا چش ــت ب ــه رؤی ــده ن ــان آم ــخن به می ــی س ــت قلب ــرا در آن از رؤی ــاخته زی س
حقیقــت بیانگــر کارکــرد ســیاق و چینــش آیــات اســت کــه می توانــد در معنادهــی آیــات یــا 

ــذارد.   ــر بگ ــت تأثی ــای نادرس ــاختن تأویل ه برطرف س

3. بهره جستن از داللت سایر آیات 

ــه  ــات همگــن اســت کــه از آن ب ــه آی ــات، مراجعــه ب یکــی را رهکارهــای فهــم صحیــح آی
»تفســیر موضوعــی« یــاد مــی شــود )مــکارم، 1373، ج 1: 19؛ جــوادی آملــی، بــی تــا: 59؛ 
معرفــت، 1379، ج 2: 5(. پیش انــگاره ایــن امــر تفســیرگری آیــات قــرآن نســبت بــه یکدیگــر 
ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــه اســت. ب ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــا م ــات باره ــرآن و روای ــه در ق اســت ک
اصــل، بایــد اذعــان کــرد کــه نخســتین بنیان گــذار شــیوۀ تفســیر موضوعــي خــود قرآن اســت. 
به عنــوان نمونــه، آنجــا کــه خداونــد بازگردانــدن آیــات متشــابه بــه محکــم را بــر ایــن اســاس 
کــه محکمــات قــرآن ام الکتــاب هســتند )آل عمــران/ 7( بــراي پرهیــز از تأویــل باطــل و نــاروا 
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ضــروري دانســته، در حقیقــت بــه بررســي آیــات متشــابه و محکــم در کنــار هــم توصیــه کــرده 
اســت.

حضــرت امیــر g در روایــت: »ينطــق بعضــه ببعض و يشــهد بعضه علــي بعــض« )نهج البالغه/ 
خطبــۀ133( بــر تفســیرگري آیــات قــرآن نســبت بــه یکدیگــر تأکیــد کــرده اســت و در روایت: 
ــر ضــرورت اســتنطاق و پرسشــگري از  ــه 158( ب ــرآن فاســتنطقوه« )همــان، خطب ــک الق »ذل

قــرآن پــاي فشــرده اســت.

بخشــی از کارکــرد داللت رســانی ســایر آیــات، ارائــۀ تأویــل صحیــح از آیــات متشــابه اســت 
کــه در ایــن روش در گفتــار امــام رضــا g نیــز بازتــاب یافتــه اســت. به عنــوان نمونــه، امــام 
ــْمِعِهْم« )بقــره/ 7( ختــم  ــى َس ــْم َوَعَل ــى قُُلوبِِه ــَم اهللُ َعَل در تفســیر مفهــوم ختــم در آیــۀ »َختَ
ــۀ  ــه آی ــران دانســته و ب ــت کاف ــاب عقوب ــا از ب ــر دل ه ــردن ب ــر ک ــع« و ُمه ــای »طب را به معن
»بـَـْل َطَبــَع اهللُ َعلَْیَهــا بُِکْفِرِهــْم َفــاَل یُْؤِمُنــوَن إاِلَّ َقلِیــاًل« )نســاء/155(  اســتناد فرمــوده اســت 

)ابن بابویــه، بی تــا، ج1: 113(. 

در مــورد دیگــر از امــام پرســش شــد کــه چگونــه موســی g از خداونــد درخواســت رؤیــت 
کــرد؟ آیــا او نمی دانســت کــه خداونــد قابــل رؤیــت نیســت؟ امــام رضــا g در پاســخ بــه آیــۀ 
اِعَقــُة َوأَنْتـُـْم تَْنُظُروَن«  »َوإِْذ قُْلتـُـْم يـَـا ُموَســى لـَـْن نُْؤِمــَن لـَـَک َحتَّى نـَـَری اهللَ َجْهــَرًة فََأَخَذتُْکــُم الصَّ
)بقــره، 55( اســتناد فرمــود کــه بــر اســاس آن درخواســت رؤیــت از ســوی بنی اســرائیل مطــرح 
شــده بــود نــه از ســوی موســی g. آن گاه بــا تفصیــل ماجــرای ایــن درخواســت و لجاجــت 

یهــود در ایــن زمینــه را تبییــن فرمــود )همــان: 178(. 

امــام رضــا g دربــارۀ پرســش ابوقــره دربــارۀ رؤیــت خداونــد از ســوی پیامبــر n افــزون بر 
اســتناد بــه ســیاق از داللــت ســایر آیــات کــه در آن هــا بــر اســتحالۀ رؤیــت الهــی تأکیــد شــده، 

اســتدالل فرمــود. ســخن امــام در ایــن بــاره چنین اســت:

» فََمــِن الُْمبَلِّــُغ َعــِن اهلل إِلـَـى الثََّقَلْيــِن ِمــَن الِْجــنِّ واإلِنـْـِس َل تُْدِرُكــه األَبَْصــاُر وَل يُِحيُطــوَن بـِـه 
ــٌد قـَـاَل بََلــى قـَـاَل َكْيــَف يَِجيُء َرُجــٌل إِلـَـى الَْخْلــِق َجِميعًا  ِعْلمــًا ولَْيــَس َكِمْثلـِـه َشــْيٌء ألَْيــَس ُمَحمَّ
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َّــه يَْدُعوُهــْم إِلـَـى اهلَل بَِأْمــِر اهلَل فَيَُقــوُل َل تُْدِرُكــه األَبَْصــاُر وَل  َّــه َجــاَء ِمــْن ِعْنــِد اهلَل وأَن فَيُْخبُِرُهــْم أَن
يُِحيُطــوَن بـِـه ِعْلمــًا ولَْيــَس َكِمْثلِــه َشــْيٌء ثـُـمَّ يَُقــوُل أَنـَـا َرأَيْتـُـه بَِعْينـِـي وأََحْطــُت بـِـه ِعْلمــًا وُهــَو 

َعَلــى ُصــوَرةِ الْبََشــِر أَمــا تَْســتَُحوَن.« )کلینــی، 1388، ج 1: 96(.  

4. تاکید بر قاعده »ایاک أعنی و اسمعی یا جاره« 

ــته، روش  ــره جس ــود از آن به ــاي خ ــالغ پیام ه ــراي اب ــرآن ب ــه ق ــي ک ــه روش های از جمل
ــود.  ــاد مي ش ــض« ی ــا »تعری ــه« ی ــه »کنای ــه گاه از آن ب ــت ک ــح اس ــتقیم و غیرصری غیرمس
چنان کــه ایــن امــر در روایــات اهل بیــت b نیــز مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه و آنــان فرموده انــد 

کــه قــرآن بــا خطــاب غیرصریــح نــازل شــده اســت.

ثقۀ االســالم کلینــي دو روایــت ذیــل از امــام صــادق g را در ایــن بــاره نقــل کــرده اســت. 
ــاَرُة«  ــا َج ــَمِعي يَ ــي َو اْس ــاک أَْعنِ ــْرآنُ  بِِإيَّ ــَزلَ  الُْق َ در روایــت نخســت چنیــن آمــده اســت: »ن
)کلینــی، 1388، ج 2: 631( چنان کــه از ظاهــر ایــن روایــت به دســت مي آیــد، قــرآن از روش 

غیرمســتقیم درابــالغ پیام هــاي خــود بهــره گرفتــه اســت.

در روایــت دوم، امــام در تبییــن ســخن پیشــین چنیــن فرمــوده اســت: »َمْعنـَـاهُ َمــا َعاتـَـَب اهللُ 
ــْد َمَضــي فِــي الُْقــْرآِن ِمْثــُل قَْولـِـهِ  َو لـَـْو ل أَْن  ــِه فَُهــَو يَْعنِــي بـِـِه َمــا قَ َعــزَّ َو َجــلَّ بـِـِه َعَلــي نَبِيِّ

ثَبَّْتنــاک لََقــْد كــْدَت تَْركــُن إِلَْيِهــْم َشــْيئًا قَلِيــًل َعنـَـي بَِذلـِـک َغْيــَره .« )همــان(. 

معنــاي گفتــار امــام صــادق g چنیــن اســت کــه گاه خداونــد در قــرآن به صــورت غیرصریح 
و بــا اشــاره و کنایــه ســخن گفتــه و در وراي ظاهــر خــود پیام هایــي را بــه مخاطبانــي خــاص 
القــا کــرده اســت. کاربســت ایــن روش در قــرآن مــورد توجــه صاحب نظــران علــوم بالغــت و 
علــوم قرآنــی نیــز قــرار گرفتــه اســت )ســیوطی، 1408ق، ج 1: 284؛ ســیوطی، 1411ق، ج 2: 

 .)125

امــام رضــا g در پاســخ بــه پرســش مأمــون دربــاره آیــه »َعَفــا اهللُ َعْنــَک لـِـَم أَِذنـْـَت لَُهــْم« 
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)توبــه/ 43( کــه از ظاهــر آن انتســاب لغــزش بــه پیامبــر اکــرم n اســتفاده مــی شــود، چنیــن 
فرمــود: »هــذا مّمــا نــّزل بإيــاک أعنــي واســمعي يــا جــاره خاطــب اهلل عــز وجــل بذلــک نبيــه 
وأراد بــه أمتــه وكذلــک قولــه تعالــى: »لئــن أشــركت ليحبطــن عملــک ولتکونــن من الخاســرين« 
ــه،  ــل« )ابن بابوی ــم شــيئا قلي ــن إليه ــد كــدت ترك ــاک لق ــول أن ثبتن ــه عــز وجــل: »ول و وقول

1404ق، ج 1: 180(.

در ایــن روایــت، امــام رضــا g افــزون بــر مــورد پرســش، ضمــن برشــمردن نمونه هایــی از 
ــه مشــرکان  ــات کــه طبــق ظاهرآن هــا لغزش هایــی چــون شــرک و گرایــش پیداکــردن ب آی
بــه پیامبــر n نســبت داده شــده، آن هــا را از بــاب قاعــدۀ »ايـّـاک أعنــى و اســمعى يــا جــاره« 

دانســته اســت کــه در حقیقــت بیانگــر روش قــرآن در خطــاب کنایــی و تعریضــی اســت.  

5. استناد به وحی بیانی  

بــه اســتناد برخــی از روایــات، جبرئیــل در کنــار نــزول آیــات قــرآن، تفســیر و تبیینــی از آیات 
را نیــز نــازل مــی کــرد تــا مدالیــل مــورد نظــر الهــی بــدون کوچک تریــن خطایــی بــه محضــر 
ــوان  ــا عن ــده ب ــن پدی ــالغ گــردد. از ای ــت اســالمی اب ــه اّم ــۀ ایشــان ب رســول اکــرم و از ناحی

»وحــی بیانــی« یــاد مــی شــود.     

بــر ایــن اســاس، اینکــه در توصیــف مصحــف حضــرت امیــر g یــا  مصاحــف برخــی دیگــر 
از صحابــه آمــده کــه درالبــه الی آیــات توضیحــات تفســیری انعــکاس یافتــه بــود، حکایــت از 
ایــن امــر دارد کــه آنــان بــه هنــگام فراگیــری قــرآن از محضــر رســول اکــرم n توضیحــات و 
بیان هــای تفســیری آن حضــرت را کــه از ناحیــه جبرئیــل دریافــت مــی کــرد، در کنــار آیــات 
ــت«  ــا عنــوان »هکــذا نزل می نگاشــتند. »وحــی بیانــی« عمومــاً در روایــات اهــل بیــت b ب

بازتــاب یافتــه اســت.  

به عنــوان نمونــه، از امــام صــادق g چنیــن نقــل شــده اســت: »وَمــْن يُِطــِع اهلل وَرُســولَه 
ــِة ِمــْن بَْعــِده فََقــْد فــاَز فـَـْوزاً َعِظيمــًا َهَکــَذا نََزلـَـْت« )کلینــی،  فـِـي َوَليـَـِة َعلِــيٍّ وَوَليـَـِة اأَلئِمَّ
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1388، ج 1: 414(. 

ــِة ِمــْن بَْعــِده« در متــن آیــه همــان گونــه  ــِة األَئِمَّ ــيٍّ وَوَليَ ــِة َعلِ پیداســت فقــره » فِــي َوَليَ
ــدارد، امــا در ایــن روایــت به عنــوان متــن  ــی مشــهود اســت، وجــود ن کــه در مصاحــف کنون
آیــه اعــالم شــده و از تعبیــر »هکــذا نزلــت« اســتفاده شــده اســت. مــراد امــام، نــزول بــا عنــوان 
 n وحــی بیانــی« اســت؛ یعنــی جبرئیــل ایــن آیــه را بــا چنیــن تبیینــی بــرای رســول اکــرم«
نــازل فرمــود. برخــی بــه اشــتباه ایــن دســت از روایــات را نشــانۀ راهیافــت تحریــف در قــرآن 
دانســته اند کــه البتــه از هــر جهــت دیدگاهــی مــردود اســت )معرفــت، 1413ق: 240 ـ 251(.

در برخــی از روایــات امــام رضــا g در تأویــل آیــات متشــابه از ایــن پدیــده، یعنــی »وحــی 
بیانــی«، اســتفاده شــده اســت. به عنــوان نمونــه امــا در پاســخ پرسشــی در بــاره تفســیر آیــۀ 
ــُة« )بقــره/210( کــه طبــق  ــاِم َوالَْمَلئَِک ــَن الَْغَم ــٍل ِم ــي ُظَل ــُم اهللُ فِ ــُروَن إِلَّ أَْن يَْأتِيَُه ــْل يَْنُظ »َه
ظاهــر آن آمــدن و حرکــت بــه خداونــد اســتناد داده شــده، چنیــن فرمــود: »هــل ينظــرون إل 
أن يأتيهــم اهلل بالملئکــة فــي ظلــل مــن الغمــام وهکــذا نزلــت« )ابــن بابویــه، بــی تــا،ج1: 163(. 

یعنــی در وحــی بیانــِی نازل شــده آیــه فقــره »أن يأتيهم اهلل بالملئکــة« همراه بــا واژه »مالئکه« 
بازتــاب یافتــه اســت. از ایــن جهــت، درحقیقــت اتیــان به جــای خداونــد بــه فرشــتگان نســبت 

ــده است.   داده ش

6. استفاده از روایات نبوی و ولوی  

َل إِلَْيِهــْم  ْكــَر لِتُبَيِّــَن لِلنَّــاِس َمــا نـُـزِّ بــه اســتناد ادلــۀ مختلــف از جملــه آیــه »َوأَنَْزلْنـَـا إِلَْيــَک الذِّ
ــُروَن« )نحــل/ 44( روایــات نقــش تفســیر و تبییــن آیــات را برعهده دارنــد و افزون  َولََعلَُّهــْم يَتََفکَّ
بــر آنکــه می تواننــد اجمــال و ابهــام آیــات را برطــرف کننــد، می تواننــد تأویــل صحیــح آیــات 

ــد.    ــت دهن را به دس

برهمیــن اســاس، روایــات می تواننــد به عنــوان معیــار ارزشــیابی ســایر روایــات بــه کار آینــد، 
چنان کــه امــام صــادق g فرمــوده اســت: »لتقلبــوا حديثــًا ال مــا وافــق الکتــاب والســنة او 
تجــدون معــه شــاهداً مــن احاديثنــا المتقدمــة« )حدیثــي را از مــا نپذیریــد، مگــر آنکه با قــرآن و 
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ســنت موافــق باشــد یــا برایش شــاهدي از میــان روایــات پیشــین ما بیابیــد( )مجلســی، 1403 
ق، ج 2: 250؛ طوســی،  بــی تــا، ج 2: 489(. 

ــن  ــن خبري ــم م ــا ورد عليک ــت: »فم ــوده اس ــن فرم ــاره چنی ــز در این ب ــا g نی ــام رض ام
مختلفيــن فاعرضوهمــا علــي كتــاب اهلل موجــوداً حــللً او حرامــًا فاتبعــوا مــا وافــق الکتــاب و 
مــا لــم يکــن فــي الکتــاب فاعرضــوه علــي ســنن رســول اهلل« )پــس هــر گاه دو خبــر مخالــف 
به دســت شــما برســد، آن هــا را بــر آنچــه در کتــاب خــدا، اعــم از حــالل و حــرام آمــده، عرضــه 
کنیــد و از آنچــه موافــق قــرآن اســت، پیــروي نماییــد و آنچــه در قــرآن نیســت، آن را بــر ســنن 

رســول خــدا عرضــه نماییــد( )مجلســی، 1403ق، ج 2: 82(. 

بــه اســتناد چنیــن کارکــردی امــام رضــا g بــرای دفــاع و تبییــن تأویــل آیــات از برخــی از 
روایــات پــدران خــود و یــا روایــات نبــوی بهــره جســت. به عنــوان نمونــه، هنگامــی کــه امــام 
ــٍر َواَل یُْنَقــُص ِمــْن ُعُمــِرِه  ــُر ِمــْن ُمَعمَّ بــا اســتفاده از آیاتــی از قــرآن همچــون آیــۀ »َوَمــا یَُعمَّ
إاِلَّ فـِـي ِکَتــاٍب« )فاطــر/11( مفهــوم بــدا را بــرای ســلیمان مــروزی تبییــن فرمــود، ســلیمان از 
امــام پرســید کــه آیــا در ایــن بــاره روایتــی از پــدران خــود در ســینه دارد؟ »هــل رويــت فيــه 
مــن آبائــک شــيئا« امــام رضــا g فرمــود: آری. آن گاه چنیــن ادامــه داد: »رويــت عــن أبــي 
عــن أبــي عبــد اهلل g أنــه قــال : إن هلل عــز وجــل علميــن علمــا مخزونــا مکنونــا ل يعلمــه 
ال هــو مــن ذلــک يکــون البــداء وعلمــا علمــه ملئکتــه ورســله فالعلمــاء مــن أهــل بيــت نبينــا 

ــه، 1404ق، ج 1: 160(. ــه.« )ابن بابوی يعلمون

ــه درخواســت ســلیمان مــروزی، روایتــی از رســول خــدا n را نقــل  امــام در ادامــه، بنــا ب
فرمــود کــه در آن ماجــرای تغییــر اجــل فــردی بازتــاب یافتــه اســت )همــان(. 

7. استفاده از تاریخ صحیح 

تاریــخ از ریشــه »أرخ« یــا »ورخ« به معنــاي تبییــن زمــان و شناســاندن وقــت اســت 
)جوهــری، 1407ق، ج 1: 418؛ ابن منظــور، بی تــا، ج 3: 4؛ زبیــدی، بــی تــا، ج 4: 255- 256(. 
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تاریــخ را به معنــاي مطالعــه و بررســي روزگاران گذشــته مي دانــد. ابن خلــدون تاریــخ را دانشــي 
ــران و سیاســت  ــا، ســیرۀ پیامب ــت ه ــه از حکمــت و بیانگــر سرگذشــت مل سرچشــمه گرفت
پادشــاهان یــا نشــانگر رویداد هــاي ویــژۀ عصــر یــا نــژاد خــاص تعریــف کــرده اســت )روزنتــال، 

.)22 :1365

ــردازد  ــه مســائلي چــون جزئیــات مفصــل اوضــاع و احــوال انســان مي پ از آنجاکــه تاریــخ ب
و موضــوع علــم تاریــخ عبــارت اســت از انســان و زمــان )کاتــب چلپــی،1414ق، ج 1: 271( 

ــد.  ــی کن ــته را بازنمای ــان گذش ــول زم ــای رخ داده در ط ــد واقعیت ه می توان

از ســوی دیگــر، از آن جــا کــه در برخــی از آیــات متشــابه قــرآن از رخدادهــای تاریخی ســخن 
به میــان آمــده، می تــوان از تاریــخ بــه شــرط آنکــه صحیــح و قابــل اعتنــا باشــد، بــرای کشــف 

معنــای صحیــح ایــن دســت از آیــات بــه کار بــرد. 

یکــی از آیاتــی کــه بیانگــر رخــدادی در زمــان حیــات رســول اکــرم n اســت و به خاطــر 
ــِذي أَنَْعــَم  سوءِبرداشــت جــزءِ آیــات متشــابه تلقــی می شــود، ایــن آیــه اســت: » َوإِْذ تَُقــوُل لِلَّ
اهللُ َعَلْيــهِ َوأَنَْعْمــَت َعَلْيــِه أَْمِســْک َعَلْيــَک َزْوَجــَک َواتَّــِق اهللَ َوتُْخِفــي فـِـي نَْفِســَک َمــا اهللُ ُمْبِديــِه 
ْجنَاَكَهــا لَِکــْي َل يَُکــوَن  ــا قََضــى َزيْــٌد ِمْنَهــا َوَطــًرا َزوَّ َوتَْخَشــى النَّــاَس َواهللُ أََحــقُّ أَْن تَْخَشــاهُ فََلمَّ
ــوًل«  ــُر اهللِ َمْفُع ــًرا َوَكاَن أَْم ــنَّ َوَط ــْوا ِمْنُه ــْم إَِذا قََض ــي أَْزَواِج أَْدِعيَائِِه ــَرٌج فِ ــَن َح ــى الُْمْؤِمنِي َعَل

ــزاب/37(  )اح

ــا زینــب دختــر جحــش را کــه همســر زیــد  ایــن آیــه ماجــرای ازدواج پیامبــر اکــرم n ب
پســرخواندۀ ایشــان بــود، بازگــو می کنــد. بــه اســتناد ایــن آیــه، خداونــد بــرای آنکــه مؤمنــان 
ــا همســر پســرخواندۀ خــود را مبــاح انگارنــد، از پیامبــر خواســت تــا پــس از طــالق  ازدواج ب

ــا او ازدواج کنــد.  زینــب از ســوی همســرش زیــد، ب

امــا دســت های ناپــاک تفســیری و تأویلــی نادرســت از ایــن آیــه به ویــژه بــا اســتناد بــه فقــره 
» َوتُْخِفــي فِــي نَْفِســَک َمــا اهللُ ُمْبِديــِه َوتَْخَشــى النَّــاَس َواهللُ أََحــقُّ أَْن تَْخَشــاهُ « ارائــه کردنــد و 

ــر اکــرم n ســاختند.  ــی متوجــه پیامب نســبت های ناروای
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امــام رضــا g در پاســخ بــه پرسشــی دربــارۀ مفهــوم آیــۀ مذکــور، تاریــخ صحیــح نــزول آیــه 
را تبییــن فرمــود. امــام توضیــح داد: وقتــی رســول اکــرم n به صــورت اتفاقــی زینــب را در 
حالــت اغتســال دیــد، چنیــن فرمــود: »ســبحان الــذي خلقــک! وإنمــا أراد بذلــک تنزيــه الباري 

عــز وجــل عــن قــول مــن زعــم أن الملئکــة بنــات اهلل« )ابن بابویــه، 1404ق، ج 1: 181(.

در حقیقــت رســول اکــرم n بــا تعجــب فرمــود: چگونــه مشــرکان فرشــتگان را دختــران خــدا 
مــی داننــد، در حالــی کــه فرشــتگان بــه عکــس زنــان، نیــازی بــه اغتســال پیــدا نمی کننــد، 
امــا زینــب گمــان کــرد کــه پیامبــر از دیــدن او و زیبایــی اش تعجــب کــرده و ایــن امــر را بــه 
همســرش بازگــو کــرد و هنگامــی کــه خداونــد فرمــان ازدواج پیامبــر بــا زینــب را صادر کــرد، آن 

حضــرت بیــم داشــت کــه مــردم دربــاره اش فکــر ناصوابــی خواهنــد کــرد )همــان(.     

در مــورد دیگــر، مأمــون از امــام رضــا g پرســید کــه معنــای آیــه » ليغفــر لــک اهلل مــا تقــدم 
مــن ذنبــک ومــا تأخــر« کــه در آن گنــاه بــه پیامبــر نســبت داده شــده، چیســت. امــام بــا تبییــن 
تاریــخ برخــورد مشــرکان بــا پیامبــر اکــرم n توضیــح داد کــه مــراد از گنــاه در آیه، گناهی اســت 
کــه مشــرکان بــرای پیامبــر قایــل بودنــد؛ زیــرا آنــان معتقــد بودنــد کــه بزرگ تریــن گنــاه پیامبــر 
آن اســت کــه بــه جــای سیصدوشــصت بــت، تنهــا بــه یــک خــدا دعــوت کــرده اســت: » لــم يکن 
أحــد عنــد مشــركي أهــل مکــة أعظــم ذنبــا مــن رســول اهلل n ألنهــم كانــوا يعبــدون مــن دون 
اهلل ثلثمــأة وســتين صنمــا فلمــا جاءهــم n بالدعــوة إلــى كلمــه الخــلص كبــر ذلــک عليهــم و 
عظــم« )همــان: 180(. بــا فتــح مکــه بیــان فرمــود کــه دعــوت بــه توحیــد را کــه مشــرکان آن را 

گنــاه تــو می دانســتند، بخشــیده اســت.

8. استفاده از ادبیات قرآنی

ــی  ــا و ظرافت های ــر، از لطافت ه ــان دیگ ــر زب ــا ه ــه ب ــي در مقایس ــان عرب ــه زب ــم ک می دانی
ــرآن به عنــوان ارجمندتریــن کتــاب موجــود در  ــان در ق برخــوردار اســت وآن گاه کــه ایــن زب
ــاي آن  ــه واژه ه ــي ک ــش و ترکیب ــي چین ــد، واکاوي در چگونگ ــي مي کن ــتي نقش آفرین هس
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ــن  ــۀ ای ــرا نتیج ــود زی ــد ب ــوردار خواه ــاده اي برخ ــیت فوق الع ــد، از حساس ــت مي دهن به دس
واکاوي مي توانــد در جهــت تأییــد یــا انــکار یــک دیــدگاه مهــم در عرصــۀ مناقشــات کالمــي و 

فقهــي، مــورد اســتناد قــرار گیــرد.

به عنــوان نمونــه، در آیــۀ 68 ســوره قصــص چنیــن آمــده اســت: »َو َربُّــک يْخُلــُق َمــا يَشــاُء 
ــا يْشــِركوَن« )قصــص/ 68( دربــاره »مــا«  َو يْختـَـاُر َمــا كاَن لَُهــْم الِْخيــَرُة ُســْبَحاَن اهللِ َو تََعالـَـي َعمَّ
در فقــرۀ »مــا كان لهــم الخيــرة« اختــالف شــده اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه اگــر »مــا« مصدریــه 
یــا موصولــه باشــد، مفعــول فعــل »یختــار« خواهــد بــود و معنــاي آیــه چنیــن اســت: خداونــد 
ــه  ــه ک ــاي عدلی ــن صــورت، مبن ــد. در ای ــار مي کن ــار اســت، اختی ــان اختی ــراي آن آنچــه را ب

معتقــد بــه اختیــار بندگاننــد، تأییــد مي شــود.

امــا اگــر »مــا« نافیــه باشــد، فعــل »یختــار« بــر فعــل »یشــاء« عطــف خواهــد شــد و بایــد بــر 
آن وقــف کــرد. در ایــن صــورت، معنــاي آیــه چنیــن اســت: پــروردگارت آنچــه را کــه بخواهــد 
و برگزینــد، خلــق خواهــد کــرد و بــراي مــردم اختیــاري نیســت )طبــری، 1415ق، ج 20: 122 
و 123؛ طوســی، 1413ق، ج 8: 170؛ طبرســی، بــی تــا، ج 7: 453(.1 در ایــن صــورت، ظاهــر 
آیــه بــا مدعــاي جبرگرایــان انطبــاق خواهــد داشــت و بــه عقیــدۀ اهــل  ســنت یعنــي اشــاعره، 

نزدیــک اســت )قرطبــی، 1420ق، ج 13: 305.(.2

بــر ایــن اســاس، اگــر ادبیــات قرآنــی به درســتی مــورد اســتفاده قــرار گیرد، مــی توانــد مدالیل 
صحیــح آیــات را به دســت دهــد و در مــواردی تأویــل صحیــح از آیــات را بازنمایــد. 

درنگریســتن در روایــات تفســیری نقل شــده از امــام رضــا g نشــان می دهــد کــه آن حضرت 
در مــواردی بــرای ارائــه تأویــل صحیــح از آیــات، از ادبیــات قرآنــی بهــره گرفتــه اســت. به عنوان 
ــْت بـِـِه َوَهمَّ  نمونــه، هنگامــی کــه مأمــون از امــام رضــا g پرســید کــه معنــای آیــۀ »َولََقــْد َهمَّ

ِّــِه« )یوســف/24( چیســت، چنیــن فرمود:  بَِهــا لـَـْوَل أَْن َرأَی بُْرَهــاَن َرب

1. عالمه طباطبایي معتقد است که »ما« نافیه است. ر.ک: طباطبائی، بی تا، ج 16: 68.
2 . مکــي بــن ابي طالــب بــر ایــن بــاور اســت کــه اگــر »مــا« در ایــن آیــه موصولــه یــا مصدریــه باشــد، مســتلزم تفســیر بــه رأي خواهــد 

بــود. ر. ک: مکــي بــن ابي طالــب ،1405ق، ج 2: 547؛ العکبــری،1399ق، ج 2: 179.
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» لقــد همــت بــه ولــول أن رأی برهــان ربــه لهــم بهــا كمــا همــت لکنــه كان معصومــا والمعصوم 
ل يهــم بذنــب ول يأتيــه ولقــد حدثنــي أبــي عــن أبيــه الصــادق أنــه قــال : همــت بــان تفعــل 

ــان ل يفعــل« )ابن بابویــه، 1404ق: ج 1، 179(.  وهــم ب

بــر اســاس تبیینــی کــه امــام رضــا g از آیــۀ مــورد بحــث ارائه کــرد، آیــه اشــاره بــه آن دارد 
کــه زلیخــا بــرای ارتــکاب گنــاه آهنــگ یوســف g کــرد، امــا قصــد و آهنــگ یوســف نســبت 

بــه او به خاطــر دیــدن برهــان الهــی، منتفــی اعــالم شــده اســت. 

ایــن امــر بــا اســتفاده از قانــون »لــولی امتناعيــه« قابــل اثبــات اســت زیــرا در لــوالی امتناعیه 
گفتــه می شــود کــه به خاطــر امتنــاع شــرط، جــزاء نیــز منتفــی اســت. )ابن هشــام االنصــاری، 
1404ق، ج 1: 272(. به عنــوان مثــال، در جملــۀ »لــول علــى لهلــک عمــر« )اگــر علــی نبــود 
عمــر هــالک مــی شــد( )کلینــی، 1388، ج 7: 424( چــون نبــودن علــی g منتفــی اســت، 

یعنــی او در زمــان خالفــت عمــر حضــور دارد، هالکــت عمــر نیــز منتفــی مــی شــود. 

بــر ایــن اســاس، چینــش آیــه بدیــن گونــه اســت: »لــول أن رأی برهــان ربّه هــّم بهــا« و چون 
یوســف g برهــان پــروردگارش را دیــد، آهنــگ زلیخــا نکــرد. بــر ایــن اســاس، نه تنهــا اصــل 
انجــام گنــاه منتفــی شــده، حّتــی نّیــت و قصــد انجــام گنــاه نیــز از یوســف منتفــی دانســته 

شــده اســت. 

در مــوردی دیگــر از امــام رضــا g پرســیده شــد کــه چــرا ابراهیــم g آن گونــه کــه قــرآن 
گــزارش داده، بــا دیــدن ســتاره، مــاه و آفتــاب آن هــا را پــروردگار خــود معرفــی کــرد. چنیــن 

بیانــی مصــداق کــذب نیســت؟!

امــام رضــا g در پاســخ فرمــود: گفتــار ابراهیــم در هــر ســه مــورد کــه فرمــود: »هــذا ربــى« 
از روی انــکار و اســتخبار بــوده اســت، نــه از روی اخبــار و اقــرار.

به عبــارت دیگــر، امــام فرمــود: جمــالت ابراهیــم g جمــالت خبریــه نبــود تا مصــداق کذب 
تلقــی گردنــد، بلکــه جمــالت انــکاری و اســتخباری و به عبــارت دیگــر از مصادیــق جمــالت 

انشــائیه بــود کــه در آن هــا صــدق و کــذب معنــا نــدارد )ابن بابویــه، بی تــا: 74(. 
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نتیجه 

از مباحثی که در این مقاله بازتاب یافته، نتایج زیرقابل استفاده است: 

1. تأویــل در لغــت به معنــای بازگردانــدن و در اصطالح، بیشــتر به معنای »توجیه متشــابهات« 
آمــده اســت. متشــابه اســم فاعــل بــاب تفاعــل، از ریشــه »شــبه« به معنــای ماننــد اســت و در 
اصطــالح آیــه ای اســت  کــه دارای دوپهلویــی معنایــی بــوده و در بســتر خــود زمینــۀ تأویــل 

ــد.  ــرای کــژدالن را برمی تاب ــه ب ناصــواب و فتنه گرایان

ــه آن  ــرد ک ــت ک ــوان برداش ــا g می ت ــام رض ــیری ام ــات تفس ــتن در روای 2. از درنگریس
حضــرت بــرای ارائــۀ تأویــل صحیــح از آیــات متشــابه، از هشــت روش بهــره گرفت کــه عبارتند 
از: 1. اســتفاده از برهــان عقلــی 2. بهره جســتن از ســیاق آیــات 3. بهره جســتن از داللــت ســایر 
آیــات 4. تأکیــد بــر قاعــده »ايــاک أعنــى و اســمعى يــا جــاره« 5. اســتناد بــه وحــی بیانــی  6. 
اســتفاده از روایــات نبــوی و ولــوی 7. اســتفاده از تاریــخ صحیــح 8. اســتفاده از ادبیــات قرآنــی. 

 g 3. اســتناد بــه رهنمــون عقــل در تأویــل آیــات متشــابه در برخــی از روایــات امــام رضــا
بازتــاب یافتــه اســت. به عنــوان نمونــه، عــدم امــکان توصیــف الهــی بــه مــکان و حلــول در آن 
و عــدم امــکان پنهان شــدن خداونــد از بنــدگان کــه در گفتــار امــام بازتــاب یافتــه، بــه مــدد 

برهــان عقلــی قابــل اثبــات اســت. 

4. یکــی از کاربســت های ســیاق، به دســت دادن تأویــل صحیــح از آیــات متشــابه اســت کــه 
ــه، امــام در  در ایــن روش در گفتــار امــام رضــا g نیــز بازتــاب یافتــه اســت. به عنــوان نمون
تفســیر مفهــوم ختــم در آیــۀ »ختــم اهلل علــى قلوبهــم وعلــى ســمعهم« از آیــه ای دیگــر در ایــن 

زمینــه بهــره جســت. 

5. بخشــی از کارکــرد داللت رســانی ســایر آیــات، ارائــه تأویــل صحیــح از آیــات متشــابه اســت 
کــه در ایــن روش در گفتــار امــام رضــا g نیــز بازتــاب یافتــه اســت. به عنــوان نمونــه، امــام 
در تفســیر مفهــوم ختــم در آیــۀ »ختــم اهلل علــی قلوبهــم وعلــی ســمعهم« از آیــه ای دیگــر در 

ایــن زمینــه بهــره جســت. 
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ــالغ پیام هــاي خــود از آن بهــره جســته، روش  ــراي اب ــرآن ب ــي کــه ق ــه روش های 6. از جمل
غیرمســتقیم و غیرصریــح اســت کــه گاه از آن بــه »کنایــه« یــا »تعریــض« یــاد مي شــود. امــام 

رضــا g در تأویــل آیــات ناظــر بــه عتــاب پیامبــر اکــرم n از ایــن روش اســتفاده فرمــود.

7. در برخــی از روایــات امــام رضــا g در تأویــل آیــات متشــابه از پدیــدۀ »وحــی بیانــی« 
ــل  ــه »ه ــاره تفســیر آی ــا در پاســخ پرسشــی درب ــه، ام ــوان نمون اســتفاده شــده اســت. به عن

ينظــرون ال ان يأتيهــم اهلل فــي ظلــل مــن الغمــام والملئکــة« از ایــن پدیــده بهــره گرفــت. 

 g 8. بــه اســتناد کارکــرد روایــات نبــوی و ولــوی در ارائــه تأویــل صحیــح آیــات، امــام رضــا
بــرای تأویــل برخــی از آیــات، از برخــی از روایــات پــدران خــود و یــا روایــات نبوی بهره جســت. 
به عنــوان نمونــه، هنگامــی کــه امــام بــا اســتفاده از آیاتــی از قــرآن همچــون آیــۀ » ومــا يعّمــر 

مــن معمــر...« بــه روایتــی از رســول خــدا n اســتناد فرمــود. 

9. از آنجاکــه در برخــی از آیــات متشــابه قــرآن از رخدادهــای تاریخــی ســخن بــه میــان آمده، 
می تــوان از تاریــخ بــه شــرط آنکــه صحیــح و قابــل اعتنــا باشــد، بــرای کشــف معنــای صحیــح 
 g ــام رضــا ــات تفســیری ام ــر در برخــی از روای ــن ام ــرد. ای ــه کار ب ــات ب ــن دســت از آی ای

همچــون ماجــرای ازدواج پیامبــر بــا زینــب بنــت جحــش، بازتــاب یافتــه اســت. 

10. درنگریســتن در روایــات تفســیری نقــل شــده از امــام رضــا g نشــان مــی دهــد کــه آن 
حضــرت در مــواردی بــرای ارائــه تأویــل صحیــح از آیــات، از ادبیــات قرآنــی بهــره گرفتــه اســت. 

تأویــل آیــه »ولقــد همــت بــه وهــم بهــا لــوال أن رأی برهــان ربــه« از نمونه هــای آن اســت. 

ــات  ــه در روای ــابه ک ــات متش ــیر آی ــتگانه در تفس ــای هش ــی روش ه ــک کالم، از بررس در ی
تفســیری امــام رضــا g بازتــاب یافتــه،  به دســت می آیــد کــه در مرحلــه نخســت امــام رضــا 
g بــر حساســیت تفســیر آیــات متشــابه و لــزوم مراجعــه بــه اهــل بیــت b در ایــن زمینــه 
تأکیــد فرمــوده و در مرحلــۀ دوم، امعــان توجــه بــه قرایــن داخلــی آیــات؛ همچــون ســیاق و 
قرایــن بیرونــی همچــون براهیــن عقلــی و رهنمــون روایات صحیــح را در به دســت دادن تفســیر 

صحیــح از آیــات متشــابه، کارآمــد می دانــد. 
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