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 چکیده 

» مبـانی یـا اصـول تفـسیر       «، مـسئله     مهم در حوزه علوم قرآنی و تفسیر       یکی از مباحث  
مبانی تفسیر که همان باورها و اصول پذیرفته شده و مسلّم نزد مفـسّر اسـت، در                 . است

، سـبب رویکـرد   آنهـا  و پذیرش یا عـدم پـذیرش   کند مینقش  ایفاي  فرایند تفسیر وی،    
سـت، لـذا اخـتالف در       از آنجا که مبـانی مفـسران متفـاوت ا         . گردد خاص در تفسیر می   

روایات فراواني در حوزه تفسیر آیات      ) السالم  علیه(از امام محمدباقر    . آید تفسیر پدید می  
بـانی تفـسیری از     برخـی از م   قرآن و علوم قرآني باقي مانده است که با توجـه بـه آنهـا                

خطـر   سـالمت آن از      ،قدسی بـودن قـرآن کـریم      : عبارتند از ) ع(دیدگاه امام محمد باقر   
، قرآئت واحد قرآن، امکان و جواز تفسیر آن، ساختار چند معنایی قرآن، حجیّت              تحریف

  ....و اوصیای ایشان در تفسیر و ) ص(سنت رسول اکرم 
 

 )السالم علیه( باقرمد، امام محو بطني، تفسیر، روایت، ظهر مبان :ها کلید واژه
 

  مقدمه
منـدی از دریـای معـارف        بهره. کتاب هدایت بشر و راهنمای سلوک انسان است       قرآن کریم، 

دریافـت معـانی     یابی به تفسیرکامل و    برای راه  .یم، مبتنی بر فهم و تفسیر آن است       قرآن کر 
عمـوم  . ی تفسیر الزم اسـت    یل و تثبیت مبان   اهتمام به تحل   آیات، شناخت مقدمات تفسیر و    
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 ١٣٩١                                 مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال چهل و پنجم، شماره یکم، بهار و تابستان             ١٤٠

 .پردازند خود میبه تحلیل مبانی تفسیر)  با تفسیریا همگام(مفسران قبل از آغاز تفسیر 
 به برخی از آیاتِ ده قرآن را حکیم و برخوردار از علم مطلق نداند،  کسی که پدید آورن   

ـ  پدید آورنده خواهد دانست و از فراینـد فهـم بـه دور مـی              ظاهر متعارض را خطای      . دمان
یابد و بـه مرادهـای       کسی که از هدف نزول قرآن بی اطالع باشد، ارتباط آیات را در نمی             

کسی که بـه اعجـاز قـرآن قائـل نباشـد و بـه بالغـت و فـصاحت                     .کند ظاهری اکتفا می  
اگـر مفـسری در فراینـد       . مانـد  کریم معتقد نباشد، از درک لطائف آیات به دور مـی           قرآن

باشد، هیچ فهم ثابتی از قرآن نخواهد داشت و در رسیدن  » نسبیّت فهم «تفسیر معتقد به    
 . ماند به مراد الهی در می

پیـامبر  قـرآن،     دیـن،  بـه  مفـسرّ  نگـرش  برخاسته از  مبنای تفسیری خود   هر انتخاب
 .گردد های کالمی یا مذهبی می است؛ همان چیزی که سبب پیدایش فرقه... و  )ص(اکرم

هـا و مقـدمات    حیح مبانی تفسیر است تا زیر ساخت     آنچه که اهمیت دارد، انتخاب ص     
تری شکل بگیرد و در نتیجـه فهـم بهتـری از قـرآن کـریم حاصـل                   تفسیر، به نحو کامل   

نی صحیح، مفسّر را دچـار خطـای        عدم آگاهی از مبا   . هدایت بشر، محقق شود    گردیده و 
حجیّـت   شیعی،در تفکر   ) ع(ن  ا تقریر معصوم  از آنجا که قول و فعل و      . کند تفسیر می  در

تواند ما را به فهم بهتـر        می) ع(معصومان  دارد، لذا انتخاب مبانی تفسیر برگرفته از کالم         
 . تر این کتاب آسمانی برساند از قرآن کریم و تفسیر صحیح

  
 )ع(اهمّ مبانی تفسیر قرآن از دیدگاه امام محمد باقر

مبـاني متعـددي قابـل      ) ع(با مطالعه روایات تفسیري به جـا مانـده از امـام محمـد بـاقر               
 : راج است که اهّم آنها عبارتند ازاستخ

 
 ـ قدسی بودن قرآن١

، قدسی بودن قرآن کـریم و منزلـت         )ع(ترین مبانی تفسیری امام محمد باقر      یکی از مهم  
) ص(پیـامبر اکـرم   لفظ و معنای قرآن کریم از طرف خدای متعـال بـر       . آسمانی آن است  

 . نزول آن بودنازل شد و جبرئیل امین واسطه 
این مفهوم را   ) السالم نیز  کریم و روایات معصومین علیهم      از قرآن (دالیل عقلی و نقلی     

  ١.کند تأئید می
                                                                                                                                                                             

 نیـز  کالم و فعـل خداونـد     . از جمله دالیل عقلی، آنکه خداوند واجب الوجود، حکیم و مقدس است           . ١



 ١٤١ )ع(بررسی مبانی تفسیر قرآن کریم از دیدگاه امام محمدباقر 

ترین دالیلی که در تبیین قدسی بـودن قـرآن کـریم مطـرح شـده اسـت اوالً                    از مهم 
یل تبـد  و  ثانیاً نص آن از هر نـوع تغییـر         .داشتن منشأ الهی برای این کتاب شریف است       

ثالثاً اقتضای قدسی بـودن قـرآن    .ه عبارت دیگر دارای سالمت نص است    مصون مانده و ب   
زیرا متکلم آن حکیم بوده و کالم او از استواری و احکـام              کریم، حکیمانه بودن آن است،    

  )٧٩ـ٤٧، مؤدب: ـ تفصیل را نک (.درونی برخوردار است
 زراره بـن اعـین    .نقل شده است  ) ع( در تأیید این معنا از امام محمد باقر        روایاتی چند 

 »ال خالق وال مخلوق و لکنّه کالم الخـالق        « :عن القرآن فقال لی   ) ع(سألت ابا جعفر  «: گوید
خالق )  حکیم خداوندگار( بلکه کالم  قرآن نه خالق است نه مخلوق،     : یعني) ١/٦عیاشي،  (

 القرآنَ واحـدٌ نَـزَلَ      انَّ«: ت فرمود نقل کرده که آن حضر    ) ع( و نیز زراره از امام باقر     . است
همانا ایـن قـرآن واحـد اسـت و از جانـب یـک               : یعني) ٢/٦٣٠کلیني،   (»...مِن عند واحدٍ  

 .نازل شده است) خداوندگار واحد(
الم بـشري اسـت و منـشأ آن الهـي     ، قرآن کتابي قدسي و متفاوت از کـ بر این اساس  

 . دار استاي برخور واري ویژه، لذا بیان آن حکیمانه است و از استاست
 

 ـ سالمت قرآن از خطر تحریف ٢
چنـان از     مورد معارضه مخالفین واقع شده، اما هم       کنون با آنکه  کریم از عصر نزول تا      قرآن

تـوان بـه     یک نگاه کلی، تحریف قرآن را میدر ١.خطر تحریف مصون مانده و خواهد ماند   
شت انحرافی و تفسیر بردا» تحریف معنوی«مقصود از . دو نوع معنوی و لفظی تقسیم کرد

ع دربـاره قـرآن     طور قط این نوع تحریف به     . و توجیه سخن برخالف مقصود گوینده است      
نیز از وقـوع آن در زمـان خـود و آینـده خبـر داده                 )ع( امام علی  که  چنان رخ داده است،  

  ) ١/١٥١، ـ کلیني، و نیز نک١٧سیدرضي، خطبه . (است
. افزایش الفاظ سـخن گوینـده اسـت   ش و تبدیل یا کاه » تحریف لفظی «اما مقصود از    

 و اهتمام قرآن پژوهان است، بررسی تحریف قرآن به معنـای  بحثچه که بیشتر مورد    آن
                                                                                                                   

ه است چنانچه لذا قرآن کریم به عنوان کالم الهی، امری مقدس و حکیمان        .  حکیمانه و مقدس است    
 لتنزیـل رب    و انّـه  «: فرمایـد    مبارکه شعراء است که مي      از سوره  ١٩٥ـ١٩٢، آیات   از جمله دالیل نقلي   

 .»العالمین، نزل به الروحُ االمین، علي قلبک لتکون من المنذرین، بلسانٍ عربيٍ مبینٍ
به معنای مایل کردن، بـه کنـار بـردن و دگرگـون سـاختن آمـده اسـت، و                   » ف.ر.ح«تحریف در لغت از ریشه      . ١

جه باعث ایجـاد نـوعی   تحریف سخن به معنای متمایل ساختن معنای کالم از مقصود گوینده است که در نتی             
 ).١٧٣ و نیز الفراهیدی، ١١٣ و نیز الرّاغب االصفهانی، ٢/٤٢/ابن فارس، : نکـ . (شود دگرگونی در آن می



 ١٣٩١                                 مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال چهل و پنجم، شماره یکم، بهار و تابستان             ١٤٢

کریم اسـت؛ چـون تحریـف بـه          های قرآن   کاهش و نقصان در کلمات، آیات و حتی سوره        
تفـی  من موضـوعاً  آیـاتی دیگـر،    بـه  تبدیل آیات  قرآن و  ای در   سوره افزایش آیه یا  معنای  
تغییر در کلمات آیات نیز، تا آنجا که        ) ٢٥٧ـ٢٥٥، خوبي،   ١٠٦ـ١٠٠،  نجارزادگان( .است

شود، از مقوله اخـتالف قـراءات اسـت کـه از            ف در تلفظ و ادای کلمه مربوط می       به اختال 
 .موضوع بحث بیرون است

جود دارد کـه از آن      ی متعددی و   ادله) لفظی(ت قرآن از خطر تحریف      در اثبات سالم  
تفـصیل  . ()ع( آیـات قـرآن و احادیـث معـصومان         عقلی، شواهد تاریخی،   شواهد: اند هجمل

 )٣٤ـ٢٣، نجارزادگان: ـ بحث را نک
اه امام پـنجم شـیعیان      دیدگ از قرآن مبانی تفسیر  یبه بررس  ،این مقال  در که آنجا از
 .کنیم وص به روایتی از ایشان استناد میپردازیم، در این خص می

و کـان   ... « :اند الخیر چنین نگاشته     به یکی از یاران خود به نام سعد        )ع(باقرامام محمد 
) ٢٦، ابـن سـالم،      ٨/٥٣کلینـي،    (».مِن نبذهم الکتاب اَن اَقاموا حروفَه و حرَّفـوا حُـدودَه          

، ولـی   ت که الفاظ قرآن را به پا داشتند       به قرآن این اس    ها اعتنایی آن   از جمله بی  و  : یعني
 .را تحریف کردند) ارفشمع(حدود و مرزهای آن 

ظ قرآن تحریفی صـورت نپذیرفتـه       صراحت دارد که در الفا    ) ع(عبارت امام محمدباقر  
حفظ الفاظ قرآن است، هر چند که احکام قرآن          که به پاداشتن الفاظ کنایه از      است، چرا 

 .را تغییر دادند و دستوراتش را تباه ساختند
 

 کریم قرائت واحد قرآنـ ٣
اسـاس نـص الهـی و       ، لزوم تفـسیر بر    )ع(ن  امبانی تفسیری نزد معصوم   ین  تر یکی از مهم  

ی کـه طبـق آن      اساس قرائت هر مفسری الزم است که قرآن را بر       قرائت صحیح است و بر      
البته در این خصوص دیدگاه یکسانی بـین مفـسران وجـود             .کند تفسیر نازل شده است،  

ر و   به معنـی شناسـی، تفـسی       اساس آن تی که بر  ندارد و آنها در خصوص قرائت و یا قراءآ        
 .نظر دارند پردازند، اختالف دریافت مراد خداوند متعال می

توان به خالی بودن مصاحف اولیه از عالئم اعرابی          از علل گسترش اختالف قراءآت می     
نیز اجتهاد قاریان در امر قرائت قرآن بر این         . و نقطه و اختالف لهجات قاریان اشاره نمود       

دگاه امام محمد از دی) ١٠٢ـ٨٩، فضلي: ـ علل اختالف قرائات را نک (.زد ختالف دامن میا
وانده شده اسـت و     بر مردم خ  ) ص( توسط پیامبر اکرم   ،قرآن، براساس یک قرآئت   ) ع(باقر



 ١٤٣ )ع(بررسی مبانی تفسیر قرآن کریم از دیدگاه امام محمدباقر 

کریم به طور عمده ناشی از اعمال نظر توسط راویان و            مسئله اختالف در امر قرائت قرآن     
) ص( اکرم پیـامبر  و آن همان قرائتی است که از       است   لذا قرائت قرآن واحد   . قاریان است 

شـهرت دارد و    » عامه القرآن  «یا» قراءه العامه «نقل شده و در بین عموم مسلین به عنوان          
 . اند  نگارش قرآن بر طبق آن عمل نمودهنگاران به هنگام مصحف

 ابی عن زراره عن«: بر این امر داللت دارد) ع( الباقر لی از امام محمدبن ع    حاضرروایت  
انّ القرآنَ واحدٌ نَزَل مِن عند الواحد و لکـنّ االخـتالفَ یجـی ءُ مِـن قبـل                   «: قال)ع(جعفر
این  نزد یک فرد نازل شده است ولی از قرآن یکی است و : یعني) ٢/٦٣٠ ،کلیني (»الرّواه

  .اختالف از سوی راویان پدید آمده است
کـریم اجتهـاد      ت در قـرآن   پیدایش اخـتالف قـراءآ    این اساس یکي از عوامل اصلي        بر

 . راویان بوده است
 

 کریم  جواز تفسیر قرآنـ امکان و٤
قرآن امری ممکن و قرآن کتابی قابل فهم برای عموم مردم اسـت، ولـی فهـم آن                   تفسیر

این  بر. است) ع(معصومان دارای مراتبی است که برخی از مراحل و مراتب آن در اختیار          
نیست و ادله اختصاص تفـسیر قـرآن بـرای           )ع(ن  ااساس تفسیر قرآن مختص به معصوم     

دعـوت  . امری ممکـن و مجـاز اسـت       برای سایرین   بلکه تفسیر    مستند نیست  )ع(ایشان  
ایـن کتـاب الهـی، ناشـی از همـین       »تدبّر در آیـات   «ان خود به    مه مخاطب کریم از ه   قرآن

گاشـته  کـریم ن   ای قـرآن  کنون هزاران تفسیر بر    بر همین اساس است که تا      ١.مسئله است 
ضرورت تفسیر قرآن، مستند بـه دالیـل         نیز .و صدها تفسیر هم اکنون موجود است      شده  

ر قـرآن   اختصاص تفسی «یا  »  رأی سیر به نهی از تف  «روایات دالّ بر     ٢.باشد میعقلی و نقلی    
 .داللتی بر نهی مطلق از تفسیر نـدارد       » عدم جواز تفسیر   «یا و »السالم ن علیهم به معصوما 

کـه در آن گفتگـوی امـام محمـد         » من خوطِبَ به  «گرچه روایت   ) ١١٩ـ٩٧،  مؤدب: ـ  نک(
کننـده انحـصاری      در نگـاه اول تـداعی      )٨/٣١٢،  کلینـي ( است   با قتاده بیان شده    )ع(باقر

تـرین   دهد که کامـل  در آیات و روایات مربوطه نشان میبودن تفسیر قرآن است اما دقت   
 قـرآن بـه او    یعنی کسی است که      ،)ص(رماک  قرآن در اختیار پیامبر    مرحله فهم و تفسیر   

                                                                                                                                                                             
،  و نیـز سـوره مؤمنـون       ٢٤، آیه   )ص ( و نیز سوره محمد    ٨٢قرآن کریم، سوره نساء، آیه      : ـ  از جمله نک  . ١

 .٢٩ و نیز سوره ص، آیه ٦٨آیه 
 قلی، آن است که به اقتضای هدایت بشر به وسیله خداوند، فهم کتـاب او بـرای بـشر                   از جمله دالیل ع    .٢

 . از سوره مؤمنون اشاره کرد٦٨توان به آیات قرآنی نظیر آیه  نیز از دالیل نقلی می. الزم است
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ه و نیـست و بـرای       نبـود ) ص(هم ظاهری قرآن مخصوص پیامبر اکرم     ولی ف  خطاب شده، 
 )٦١ـ٢/٥٩،  خراسانآخوند. (استپذیر  دیگران هم امکان

ـ   ) ع(ن  اتصاص فهم قرآن به معصوم    خکه ا  رسد به نظر می   ه اسـتفاده از قـرآن      نـاظر ب
عـام و خـاص      قرآن یا  مقید مطلق و  جستجو از  پس از وگرنه   آیات باشد  قبل از فحص از   

 )١/٨٨، معرفت (.باشد میپذیر   فهم قرآن برای دیگران نیز امکانمراتبی از... آن و 
 در تعارض با روایاتی اسـت  )ع(ن  انیز روایات دال بر اختصاص تفسیر قرآن به معصوم        

 ١.کند ا امر یا توصیه به تفسیر قرآن میرمعصومان که غیر
 منقـول از    ،کند روایـت     تدبر و تفسیر قرآن می     له روایاتی که ما را امر به فهم و        از جم 

انّ علـی کـل   ... « :کنـد  نقل مي) ع(ل جدشان امام علي است که از قو )ع(امام محمد باقر 
حق حقیقه و علی کل صوابٍ نوراً فما وافق کتاب هللا فخذوا بـه و مـا خـالف کتـابَ هللا                      

، ای  قرار دارد و بر هر امر شایـسته       هر امر حقی، حقیقتی      بر: یعني) ١/٨عیاشي،   (»فدعوه
نوری حاکم است، پس هر آنچه را که موافق کتاب الهی است، بگیریـد و هـر آنچـه کـه                     

، بایستی جهت اخذ آنچه موافق قـرآن  روایتاین اساس   لذا بر  .مخالف آن است، رها کنید    
، بـه کـار     وافقت مسئله با قرآن کـریم     ثبات م کریم است، ابتدا فهم مفسّر و تدبّر او برای ا         

 .گرفته شود و در این راه گریزی از امر تفسیر نیست
 

 ساختار چند معنایی قرآن کریمـ ٥
، اعتقاد به ساختار چند معنایی بـرای آیـات قـرآن کـریم              ترین مبانی تفسیر قرآن     از مهم 
 معنای درونی   بهباید   ز گذر از معنای ظاهری، می     ، برای هر آیه، پس ا     این اساس  بر. است
 . شود می» بطن«کرد، که از آن تعبیر به های بعدی معانی آیات توجه  و الیه

 آیـات قـرآن کـریم     . شده، ممتاز اسـت    های صادر   کالم بین دیگر متون و    کریم در  قرآن
ن دیگری همتای قـرآن نیـست؛       ای که هیچ مت    ، به گونه  دارای مراتب معنایی فراوانی است    

هـای   ، دارای سـاحت   ارت قرآنـی، عـالوه بـر معنـای ظـاهری           یک عب  رو یک کلمه یا    از این 
 آمـده اسـت   ) ص( روایت نبوی  در .آن حمل نمود   توان بر  یهست که م   ایی دیگری نیز  معن
 قـرآن   :یعنـي ) ٤/٢١١سـیوطي،    (»القرآن ذلولٌ ذو وجوهٍ فاحملوهُ عَلی احسنِ الوجوه       « :که

                                                                                                                                                                             
حـضرت او را بـه      پرسـد،    یک سؤال فقهـی مـی     ) ع(از امام صادق  گاه که راوی     آن،  ٣٣، ص ٣الکلینی، ج . ١

 نظـایر آن از کتـاب   این مسئله و:  یعني» یُعرَفُ هذا و اشباهه من کتاب هللا    « :دهد  یم ارجاع می  کر  قرآن
 .شود الهی شناخته می



 ١٤٥ )ع(بررسی مبانی تفسیر قرآن کریم از دیدگاه امام محمدباقر 

 . پس آن را بر بهترین وجه حمل کنیدپذیر است، دارای معانی چند وجهی و انعطاف رام و
صحیح باشد؛ لذا   از این وجوه معنایی، ممکن است نا      البته باید توجه داشت که برخی       

الزم است تا مفسّر به معانی صحیح الفاظ و عبارات قـرآن توجـه کامـل نمایـد و معـانی                     
ت قـرآن   های معانی را در حدّ توان خویش با اسـتفاده از سـایر آیـا               ناصحیح و ناسازگاری  

 .کریم و روایات معتبر شناسایی نماید و از ساحت قرآن دور سازد
کریم یکی از اسباب جاودانگی این کتاب بزرگ شده اسـت            ساختار چند معنایی قرآن   

این معـانی   . که می تواند مرادهای چندگانه همسویی را برای قرآن به همراه داشته باشد            
راتب معانی آیات است و دسترسـی کامـل بـه           گاه ناظر به مصادیق و افراد و گاه شامل م         

مراد مـتکلم   تواند   آنها بر عهده متخصصان ژرف اندیش است، و همه معانی محتمل، نمی           
دیدگاه امـام   دات وجود بطون برای قرآن کریم از       برخی از مستن   .یعنی خدای متعال باشد   

 : از این قرارند) ع(محمد باقر
 القرآن آیهٌ اال و     ما فی : عن هذه الروایه  ) ع(ر  با جعف عن فضیل بن یسار، قال سَألتُ ا      ـ  

ظَهرُهُ تنزیلُه و بطنُه تأویلُه، منه ما مضی و منه ما لم یکن، یجری              « :لها ظهرٌ و بطنٌ، فقال    
  فضیل بـن یـسار    از: یعني) ١٩٦ و نیز صفار،     ١/١١عیاشي،   (»کما یجری الشمس و القمر    

 وی صـلی هللا علیـه و آلـه و         نبـ (وایت  در خصوص ر  ) ع(ز امام باقر  گوید ا  نقل شده که می   
ای در قرآن کریم نیست مگر آنکه دارای ظاهر و باطن  هیچ آیه: پرسیدم که فرموده ) سلم
ظاهر آن، همان تنزیل و باطن آن، تأویل است که بخشی از  : فرمود) ع(حضرت باقر . است

خورشـید و  طور که  یامده است، قرآن جریان دارد همان    آن گذشته و بخشی از آن هنوز ن       
 .ماه جریان دارند

عن شیءٍ من التفسیر فَاَجابنی ، ثم سـألتُه عنـه   )ع( عن جابر بن یزید قال سَألتُ ابا جعفر ـ
یـا  «:ثانیاً فَاَجابَنی بجوابٍ آخر، فقلتُ کنتَ اَجَبتنی فی هذه المـسألهِ بجـوابٍ غیـر هـذا، فقـال                  

 از جابر بن یزیـد نقـل شـده اسـت            :عنيی) ١/١١عیاشي،   (»انّ للقرآنِ بطناً و للبطنِ بطناً     !جابر
نمودم و آن حـضرت پاسـخم       ، سؤالی   در خصوص تفسیر قرآن   ) ع(امام باقر  از محضر : گفت که

.  دیگری همان سؤال را از محضر ایشان پرسیدم ولی به گونه دیگری پاسخم دادنـد               بار. فرمود
: فرمـود . اب دادیـد  ی دیگری جو   گونه پاسخ به همین سؤال،    ایشان عرض کردم که قبالً در     به  

 .ای جابر قرآن دارای بطن است و بطن آن نیز بطن دیگری دارد
بدین جهت بوده است که بسیاری از مفـسّران بـه ویـژه مفـسران شـیعه از گذشـته                    

عالمه طباطبایی ذیل آیه هفتم از . اند تاکنون، نسبت به تفسیر باطنی قرآن اهتمام داشته
ز ذکـر روایـات مربـوط بـه         ویل آیات متشابه، پس ا    بحث از تأ   سوره مبارکه آل عمران در    
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 اهـل   آورده است که قرآن دارای مراتبی از معانی است که بر حسب مراتـب              باطن قرآن، 
 ایـشان   )٣/٧٢طباطبایي المیزان،   ( .ن امری نسبی است   آن، قابل درک است و ظهر و بط       

که برخی فـوق    در جای دیگری از این بحث آورده است که وجود مراتب معانی در آیات،               
برخی دیگر است و برخی در ذیل دیگری است، قابل انکار نیست، مگر برای کسی کـه از                  

 )همانجا( .بهره باشد نعمت تدبّر بی
رسد که تمامی آیات قرآن هم چنان که ظاهر دارد، باطن هم دارد و بطون     به نظر می  

 ١.شـود  می مستفاد نیز )ص( ت نبوی روایب از شود و این مطل    شامل تمامی آیات قرآن می    
ظاهری و مرتبط با آنهاست که پس از دریافت و قبول           معانی باطنی قرآن در طول معانی       

مورد نیز  عالمه طباطبایی در این     . نی رسید توان به معانی باط    معانی ظاهری می  تنزیل و   
اند؛ جز اینکه    ، ظاهر و باطن دارد که هر دو از کالم اراده شده           آورده است که قرآن مجید    

ی ظـاهر    ین دو معنی در طول هم مرادند نه در عرض هم دیگر، به عبارت دیگر نه اراده                ا
 .باشــد اراده بــاطن، مــزاحم اراده ظــاهر مــیکنــد و نــه  لفظــی، اراده بــاطن را نفــی مــی

 )٢٨، قرآن در اسالم، طباطبایي(
کمک گرفته شود، هـر     ) ع(معصومان  برای دستیابی به معانی باطنی الزم است که از          

 .توان به مراتبی از این معانی باطنی رسید د که با تدبّر و اجتهاد در آیات، میچن
ی درونی ها دریافت پیام«که همان » نظریه بطن«آیه هللا معرفت هم در بیان تأویل به        

ها  همه زمان  در تواند داند که می   یآیه م  مفهوم عام هر   و آن را   کنداست، اشاره می  » آیات
 ) ١٠تأویل في مختلف المذاهب و اآلراء، معرفت، ال( .قابل دسترسی باشد

ظهـره  « :عن ظهر القرآن و بطنـه فقـال   )ع(ـ عن حمران بن اعین قال سألتُ ابا جعفر     
الذین نزل فیهم القرآن و بطنه الذین عملوا بمثـل اعمـالهم، یجـری فـیهم مـا نـزل فـی               

: ده است که گفتاز حمران بن اعین نقل ش: یعني) ١/٨٦، عیاشي، ٢٥٩صدوق،   (»اولئک
ظهر قرآن : در خصوص ظاهر و باطن قرآن سؤال نمودم، آن حضرت فرمود) ع(از امام باقر

 د که همانندبطن آن، کسانی هستن ه آنها نازل شده است و     کسانی هستند که قرآن دربار    
آنچـه کـه دربـاره    . )آنهـا نیـز مـصداق دارد   این آیات در مـورد   و(پیشینیان عمل کردند  

ل شده درباره آن دسته از آیندگان که کردارشان مـشابه گذشـتگان باشـد،            گذشتگان ناز 
 .نیز جاری است

 انـد  اراده کـرده  رای بطن، معنی دیگـری را ، بدر این بیان   )ع(رسد که امام     ر می به نظ 

                                                                                                                                                                             
 »ما فی القرآن آیهٌ اال و لها ظهرٌ و بطنٌ«:روایت شده که فرمود) ص(، که از حضرت رسول١/١١العیاشی، . ١



 ١٤٧ )ع(بررسی مبانی تفسیر قرآن کریم از دیدگاه امام محمدباقر 

لـذا بطـن قـرآن در نـصوص         . نام برد » ذکر مصادیق آیات  «توان از آن تحت عنوان       که می 
پوشیده از انظار در بدو امر، بـا مـصادیق           لغوی آن یعنی امر    به همان معنای     روایی شیعه 

تـأویلی کـه بـا تجریـد        : هـا عبارتنـد از     گوناگون آن، به کار رفته اسـت کـه برخـی از آن            
نظیـر  ( م بر موارد مشابه صورت می پـذیرد       خصوصیات نزول و کشف مناط حکم، با تعمی       

، معارفی از سـنخ     )ان اشاره شد  السالم بد  علیه  باقر آنچه که در حدیث سوم از امام محمد       
 ١.وجود که هنوز تأویل آنها نیامده است، معانی پنهان دو مراتب از سنخ معنا و مفهوم

 
 یوستگی و سازگاری آیات با یکدیگرانسجام، پـ ٦

اند و از انسجام و       مرتبط اند ولی با یکدیگر     قرآن در شرایط متفاوتی نازل شده      گرچه آیات 
بدون بررسی دیگر آیات مرتبط تفسیر       آیات را  توان برخی از   نمی و برخوردارند   پیوستگی

درون یـک آیـه و گـاهی در درون یـک             ط معنایی آیات قرآن کریم گـاهی در       ارتبا. نمود
 .سوره و گاهی در کل قرآن کریم و به صورت موضوعی است

ت بـه تناسـب بـین آیـا        معتقد مند دانسته و  نظام را قرآن مفسران، رجهت اکث  این به
رآن کریم از قاعده سـیاق کمـک        تفسیر آیات ق   ایشان معتقدند که الزم است در     . دهستن
الم اسـت، مبتنـی     ک ائن لفظی موجود در   سیاق آیات که همان قر     به عبارت دیگر   .گرفت

در این خصوص روایت زیـر      است  بر ارتباط و پیوستگی بین اجزای یک آیه و یا چند آیه             
انّ اآلیه یکونُ اوّلهـا فـی شـیءٍ و          «: فرماید  کند که مي    یجلب نظر م  ) ع(مام محمدباقر از ا 

آغاز آیه در مورد    ) ١/١١عیاشي،   (»اَوسَطُها فی شیءٍ و آخرُها فی شیءٍ و هو کالمٌ متصلٌ          
آن مطلب متفـاوت دیگـری را بیـان         میانه آن درباره مطلبی دیگر و پایان         مطلبی خاص، 

 .کند، ولی تمامی اجزای آن، کالمی متصل است می
آیـات یـک     دارنـد،  پیوند هم ارتباط و    آیه با  کلمات درون یک   عبارات و  که چنانآن

 از .رندپیوستگی معنایی خاصی با هم دا      شده است،  مجزا های دیگر   سوره  از سوره هم که  
 یی اعتقـاد دارنـد، عالمـه طباطبـایی        جمله دانشمندان معاصر که به این پیوستگی معنـا        

 آمـده اسـت،    سوره به حـساب    آن که یک  آیات قر  طایفه از  هر «:ایشان آورده است  . است
هـر  ... های دیگر چنین تألیفی نیست  وحدت تألیف است که در اجزای سوره  دارای نوعی   

، طباطبـایي  (».شـود  ی فرود آمده کـه بـدون آن تمـام نمـی            بیان معنای خاص   سوره برای 

                                                                                                                                                                             
 ٨٨ـ٦٣ یق مبانی تفسیر قرآن در دیدگاه فریقین،  نجارزادگان، بررسی تطب   : ـبرای تفصیل این بحث نک    . ١

 .٢٢ـ٥/ ٢و نیز بابایی، 
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 )١/١٦، المیزان
 ها، پایان هر سوره نیـز بـا        ت درون سوره  الوه بر ارتباط آیا   ع به نظر برخی از مفسرین،    

 .توان در تفسیر آیات هر سوره از این نکته غافل شد           آغاز سوره بعدی مرتبط است و نمی      
 ) ٦٨١ و ٦٤٧ و ٨/٦٢٤طبرسي، : ـ جمله نک از(

 
 ـ جامعیت قرآن٧

بشر های آن در زندگی      از جمله مبانی مهم در تفسیر قرآن کریم، جامعیت قرآن و آموزه           
های آن نـسبت بـه       شمول و فراگیری آیات قرآن و آموزه       مقصود از جامعیت قرآن،      .است

بنـابراین قـرآن    . ها، با هدف هدایت انسان اسـت       همه شوؤن زندگی بشر در تمامی دوران      
برای همه امور زنـدگی بـشر، اعـم از امـور       و  ها   ها و زمان   ها و همه مکان    برای همه انسان  

کـریم بـه رسـالت فراگیـر          در برخـی از آیـات قـرآن        .فردی و اجتماعی نازل شـده اسـت       
از جملـه آنجـا      کریم دارد؛  جامعیت مفاهیم قرآن   اشاره شده که نشان از    ) ص(اکرم   رپیامب

بگو : یعني) ١٥٨ االعراف، (»قل یا ایها الناس انّی رسولُ هللا الیکم جمیعاً        « :فرماید که می 
 .من فرستاده خدا به سوی شما هستم !ای مردم
 )ص(آن و سـنت نبـوی  اعـم از قـر  م عالوه براینکه به دالیل نقلـی        ت قرآن کری  جامعی
خصوص برخی مـستندات جامعیـت       در .یابد ست، به دالیل عقلی نیز استناد می      مستند ا 

نسان برای رسـیدن بـه سـعادت و         ، ا توان گفت که    می مبنای دالیل عقلی،   قرآن کریم بر  
خطـا   از به دور  وانین و مقررات کامل و    ، نیازمند زندگی اجتماعی است که دارای ق       کمال

شود؛ همین امـر    معصوم محقق نمیی جز با وجود قانونگذاران عادل وباشد و چنین چیز 
در قالب کالم وحی الهی یا قـرآن        (است که ضرورت بعثت انبیاء و تشریع قوانین الهی را           

 )٢٧٣ـ٢٧١، محقق حلي: ـ تفصیل را نک (.کند تبیین می) ریمک
هـای آن بـه برخـی از         صوص جامعیت قرآن و فراگیری آمـوزه      سران در خ  برخی از مف  

ونزّلنا علیک الکتاب  ـ  جمله اند، از  ـ اشاره نموده وان دلیل نقلیبه عن ـآیات قرآن کریم  
و این کتاب را : یعني )٨٩، النحل (ـ تبیاناً لکل شیءٍ و هدیً و رحمهً و بشری للمسلمین

گر است، بـر تـو       سلمانان رهنمود و رحمت و بشارت      م که روشنگر هر چیزی است و برای      
 .نازل کردیم

در این آیه شریفه، با توجه به هدف نزول قرآن کریم، همه            » کل شیء «مراد از عبارت    
 .معارف و علوم و آدابی است که برای هدایت بشر الزم است
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 روایـت امـام     تـوان بـه     جامعیت قـرآن، مـی     بحث از  روایی در  خصوص مستند  در اام
انّ هللاَ تبارک و تعالی لم یدع شیئاً یحتاج الیـه االُمّـهُ             «: فرماید  اشاره نمود که مي   ) ع(رقبا

خـدای متعـال هـیچ امـری را         : یعنـي ) ١/٥٩کلینـي،    (»االّ انزله فی کتابه و بیَّنَه لرسوله      
، مگـر آن کـه آن را در کتـابش فـرو             که مردم بدان احتیاج داشته باشـند      گذار نکرده   فرو

 .برای رسولش آن را بیان نموده استفرستاده و 
که از روایت یاد شده، قابل استفاده است، جامعیت قرآن در راستای هدف نزول               انچن

دیـدگاه غالـب مفـسّران فـریقین در        .هاسـت  گری برای انـسان    هدایتآن است که همان     
جامعیت قرآن در قلمرو همه مسائلی اسـت         ه مبارکه نحل شمول و    رسو ٨٩ وص آیه خص
 ١.کند  و سعادت او را تضمین میگردد ها بازمی  هدایت انسانه بهک

 کریم یکی از عواملی است که سبب جاودانگی آن گردیده است و ایـن              جامعیت قرآن 
ین اسـاس نیـز     بـر همـ   . ها نموده است   مندی همه انسان    کتاب را قابل استفاده برای بهره     

هـای   وی کـرده و برداشـت     رمندی بشر بـه قـرآن        ها برای سعادت    مفسران در همه دوران   
 .اند  جدید، از این کتاب راهنما داشتهجدیدی با توجه به موضوعات

 
 و اوصیای ایشان در تفسیر قرآن) ص( حجیّت سنّت رسول اکرمـ٨

 .»السّالم نفس قول، فعل و تقریر معصوم علیه      «مقصود از سنت در اصطالح عبارت است از         
در تفسیر قرآن، بدان معنی است کـه       ) ص(حجیّت سّنت رسول اکرم   ) ٥٣٥شیخ بهایي،   (

ع عـذرها و ابطـال      اند، دلیلـی بـرای قطـ       در تفسیر قرآن گفته   ) ص( هر آنچه پیامبر اکرم   
 کـریم اسـت کـه خداونـد        صّ صریح قـرآن   ن این حجیّت،  دلیل اصلی  .توهم دیگران است  

ده آن را به صورت کلّـی نـازل نمـو          بخشی دیگر از   به تفصیل و   شریعت خود را   بخشی از 
، ٤٣،  ، الـنجم  ٤٤النحـل،   : از جمله نکـ    . (است و تعلیم آن را به رسول خود سپرده است         

 ) ١٩ـ١٦، القیمه  ،٧الحشر، 
ف تعلیمی  لذا تبیین کلّی وحی و تطبیق مفاهیم نازل شده بر مصادیق آن، جزء وظای             

رکعـات نمـاز و یـا تحـریم هـر نـوع             دستور افـزایش تعـداد     است؛ مانند ) ص(رسول خدا 
  ) ٩٧نجارزادگان، بررسي تطبیقي مباني تفسیر قرآن، ( .یدنی مست کنندهنوش

و یـا اوصـیای     ) ص(حجیّت احادیث پیامبر اکرم   بر)ع(احادیث ذیل امام محمد باقر    در  

                                                                                                                                                                             
 و ٦/١٩٠  و نیز الطبرسـی، ١٢/٣٢٤الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، : ـ در خصوص این بحث نک   . ١

 .٦٢٨/ ٢نیز الزمخشری، 
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 : ن قرآن کریم تأکید نموده استاایشان به عنوان مفسر
الی لـم   سمعته یقول انّ هللا تبارک و تع      «: قال) ع(ـ عن عمرو بن قیس عن ابی جعفر       

یَدَع شیئاً یحتاج الیه االمّه الی یومِ القیامه االّ اَنزَلَه فی کتابه و بیّنه لرسوله و جَعَـل لکـلّ            
) ١/٦ عیاشـي،  (»جَعَلَ عَلی مَن تعدّی ذلک الحدّ حدّاً      وشیءٍ حدّاً و جَعَلَ دلیالً یَدُلُّ علیه        

 چیزی را که امت تـا بـه         خداوند متعال هیچ  : روایت شده که فرمود   ) ع(از امام باقر  : یعني
روز قیامت بدان نیازمند باشد، فرو گذار نکرده مگر آنکـه آن را در کتـاب خـویش نـازل                    
فرموده و برای رسول خود بیان نموده و برای هر چیزی حدّی قرار داده و بـرای آن حـد                    

 ای هر کس که از آن حد، تجاوز       راهنمایی قرار داده که بدان داللت کند و بر         نیز، دلیل و  
 .، حدّی قرار داده استکند

لـذلک  ) ص(انّ القرآنَ شاهدُ الحـق و محمـد       «): ع(قال ابو جعفر  : ـ البرقی مرسالً قال   
مستقرّ، فمن اتّخذ سبباً الی سبب هللا لم یقطع به االسباب و مَن اتّخذَ غیـر ذلـک سـبباً                 

و منارَ هُـداکم، فـال تأخـذوا     مع کلِّ کذّاب، فاتقوا هللاَ فاّنَّ هللاَ قَد اَوضَحَ لکم اعالمَ دینکم             
امرکم بالوهن و ال اَدیانکم هزؤاً، فتدحض اعمالکم و تخبطوا سـبیلکم و ال تکونـوا اطعـتم     
هللاَ ربّکم، اثبتوا علی القرآن الثّابت و کونوا فی حزب هللا تهتـدوا و ال تکونـوا فـی حـزب                     

یانُ بیّن لکم، فاهتدوا و     الشیطان فَتَضلّوا، یهلک مَن هلک، و یحیی مَن حیّ و علی هللا الب            
بِقَول العُلماء فانتفعوا و السبیلُ فی ذلک الی هللا، فمـن یهـده هللا فهـو المهتـدی و مَـن                     

روایت شده اسـت    ) ع(از امام باقر  : یعني) ٢٦٨برقي،   (».یُضلل هللا فلن تَجِدَ لَه ولیّاً مرشداً      
مر، مستقر است، پـس     برای همان ا  ) ص(قرآن، شاهد حق است و پیامبر اکرم        : که فرمود 

لش قطع نگردد وهـرکس     ای به سوی خداوند متعال برگیرد، روابط و وسائ         هرکس وسیله 
ست، پس تقـوای الهـی پیـشه    برگیرد، با دروغگویان ا) به جز وسیله الهی   ( وسیله دیگری 

های دین شما را برایتان واضح و روشن گردانیده، پس در کار             که خداوند نشانه   چرا کنید
ـ             خود سستی    راهتـان بیراهـه    ابود ومکنید ودینتان را به سـخره نگیریـد کـه اعمالتـان ن

حـزب   در قرآن ثابـت، پایـداری ورزیـد و        بر. مطیع پروردگارتان نخواهید بود    و گردد می
هـرکس اهـل    . شوید الهی باشید تا هدایت یابید و در حزب شیطان نباشید که گمراه می            

ی  و توضیح و بیان تنها بر عهـده        مانند زندگان زنده می  گردد و سر   نابود می هالکت باشد،   
راه به سوی پس هدایت بپذیرید و از گفتار دانشمندان بهره بگیرید که این خداوند است، 
را که انجامد، چرا که هرکس را خداوند هدایت کند، مهتدی گردد و هرکس  پروردگار می

 .خواهی یافتخداوند گمراه سازد، هرگز برای او راهبری هدایتگر ن
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ما احدٌ اکذب ُ علی هللا و ال عَلـی رسـول            «):ع(قال ابوجعفر :ـ و باالسناد عن جابر، قال     
و عن هللا فَـاذا     ) ص(هللا ممّن کذّبنا اهل البیت اَو کَذَّبَ علینا لّاَنّا نتحدّث عن رسول هللا              

نـزد خـدا و     : ودفرمـ ) ع(امام باقر : یعني) ٢/١٩١مجلسي،   (»کَّذبنا فقد کذّب هللاَ و رسولَه     
دروغ بندد، کسی نیـست،      ما بر یا تکذیب کند  ا اهل بیت را   رسول او دروغگوتر از آنکه م     

گوئیم، پس هر که ما را تکـذیب کنـد، خـدا و              میخداوند و رسولش حدیث      از که ما  چرا
 .رسول او را تکذیب نموده است

ثتَنی بحدیثٍ فأسنده اذا حدَّ) ع(قرقلتُ البی جعفر محمد بن علی البا: ابر، قالـ عن ج
عن جبرئیل عن هللا عزّوجلّ و کـلّ  ) ص(نی ابی عن جدّی عن رسول هللا      حَدَّث: لی، فقال 

 )ع(گوید به امام باقر     شده که می   جابر نقل  از: یعني) ٤٢مفید،   (».ما احدّثک بهذا االسناد   
قـول   م از پـدر : فرمـود . بفرمائیـد  مسند گوئیدحدیث می  برایم که گاه عرض کردم که آن   

فرمـوده   رای مـن حـدیث نقـل      خدای متعال ب   جبرئیل از  از )ص(قول رسول خدا   جدّم از 
 .آنچه برایت نقل کنم با این اسناد است هر و است

ما : قال) ص(انّ رسول هللا    ) السالمعلیهما(عن جعفر، عن ابیه     ـ عن اسحق بن عمار،      
ی ترکه و مالم یکن فـی کتـاب هللا و           وجدتم فی کتاب هللا فالعملُ به الزمٌ، ال عذرَ لکم ف          

کانت فیه سنّه منّی فال عذرَ لکم فی ترک سنّتی و ما لم یکن فیه سـنّهٌ منّـی فمـا قـال                       
یّ اقاویـل  کمثل النّجوم فبایّها اخذ اهتدی و باَفیکم اصحابی فقولوا به فانّما مثلُ اصحابی       

ول هللا و من اصـحابُکَ      ، و اختالف اصحابی لکم رحمه قیل یا رس        اصحابی اخذتم اهتدیتم  
) ص(رسول خـدا  : روایت شده که فرمود   ) ع(از امام باقر  : یعني) ١١صفار،   (»قال اهل بیتی  

آنچه که در کتاب خدا یافتید، بدانید که عمل به آن الزم است و شما در تـرک                  : فرمودند
آن هیچ عذری نخواهید داشت و آنچه که در کتاب خدا موجود نباشد و در آن سـنتی از                

و در ن موجود باشد، پس بدانید که شما هیچ عذری در ترک سنت من نخواهید داشت       م
کـه مثـل    چـرا  همـان را بگوئیـد،   ابم گفتندچه اصحپس آن آنچه که از من سنّتی نباشد،   

ر یـک هـدایت جوئیـد،       اصحاب من در میان شما هم چون مثل ستارگان است که به هـ             
و اخـتالف   پذیریـد   هدایت می ه اخذ کنید،  ا ک هر یک از سخنان اصحابم ر     هدایت یابید و    

اصحاب شما چه کـسانی     ! ای رسول خدا  : عرض شد  .اصحابم برای شما مایه رحمت است     
 .اهل بیت من هستند: فرمود هستند؟

لونی ایـن هـو مـن       اذا حدّثتکم بشیءٍ فاسـئ     ):ع(قالَ ابوجعفر   : ـ عن ابی الجارود قال    
نهی عن القیل و القال و      ) ص(انّ رسول هللا    ، ثم قال فی بعض حدیثه،       کتاب هللا عزوجلّ  
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هـذا مِـن کتـاب هللا تعـالی،         فساد المالِ و کثره السؤال، فقیل له یـابن رسـول هللا ایـن               
االّ مَن اَمَر بصدقهٍ او معروفٍ او اصالح         من نجواهم    الخیرَ فی کثیر  : انّ هللا یقول  « :)ع(قال

 ء امـوالکم الّتـی جعـل هللا لکـم قیامـاً           التؤتوا السّفها :  و قال  )١١٤النساء، (بینَ الناس 
 کلینـي، () ١٠١المائـده،  ( ال تَساَلوا عَن اشیاءَ اِن تُبـدَ لکـم تَـسُؤکم       :  و قال  )٥ النساء،(
 من بپرسید که آن را     حدیثی گفتم، از  برایتان اه که گ آن: فرمود) ع(امام باقر : یعني) ١/٦٠
از قیل و قال     )ص( ارسول خد  :ه فرمود گا آن. اید  نموده نقل المتعکجای کتاب خداوند     از

 ای فرزنـد  : ت عرض شـد   به آن حضر  . زیاد سؤال کردن نهی فرموده است      و تباهی مال و   
 :فرماید  متعال می  داوندخ :فرمود .استاین مطلب در کجای قرآن آمده        ،)ص(رسول خدا 

یا در بسیاری از سخنان در گوشی آنها خیری نیست مگر کسی که به صدقه یا کار نیک                  
اموالی که خداوند آن را وسیله قوام       : نیز خداوند فرموده است   . اصالح میان مردم امر کند    

از چیزهـایی   : و نیز فرموده است   . زندگی شما قرار داده است، در اختیار سفیهان مگذارید        
 .گردد، سؤال نکنید فاش شود، موجب اندوهتان میکه اگر برای شما 

نظیـر سـایر     )ص(اقوال تفسیری اهل بیـت پیـامبر      گردد که    از روایات فوق معلوم می    
ترین منابع در تفسیر قـرآن بـه         حجت است و به عنوان یکی از مهم       ) ع( سنن معصومین 

اه در پاسخ به سؤال یکی از اصحاب صـادر شـده و یـا در مقـام                  آید؛ روایاتی که گ    میکار  
صـرفاً  ) ع(بیـت    و مؤید کالم اهل      ج به آیات قرآن، مطرح گردیده است      استدالل و احتجا  

انعکاسـی از   ) ع(در واقع روایات معـصومان      . است) ص( کتاب الهی و یا سنت رسول خدا      
ایـشان  . رود و ماهیتی جز تفسیر کتاب خداوند نـدارد         به شمار می  ) ص(سنت رسول خدا  

شناسی ریشه سخنانـشان از     ، شاگردان خود را جهت باز     )ص( به عنوان وارثان علوم نبوی    
نقل شده است که چون در مورد       ) ع(امام محمد باقر  ند، لذاست که از   کرد یت می قرآن ترب 

 )همانجا( .چیزی برای شما سخن گفتم، درباره آن از کتاب خدا، از من سؤال کنید
 

  تفسیر به رأیممنوعیتـ ٩
) ع(خــصوصاً امـام بــاقر ) ع(معـصومان یکـی از مبــانی مهـم در تفــسیر قـرآن از دیــدگاه    

عبارتست از تفسیر قرآن بـر       این نوشتار  تفسیر به رأی در   . سیر به رأی است    تف ممنوعیت
ای که شروط الزم برای تفسیر قرآن، نـزد   اد شخصی، اجتهاد و قیاس، به گونه    اساس اعتق 

 ) ١٩٩کمالي دزفولي،  (.مفسّر جمع نشده باشد
 :خورد از جمله منابع شیعه به چشم میدر این زمینه در ) ع(روایاتی چند از امام باقر



 ١٥٣ )ع(بررسی مبانی تفسیر قرآن کریم از دیدگاه امام محمدباقر 

لیس شیءٌ ابعد من عقول الرجال مِن تفسیر القرآن انّ اآلیـه   «: قال) ع(ابی جعفر   ـ عن   
انّمـا یریـدُ هللا لیُـذهب       : ینزلُ اوّلها فی شیءٍ و اَوسَطُها فی شیءٍ و آخرها فی شیءٍ ثم قال             

از : یعنـي ) ١/١٧ عیاشي، (» الرّجس اهلَ البیتِ و یطهرکم تطهیراً من میالد الجاهلیه         عنکم
هیچ چیزی دورتر از تفسیر قرآن نسبت به عقول مردم          : روایت شده که فرمود   ) ع(امام باقر 

 در امـری دیگـر و       نیست، چرا که گاه اول آیه قرآن در یک خصوص نازل شده و وسط آیه              
 شـما  همانا خدای متعال اراده نموده است کـه از : ای دیگر، سپس فرمود    آخر آن در مسئله   

 .و شما را از پیدایش جاهلیت پاک سازددارد اهل بیت هر نوع پلیدی را بر
 مـا لـم تعلمـوا فقولـوا هللا           و ما علمتم فقولوا  ): ع(قال ابوجعفر : ـ عن ابی الجارود قال    

: یعني) ١/١٧عیاشي،   (»اآلیه فیخرّبها ابعد ما بین السّماء و االرض       فانّ الرجل ینزع ب   ،  اعلم
د ولـی آنچـه را کـه    دانید بگوئیـ  آنچه را که می : شده است که فرمود   نقل  ) ع(از امام باقر    

کنـد و     ای استـشهاد مـی      ن گاهی به آیـه    دانید پس بگوئید خدا داناست، چرا که انسا        نمی
 .کند به شدت دور می ]از معنای خود[گاه آن را  آن

مَن فسَّرَ القرآنَ برأیه اِن اَصابَ لـم یـوجر و          «: قال) ع(ـ عن ابی بصیر عن ابی عبدهللا        
هـر کـه    :  روایت شده اسـت کـه فرمـود        )ع(؛ از امام صادق   ١»ن السّماء ان اخطأ فهو ابعد م    

خطـا   اگـر  و اساس نظر خویش تفسیر کند، اگر هم درست بگوید اجری نـدارد       ن را بر  قرآ
 . کند، بس دور افتاده است

رأی شخصی مفـسّر    و یر تحمیلی و صرفاً براساس نظر     این روایات در مقام نهی از تفس      
 . م فراهم گردد و روش صحیح در آن اعمال شوداست بدون آنکه مقدمات الز

 درآمیختن حـق و     های نفسانی و    هوس ها و   پیروی از خواسته   منشأ این نحوه تفسیر،   
بـدعت و قیـاس در       و از نتایج آن،   ) ٢/٣١٥،  مجلسي: ـ  نک (استفاده است باطل جهت سوء  

 : کند این معنا را تأئید می) ع(ام باقر روایاتی دیگر از ام.دین است
یـا زراره ایّـاک و      « :)ع( قال لی ابـو جعفـر محمـد بـن علـی            : عن زراره بن اعین قال     ـ

ترکوا علمَ ما وکّلوا و تکلّفوا ماقد کفوه، یتأوّلون االخبار و           اصحابَ القیاس فی الدین فانّهم      
و کأنّی بالرّجل منهم یُنادی من بین یدیه فیجیب من خلفـه و             یکذبون علی هللا عزّوجلّ     

) ٥١مفید،   (»فه فیجیبُ من بین یدیه قدتاهوا و تحیّروا فی االرض و الدّین           یُنادی من خل  
                                                                                                                                                                             

ه پرسیده است، آمـد   ) ع(، طی سؤالی که ابوبصیر صحابی نابینا از امام صادق         همانجا، الزم به ذکر است    . ١
ام   کنم و گـاهی از پـدرتان شـنیده         شنوم ولی از قول پدرتان نقل می        گاه حدیثی را از شما می     :که گفت 

اشکالی ندارد جز آنکه اگر همه را از قول پدرم          : فرمود) ع(کنم، حضرت صادق   شما نقل می  ولی از قول    
 .١/٥١، کلیني: ـ نک. نقل کنی بهتر است
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از اصحاب قیاس در دین بپرهیز، چرا کـه آنهـا علـم             ! ای زراره : فرمود) ع(امام باقر : یعني
 بودند را نیاز بی رها کردند و آنچه را که از آن شدند، بایست ملتزم می آنچه را که بدان می
کنند و به خداونـد متعـال دروغ          را پیش خود تأویل می    اند، اخبار    دهبا تکلّف به دست آور    

مقابل بخواند، از پـشت سـر        از  شخصی آنها را   گوئی مانند کسی هستند که اگر      بندند می
 هـر  دهند ـ یعنـی در   ت بخواند از مقابل به او جواب میگر از پشدهند و ا می به او جواب

 . اینها در زمین و در دین متحیر و سرگردانندـ کنند  میی او عملخالف خواستهحال بر
ادنـی الـشرک اَن یبتـدع الرّجـل رأیـاً           «: قال) ع(ـ عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر       

روایـت  ) ع(از امـام بـاقر    : یعنـي ) ٢/٣٠٤مجلسي،   (»فیحبّ علیه و یبغض علیه المحاسن     
یـد و    که شخص نظری را بـدعت نما       بدترین مرحله شرک آن است    : شده است که فرمود   

 .ها، مشخص سازد حبّ و بغض خود را نسبت به نیکیاساس آن بر
 
  جریان داشتن قرآن در بستر زمانـ١٠

ست که هرگز دچار اضمحالل ، قرآن حقیقتی ثابت و پایدار ا)ع(اه امام محمد باقراز دیدگ 
آن را در بـستر زمـان در قالـب          تـوان جریـان       و بـا وجـود گذشـت زمـان، مـی           شود نمی

روایـات زیـر بیـانگر      . مشاهده نمـود  ... های الهی و      سنّت  و باطل و تداوم    های حق  حرکت
 : در این خصوص است) ع(دیدگاه امام باقر

 مؤمنین فَانَّ کلَّ سببٍ و  تکونواال تتخذوا مِن دون هللا و لیجهً فال       «): ع(جعفرـ قال ابو  
 الغبـار الّـذی یکـون       لّو ولیجهٍ و بدعهٍ و شبههٍ منقطعٌ مضمحلٌ کما یضمح          نَسَبٍ و قرابهٍ  
امـام  : یعني) ٨/٢٤٢،  کلیني (» اذا اصابَه المطر الجود االّ ما اثبته القرآن        د الصّل علی الحجر 

خدای متعال را به عنوان محرم اسرار نگیرید که در این صورت مؤمن              جز: فرمود) ع(باقر
نقطـع  ای م  م و خویشی و دوسـتی و بـدعت و شـبهه           نخواهید بود، چرا که هر رابطه و قو       

شود، مگر    باران برسنگ سخت، غبار مضمحل می      گونه که به هنگام بارش     د، آن خواهد ش 
 .آنچه را که قرآن اثبات نموده باشد

یـا عبـد    «: قـال ) ع(کنتُ یوماً من االیام عند ابی جعفـر       : ـ عن عبدالرحیم القصیر قال    
اذ قال رسولُ   ] ٧،  لرعدا[انّما انت منذر و لکل قوم هاد        قول هللا   : قال! لبیک: قُلتُ! الرّحیم

 طـویالً ثـم رفعـتُ رأسـی         تُفسک: هاد و من الهاد الیوم، قال     انا المنذر و علیّ ال     ):ص(هللا  
، فأنـت جعلـتُ     رثونها رجل فرجل حتـی انتهـت الـیکم        جعلت فداک هی فیکم توا    : فقلت

تموت، فلو  ه ال    حیٌ الیموت و اآلیه حیّ     ، انّ القرآن  قت یا عبدَ الرّحیم   صد: فداک الهاد، قال  



 ١٥٥ )ع(بررسی مبانی تفسیر قرآن کریم از دیدگاه امام محمدباقر 

نزلت فی األقوام ماتوا فماتَ القرآن، و لکن هی الجاریـه فـی البـاقین کمـا                 کانت اآلیه اذا    
ن حیّ لـم یمـت و انّـه         انّ القرآ : )ع( ابوعبدهللا   قال: جرت فی الماضین و قال عبدُالرحیم     

ری اللیل و النهار و کما تجری الشمس و القمر و یجری علـی آخرنـا کمـا                  یجری کما یج  
عـرض  ! عبـدالرحیم ای  : فرمـود ) ع(امام باقر ... : یعني) ٢/٢٠٤عیاشي،   (»لی اوّلنا یجری ع 

تـو بـیم   ) ای پیـامبر : (فرمـود در خـصوص سـخن خـدای متعـال کـه         :  فرمود بله،: کردم
 علـی،  ام و  من بیم دهنده  : فرمود) ص(رم  ای و هر قومی هدایتگری دارد، پیامبر اک        دهنده

من مدتی سکوت کـردم، سـپس       : بدالرحیم گفت کیست؟ ع  گر  هدایت امروز هادی است، 
، این امر در میان شماست که یکی پس         ا بلند کردم و عرض کردم، فدای تو       سر خویش ر  

ست گفتی ای   را :فرمود .برید و امروز، شما هادی هستید      میاز دیگری از همدیگر به ارث       
رآن نیـز   ای است که هیچ مرگی برای آن متصور نیـست و آیـه قـ               عبدالرحیم، قرآن زنده  

اقوامی کـه از دنیـا      چنانچه آیه قرآن فقط درباره       اگر .مرگی برای آن نیست    زنده است و  
 آیـه در مـورد    مـرد و لـیکن        آینه قرآن نیز بـا مـرگ ایـشان، مـی           شد، هر  رفتند نازل می  

) ع(امام صـادق  : ده است عبدالرحیم در ادامه آور   . به سان گذشتگان جاری است     آیندگان،
ز و خورشـید و مـاه   ای است که مرگی ندارد و هم چـون شـب و رو       نده قرآن ز  :نیز فرمود 

در خصوص آخرین از ما      جاری بود،  گونه که قرآن در مورد اولین از ما        همان. جاری است 
 .نیز جاری است

 بـین اقـوام و      چنـان در    هم ،آن ی ثابت و پایدار   بر این اساس قرآن کریم با وجود معان       
اسـاس آن بـه مـسائل فـردی و     ملتـی اسـت کـه بر     است و راهگـشای هـر     ها جاری    امّت

 .اجتماعی بنگرد
 
 زوم اخذ آنچه که موافق قرآن استلـ ١١

آنچـه کـه    تفـسیر  امـر  آن است که در  ) ع( امام محمد باقر   مبانی تفسیر قرآن نزد    یکی از 
 .نمود موافق قرآن کریم است باید اخذشود و آنچه   مردود شمرده میمخالف قرآن است،

  :ص مؤيد اين مسئله است از جمله در اين خصو)ع( از امام محمدباقررواياتي چند
انظروا اَمرَنا و ماجاءکم عنّا، فَاِن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا بـه و ان              «): ع(ـ عن الباقر  

رُدّوه الینا حتّی نشرَح لکم     لَم تجدوه موافقاً فَرُدّوهُ و اِن اِشتَبَهَ االمرُ علیکم فیه فَقِفوا عنده و              
نقل شده اسـت کـه      ) ع(از امام باقر  : یعني) از بشاره المصطفي   به نقل    ٢/١٦٦،  عطاردي (»...

 پس اگر آن را موافق قـرآن        .رسد، بنگرید  و آنچه که از ناحیه ما به شما می        ما   در امر : فرمود
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شـما مـشتبه     ، آن را ردّ کنید و اگر کـار بـر          دیافتی، پس برگیرید و اگر موافق قرآن ن       یافتید
 .د و آن مسئله را به ما ارجاع دهید تا برای شما شرح دهیمیایست ازشد، ب

فما وافق کتابَ هللا فخذوا به و ما خالَفَ         «: قال) ع(، عن علی    ـ عن ابی جعفر، عن ابیه     
از امـام   ) ع(از پدرشان امـام سـجاد     ) ع(امام باقر از: یعني) ١/٨عیاشي،   (»کتابَ هللا فَدَعوه  

آنچه را که موافق کتاب خداست بگیرید و آنچه را کـه      : دنقل شده است که فرمو    ) ع(علی
 .مخالف کتاب الهی قرآن است، واگذارید

وایت بـا   رود که مدلول ر    روشن است که این دستورالعمل اخیر در مواردی به کار می          
که در این صورت بایـد روایتـی را اخـذ نمـود کـه مـدلول آن                   مفاد آیه در تعارض باشد،    
 .موافق کتاب الهی است

 
 رآن ضرب قرآن به قممنوعیتـ ١٢

در این گفتار عبارت است از خلط بین آیات و به           » ضرب قرآن به قرآن   « مقصود از عبارت  
هم زدن آنها از نظر مناسبات مفاهیم آیات با یکدیگر و اخـالل نمـودن در ترتیـب بیـان                    

در  (.اسـت » تصدیق آیات قرآن نسبت به یکـدیگر      « نقطه مقابل  که در  آیات قرآن،  اصدمق
 چنین با بررسی روایات صادره در این خصوص) ٣/٨٣طباطبایي، المیزان، : ـ این مورد نک
کـه   چـرا  انجامد به نوعی از کفر می    » قرآن به قرآن  ضرب  « گردد که این تعبیر    حاصل می 

 آنها، برخی از آیـات را       برداشت از  هم آمیختن آیات قرآن و سوء      در این حال، مفسّر با    در
کنـار   از) ص( ع نقل شده است که رسول خـدا       در این خصوص در مناب    . دنمای تکذیب می 

 به آیه دیگر به غلط ارجاع       ای را کردند و آیه   ن را تفسیر می   گروهی گذشتند که آیات قرآ    
های قبل   شمگین شده بودند، فرمودند که امت     ایشان در حالی که از این عمل خ       . دادند می

ره پیامبرشان با یکدیگر اختالف کردند و مطالب        به همین طریق گمراه شدند، چرا که دربا       
سپس فرمودند که به راستی قرآن نازل نشد        . یکدیگر ارجاع دادند  ) غلط به (کتابشان را به    

بلکه نزول آن بدان جهت بود که بعـضی از آن           . تا برخی از آن برخی دیگر را تکذیب نماید        
تی شـناختید بـه آن عمـل     بعض دیگرش را تصدیق نماید، پس از قرآن هرچه را بـه درسـ             

 از  )همانجا به نقل از الدر المنثـور       (.د و هر آنچه بر شما مشتبه بود، به آن ایمان آورید           یکن
 »ما ضـرب رجـلٌ القـرآنَ بعـضه بـبعضٍ االّ کفـر             « :نقل شده است که فرمود    ) ع(امام صادق 

 .که کافر شد رآن را با قرآن ضرب ننمود مگر آن هیچ کس ق)١٩٠، صدوق(
 ضرب برخی آیات قرآن بـه       ممنوعیت« در تفسیر قرآن نیز   ) ع(مبانی امام باقر  یکی از   



 ١٥٧ )ع(بررسی مبانی تفسیر قرآن کریم از دیدگاه امام محمدباقر 

، صـادر شـده اسـت     ) ع(ین معنـی از امـام       روایت زیر در تأئید ا    . است »وسیله آیات دیگر  
 ضربَ رجلٌ القرآن بعضه بـبعضٍ االّ      ما  «: فرماید  از قول پدرشان مي   ) ع(صادقچنانکه امام   

ی از قرآن را به وسیله بخش دیگر ضرب نکرد، مگـر            کس بخش  هیچ: یعني) همانجا (»کفر
 .آنکه کافر شد

ت حدّ کفر بکشاند، عملی اسـ      تواند مفسّر قرآن را تا سر      میکه  آنچه   ابل توجه آنکه،  ق
 مستلزم چنـین   ضرب قرآن به قرآن،    و باشد هاآن بتکذی وآیات الهی    که الزمه آن انکار   

 یب اهـداف  بال خواهد داشت و اخالل در ترت       کفرآمیزی بوده که انکار وحی را به دن        لعم
 در  .همچون گرفتن آیات محکـم بـه جـای متـشابه و بـالعکس              گردد؛ آیات را موجب می   

 اسـاس نظـر  رآن بر سـخن گفـتن در خـصوص قـ        « :المیزان در این باره آمده اسـت       تفسیر
ـ    پیرامون قرآن بدون علم و     شخصی و اظهارنظر   ه قـرآن همگـی مفهـوم    نیز ضرب قرآن ب

 ».قـرآن   از غیـر قـرآن در تفـسیر        عبارتـست از اسـتمداد    کننـد و آن       مـی  القـا   را واحدی
هـای بعـدی فراتـر از بیـان          لذا اگر صحابه و تـابعین و نـسل         )٣/٨٣طباطبایي، المیزان،   (

قطعـاً عـدول از طریقـه و سـنت           ند چیزی را بر قرآن تحمیـل نماینـد،        بخواه) ص(نبوی
به عنوان معلّم و ) ص( نیست که پیامبر اکرمجز این. گردد  محسوب می)ص(پیامبر اکرم 
اهداف  قرآن به کردن مخاطبین تر  نزدیکسازی فهم قرآن و ریم در راه آسانک مبیّن قرآن

دادنـد کـه ذهـن       ای سـامان مـی      وافری داشـتند و مطالـب را بـه گونـه          های   قرآن، تالش 
 .ش برسدمتعلمین به آسانی آنها را فرابگیرد و با آن مباحث به انس و آرام

 

  گيري نتيجه
. ن و وسیله رسیدن بـه قـرب الهـی اسـت           قرآن به عنوان کتاب هدایت بشر، سازنده انسا       

، کـه   مندی از این کتاب و دریای معارف آن، مبتنی بر فهم و تفسیر دقیق آن اسـت                 بهره
.  اسـت  دانش تفسیر دارای مبانی و اصول متعـددي        .رود خود دانشی مستقل به شمار می     

 .د فهم و تبیین آیات قرآن، نقش کلیدی در فهم قرآن داردشناخت فراین
شـناخت مقـدمات تفـسیر و        نیازمند یر صحیح و دریافت معانی آیات،     یابی به تفس   راه

 .متوقف بر تحلیل و تثبیت معانی آن است
 تفـسیر  قواعـد خاصـی در     ی بـه انتخـاب روش و      گزینش هر مبنای تفسیر   انتخاب و   

هـای     براساس دیدگاه و مبـانی خـود، روش        در اغلب موارد،  لذا مفسران    گردد؛ میمنتهی  
 و بعضاً ناسازگار با یکـدیگر       گزینند و در نتیجه تفسیری متمایز      میتفسیری متفاوتی را بر   

 .آورند فراهم می
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به قرآن، بـه     نگرش به دین،   فسیری، خود برخاسته از اختالف در     انتخاب هر مبنای ت   
هـای کالمـی یـا       ی که سبب به وجود آمدن فرقـه       ن چیز است؛ هما ... و  ) ص(پیامبر اکرم 

یح مبانی تفـسیری اسـت تـا زیـر          آنچه که اهمیت دارد، انتخاب صح     . مذهبی شده است  
 تـر رخ    نتیجه خطای در تفسیر کم     و در  تر شکل بگیرد   ها و مقدمات تفسیر، کامل      ساخت

 .برای متدبرین قرآن حاصل گردد دهد و در انتها هدایت بیشتری
در همه موارد از جمله در تفسیر وحی        ) ص(نت و سیره اهل بیت پیامبر     از آنجا که س   

لذا الزم است تا با      حجیّت دارد، ) ص( در اتخاذ مبانی تفسیر قرآن، همانند پیامبر اکرم       و  
در ) ص( بیـت پیـامبراکرم    نسبت به بررسی سیره هر یک از اهل       توجه به مدارک موجود     

این نوشتار  . ایشان، تحقیقات الزم به عمل آید     تفسیر قرآن و انتخاب مبانی تفسیر توسط        
اسـاس روایـات     در انتخاب مبانی تفسیر قرآن، بر      را) ع(بر آن بود تا سیره امام محمد باقر       

 .ایشان، مورد کنکاش قرار دهد
، از خطر هـر نـوع دسـتبرد و       قرآن به عنوان کتاب الهی     ،)ع(قراز دیدگاه امام محمدبا   

. آن را به یک قرائت بر مردم عرضه داشـتند         ) ص(بر اکرم تحریف به دور بوده است و پیام      
طلبد اما برای کـسانی کـه خواهـان          های خاصی را می     رچه فهم کامل این کتاب ویژگی     گ

قرآن کـریم دارای  . گردد  هم امری ممکن و هم مجاز تلقی می        فهم آن باشند، امر تفسیر،    
توان عـالوه بـر      صحیح می  کارگیری قواعد و روشهای      ساختار چند معنایی است که با به      

آیـات ایـن کتـاب    . فهم از ظاهر الفاظ به فهم باطن یا بطون کالم الهی هم دسـت یافـت         
 گوی تمامی نیازهای فـردی   نند پاسخ توا  می اعضای یک بدن بوده،    از ترهماهنگ،  آسمانی

، سنّت اهـل بیـت      )ص( در تفسیر قرآن، عالوه بر سنت پیامبر اکرم       . و اجتماعی او باشند   
ن قـرآن را از هرگونـه       مخـاطبی ) ع(امام محمد بـاقر   . شان نیز از حجیّت برخوردار است     ای

حذر داشته و تفسیر را امـری       گاههای شخصی و استحسانات فردی بر     اساس دید تفسیر بر 
 آن، منجر به هـدایت      اند، که تبعیت از قانون تفسیر      مند و دارای نظام معرفی نموده       قانون

 .گردد های تربیتی این کتاب مقدس می شتر او از برنامهمندی هر چه بی انسان و بهره
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