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 کردیکتاب در رو ینیآفر نقش
به سنّت  انهیگرا لیتفص

  ییعالمه طباطبا يآرا در
  *يآخونداحمد محسن   ________________________________________________________  

  چکیده
قـرآن، دو   يریپـذ  و فهـم  عتیشر يها انیآن نسبت به همه اصول و بن يریقرآن و فراگ تعیجام

 شـتر یهرچه ب ینیآفر نقش يرا برا نهی، زمانهیگرا لیتفص دگاهیاست که در د یمهم اریبس یژگیو
 بـه  یالهـ  امیـ کـه در پرتـو آن، هـم پ    دانـد  یمـ  يقرآن را نوردگاه، ید نی. اکند یکتاب فراهم م

فـراهم  » سنّت«همچون  يگریاز منبع بزرگ د يمند بهره يو هم راه برا شود یم افتیدر یروشن
 اسـت و  قـرار داده  اتیـ سـنجش روا  يبرا ياریروشن و جامع قرآن، کتاب را مع انی. بگردد یم

 اتینوا با آ به مفاد هم را تیو اختصاص حج ثیحد کیمتعدد  يها آموزه انیم کیامکان تفک
 ریدر تصـو  ينقـش مـؤثر  ن، یـ د يهـا  آمـوزه  کلـی قـرآن، در نظـام    تیـ ر. محوسازد یفراهم م
از سـنّت،   شتریهرچه ب يمند بهره يرا برا نهیزم رد ودا ثیدمفاد احا نییو تب اتیروا يریگ جهت

نوشـتار بـر آن    نیـ ا .سـازد  یم سریظاهر ناهمگون را م به اتیروا انیامکان وفاق م ،هموار ساخته
و فهـم و   یثیحـد  يها به آموزه یده کتاب را در سامان يرگذاریأثت مختلف يها است که گونه

  کند. یبررس کردیرو نیآن، در ا افتیدر

انـه،  یگرا لیتفصـ  کردیروات، یروا گاهیسنّت، جا نییکتاب، تب تیمحور :واژگان کلیدي
  .انهیرگرایتفس کردیرو
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 مقدمه

گرامـی   آن را بـراي پیـامبر   هایی است که قرآن کریم از رسالت، وظیفه تبیین آیات الهی
موارد وجود را در » تبیین«کاربرد واژه ، بسیاري از اندیشمندان برشمرده است. اسالم

زدودن غبـار ابهـام از چهـره    سنّت،  نقش عمده بدین ترتیب؛ انگارند ابهام می اجمال و
یـاد  » تفسـیرگرایانه «بـه رویکـرد    این رویکرد که از آن عنصر محوري قرآن خواهد بود.

 سـنّت  جـز از راه  قرآن ظواهر یا برخی بودن مقصودهاي واقعی همه ناپذیر ، فهمشود می
اسـت و دریافـت مقاصـد     صورت جدي نیازمند تفسـیر به  قرآن، است و به همین دلیل

آنچـه  ، میسر نیست. اخباریان که رهروان شاخص این نظرندسنّت،  قرآن جز از رهگذر
عـدم تبعیـت از    انگارنـد و  متشـابه مـی  ، شـود  عنوان ظاهر تلقی مـی به  در زبان دیگران

دانند. روایات بازدارنده از  وظیفه خویش می، آنی را به حکم قرمتشابهات و بلکه هر ظنّ
براي آشنایی بیشتر بـا ایـن   ( است    دلیل دیگري بر این دیدگاه تلقی شده، تفسیر به رأي

، تا] [بی، بحرانی /63ص، 2ج، 1424، انصاري /128ص تا]، [بی، ر.ك: استرآبادي ،دیدگاه
، قبـال ایـن دیـدگاه    . در)22ــ 2، ص1382، مهریزي /17ـ3، ص1384، مبلغی /174ص

اصول کلی معارف  ،زبانی روشن و گویا آن است که قرآن با بر »گرایانه تفصیل« رویکرد
هـاي ایـن کتـاب     وامـدار آمـوزه  سـنّت،   تي دینی را بازگو کند و بلکه حجیها آموزه و

؛ هاي الهی براي همگـان وجـود دارد   پذیري و دریافت پیام آسمانی است. امکان هدایت
 ارمغـانی اسـت کـه آن را از   ، هاي آن تفصیل آموزه ژرفاي این معارف واگرچه عمق و 

  کنیم. دریافت میسنّت 
ضمن بیـان اسـتغناي   ، کنندگان برجسته این دیدگاه است که از تبیین طباطباییعالمه 

آن است کـه بطـون قـرآن یـا      بر، درك مفاهیم ظاهري قرآن  سنّت، در محدوده قرآن از
ن پرداختـه اسـت و نیـز    داب اجمال  کلی یا به طوربه  ظاهر تفاصیل احکامی که قرآن در

دسـتیابی اسـت     قابـل سنّت  مندي از در پرتو بهره جزئیات معاد، فقط تفاصیل قصص و
مبنی  ،مهدر تبیین دیدگاه عال جوادي آملیاهللا  آیت .)84ص، 3ج، 1419، طباطبایی ك:ر.(

  اند: آورده، مستغناست مقاصد خویش و در بیان معانی قرآناینکه  بر
 ؛تفسیر نیست، اجراي آنچه خطوط کلی آن در قرآن آمده ، جزئیات و نحوهتبیین حدود
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 شریفه تفسیر مفهوم آیه، کند برخی نمازها را بیان میبودن  مثالً روایاتی که حکم اخفاتی
دار تبیـین   ن حدود جزئی آن اسـت. قـرآن کـریم عهـده    بیبلکه م ،نیست »ةوالصلأقیموا«

بر ، اجراي آن عارف و احکام دین است و تبیین حدود و جزئیات و شیوهخطوط کلی م
  .)140ص، 1ج، 1385، جوادي آملی( و عترت طاهرین است امبر اکرمپی عهده

بلکه اعجاز بیانی را ، انگارند زبان قرآن را گویا و روشن می ، نه فقطرهروان این نظر
دقت عبارات و ، ی و سالست کالمشمرند که در روان وجه اعجاز آن برمی آشکارتریناز 

ماننـد  تناسب معنا و آهنگ و لحن کالم و ، ظرافت سبک و شیوه بیان، گزیدگی کلمات
  ).195ص 2جتا]،  ، [بیمعرفتیابد ( تجسم می آن

تفصـیل    بیشتر به، شده است شمرده  هاي پیامبر قرآن از رسالت تبیین آیات که در
 آیاتبعضی از . اگر فهم باشد ناظر میهاي پنهان آن  و بیان الیه هاي قرآن آموزه تعالیم و

ل در و آگاهی درست از زبان عربـی و تأمـ  در پرت، در نگاه بدوي با مشکل مواجه باشد
بـه معنـاي    شـدنی اسـت. چنانچـه عمـق و ژرفـایی معـارف نیـز        حل، آیات دیگر قرآن

به معناي بداهت و سادگی ، آنقربودن  هرگز بیان؛ زیرا مفاهیم قرآن نیستبودن  یرمبینغ
نگـري در قـراین و شـواهد     معارف آن نیست و غموض و پیچیدگی معنایی آن با ژرف

  شود. قرآنی و آشنایی با فرهنگ قرآن حل می
حیـات   گوناگونگري آن در ابعاد و جوانب  هدایت قرآن وبودن  نمبی بر بیان و  تکیه

. دهـد  قـرار مـی   گستر بر دیگر منابع دین آفرین و سایه نقش ،ر، قرآن را منبعی مؤثبشري
  کنیم. مطالعه میر کتاب را در این رویکرد هاي مؤث برخی از نقش

  ي حدیثیها آموزهمعیار سنجش ، کتاب .1
 حدیث بر کتـاب  از لزوم عرضه، احادیث بسیاري براي بازشناسی حدیث سره از ناسره

معیاري براي پـذیرش حـدیث   عدم مخالفت با آن را یا  اند و موافقت کتاب سخن رانده
هایی است کـه از   از اقسام موافقت، عدم مخالفت با آنیا  اند. موافقت مضمونی برشمرده
، 1417، خمینـی  ر.ك:اعتبار نگریسته شده است ( بزرگان فقه و اصول به دیده نگاه همه

، 1ج، 1405، بحرانی /318ص ،7ج ،1417، صدر /410، ص3، ج1408، خویی /188ص
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از پایگاه داللی قوي و مستحکمی ، حکایت از آن دارد که آیات قرآنی امر ). این109ص
تواند مبنایی براي سنجش حدیث قـرار   می برخوردارند و مفاهیم روشن و استوار آیات

در صورتی  باید به کتاب خدا عرضه شود و فقطحدیثی  هر، گیرد. براساس این روایات
همخوان با قرآن بیابیم و عـدم مخالفـت    و که آن را هماهنگ توان به آن تمسک کرد می

شرط » موافقت با کتاب«، آن را با کتاب الهی احراز نماییم. البته در برخی از این روایات
 ،12احادیث، 18ج، 1398، عاملی حرّ /69ص، 1ج، 1365، کلینی ر.ك:پذیرش حدیث (

) و 18ح، 18ج، 1398، عاملی : حرّر.ك» (عدم مخالفت با کتاب«) و در برخی 47 و 14
ــیدر  ــات از  بعض ــواهدي در«از روای ــود ش ــاب وج ــی» (کت  ،2ج، 1403، ر.ك: طبرس
) بــر 221ص، 1، ج1371، برقـی  /174 و 69، 8صصـ ، 1تــا]، ج ، [بـی عیاشـی  /446ص

بـه   موافقت کتـاب ، روایات برخیدر  تصدیق قرآن سخن به میان آمده است.یا  حدیث
فـرض   متعارض مطـرح اسـت. پـیش   ی براي یک حدیث در میان احادیث عنوان مرجح

 امکان فهم قرآن و دریافت مفاد آن است.، همه این عناوین

  مضمون مخالف طرح ومایه تفکیک در مفاد روایت ، . کتاب2
حدیثی پذیرفتنی است که مفـاد آن هماهنـگ بـا قـرآن     ، احادیث عرضه براساساگرچه 

پـذیرش    قابـل ، سازگار نباشداي که با کتاب خداوند  کریم باشد و هرگونه پیام و آموزه
اي خـالف   شود حدیثی به جهـت اشـتمال آن بـر آمـوزه     نمی باعث این امر؛ ولی نیست
 براسـاس را  کلمـات معصـومان  ، گـران  بسـا روایـت   کلی رد گردد. چه طور، به قرآن

ت الزم را اعمال نا کرده، یا در ضبط و ثبت آن دقنقل به مع، اند برداشتی که از آن داشته
ایشـان   تماماً مطابق با گفتـه ، کنند نقل می عنوان سخن معصومبه  باشند و آنچهنکرده 
دقتی در بخشی از روایـت صـورت گرفتـه باشـد و      محتمل است که بی؛ بنابراین نباشد

اي خـالف   وجـود آمـوزه  ؛ ولـی  یافته باشد  مضمونی مخالف کتاب به حریم حدیث راه
ـ  کنارگذاشـتن دلیل بـر  ، حدیثیک قرآن در  بسـا   چـه  و کلـی نیسـت   طـور بـه   تروای

  ر باشد.مؤث تر از قرآن هاي دیگري در حدیث باشد که در فهم و دریافت دقیق آموزه
ض روایات دارند. اگـر روایـات   این سخن را دانشمندان علم اصول در تعار همانند
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مقـدار   بـه  ، روایات فقطدي در برخی از مفاد خویش با یکدیگر در تعارض باشندمتعد
، صـدر ماننـد (  ت مـی و در بقیه مفـاد خـویش حجـ    گردند ت ساقط میحجیتعارض از 

  ).364، ص3، ج1406
روایاتی که به کیفیـت تأسـیس کعبـه و سرگذشـت بنـاي آن       درباره طباطباییعالمه 

دارنـد   چنین ابراز می، کنند اي را در جریان آن حکایت می العاده پردازند و امور خارق می
یک از ایـن   گردد که نتوانیم به هیچ اگرچه سبب می، روایاتکه وجود تعارض میان این 

عدم پذیرش مفهوم کلی مشترك میان این اخبـار  ، دلیل این امر؛ ولی اطمینان کنیم اخبار
  ).293، ص1، ج1419، طباطباییگردد ( نمی

  ي از روایات تفسیريمند بهره ساز نهیزم، کتاب تیمحور. 3
هاي خـویش را از دو منبـع عظـیم نقلـی یعنـی       معارف و آموزه بخش عمده، مسلمانان

ند و ا دياي شرعی و حکمی تعب بیانگر وظیفه ،روایات ی. گاهاند گرفته »سنّت« و »کتاب«
اي  در مقـام بیـان گـزاره    ید و گـاه نسـاز  مکلف هموار می نهایت عملی را بر عهده در

  د.نکن ف دنبال میبوده، حصول شناخت و باوري را براي مکلمعرفتی 
الزم از شرایط  بودن حد با فرض واجد، در صورت نخست است که روایات روشن

توان از طریق آن بـا احکـام و وظـایف     از منابع معتبري است که می، مورد اعتبار شارع
با شرایطی که خود در نظر ، تواند به اخبار آحاد عملی خویش آشنا شد. شارع مقدس می

ف را سـامان دهـد. در چنـین مـواردي     مکل ، عملآنبه وسیله اعتبار بخشد و ، گیرد می
 ،نـیم کعمل ، ایم ت آن را از سوي شارع احراز نمودهیفه داریم طبق روایاتی که حجیوظ

روایـات  » ديحجیت تعب«اشیم. قاطبه اصولیان نداشته بآنها  قطع به صدور گرچه علم و
 انـد در تو مـی » ديحجیت تعب«دانند؛ ولی آیا  ریافت احکام عملی راهگشا میرا جهت د

اي را بدون علم و معرفـت   کارآمد باشد و باور و ایمان به گزاره، معارف و عقاید زمینه
آفرین است  نه باورساز و معرفت ،دي، موجه سازد؟ مشخص است که حجیت تعببه آن

حجیـت   زیـرا نهایـت آنچـه    ؛گردد التزام به صدق و مطابقت گزاره با واقع می و نه مایه
مشـی   گـزاره و وظیفـه   براسـاس تکلیف و همراهی در عمل ، ردآو به ارمغان میتعبدي 
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ت قـرار  اي که حجـ  یابد که گزاره جایی تحقق می درامر  و این اساس آن استعملی بر
تحصـیل  ، در آنجا که هـدف ؛ ولی عمل و وظیفه خاصی را اثبات نماید، شده است  داده

ر بـراي انسـان   معرفـت و بـاو  حجیت تعبدي  یقین باباشد، به معرفت و باوري خاص 
ی ، مسـلّم تلقـ  است که آنچه میان عالمان اصول در شیعهبه همین دلیل آید.  حاصل نمی

و باشـد   میت ، فقط در احکام شرعیه حجالصدور است اینکه خبر واحد موثوق گردیده
  .)88تا]، ص ، [بیهموك: ر.در غیر آن اعتباري ندارد (

  ظواهر قرآنکننده راه براي دریافت  . روایات، تسهیل3ـ1
، گردد که داللت کالم را بیابیم و داللت کـالم  زمانی حاصل میفهم و درك سخن الهی، 

زبان و مدلول خاص اسـت و در ایـن     مبتنی بر ظهور واژگان و ساختارهاي کالمی یک
و آنچه از روایـات تفسـیري در    ، مفهومِ درستی نداردد به مدلول خاصی، مسئله تعبامر

راه رسیدن یا  رهنمون گردد ما را به فهم ظاهر آیاتاینکه  نتظار داشتتوان ا می بارهاین 
بتوان انطباق آیه ، و تدبر در آیات سنّت اي که پس از بیان گونه؛ به به آن را به ما بیاموزد

بیـان   ی روایاتی کـه بـا  است، یافت و حت ما را بدان رهنمون شدهسنّت  را بر معنایی که
در ، سازد راه دریافت مقاصد قرآنی را براي ما هموار می، یچینش آیات الهیا  زبان قرآن

آن  قابلیت تصدیق آنچه دربـاره ، ق در قرآنپذیرش است که با تدبر و تعم  صورتی قابل
بـه  ، پذیرش نسخ آیات به خبـر واحـد   ، هموار باشد. باید توجه داشت حتیآمده است

گونه که برخی گمان  آن؛ عنوان ظاهر کتاب نیستبه  معناي پذیرش معنایی خالف ظاهر
هرگز داللـت منسـوخ را بـه    ، دلیل ناسخ؛ زیرا )371ص، 1386، اسعدي ك:ر.اند ( داشته

پایـان آمـد و غایـت آن را اعـالم     ، بلکه با فرض پذیرش دلیل منسوخ ،کشد چالش نمی
؛ عنوان مـدلول قـرآن اسـت   به  د به مفهومی خاصنماید و این سخن متفاوت از تعب یم

سـی، داللـت خـود    توان گفت محور و مبناي اسا عموم روایات تفسیري میدر راین بناب
  شود. بر قرآن تحمیل نمی، د به روایاتآیات است و هرگز مفادي صرفاً به علت تعب



  ...به سنّت در  انهیگرا لیتفص کردیکتاب در رو ینیآفر نقش  
45

  

  مندي از روایات در تفسیر قرآن . عدم محدودیت در بهره3ـ2
معنـاي   باید توجه داشت که عدم حجیت تعبدي روایات در حوزه معارف یا تفسیر، بـه 

مندي و محرومیت از این منبع عظیم و پرفیض نیست. طالبان معـارف قرآنـی،    عدم بهره
اند که بتواند آنان را به فضاي فهـم قـرآن نزدیـک     اي وجوي هر فکر و اندیشه در جست

کند یا تأمل و دقت آنان را به زوایا و ابعاد گونـاگون آیـات الهـی برانگیـزد و زمینـه را      
منـدي از   از کتاب الهی فراهم سـازد. آیـا هـیچ مفسـري بـدون بهـره       تر براي فهم دقیق

هاي علمی دیگر مفسران، موفق خواهد بود؟ طبیعی اسـت کـه    هاي فکري و یافته تالش
رارزش بـراي تحصـیل معرفـت      هاي دیگران دسـتمایه  مندي از افکار و اندیشه بهره اي پـ

نچه پس از مراجعه بـه افکـار و   تر از قرآن کریم است؛ ولی آ هاي عمیق بیشتر و دریافت
معرفتی است که از قرآن یافته اسـت، نـه    او حجت است، فهم و هاي دیگران بر اندیشه

، ثقـل  و امامـان معصـوم   هایی که از دیگران دریافته اسـت. پیـامبر   افکار و اندیشه
و تنهـا کسـانی هسـتند کـه بـر همـه        *اند ناپذیر از آن اند که عدل قرآن و تفکیک وزینی

چیـز را در   ورند و همه سطوح معنایی قرآن احاطه دارند و در اعماق و ژرفاي آن غوطه
، 1365ر.ك: کلینـی،  یابند و هیچ نکته تاریکی بـراي آنـان در آن وجـود نـدارد (     آن می

ـ     ئمۀا األلّإه یجمع القرآن کلّ إنّه لم«باب  ؛228، ص1ج ). روشـن  »هو إنّهـم لیعلمـون علمـه کلّ
توانند دیگران را به فضاي قـرآن نزدیـک کننـد     از هرکس دیگري می است که آنان بیش

هاي نهفتـه در مضـامین    ساز علم و معرفت به این کتاب بزرگ الهی باشند، نکته و زمینه
آیات را آشکار سازند و عقل و اندیشه انسان را بـراي دریافـت معـارف الهـی بیـدار و      

هـاي جدیـد از    ، بـه سـوي افـق   اي به روي فکـر و ذهـن آدمـی    شکوفا سازند و دریچه
یثیـروا  «هاي بزرگ انبیا تلقـی شـده اسـت:     معارف قرآنی بگشایند و این امر، از رسالت

  ).1خ :البالغه نهج...» (العقول  دفائن
شـاید  ؛ طبیعی است طالبان علم قرآن در تکاپوي یافتن کلمات این بزرگواران باشند

                                                   
مجامع حدیثی عامه و خاصه آمده است. این حـدیث از   حدیث ثقلین، حدیث متواتري است که در *

 /).125ص ،1375شهري،  ر.ك: محمدي ري(تابعی روایت شده است  19 صحابی و 33
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برگیرنـد و  ، )43رعـد:  نزد آنان اسـت (  علم کتاب، اي از کسانی که به تعبیر قرآن توشه
اي از علـوم آنـان    سیراب کنند و بهـره  تشنگی وجود خویش را از آبشخور معارف آنان

شناسـد و   و مرزي نمی وجوگري از آن حد اي است که جست شده داشته باشند. علم گم
یافـت و چـه از     ق بتوان به آن دستا باید گرفت؛ چه از راه حدیث موثحکمت ر کلمه

بـا نگـاه   ، از علوم و معارف قرآنی به حدیث جوگرانو نگاه جست ق.راه حدیث غیرموث
ه باشد. فقیـه در توجـ   ، متفاوت میانجام تکلیف و وظیفه عملی است ه به دنبالفقیهی ک

ت خـویش را  ، مسـئولی جویاي راهـی اسـت کـه بـا درنوردیـدن آن     ، خویش به حدیث
بـا  ، اي آزاد و رها ببینـد و ایـن امـر    فر و مؤاخذهند و خود را از بیم هر کییافته بدا  انجام
ـ ؛ ولـی  ر استار داده باشد، میسقر حجتهرچه شارع آن را  کردن براساس عمل ان طالب

 تعبداست که با  اند و روشن معرفت و شناخت قرآن حقایق قرآنی و علوم الهی به دنبال
گرچـه   ؛آیـد  یحاصل نمـ  چنین معرفتی براي انسان، آنحجیت  به خبر واحد و پذیرش

اي براي دریافـت   بتواند روزنه آنحجیت  به توجهل در مفاد خبر بدون تأم ممکن است
 طباطبـایی چون عالمـه  این اساس، بزرگ مفسري هم علوم قرآنی براي انسان بگشاید. بر

خود را در ، مندي در این بهره یکند و حت ان از روایات استفاده میفراو در تفسیر خویش
 چه روایت در مجامع حدیثی شیعه نقـل ؛ بنابراین دهد قرار نمی روایتبند صحت سند 

تواند در  می، انعکاس یافته باشدسنّت  هاي حدیثی و تفسیري اهل در کتابیا  شده باشد 
تحصیل معارف  بارهباشد. ایشان در براي دریافت فهم قرآن مؤثر سازي ذهن انسان آماده

 انگارد که مخالف عقل یا کتـاب و  را مردود میحدیثی  ، فقطالهی و علم به تفسیر قرآن
گیري  از بهره، رانی که در مقام تفسیر و فهم قرآنواردي بر مفسقطعی باشد و در م سنّت

، طباطباییگیرد ( خرده می، ورزند اجتناب می از روایات ضعیف به جهت ضعف سند آن
  ).293، ص1، ج1419

  آیات بر هیتک. تبیین مفاد روایات با 4
هاي این دو منبع  قرآن و شارحیت سنّت، پیوند و ارتباط وثیقی میان آموزه جامعیت

از سـوي   دار تبیین معارف قرآن اسـت و  کند. سنّت، از سویی عهده عظیم برقرار می
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قرآن کریم، نوري است که در حریم آن تاریکی و ابهام ماندگار نیسـت و در   دیگر،
روایات پرداخت و اجمال را از حـریم  توان به تبیین مضامین  پرتو نورافکنی آن می

  آن دور ساخت.

  اعراف، مبین روایت کافی در بیان اقسام چهارگانه قلب 201. آیه 4ـ1
منـدي از کتـاب الهـی، تحلیـل      در مواردي از تفسیر خویش با بهره طباطباییعالمه 
به سند خود از  الکافیدر  کلینیتري از روایات ارائه داده است.  تر و فهم دقیق روشن

آورده است که حضرت در آن، قلب را بـر چهـار قسـم     باقر، روایتی از امام سعد
آنگاه حضرت ». قلب أزهر قلب مطبوع و قلب فیه نفاق و ایمان و قلب منکوس و«دانند:  می

در ادامه روایت در تبیین اقسام قلب، قلب مطبوع (مهرخورده) را همان قلب منافق 
ن و روشن) را ویژگی قلب مؤمن و قلب منکوس را مورد نظر قلب ازهر (درخشا و

فَمن «فرماید:  اند که می این آیه دانسته ـ یأَمن   وجهِه أَهدى  مکباً علَى یمشیأَ شـوِ  یماًیس 
). در نهایت امام در تبیین قلبی که ایمان و نفاق هر دو 22ملک: » (مٍیصرَاط مستَق  علَى

فاما القلب الّذي فیه ایمان و نفاق فقوم کانوا بالطائف فـإن أدرك  «فرمایند:  یدر آن است، م
ظـاهر روایـت، وجـود ایـن     ». أحدهم أجله علی نفاقه هلک و ان أدرکه علی ایمانه نجـی 

در شـرح   مـولی صـالح مازنـدرانی    .خصلت ناپسند در گروهی از مردم طایف اسـت 
مثـل دانسـته اسـت     ب نمونـه و خویش، ذکر مردم طایف را در ایـن روایـت از بـا   

گیري از آیات الهی  با بهره طباطبایی)؛ ولی عالمه 131، ص10ج، 1382مازندرانی، (
، شهري در چند فرسنگی مکه معظمه نیست، بلکه »طایف«بر آن است که مقصود از 

آیـد و در اطـراف دل او    مقصود از آن شیطانی است که بسیار به سـراغ انسـان مـی   
  که در آیه شریفه فرمود: نکند؛ چنا طواف می
 کسـانی کـه از خـدا   : تَذکرُوا فَإِذا هـم مبصـرُونَ   طَانِیالشَّ وا إِذا مسهم طَائف منَاتَّقَ نَیالَّذ إِنَّ
افتند و  ، به یاد خدا میکند می اي با آنان مساس پیدا کننده وقتی شیطان طواف ،ترسند می

  ).201: اعراف( گردند بینا می
پس روایت در مقام بیان حال گروهی است کـه بـا طـایف شـیطانی زنـدگی را      
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کند تا بمیرند. اگر در حالی  کنند. شیطان پیوسته پیرامون دلشان طواف می سپري می
انـد و اگـر در حـال ایمـان      اجل آنان در رسد که قرین شیطان باشند، هـالك شـده  

  اند. یافته  بمیرند، نجات

  روایاتی در حقیقت دعا اسراء، مبین 11. آیه 4ـ2
با این مضـمون آمـده اسـت کـه خداونـد در       راونديروایتی از دعوات  تفسیرالمیزاندر 

  گوید: میاست و اش خطاب کرده  تورات به بنده
، به جهت ظلمـی کـه بـه تـو کـرده اسـت      ، اي از بندگان من هر زمان تو به نفرین بنده

بندگانی هسـتند کـه تـو را بـه جهـت      حتماً ، او روا داري دعا به شر در حقبپردازي و 
اگر بخواهی دعا و نفرین تو ، کنند. در این صورت نفرین می، اي ظلمی که به آنان کرده

(طباطبـایی،   گذارم هر دو را به قیامت وامی، کنم و اگر بخواهی هم اجابت می و او را با
  .)49، ص13، ج1419

شر  يي با نفرین و دعادر این روایت، مالزمه میان دعا و نفرین شخص به دیگر
  شـان، غیرقابـل   شده است و اجابت هـر دو یـا عـدم اجابـت     دیگري در نظر گرفته 

با مالحظه  طباطباییتفکیک دانسته شده است. این مسئله نیازمند تبیین است. عالمه 
)، 11اسـراء:  » (مبصـرُونَ تَذکرُوا فَـإِذا هـم    طَانِیالشَّ اتَّقَوا إِذا مسهم طَائف منَ نَیالَّذ إِنَّ«آیه 

شـود   خوبی استفاده می گیرد. از این آیه به  وجه دقیقی براي این روایت در نظر می
که مفهوم دعا منحصر در دعاي لفظی نیست، بلکه شامل هر طلب، سعی و تالشـی  

گیرد؛ زیرا روشـن اسـت کـه     سوي مقصدي صورت می است که از سوي انسان به 
کنـد، بلکـه او بـدون تأمـل و      لفظی نمی ي، در قالب دعاانسان براي خود طلب شر

بودن، آنچه را در واقع بـراي   تدبر در جهات صالح و فساد خویش به جهت عجول
کند و ایـن ویژگـی    وجو می کند، جست گونه که خیر را طلب می او شر است، همان

وجـوي آن   انسان است که هرچه را مطابق هواي خویش یافت، شـتابان در جسـت  
 طباطبایی). عالمه 49، ص13ج، 1419ر.ك: طباطبایی، ید و در طلب آن بکوشد (برآ

  دهد: با توجه به مفاد این آیه، روایت را چنین توضیح می
در حقیقت رضایت بـه آن امـر داده اسـت و بـا     ، هرکس امري را براي خود طلب کند
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پس اگر ؛ استاعالم نموده  رضایت خود را از موارد مشابه و مماثل آن، همین رضایت
حقیقت  در، کسی تقاضاي نفرین و انتقام از کسی را دارد که ظلمی را بر او داشته است

اعالم داشته است. حـال اگـر ظلمـی از او     گیري از ظالم او رضایت خویش را به انتقام
با همان نفرین خود نسبت به دیگري خود را نیز نفرین ، زده باشد نسبت به دیگري سر

یسـت، خـود   گز راضی نکه هر راضی باشد خود گیري از اگر به انتقامکرده است. حال 
معاقب خواهد بود و اگر خـود بـدان   ، دیگري روا داشته است نیز به نفرینی که در حق

  .(همان) و مسألتی واقعی ندارد حقیقت دعا در، راضی نباشد
ـ  کنند؛ می در همین قسمت نقل الداعیةعدایشان خود دو روایت دیگر از  ی از روایت

خداوند دعاي برخاسته از قلب  :اهللا دعاء قلب اله الیقبل« فرمایند: که می علیمؤمنان  امیر
اهللا الیسـتجیب   إنّ«اند:  که فرموده صادقجعفر و روایتی از امام  »پذیرد غیرهوشیار را نمی
 ».گردانـد  برخاسـته از قلـب غافـل را مسـتجاب نمـی      : خداوند دعايدعاء بظهر قلب ساه

ایـن دو  سرّ عدم اسـتجابت را در   ،سوره اسراء ارائه شد 11برداشتی که از آیه  براساس
  .)39ص، 2جهمان، (ر.ك: اند  د دانستهدر این دو مور روایت عدم تحقق حقیقت دعا

 . تبیین جایگاه روایات در نظام جامع قرآنی5

اسـالم را  هاي فکـري و عملـی دیـن     مایه که اصول و بن ی استکتاب جامع قرآن کریم
هـاي   هاي دینی بـر اصـول انسـانی و ارزش    احکام و آموزه ریزي همه کند. پی ترسیم می
راز ماندگاري و جاودانگی آن است. هرچند ممکـن اسـت خطابـات    ، شمول کلی جهان

کند و زبـان آن   هدفی که قرآن دنبال می؛ ولی هاي خاصی باشد گروه توجهقرآن گاهی م
هاست. فرازمانی و  ها و مکان ها در همه زمان انسان م به همهارائه پیا، نیز گویاي آن است

 :اعراف .ك:ردر آیات بسیاري قابل دریافت است ( روشنیبه  هاي قرآن پیامبودن  مکانی
دي بـه آن  ) و روایـات متعـد  6 :انفطـار  /1 :فرقـان  /10 :انبیاء /19 :انعام/ 28 :سبأ/ 158

  :استشده   گزارش صادقپرداخته است. از امام 
الشّمس والقمـر و یجـري    یمت و إنّه یجري کمایجري اللیل والنهار و کما یجري القرآن لم إنّ

قرآن نمرده است و بسان گـردش شـب و روز و    قطعاً: علی آخرنا کما یجري علی اولنا
، بر شده جاري گونه که بر نخستینِ ما خورشید و ماه در گردش و جریان است و همان
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  ).482، ص2، ج1415حویزي، ( اهد شدآخرین ما نیز جاري خو
الشّـمس والقمـر ...    ... یجري کما یجـري «شده است:  روایت  بـاقر همچنین از امام 

صفار قمی،  /977، ص92ج، 1403مجلسی، » (اإلحیاء األموات کما یکون علی یکون علی
در روایت دیگـري، راز طـراوت و تـازگی قـرآن را      صادق). امام 196ص، 1404

  اند: چنین بیان فرموده
 لناس دون ناس فهـو فـی کـلّ زمـان     یجعله لزمان دون زمان و ال اهللا تبارك و تعالی لم ألنّ

آن را براي زمان خاص و گروه زیرا خداوند قر: القیامۀ جدید و عند کلّ قوم غض إلی یوم
هر گروهی تا قیامت باطراوت  زمانی تازه و نزد از مردم قرار نداده است. در هر خاصی

  .)15، ص92، ج1403مجلسی، ( است
چنـان در میـان اندیشـمندان    ، شمولی و فرازمانی اصول و معارف قرآنـی  اصل جهان

بر عدم انحصار خطابات مشافهی و نداهاي  راسخ و استوار است که بسیاري از بزرگان
، خصـوص حاضـرانِ زمـان نـزول    ، بـه  »النّاسیا أیها« و» یا أیهاالذین آمنوا« چونهمقرآنی 

و  داننـد  بعدي را نیـز داخـل در آن مـی   مردمان و مؤمنان اعصار  اند و همه تصریح کرده
بـه لحـاظ وضـع    ، حاضـر جه ندا و خطابات را به افراد غیرآنکه امکان تو برخی دیگر با
افـراد حاضـر و غایـب در     ضرورت اشـتراك همـه  ؛ ولی به کنند نفی می لغوي و عرفی

، بهبهـانی  وحیـد  /108تـا]، ص  ، [بـی عاملیبندند ( اعصار پاي به جریان در همه، احکام
  ).227تا]، ص ، [بیانصاري /277ص، 1378، میرزاي قمی /151ص، 1415

ـ  هردر نتیجه به ظاکه است در بیان اصول و مبانی عام و فراگیر  ظهورِ قرآن اتی روای
، بلکـه از روایـات   شـود،  عمـل نمـی   ،کنـد  که خالف این شمول و عمومیت را افاده می

پذیرد. عـدول   صورت می ت اصول و معارف قرآنیبرداشتی هماهنگ با جامعیت و کلی
یابد که به برخی  از ظاهر روایات و دریافتی سازگار با عموم آیات در مواردي ظهور می

  .گردد اشاره میآنها  از

  یت مورد نزول آیه در روایاتالغاي خصوص. 5ـ1
ند و پیوند آیه ا واقعه یا جریانی خاص بارهدر گر نزول آیات حکایت، بسیاري از روایات
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 در چنین مـواردي فقـط   که از آیات الهی شوداین باور باعث بسا  چه، با سببِ نزول آن
، نـزول  و خصوصـیت سـبب   دریافت کرد تناسب مورد نزول  بهی توان معناي خاص می

  ).2له ئمس ،9نوع ، 1، ج1973ر.ك: سیوطی، گردد ( پیام آیه مییا  مانع تعمیم حکم
که  آنجا از، خود در تبیین مقصود بر استقالل قرآن و عدم نیازمندي آن به غیر ا بناام

ت و شـمول  مفاهیم و اصول کلی است و ظهور واژگان نیز عمومی قرآن بر افاده شالوده
معنـاي عـام و فراگیـر را    ، نظر از خصوصیت سبب نزول ید با صرفبا ،کند می را اقتضا

توان از عموم  نمی، اي در آیه بر دخالت خصوصیت یافت نشود حاکم دانست و تا قرینه
اگرچه ممکـن  ، ندا بنابراین اخباري که بیانگر سبب نزول آیات ؛نظر کرد و شمول صرف

در ؛ ولـی  ین آن دخالتی داشته باشندفهم مفاد آیه را هموارتر سازند و در تبی است زمینه
ارتباط و پیوند آیه بـا سـبب   گرچه فی نخواهند داشت. ، تصرمدلول آیه حیطه و گستره

 ؛ ولی براسـاس خاص ممکن است آن را در جایگاه مصداق بارز و روشن آیه قرار دهد
البته براي رفع ید از عموم آیه را ندارد. بودن  صالحیت قرینه، عمومیت و جامعیت قرآن

همانند آیاتی که  ؛وجود ندارد اي است که امکان تخصیصِ آن گونهبه  محتواي آیه یگاه
انگیزي  فتنه، صدر اسالم در برابر جریان ایمانپردازد که در  اوصاف منافقانی می به شرح

همیشـگی  ، است که جریـان نفـاق   روشندهد.  باره هشدار می  این کردند و قرآن در می
  به زمانی نیست. ، مختصاز آیاتگیري  است و بهره

، مـالك « :اند و این سخن شهرت یافتـه اسـت   این نظر را مشهور دانشمندان پذیرفته
 /2له ئمسـ  ،9نـوع  ، 1، ج1973ر.ك: سـیوطی،  » (نه خصوص مورد، عموم واژگان است

رویارویی صحابه و دیگران با آیـات و  « :گوید می سیوطی). 116ص، 1، ج1419، زرقانی
» نزد آنان اسـت  شاهد اعتبار عموم لفظ، در وقایع و موارد گوناگونآنها  گیراحتجاج فرا

اسـت  حکایت شـده   صادق). در روایتی از امام 2 ئلهمس ،9وع ن، 1، ج1973، سیوطی(
، بـه رغـم   )11 :حـج » (حـرْف    علَـى اهللاَعبـد یالنَّاسِ مـن   منَ و«حضرت در تفسیر آیه آن که 
إنّ اآلیـۀ تنـزل   « فرمایند: دانند و می میمفهوم آیه را عام ، خاصداشتن آیه به افرادي نظر
  .)397، ص2ج، 1365، کلینی» (تباعهالرّجل ثم تکون فی أ فی

ه با آنکه روي سخن با افـراد خاصـی دارد یـا پدیـده و موضـوعی      که گاه آیمهم این
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تی خصوصـی ، نظـر  که آن افـراد یـا موضـوع مـورد     آنجا از؛ ولی کند را دنبال می خاص
پیامی عام و فراگیـر اسـت کـه بـراي      ،شود اي که از قرآن گرفته می پیام و آموزه، ندارند

اي آمده  آیه بارهاگر نقلی نیز در؛ بنابراین زنده و جاري است ها زمان افراد و در همه همه
تواند پیـام آیـه را بـه آن     نمی، باشد که از نگاه انحصاري آیه به مورد نزول حکایت کند

 منحصر سازد. مورد خاص
بـا آنکـه شـواهدي بـر     » عـدده  جمع ماالً و يالَّذ لکلِّ همزَةٍ لُّمزَةٍ لٌیو«همزه  آیات سوره

؛ آمـده اسـت   بارههایی نیز در این  دهد و نقل وجود سبب خاص بر نزول آیه گواهی می
 لمعـانی ا روحمفاد عام آیه دانست. در  توان مورد خاص نزول را مایه تخصیصِ نمیولی 

 درباره يو بنا بر روایت دیگر خلف بن ابیآمده است که این سوره بنا به روایتی در شأن 
و برخـی آن را نـاظر بـه    اسـت  شـده    نـازل  شـریق  بن اخنسمعروف به  عمرو ثقفی بن ابی
، آمـده  يبر آنچه در نقل دیگـر  دانند و بنا می عامر بن جمیلو گروهی ناظر به  خلف بن ۀ امی

باشـد و ممکـن    مد نظر مـی  وائل بن عاص ي،بر قول دیگر است و بنا مغیره بن ولید مقصود
  ).461، ص15، ج1415، ر.ك: آلوسیشده باشد (  این افراد نازل همه است درباره

  :گوید پس از ذکر اقوال گذشته می طباطباییعالمه 
سـت کـه راویـان    بعیـد نی  :النـزول  الرواة و هو کثیر فی أسباب یقو الیبعد أن یکون من تطب

خود سوره را بنا بر گمان و حـدس خـویش بـر یکـی از نامبردگـان تطبیـق       ، احادیث
، 1419، طباطبـایی بسـیار اسـت (   ها در روایات شأن نزول گونه تطبیق این اند و از کرده

  ).360، ص20ج
  ، آورده است:روایات شأن نزول ایشان در جاي دیگر درباره

گوینـد فـالن آیـه بعـد از      روایاتی آمده که مثالً می، تبینیم که در شأن نزول آیا اگر می
حکم آیه را مخصوص آن واقعه یا  نباید ،شده  فالن شخص نازل دربارهیا  فالن جریان

شـدن آن واقعـه یـا مـرگ آن      چون در این صورت حکم آیه با سـپري  ؛شخص بدانیم
  ).41، ص1ج ،همانآنکه حکم آیه مطلق است (  گردد و حال شخص ساقط می

  تطبیق مفاد ظاهري آیات جري و . حمل روایت بر5ـ2
فرهنگ خاص قرآن، در تبیین کلیات اصـول و مبـانی دیـن و شـاکله شـریعت، اقتضـا       
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انـد و پیـام قـرآن را     کند که بسیاري از روایاتی کـه در ظـاهر در مقـام تفسـیر قـرآن      می
به آنهـا بـه    بینند، حمل بر جري و تطبیق شوند و منحصر در افراد یا شرایطی خاص می

انـد، نگریسـته نشـود. در     عنوان روایات مفسر و بیانگر همه آنچه آیات در مقام بیـان آن  
خصـوص   روایات تفسیري، آیات فراوانی بر اهل بیت تطبیق شده است و آیاتی نیز بـه  

ـ  «بر دشمنان اهل بیت تطبیق شده اسـت. در آیـه آمـده اسـت:      لَف رَارـ  یإِنَّ الْـأَب مٍینَع إِنَّ و 
لَف اریالْفُج حباقر) و امام 14ـ13انفطار: ( »مٍیج    :مـراد از  «در بیان این آیه فرمـوده اسـت

ــا    ــمنان م ــار، دش ــراد از فج ــتیم و م ــا هس ــرار، م ــی، ( »اب )؛ 436، ص4، ج1416بحران
)، در 9زمـر:  ( »علَمونَیلَـا  نَیوالَّـذ  علَمـونَ ی نَیالَّذ يستَوِیهلْ «که در تبیین آیه شریفه  همچنان

 »دانایان، ما اهل بیـت هسـتیم و نادانـان، دشـمنان مـا     «آمده است:  باقرروایتی از امام 
اي اسـت   ). شیوه بیان بسیاري از این تطبیقـات بـه گونـه   204، ص8، ج1403سیوطی، (

داند. ظهور آیات قرآنـی ایـن انحصـار را     که مفاد آیه را منحصر در مصادیق یادشده می
دهـد. ایـن    این روایات را در مقام بیـان مصـادیق اتـم ایـن آیـه قـرار مـی       تابد و  برنمی

گونـه آیـاتی در    تطبیقات، متوقف بر تصـرفی در مفـاد ظـاهري آیـه نیسـت. بـه همـین       
اند و آیاتی بیـانگر اوصـاف برخـی از     معرفی شده روایات، ناظر به دوستان اهل بیت

وکننــده فرهنــگ فرازمــانی و انــد. روایــاتی کــه بازگ ســردمداران نفــاق برشــمرده شــده
اي وسـیع   د که قرآن از نظر انطبـاق بـر مصـادیق، دامنـه    نند، حاکی از آنا ی آیاتفرامکان

توان آن را مختص به موارد نزول دانست. با توجه به اینکه مسـئله خالفـت    دارد و نمی
ترین مسئله سیاسی، اجتماعی و مذهبی مورد چالش میان مسلمانان بـوده،   و والیت مهم

بـا انطبـاق آیـات قـرآن بـر جریانـات        طبیعی است در چنین شرایطی امامان معصوم
  زمان خویش، روشنگري الزم را در این باره داشته باشند.

و در تفسیر آیات و توضیح  داشته استویژه  توجه» جري«قاعده   به طباطباییعالمه 
هـاي   ایـن را از شـیوه  در موارد بسیاري از این اصطالح بهره برده است. ایشان ، روایات

کنند؛  تطبیق میباشد، قرآن را بر مواردي که قابل انطباق با آن  اند که آیه برشمرده ائمه
وه و روش بـه اعتبـار عقلـی نیـز     و این شی طی به مورد نزول آیه نداشته باشداگرچه رب

شده   ادوار نازل ها در همه منظور هدایت همه انسانبه  قرآن؛ زیرا رسد ه به نظر میموج



54
 محسن احمدآخوندي  

  ).41، ص1، جهمانبه یک عصر و حال مخصوص نیست ( است و معارف آن مختص
اسـرائیل   ذیل آیاتی از سوره طه در خطاب به بنـی در روایتی  جعفر صادقامام 

الْمـنَّ   کمینَزَّلْنَا علَ و منَیالطُّورِ الْأَ واعدناکم جانب منْ عدوکم و نَاکمیقَد أَنج لَیإِسرَائ یبن  ای«
قْنَاکم و باتیکلُوا من طَ  والسلْوى زا رم ا فیالَتَطْغَولَّیفَ هلَ حیعیغَضَبِ کم ن  وـلْ یمللَ حـ ع  هی

)، 82ــ 80طـه:  » ( عملَ صالحاً ثُم اهتَـدى  آمنَ و لَغَفَّار لمن تَاب و یإِنِّ و  فَقَد هوى یغَضَبِ
، 1415آلوسی، دانسته است ( را هدایت به والیت اهل بیت» م اهتديث«مقصود از 

گونـه   توان روایتی تفسیري تلقی کرد؛ زیرا همان ). این روایت را نمی241، ص16ج
، مستلزم آن گفته است، حمل اهتدا در آیه بر والیت و محبت اهل بیت آلوسیکه 

اسرائیل شناسانده باشد و والیـت   را به قوم بنی است که خداوند متعال اهل بیت
که چنین ادعایی با روایات صحیح ثابت  آنان را بر ایشان الزم کرده باشد، در حالی 

  ).199، ص14، ج1419طباطبایی، نگردیده است (
 گوید: این آیه هرچند در میـان آیـاتی واقـع    در تبیین این روایت می طباطباییعالمه 

؛ ولی مفاد آن مقید به خصوصـیتی نیسـت   اسرائیل دارد خن با بنیکه روي ساست شده  
بنـابراین آیـه    ؛به آنان باشد و مانع از جریـان آن نسـبت بـه دیگـران گـردد      که مختص

باشـد؛ ولـی    مـی دیگران نیز جاري  درباره، اسرائیل جاري است بنی گونه که درباره همان
ت در میـان امـ   موسـی حضـرت  براي این است که ، اسرائیل جاري است در بنیاینکه 
چـون دیگـر   و به جهت برخورداري از والیـت هم  از جایگاه امامت برخوردار بود خود

والیـت وي قـرار    ذیلت الزم بود تا مسیر هدایت را از وي بجویند و در بر ام پیامبران
بدان جهت است که پیـام آیـه   ، دیگران نیز جاري است ؛ ولی اینکه این آیه دربارهگیرند
رسول آیه به والیت بر این اساس، ندارد. اختصاص  یخاصبه قوم و  باشد میعام  شریفه

 اهـل بیـت  خواند و پس از وي به والیت امامان از  نیز در زمان حضرتش فرامی اکرم
بدون تفاوت ؛ والیت از سنخ واحد و با مفهوم خاص خویش است ؛ زیراکند دعوت می
  به چه کسی انتساب دارد.میان اینکه 

 ،وایات بسیاري را نه در جایگـاه تفسـیر قـرآن   شود ر باعث می به ظهور آیات توجه
داشـته باشـیم و   بلکه در مقام جري و تطبیق تلقی کنیم و دریافت صحیحی از روایـات  
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در  جـوادي آملـی  اهللا  آیـت  نـدانیم. اسـت،   د به آنچه در روایت آمـده مدلول آیات را مقی
  اند: جري و تطبیق آورده گستردگی دامنه

بـه   آمـده و از آن  البرهـان و  نـورالثقلین تفاسیر روایی مانند  بسیاري از روایاتی که در
زیرا تفسیر به معناي بیان ؛ در پی تفسیر آیه نیست، شود یاد می» روایات تفسیري«عنوان 

بلکه در  ،از این قبیل نیست، هاي قرآنی است و بیشتر این احادیث معانی الفاظ و جمله
برخی از مصادیق و در موارد فراوانی تطبیق بر بـارزترین مصـداق آن   پی تطبیق آیه بر 

بر یهود و نصارا تطبیـق  » غیرالمغضوب علیهم والالضالین«گونه که آیه کریمه  ست. همانا
 عنـاوینی ماننـد   سـت کـه اوالً،  چنـین روایـاتی آن ا  بـودن   تطبیقـی  شده است و نشـانه 

ق فراوانـی دارد و ذکـر یـک مصـداق     عام است و مصادی »الضالین« و »المغضوب علیهم«
امع بر سایر مصادیق نیست، مگر آنکـه دلیلـی بـر    هرگز به معناي عدم انطباق مفهوم ج

هـایی جـز یهـود و نصـارا      همین عناوین در روایاتی دیگر بر گروه انحصار باشد؛ ثانیاً،
دین بـر مـرد  » الضّـالین « بـر نصـاب و   »المغضوب علیهم«مانند تطبیق  ؛منطبق شده است
دو گـروه یهـود و    بـر هـر  » الضّالین«در برخی روایات عنوان  ؛ ثالثاً،ناآشناي با امامان

، ر.ك: عروسـی حـویزي  / 168، ص1، ج1385، جوادي آملینصارا منطبق شده است (
  ).47ص ،1ج ،1416، بحرانی /24ص ،1ج، 1415

» نعـیم «گوناگونی در تبیین  ، روایات)8 :تکاثر» (مِیالنَّع عنِ ومئذیثُم لَتُسأَلُنَّ « در ذیل آیه
از آن  اند و برخی مقصود تطبیق داده طالب ابی بن علیآمده است. برخی آن را بر والیت 

نعمـت  ، از آن قصـود م، دیگر از روایات برخیاند. چنانچه در  دانسته اهل بیترا وجود 
شـمول و   ).503، ص4، ج1416، ر.ك: بحرانـی آرامش دانسته شـده اسـت (  یا  سالمتی

این روایـات را در جایگـاه تطبیـق    ، این موارد بر همه» نعیم« یقابلیت انطباق مفهوم کل
» والًئالْعهد کانَ مس أَوفُوا بِالْعهد إِنَّ« شریفه در آیه» عهد«مفهوم  نشاند. همین سخن درباره می

را » عهـد «از  دمقصـو  کاظماز امام  ارداود نج بن عیسی) جاري است. روایت 34 :اسراء(
، مجلسیداند ( می مؤمنان امیرو اطاعت  اهل بیتت با امت مبنی بر مود پیمان پیامبر

 اهل بیتت عهد و قابلیت انطباق آیه بر مود ). ظهور آیه در مطلق187، ص24، ج1403
 ،روایت را نـه در مقـام تفسـیر    شود ، باعث میآن را اجر رسالت خوانده است که قرآن 

  بدانیم. موارد خود آشکارترینبلکه در جایگاه تطبیق آیه بر یکی از 
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  جري و تطبیق در پرتو توسعه مفهومی آیات برروایت . حمل 5ـ3
، گنجد نمی ظاهر حیطه که در  گیرد نظر می در مصادیقی براي آیات، در مواردي روایات

تـوان آن   مـی  اي کلی از آن هاي آن و دریافت قاعده خصوصیت بلکه فقط در پرتو الغاي
 لَیإِسرَائ یبن ای« است:  اسرائیل چنین آمده رشمرد. در آیه شریفه خطاب به بنیرا مصداق ب

تمعیاذکرُوا ن لَ یالَّتع تمیأَنْعکم و دکمهبِع دى أُوفهفُوا بِعآیه عهدي که در این ). 40(بقره: » أَو
اي در  اسرائیل با خداي خویش داشـتند و قرینـه   ، عهد خاصی است که بنیمطرح است

  ؛ ولی در روایت معتبري از آیه ظاهر آیه نسبت به تعمیم آن به دیگر عهود وجود ندارد
الزم و پـذیرش   وفاداري به پیمان الهی بر همـه مؤمنـان  است و  خصوصیت شده الغاي

از آیه چنین دریافت  صادقاست. امام   آن شمرده شده از مصادیق، مؤمنانامیر والیت 
به عهـد خـود نسـبت بـه     وفا کنید تا امیر مؤمنان  مورد والیت به عهد من در«اند:  کرده

در پاسخ کسانی که نزول  يدیگر آیه در .)431ص، 1، ج1365، کلینی» (بهشت وفا کنم
ما أَرسلْنَا من قَبلـک إِلَّـا    و« گوید: میچنین ، تافتند وحی بر انسانی همچون پیامبر را برنمی

االً نُوحیإِلَ یرِجلَ هِمأَلُوا أَهونَ فَسلَمفـارغ   در روایات متعـددي  .)43نحل: » (الذکرِ إِن کنتُم الَتَع
 کسب معـارف و زدودن جهـل خـویش بـر    براي  بیت  مراجعه به اهل، از جایگاه آیه
  است.  الزم شمرده عموم مؤمنان

آمده اسـت   کاظمکه در روایتی از امام  بر امام معصوم» قسطاس مستقیم«شمول 
، 3، ج1402، فیض کاشـانی بر امام عادل (» میزان«اطالق )، یا 20، ص2ج، 1404، قمی(

ـ أَوفُـوا الْک  و«) در پرتو توسعه معنایی در مفـاد آیـات شـریفه    342ص زِنُـوا   إِذا کلْـتُم و  لَی
  پذیرش است.  ) قابل9 :رحمن( »أَلَّا تَطْغَوا زَانَیوضَع الْم« ) و25 :اسراء( »مِیالْمستَقبِالْقسطَاسِ 

بِالنَّجمِ  عالَمات وِ و«کند که در آیه شریفه  روایت می صادقاز امام  داود جصاص
 متَدونَیهرسول خدا)، نجم، 16نحل: ( »ه و عالمات ائمه اطهار باشـند. ایـن    می

هـاي دنیـا خـالی از وجـود      گونـه کـه راه   بیان مبتنی بر این دریافت است که همـان 
هایی براي راهیـابی در مسـیرهاي طبیعـی نیسـتند، راه حقیقـت و       ستارگان و نشانه
هایی براي راهیابی و وصول به مقصد باشد. در  تواند فارغ از نشانه معنویت نیز نمی

یابی به ستارگان آسمان دنیا در  آیه در کنار داللت بر هدایت پرتو این توسعه معنایی،
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نیز براي رهیابی به حقیقت  بودن پیامبر و امامان اطهار هاي دنیوي، بر نشانه مسیر
تطبیق شـده   و اهل بیت گونه که آیه بر پیامبر و معنویت، رهنمون است؛ همان
از  علـی نش و از امـام  از پدرش و از پدرا صادقاست، در روایت دیگري، امام 

اي اسـت   کند که مقصود از نجم، ستاره جدي است؛ زیرا آن ستاره نقل می پیامبر
کند و با آن، قبله قابل تشخیص است و به وسیله آن اهل خشـکی و   که غروب نمی

  شوند. دریا راهنمایی می
مصـادیق   ،)43 :نجـم ( »أَبکـى  أَنَّـه هـو أَضْـحک و    و« شـریفه  در ذیل آیـه  در روایات

در  انسان مصادیق ظاهري آیه همان ضحک و بکاياند.  نامأنوسی را براي ما مطرح کرده
السـماء بـالمطر و    أبکـی «در روایات آمـده اسـت کـه    ؛ ولی دو حالت سرور و حزن است

، (طباطباییداند  را از باب توسعه در معنا میاین روایات  طباطباییعالمه  .»رضاأل أضحک
نـتم  ة و أالذین آمنوا التقربوا الصـال  یهایا أ«شریفه  آیه چه درباره چنان .)53ص، 19، ج1419

  تطبیق شده است. به معناي مستی بر خواب »سکاري«در روایتی  »سکاري
انطباق آیات جهاد بر جهاد با نفس و تطبیق آیات منافقان بر مؤمنان فاسق و 

راقبه و اهـل ذکـر بـه علـت     نیز انطباق آیات منافقان و مذنبان بر مؤمنان اهل م
تر از  کوتاهی در ذکر، از مواردي است که با تعمیم مفاد آیه و لحاظ مراتب عمیق

  مفهوم ظاهري میسر است.

  آیات بر تأویل و بیان معناي باطنیروایت . حمل 5ـ4
خوریم کـه   به روایاتی برمی، پردازند گاه در میان روایاتی که به روشنگري آیات الهی می

گـردد کـه از    شود و مفاهیمی از آن اسـتنباط مـی   هایی برده می بهره قرآن کریم در آن از
اي پیوندي با قرآن  گونهبه  از آن نیز نیست و بیگانه؛ ولی استفاده نیست  قابل ظاهر آیات

منـدي از ایـن    تواند مـا را در بهـره   می، زبان قرآن توجه به فرهنگ و روش خاصدارد. 
 گونـاگون هـاي   ابعـاد و الیـه  ، ات فراوانی براي آیات قـرآن مدد رساند. در روای روایات

که است شده   نقل شده است. در روایتی از پیامبر گرامی اسالم  معنایی در نظر گرفته
ـ   ، انسـان : کثیـرة  الفقه حتّی یري للقرآن وجوهاً یکون الرجل فقیها کلّال« فرمود: ه فقیـه کـاملی ب
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 /39نوع ، 1، ج1973، سیوطی( »فراوانی بیابد وجوه که براي قرآن، مگر آنرود شمار نمی
. در )190ص، 1، ج1422، شـی زرک/ 549، ص4، ج1416، زبیـدي  /78نوع ، 2همان، ج

حملوه علـی أحسـن   القـرآن ذلـول ذو وجـوه فـأ    « از آن حضرت آمده است: يدیگر روایت
، 1413، دارقطنـی (» اسـت  مختلفهاي معنایی  پذیر و داراي گونه ، انعطافقرآن: وجوهه

؛ )مقدمه پـنجم  ،1، ج1402، فیض کاشانی /104، ص4، ج1403، ییاحسا /144، ص4ج
که بر وجـود  دست هایش حمل کنید. تعابیري از این  پس آن را به بهترین وجوه و گونه

شـیعه و سـنّی    در مجـامع حـدیثی  ، کنـد  میداللت معنایی براي قرآن  مختلفهاي  گونه
 /79، ص92ج، 1403، مجلسـی  /77وصـیت  ، البالغـه  نهـج ر.ك: (شود  فراوان یافت می

اثیر  ابن /154، ص7ج، 1417، ذهبی /300ص، 1371، برقی /196ص، 1404، صفار قمی
  .)12، ص2، ج1412، زمخشري /444، ص1، ج1383، جزري

 سخن به میـان آمـده اسـت و رابطـه     در روایات دیگري از بطن و تأویل براي قرآن
 عناي ظاهري و معنـاي بـاطنی دانسـته اسـت. در    رابطه م ،را با یکدیگر معانی گوناگون

از امـام  ، در قبال تفسیر یک آیه گوناگونهاي  ت دریافت پاسخاز عل یزید جابربنروایتی 
  دهد: حضرت پاسخ می پرسد و می باقر

یا جابر و لیس شـیء أبعـد مـن     للقرآن بطنا و للبطن بطنا و له ظهر و للظهر ظهر یا جابر إنّ
یکون اولها فی شئ و آخرها فی شـئ و هـو کـالم      القرآن، إنّ اآلیهالرجال من تفسیر عقول

اي جابر! قرآن را باطنی است و آن باطن را بـاطنی و آن را ظـاهري   : متّصل علی وجوه
شـه  دورتـر از فکـر و اندی  ، چیزي از تفسیر قرآن !است و آن ظاهر را ظاهري. اي جابر

بـا  ، چیزي دیگـر  چیزي است و پایانش درباره آغازش درباره، نیست. یک آیهها  انسان
 /300، ص1371، برقـی (، پذیراي چند وجـه معنـایی اسـت    آنکه سخنی پیوسته است

  .)12، ص1تا]، ج ، [بیعیاشی
در این روایت همچون بسیاري از روایات دیگر، از معـانی بـاطنی قـرآن بـه عنـوان      

دهنـده ارتبـاط و پیونـد ظـاهر آیـات بـا معنـاي         ه است و این امر نشانیاد شد» تفسیر«
تر از مفاد ظـاهري   گر مفاهیم عمیق اي است که حکایت واژه» تأویل«باشد.  باطنی آن می

یا حقایق آیات الهی است. این واژه نیز در قرآن و روایـات کـاربرد فـراوان دارد. امـام     
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الشـمس والقمـر فـاذا     ري اللّیل والنّهار و کما تجـري للقرآن تأویل یجري کمایج«فرمود:  صادق
 /79، ص23، ج1403مجلسـی،  » (جاء تأویل شئ منه وقع فمنه ما قـد جـاء و منـه مـا یجـی     

  ).97، ص92جهمان، 
هایی واالتر از مفاد ظاهري از قـرآن، امـري    ها و دریافت به هر حال، امکان برداشت

منـدي از قـرآن ممکـن اسـت در سـاحت       ضروري و روشن است. این برداشت و بهره
هاي قرآن بر آن استوار گردیـده، ممکـن اسـت از لـوازم      مبانی و اصولی باشد که گزاره

و محتمل است دریافتی نسـبت بـه مصـادیق     پنهان و ناپیداي مفاد ظاهري به شمار آید
شـده از سـوي    غیرظاهر از آیات باشد. سریان روح معناي قرآن در مفاهیم و معانی ارائه

اي همچــون معنــا و روح آن یــا مثــل و ممثــل،  روایــات و امکــان برقرارســازي رابطــه
مـه  تواند زمینه پذیرش روایت را در جایگاه باطن و تأویـل قـرآن فـراهم سـازد. عال     می

بر آن است که تأویل آیه، امري است که نسـبت آن بـه مـدلول و مفهـوم آیـه       طباطبایی
همچون نسبت ممثل به مثل اسـت؛ بنـابراین تأویـل اگرچـه از جهـت داللـت، مـدلول        

، 3، ج1419طباطبـایی،  شـود (  لفظی آیه نیست؛ ولی به نوعی داللت آیـه محسـوب مـی   
ـ  واعبدوا اهللاَ و«). تأمل در آیه 52ص دهایی وراي ر) دسـتاو 36نسـاء:  ( ...» ئاًیالَتُشْرِکوا بِه شَ

معناي ظاهري به همراه خواهد داشت؛ نخست آنکه گرچـه پرسـتش بـت، از مصـادیق     
آشکار مورد نهی آیه است؛ ولی هر امـري کـه مسـتلزم خضـوع، فروتنـی و تسـلیم در       

ه از فرمـانبري  چـ  گردد؛ چنان برابر غیرخدا باشد، پرستش غیرخدا و شرك محسوب می
ـ   «شیطان در قرآن تعبیر بـه عبـادت شـیطان شـده اسـت:       ـ  کمیأَلَـم أَعهـد إِلَ ـ  ای نأَن  یب آدم

یـابیم کـه در فرمـانبرداري و اطاعـت      ). با تأمل دیگري درمـی 60یس: » (طَانَیالَّتَعبدواالشَّ
کـرد،   غیرخدا، تفاوتی میان خود و دیگران نیست و چنانچـه از دیگـران نبایـد پیـروي    

کـه در آیـه    هاي نفسانی خویش را نیز نباید وجهه همت خویش قرار داد؛ چنان خواست
ـ أَفَرَأَ«گیرد:  سرزنش قرار می گونه مورد دیگري این شیوه رفتاري، این مـنِ اتَّخَـذ إِلهـه     تی

اهوشود که به طور کلی نبایـد توجـه انسـان     تر معلوم می ). با تحلیلی دقیق23جاثیه: » (ه
به هر موجودي باعث غفلت وي از خدا باشد و به عبـارت دیگـر، نبایـد موجـودي را     

فرمایـد:   مستقل نگریست و از وابستگی او به خداوند غفلت ورزید. خـداي متعـال مـی   



60
 محسن احمدآخوندي  

»کث نَّمهجأْنَا لنَ الْجِنِّ راًیلَقَد ذرالْإِنْسِ ملُونَ...  والْغَاف مک ه179اعراف: ( »أُولئ.(  
استفاده   در جهت آن، قابل نکته مهم اینکه معانی باطنی در طول معناي ظاهري و

تـا]،   ، [بـی طباطبـایی  .ك:ر( آن نفی شـود  از قرآن است؛ بدون آنکه معناي ظاهر در
کار و امکان صدق آن بر در مؤمنان فاسق و گنه» نفاق«). وجود روح معنایی 27ص

شود روایاتی که در آنها نفاق، بر  انگاري در یاد خدا باعث می هرگونه تقصیر و سهل
ورزان از خداوند تطبیق شده است، جایگاه معنـایی خـود را    مؤمنان فاسق یا غفلت

، همـو انطباق آیات جهاد بر جهاد با نفس در روایات از همین بـاب اسـت (   .بیابند
 اي کـه از فرمـان پیـامبر    ). وجود روح نخوت و تکبر در عده73، ص3، ج1419

گونـه کـه عـده     سـرپیچی کردنـد، همـان    طالب ابی بن علینسبت به پذیرش والیت 
دیگري را از ایمان به خداوند و خضوع و خشـوع در برابـر پروردگـار بازداشـت،     

ـ إِذا ق و«شود هر دو گروه مشـمول آیـه شـریفه     باعث می » رْکعـونَ یلَهـم ارکعـوا الَ   لَی
نقل کرده است که این آیه  باقراز امام  ابوحمزه ثمالیشمرده شوند.  )48مرسالت: (

 علیشود والیت  ها گفته می شود که هنگامی که به ناصبی گونه معنا می باطن، این در
  ).131، ص36، ج1403(مجلسی،  زنند را بپذیرید، سر باز می

  ازي مفاد روایت به کتابس . تأیید و مستدل6
بتواند نقش  کتاب شود باعث می گرایانه ، در دیدگاه تفصیلت آنجامعیت قرآن و محوری

، جایگـاه روایـت را   با استدالل خودیا  تأییدي نسبت به بسیاري از روایات داشته باشد
مفـاد   کننـده  تثبیـت یـا   دکتاب را مؤی طباطبایییفزاید. عالمه ت بخشد و بر اعتبار آن بقو

ربنَـا  « اسماعیل:و  ابراهیمروایات دانسته است. ایشان درباره این دعا و تقاضاي حضرت 
ملسلْنَا معاجنِیو لَک و ن ذرنَایمۀً لَک تملسۀً معیاشی تفسیراین روایت را از  ،)128 :بقره( »أُم 

ت چه دلیل مقصود از امـ پاسخ این پرسش که به کند که امام در  نقل می صادقاز امام 
  فرماید: می ،او هستند اهل بیتپیامبر اسالم و  فقط ابراهیممورد تقاضاي 
شـان  ای هاینکه ذری حاجت دیگري را از خدا مطرح کرد و آن، این تقاضا از  پس ابراهیم

رب  أَن نَّعبـد األَصـنَام   یبن و یواجنُبن«ه گردانده شـوند:  پرستی پاك و منز از شرك و بت
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ـ  منَ راًیإِنَّهنَّ أَضْلَلْنَ کث نن تَبِعـ   یالنَّاسِ فَم ـ    یمـنْ عصـان   و یفَإِنَّـه منِّ حر یفَإِنَّـک غَفُـورم« 
 ).35 :ابراهیم(

نویسد:  بیند و می ، استداللِ آمده در روایت را در غایت ظهور میطباطباییعالمه 
در این آیه، امت اسـالم اسـت و مقصـود از     ابراهیمروشن است که امت مورد نظر 

پیـامبر اسـالم   » ربنا و ابعث فیهم رسـوالً مـنهم  «که  ابراهیم حضرت رسول در این گفته
یا همـه کسـانی کـه    کیست؟ آ» امت محمد«است؛ ولی مقصود از  محمدحضرت 

کـدام   وظیفه ایمان به رسالت پیامبر را دارند یا کسانی که به او ایمان آوردند؟ هـیچ 
مورد تقاضاي ایشان  ابراهیمتواند مقصود باشد؛ زیرا امتی که در دعاي حضرت  نمی

اند و آنان که رسول اکرم در میانشان به پیامبري مبعوث  بود، از ذریه وي فرض شده
نبودند و از آنجـا   ابراهیماو ایمان آوردند، همه از نسل و ذریه حضرت گردید یا به 
توان  پرستی بود، به خوبی می خواهان نزاهت امت از شرك و بت ابراهیمکه حضرت 

دریافت که مقصود همه ذریه نیست، بلکه فقط اهل عصمت از آنان مد نظر اسـت.  
دهنده عدم شمول امت نسبت به  در آیه دیگر نشان» بنی«شاید تغییر واژه از ذریه به 

توان یافت که از زبان حضرت  همه افراد ذریه است. تأیید دیگري را در این آیه می
در ایـن   ابراهیم حضرت ).36 ابراهیم:» (یفَإِنَّه منِّ یفَمن تَبِعن«کند:  نقل می ابراهیم

کنـد؛   ت مـی شمرد و نسبت به دیگران سکو آیه، تابعان را جزئی از نفس خود برمی
  ).296، ص1، ج1419، طباطبایی( شناسند گویی اصالً آنان را نمی

أَقْسموا بِاهللاِ جهد أَ«آیه شریفه  یوهِماننَذ م مهاءن جدى کونُنَّیلَّ رٌیلَئدى  أَهنْ إِحمِ    مالْـأُم
گویـد کـه    )، از وجود کسانی سخن می42 فاطر:» (ما زادهم إِلَّا نُفُوراً رٌیفَلَما جاءهم نَذ

هاي او راه کمال و سـعادت را بپوینـد؛    بودند که در پرتو هدایت در انتظار پیامبري 
گزیننـد. در تفسـیر    شـود، از وي دوري مـی   ولی چون آن پیامبر بر آنان گسـیل مـی  

، از تکذیب کند که قریش پیش از بعثت پیامبر در ذیل این آیه نقل می الدرالمنثور
بودند؛ پس گفتند: به خـدا   اهل کتاب نسبت به رسوالن خود، مطالبی دریافت کرده 

پذیرتر از آنان خواهیم بـود.   سوگند اگر خداوند رسولی براي ما بفرستد، ما هدایت
هر حال، این نقل از وجود آمادگی نسـبت بـه پـذیرش نبـوت در میـان قـریش        به 
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وایت، مضمون آیه را مؤیـد ایـن نقـل    با نقل این ر طباطباییکند. عالمه  حکایت می
  ).26ص 2، ج1419، ر.ك: طباطباییداند ( می

  روایات ناهمگون در پرتو قرآن . جمع میان7
دي شود روایات متعد اسالم باعث میقرآن کریم و نگاه کالن آن به نظام فکري  جامعیت

بـه   ایـاتی کـه  کنـد. گـاه رو   ، نقش محوري در آن ایفااي پیوند زد و قرآن را بتوان به آیه
بـا  ، شـود  سـازگاري دیـده مـی   ناتعـارض و  آنها  اند و میان ظاهر نامتجانس و ناهمگون

  شود. شوند و میان آنان هماهنگی ایجاد می در کنار یکدیگر جمع می محوریت یک آیه
آورنـدگان را بـه فرمـانبرداري و     از آنکه ایمان ، پس خداوند متعال در آیاتی از قرآن

پس  خواند و به استقامت در مسیر حق و عدم انحراف از آن فرامی معبودتسلیم در برابر 
بـیم  ، آنان را از عاقبت کـژروي و تبعیـت از شـیطان   ، دکن دعوت می حقشدن  از روشن

در انتظـار  و گرفتاري به حالـت و وضـعیت کسـانی کـه     شدن  دهد و نسبت به دچار می
هایی از  عذاب الهی در سایه، فتهیااند که قضاي الهی و وعیدهاي او تحقق  روزي نشسته

ضُلَلٍ  ی فاهللاُ همیأْتیإِلَّا أَن  نْظُرُونَیهلْ « دهد: هشدار می، بیایدآنها  ابر همراه فرشتگان به سراغ
کۀُ والَئالْمامِ ونَ الْغَمم یقُض رُ واهللاِ إِلَى الْأَمورالْأُم عشریفه به کدامین روز  آیه .)210 :بقره( » تُرْج

هایی از ابر همراه فرشـتگان   اشاره دارد و این کدامین روز است که عذاب الهی در سایه
روز  از آن را قصـود اسـت. برخـی م   ، گوناگونآمده بارهرسد؟ روایاتی که در این  فرامی

 عیاشـی چـه   باشد؛ چنان بر اعمال زشت و ناپسند میاند که روز کیفر در برا قیامت دانسته
و در  )103، ص1تـا]، ج  ، [بـی عیاشـی ( نقـل کـرده اسـت    بـاقر م در تفسیر خود از اما

 /77، ص2، ج1404، ر.ك: قمـی ( گونه آمده است فسیري دیگر، روایاتی اینهاي ت کتاب
  .)374، ص1ج ،1402، فیض کاشانی /499، ص1، ج1416، بحرانی

ضـمن   صادقتی امام اند. در روای روز رجعت دانسته  آیه را ناظر به، برخی روایات
  :فرماید و اصحابش در اراضی فرات می ابلیسو قتال او با  انامیر مؤمنبیان رجعت 

ائـۀ قـدم و کـانّی    لی خلفهم القهقـري م قد رجعوا إ میرالمؤمنینفکأنّی أنظر إلی أصحاب أ
الجبـار عزّوجـلّ فـی ظلـل      الفرات فعند ذلک یهبط أنظر إلیهم و قد وقعت بعض أرجلهم فی
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  .)448، ص1، ج1416، بحرانی( ... مراأل غمام والمالئکۀ و قضیال من
این آیه را ناظر بـه  کند که  نیز نقل می يدیگر ، روایاتصافی تفسیردر  فیض کاشانی

  .)375، ص1، ج1402، فیض کاشانی( داند رجعت می
و ورود حضـرت بـه    )(عجمهديآیه ناظر به ظهور حضرت ، در برخی روایات دیگر

 نقل شده است که فرمود: باقردانسته شده است. از امام  ئکه بر ایشاننجف و نزول مال
ذا نشرها اهللا فإ إذا عال فوق نجفکم نشر رأیۀ رسولی قد عال نجفکم فاهل بیتحمزه! کأنّی بقائم یا أبا«

  .)103، ص1تا]، ج ، [بیعیاشی( »انحطّت علیه مالئکۀ بدر
آیاتی که گاه بر قیامت تطبیـق شـده    داند؛ همانند این آیه را بسیار می طباطباییعالمه 

و برخـورد بـا ایـن     (عج) انطباق یافته استمهدياست و گاه بر رجعت و گاه بر ظهور 
گوناگون، دچار حیـرت  بوده است. گاه افرادي در قبال این روایات  روایات نیز متفاوت

و  انـد  انکار یا تأویـل آن پرداختـه  به  ،جعتعقلی ربودن  اند و برخی به گمان محال شده
تواتر معنوي است. اگرچـه   ، از جهت کثرت و فزونی در حدآنکه روایات رجعت  حال

قول ؛ ولی باشد خدشه و مناقشه در بعضی جزئیات وارده در برخی روایات رجعت روا
هـاي شـیعیان برشـمرده شـده اسـت و بسـیاري از        از صدر اسالم از ویژگی، به رجعت

اصـل رجعـت بـا     ؛ بنابراین باید گفتاعتماد است  نیز پیراسته از خدشه و قابل وایاتر
اجمـال   و از برخی آیات الهی نیـز بـه نحـو    باشد میامري ثابت ، توجه به تواتر روایات

  د.توان آن را استفاده کر می
که توجـه و مالحظـه آیـاتی کـه بـه حقیقـت قیامـت و         است آن بر طباطباییعالمه 

تواند این اختالف را از میان بردارد و میـان مفـاد آنـان جمـع      پردازد، می اوصاف آن می
نماید؛ زیرا روز قیامت در واقع، روزي اسـت کـه در آن هـیچ دلیلـی بـراي غفلـت از       

هـاي   ها و گمـان شود. همـه پنـدار   ها از میان برداشته می خداوند وجود ندارد و حجاب
دهنـد.   اي کامل خود را نشان مـی  هاي حق به گونه گردد و آیات و نشانه باطل زدوده می

تجلی و ظهور چنین اوصافی در مـواقفی از نشـأه دنیـوي و جسـمانی ممکـن و هـیچ       
که هیچ دلیلـی بـر اسـتحاله اجتمـاع دو نشـأه دنیـا و        دلیلی بر استحاله آن نداریم؛ چنان

گونه کـه نشـأه بـرزخ بـا دنیـا       تزاحمی میان این دو نیست؛ همان آخرت وجود ندارد و
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باشـد، در حـالی کـه دنیـا      اکنون نشأه برزخی براي امـوات ثابـت مـی    جمع است و هم
برقرار و پابرجاست. از آنجا که قیامـت بـه معنـاي قیـام در برابـر پروردگـار و ظهـور        

روز مـرگ در روایـات،    هاي اسباب است، بـه   شدن حجاب حقایق براي انسان و مرتفع
از روایـات  ». مـن مـات قامـت قیامتـه    «فرمـود:   امیر مؤمنـان شده است. » قیامت«اطالق 

توان این نکته را دریافت کـه نظـام    رجعت نیز با همه اختالفی که در مضمون دارند، می
دنیوي در حال سیر حرکت به سمت روزي است که آیات حـق در آن بـه نحـو کمـال     

و سرکشی در آن نباشد و عبادت خالصانه صورت گیـرد؛ بنـابراین    ظهور یابد و عصیان
(عـج) نیـز از   مهـدي گونه کـه روز ظهـور    رجعت نیز از مراتب روز قیامت است؛ همان

است؛  الجمله در آن موجود رود. گرچه امکان شر و فساد فی مراتب نازله آن به شمار می
  در روایات چنین آمده است:

: روزهاي ظهور و رجعـت و قیامـت، سـه روز    القیامه الکرة و یوم هور و یومالظ اهللا ثالثۀ: یوم أیام
اند، گرچه به حسب مراتـب   خدا دانسته شده است؛ این سه روز، در حقیقت خویش یکسان

  ).109ـ106، ص2، ج1419ر.ك: طباطبایی، اند ( ظهور حقیقت با یکدیگر متفاوت
هاي مؤثر کتاب در تبیین جایگـاه   ارائه اجمالی از برخی از نقش آنچه بیان شد، فقط

، تواند در نقد حدیث نهایت تبیین مفاد آن است. فارغ از نقشی که کتاب می در روایت و
ل و مطالعـه دقیـق   سنّت داشته باشد، با تأم بهگرایانه  شناسی آن در دیدگاه تفصیل آسیب

 سـنّت  ین مفادآفرینی کتاب در تبی توان به موارد بسیاري از نقش می، در آیات و روایات
  ارائه داد. شده هاي برشمرده سیار دیگري براي نقشهاي ب یافت و نمونه  دست

   نتیجه
اي اســت کــه رویکــرد  دو ویژگــی عمــده، قــرآن» جامعیــت«و » گــري هــدایت«جنبــه 
، گرایانـه  برخالف رویکـرد تفسـیر   گرایانه بر آن تأکید بسیار دارد. در این رویکرد تفصیل

در سطح ظاهري آن براي همگان قابـل  ، فراگیري آن جامعیت و همه آیات الهی با همه
دقـت   تأمل و برخورداري از نگاه جامع به قرآن و، اگرچه این امر؛ فهم است دریافت و

  طلبد. مندي از دیگر آیات مرتبط را می بهره در مجموعه آیات و
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 هـاي دینـی کـه در روایـات عرضـه      جایگاه محوري و برجسته کتاب در نظام آموزه
 سازد. خود را نمایان می، در این رویکرد، گرفته است مورد تأکید قرار، احادیث بر کتاب

ها  بخش نظام آموزه سامان محور و، مستحکم برخورداري از پایگاه داللی قوي و با قرآن
هـاي روایـات    با محوریـت خـویش بـه ارزیـابی آمـوزه      گیرد و می معارف دینی قرار و

آموزه ناسازگار با قـرآن   ، فقطهاي یک حدیث کیک میان آموزهبسا با تف چه و پردازد می
  پذیرش بداند.  را غیرقابل

سـویی   و سـمت  تواند به مضامین روایـات  می، نگرش به احادیث با محوریت قرآن
 مؤثر باشـد. پیونـد و   کارساز و، مقصود روایاتهدف و رسیدن به  درببخشد و خاص 

حتی ـ   وسیعی از احادیث گستره مندي از بهرهامکان ، ارتباط وثیق میان کتاب و حدیث
تنها بسـیاري از   نه، در پرتو آن سازد و فراهم میـ را    قوت سند برخوردار نباشند اگر از

ظـاهر    راه جمع میان روایات بـه ، بلکه گردد هاي مضمونی روایات برطرف می پیچیدگی
  گردد. هموار مینیز ناهمگون 

 با جایگاه ویژه خـود در یـک نظـام جـامع و    ، یاتکه در این رویکرد به روا آنجا از
تبیین معنـاي   در باعث شودبسا  این نگاه چه، شود نگریسته می منسجم با محوریت قرآن

 از آن پیـامی عـام و  ، خصوصـیت کـرده   ، الغايآن از خصوصیات آمده در، یک حدیث
 ،طلق آیه ببینـیم م مصادیق عام و یا روایتی را در جایگاه بیان مصداقی از بیم،فراگیر دریا

اي را  آیـه  نیز ممکـن اسـت   بنگریم و یا آن را در مقام ارائه دریافتی فراتر از ظاهر قرآن
  تلقی کنیم. دلیل یا تأییدي بر مفاد آن، نسبت به روایت
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