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* مهناز رحيم پور

چكيده :
به دليل� مصادف(ع)�ت امام جعفر بن محمد الصادق�اى شيعيان،حضرششمين پيشو

ش فعاليتت با فضاى باز سياسى،و گستران امامت آن حضرشدن بخشى از دور
ـ از نظر پيدايش و رعصر تر ن فقهى و كالمى و پيدايشناگوب�هاى گوشد مشرجمه 

ـ حوزى حساس از نظر تضارقه هاى الحادى عصرفر سيعىه وب افكار و انديشه ها 
دى درّى و متشداج فكـران كه امود.در ايـن دورده بوا در جهان اسالم پديـد آورر

اهدند و تشخيص رد بوجامعه اسالمى حضور داشتند و هريك به دنبال تثبيت خو
با اين(ع)�فت،امام صادق�ت مى�پذيرى صورارافى  به دشوط انحرصحيح از خطو

ح «اصله هاى مختلW و نيز طـرد،و با اتخاذ شيـود نموخورجريانات فعاالنه بـر
ا مطابقت حديث باستى حديث رستى و نـادرآن بر حديث» مالك درحاكميت قر

ف»مانعخرآن فهـو زافق من الحديث القر «ما لم يو^ار دادند و بابيان قاعـدهآن قرقر
آن در�از مفسرين به نام قر(ع)ديدند.امام صادق�ى گرى�هاى فكرى از كجروبسيار

تى آن� حضرب مى�شد،و اخبار تفسيرعصر خويش در بين مذاهب اسالمى محسو
تفانى از آن حضرى عرن:قمى،عياشى،مجمع البيان و تفسيردر تفاسير؛همچو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان.ا ـ تهره و دانشگاه صدرس حوزآن و حديث،مدرم قرشد علوشناسى ارهشگر ،كار*نويسنده و پژو
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ايت شدهق ـ رو٤١٢فـى حمن سلمى ـ متـودر كتاب حقائق التفسير أبو عـبـدالـر
است .

آن،جه به قراء،توحدت آرهنگى،وى و فر�جريانات فكر(ع)�امام صادق�ه ها:اژكليد و
ى.ايات تفسيررو

مقدمه
ىّب به صادق و مكنّت امام جعفر بن محمد،ملق خدا ،حضر^گزيدهششمين حجت بر

ه دختر قاسم بن محمد بـن أبـى بـكـرانقدر ايشان،ام فـروه است.مادر گـرّبه أبو عبـدالـل
١مى��باشد.

ى  و به نقل منابع ديگر در سال هجر٨٠ت در سال خى منابع ،آن حضربنا به نقل بر
ال سالخان در ماه شـوحلت آن جناب به اتفاق مـور�ر٢د .ى ديده به جهان گشـو هجر٨٣

ال  روز شو٢٥ه به روز خى كتب با اشارد.در بران خالفت منصور بوى در دورهجر١٤٨
دجوانى واواهد فرت شوه شخصيت علمى آن حضـر^دربار٣ده�اند .شهادت ايشان ذكر كـر

ده و اين به آنند متعال بـود . به نظر شيعه نصب ايشان به مقام امامت از جانب خـداودار
تده است .آن حضراز اين منصب بواى احرم برايط الزاى شرت دارمعناست كه آن حضر

دارخورقعيت شامخى بـرا از موايت،حديث،فقاهت و فتـودر ميان اهل سنت از نظـر رو
دند.بو

تده اند كه از آن حضرحنيفه،سفيان بن عينية نام برخ مسلم،أبوا از شيوت رآن حضر
٤ده�اند .نقل حديث كر

ت آن حضـر^هده  درباردى كر�شاگر(ع)مالك بن أنس كه مدتى در محضر امـام صـادق�
د واج بوت اهل مزف مى�شدم ،آن حضرمى�گويد:مدتى به خدمت جعفر بن محمد مشر

لسوم ماليمى بر لب�هايش نقش مى�بست.هنگامى�كه در محضر او نامى از رّه تبسارهمو
 آن^اييد.در مدتى كه به خانهدى مى�گرى و سپس به زرنگش به سبزده مى�شد،ر بر(ص)خدا�

د يا بهه بواند يا روزج از سه حال نديدم ،يا نماز مى�خوا خارفت و آمد داشتم او رت رحضر
د ومو�نقل حديث نمى�فر�(ص)�ل خداسوضو از رن وگز بـدوآن اشتغال داشت و هرائت قرقر

اسرس از خدا سرد كه تراهدى بواف نمى�گفت.ايشان از آن دسته از علماى زسخنى به گز
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ا از زيرش رفياب نشدم جز اين�كه زير اندازگز به خدمت او شرد ،هرفته بوا گرا فردش رجوو
٥د بر�مى�داشت  و زير پاى من مى�گذاشت.پاى خو

اويـانت نقل شده:أصحاب حديث نام راويان آن حضـردان و رت شاگرد كثردر مور
ار نفر برى ـ بالغ بر چهار هزب فكراء و مشارغم  اختالف آرا ـ به  ر�ر(ع)ثق از امام صادق�مو

ده اند .شمر
م عقلى و نقلـى آن روزشته هاى مختلW علـوجستـه�اى در ردانشمندان و علماى بـر

من طـاق،ن هشام بن حكم،محمد بن مسلم،أبان بن تغلب،هـشـام بـن سـالـم،مـؤچو
٦ت تربيت شدند.د آن حضرجوكت وه به برجابربن حيان و غير

د و بخش�بو(ع)ى و عقيدتى بر امام صادق�به سبب آن كه تكيه اصلى شيعه از نظر فكر
ش يافته است ،به شيعه اثنـاسط اين امام گستـر�تو(ع)م اهل بيت�گى از أحاديث و علـوبزر

ى مى�گويند.ى ،شيعه جعفرعشر

آنىشخصيت قر
در(ص)دة فى القربى است . امام باقر از مصاديق بارز آيه تطهير و مـو(ع)�امام صادق�

دند:مو؛فر)١٦/٤٣؛النحل،٢١/٧(االنبياء،»�ÓÝU?ÚQÓ�Ô√ «uÓ¼ÚqÓc�« Ò�Úd≈ ÊÚ� ÔMÚ²ÔrÚð ô ÓFÚK?ÓLÔÊu«تفسير آيه :
آن »من هستم و امامان نيز اهل ذكر هستند .و آن جا كه قـرذكـرد :«موفر(ص)�ل خدا�سو«ر
دم؛ما هستيم و ما مورآن قو)٤٣/٤٤ف،خر(الز»ÚQÓ�ÔÊu)ËÓ≈½]tÔ� Óc�ÚdÏ� ÓpÓË Ó�IÓuÚ&pÓË ÓÝÓuÚ·Óð Ôد:« موفر

٧اهيم شد ».اقع خوال وسؤ

مندانآنى آنان است .كمك به نياز�اخالق قر(ع)�گى هاى اخالقى اهل بيت�يكى از ويژ
ى بن خنيـس:ّان است.بنا به نقل معـلارگـوه آن بزرال در تاريكى شب از سيـرو اتفاق امو

ّه «ظل^ف محلهش مى�كشيد و به طرا به دوكسيه�اى ر(ع)�انى امام صادق�شبى تاريك و باردر
(ع)ا مى�ديد ،به دنبال امام�ان شد.معلى با فاصله در حالى�كه شبح امـام ربنى ساعدة» رو

ا شنيد�ر(ع)مين افتاد . صداى امام�ى به زچيز(ع)�جه شد از پشت امام�هسپار شد.ناگهان متور
ىّد . امام  از معـلفت و سالم كـرى جلو رّدان ».معـلگرا به من بـرد:«خدايا اين رمـوكه فر

مين افتادهى زا كه روى نان هايى  رّمين ريخته� به او بدهد.معلى زهايى كه رواست  چيزخو
د] در حالىا و ضعفا بوسيدند [آنجا فقر�داد .آنگاه كه به محل بنى ساعدة ر(ع)ا به امام�د ربو
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تا ـ نـانتـا دود آنان  ـ يكى يـكـى و دود فر فـر^�در زير جامـه(ع)دند ،امـام�اب بوكه همـه خـو
د:نه؛اگرمو�فر(ع)سيد:آيا اينها شيعه و معتقد به امامت هستند؟امام�مى�گذاشت.معلى پر

٨د م.دند به آنها نمك هم مساعدت مى�كرمعتقد به امامت بو

هنگىى و فرجريانات فكر
ن فقهى و كالمى و نيز ازناگوب�هاى گوشد مشر�از نظر پيدايش و ر(ع)عصر صادقين�

آنا قرد.مسلمانان صدر اسالم آنچه رى حساس بوب افكار و انديشه ها ـ عصرنظر تضار
دار داشت مسلمين در هر مور�اصر(ص)ان�فتند.پيامبرد چه اصل و چه حكم مى�پذيرمى�آور

ايات آمده است كهند.در روهيزاع بپرع كنند و از مجادله و نزجوو هر شبهه و شكى به او ر
ر باَدَد قد آنان  در مورد شد و مشاهده كرارد وها بر اصحاب خوت در يكى  از روزآن حضر

ف به آيه�اى از كتاب خدا  استدالل مى�كنند.اع�اند  و هر كدام از دو طرل نزيك�ديگر مشغو
د :«آيا شما به اين كار دستور دادهموعه آنها خشمگين شد و به آنان فـرت از منازآن حضر

د شدند.آنها با بخشى از كتاب خدا،بـخـششده�ايد؟پيشينيان شما به همين سبـب نـابـو
ىل شده و هر بخش آن بخش�ديگرند نازدند در حالى كه آن از جانب خداود مى�كرا رديگر ر

اا به شما دستور مى�دهم به جا مى�آوريد و از هر چه شما رد.بنگريد هر چه را تائيد مى�كرر
٩هيزيد.نهى مى�كنم،بپر

(ع)منان�مؤحيد و عدل از سخنان أمـيـرل تو:اصوه)�(رتضـىد مرّمايش سي بر اساس فـر

اى آنده گفتار و آراخذ شده  همه متكلمانى  كه پس از ايشان  آمده�اند به سخنان او تكيه كر
هايت شده از شمـارى روامامان از نسـل وه ازده�اند،و آنچه در اين بـارح كرا شرت رحضـر

١٠ن است .بيرو

ى�هاىگيرى و درات فكران صحابه مبارزى شدن دور�و سپر(ص)ان پيامبر خدا�پس از دور
ش يافت.پديد آمدنمان گسترعقيدتى در ميان مسليمن پديدار و آغاز شد و با گذشت ز

فا به طرقت رن ومامدارجه زمان بنى اميه ـ سياست يا مصالح كشور ـ توق مختلفه در زفر
آن،تنزيهد.كه مسأله خلق قرى نشده بو  بنى اميه سپر^هد .دورف داشته بوجبر و قدر معطو

ان به زباننان و ايره عباسى كه ذخائر علمى يوى به ميان آمد .در دورو تشبيه و صفات بار
مينه هاى طب،منطق،انى در زاوم فرفت و علوجمه شكل گرجمه شدند و نهضت ترعربى تر
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ام درد جامعه اسالمى شد و به تمـام اقـوارشته هاى ديگـر وم،رياضيـات و رفلسفه،نجـو
ديد.گ گرى بزراجه با خطرادى داده شد،اسالم موات مذهبى آزمذهب و مباحثات و مناظر

حات اسالمخاسته آسيبى كه در آغاز فتوف برنادقه از هر طردى،زد تشتى،مسيحى،يهوزر
ند.اگر چه اين تاثيـراستند با زبان قلم از آن انتقام بگـيـردند خـواز شمشير اسالم ديده بـو

د عقايد و مسائلد.اما رهنگ ها طبيعى بـوم و فرى به علت تبادل علوى تا حد بسيارپيذير
ا گذاشتند كه اعتقاد مسلمانان ضعيـWادى؛بناى انتقاد و نكته چينى رمذهبى چنيان به آز

نناگوات گواء و نظرمان آرهاى همه رو به سستى نهاد.در اين زل شده و باورلزالعقيدة متز
سته همديگراب در آمدند كه پيوق و احزت فرو مذاهب مختلW شدند و مسليمن به صور

ديدند، اختالفف گر�منحر�(ص)آن و پيامبرار ميدادند و از طريق قرا هدف تكفير و تفسيق قرر
ى زير در جامعه اسالمى حضوراج�هاى فكران اموسيد.در اين دورد راء به منتها ى حد خوآر

د مى�كشيدند.ا به دنبال خوهى رداشتند و هر يك گرو
ج و شعب آن.ارلة ـ قدرية ـ خوجئة ـ معتز. مذاهب كالمى أهل سنت مانند :مر١
أى و اصحاب نقل و حديث..مشربه ها ى فقهى متشكل از اصحاب ر٢
ه.ّق و مذاهب شيعه مانند:كيسانية،زيدية و إماميـ فر٣
١١نادقة.افى مانند:غالت و زه�هاى الحادى و انحرـ گرو٤

دجوقه ها در ميان آنها وه تشتت جامعه شيعه و پيدايش تفرجه�اى كه دربارنكته قابل تو
دند.به اين اختالفات دامنى كه در دستگاه عباسى بوه اى از علماى دربارد اين�كه پاردار

د آمد كـهجوايطى بـه و�در نتيجه شـر١٢دند.گ نشان دادن آن تالش زيـادى كـرده و به بزرز
اهى تاريخفت، به گوت مى�پذيرى صورارافى به دشوط   انحراه صحيح از خطوتشخيص ر

ـ عالودند،به اين صوردى  فعال نموخور�با اين جريانات بر(ع)امامان شيعه صادقين� هت كه 
داندند ـ عده اى از شاگرا گشوه رم و عقايد باب بحث و مناظرد با ارباب علوبر آن�كه خو

اى ملحدانه، آردند تا با گفتگو و مناظران فقيه،محدث و متكلم تربيت كرا نيز به عنود رخو
اط�مستقيمد از صراء و انديشه هاى خوقه هاى مسلمين كه در آرا دفع كنند، و با فرنادقه رو ز

فتند بـهاه خطا مى�رف شده بـه رده منحرضع كـرو(ص)�آن و پيامبـر�لى كه قراسالمى  و اصـو
ىى در مذهب جعفر�و تشيع علو(ص)ى�ّسيله سنت نبوند.تا به اين ودازبحث و گفتگو بپر

ده و آنان�جلب نمو(ع)ا به اهل بيت�جه تمام شيعيان ران تودر اين دور(ع)�دد .امام�تضمين گر
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نس بن�ضبيان��به يو�(ع)ايتى امام صادقان باز مى�داشتند ، در روا از تمسك به أحاديث ديگرر
عتينا شرثنا و اوـا ورّفإن(ع)�دت العلم الصحيح فعندنا أهل البيـت�نس!ان اردند:«يا يـوموفر

اه�هاىا ما ر�است.زير(ع)�استين پيش ما اهل بيت�نس!علم رالحكمة و فصل الخطاب؛اى يو
١٣ده�ايم».ث برا به اراب ران تشخيص خطا از صوحكمت و ميز

آنجاع حديث به قرار
ح مى�كند و مالكع مطران فرا به عنوان اصل و حديث را به عنوآن ر�قر(ع)�امام صادق�

ان يكت به عنوآن دانستند .آن حضـرا مطابقت حديث با قـرستى حديـث رستى و نادردر
نقل�هاىده است.درآن بيان نمـوا مطابقت آن حديث با قرش أحاديث رقاعده مبناى پذيـر

له أو من قوّ من كتاب اللًه له شاهداجد�تمود عليكم حديث فوايت شده:«اذا ورمتعدد رو
سد ،اگر شاهدىمانى�كه حديثى به شما مى�رلى به ؛زا فا لذى جاءكم به أوّه و الّل اللسور

اىت اين حديث برد ،بپذيريد ،در غير اين صوربر آن بو(ص)�ل خدا�سوآن يا حديث  راز قر
افقدند :«مالم يوموو نيز فر١٤ده است ».اى شما نقل كرا برهمان كسى باشد كه حديث ر

اين١٥ست است ».آن نباشد نادرف ؛حديثى كه مطابق با قرخرآن،فهو زمن الحديث القر
ى مى�شدكه درى هاى فكرى از كجروآن حاكم بر حديث است ،مانع بسيارش كه قرنگر

ذ خلفا و سالطين دخالت داشته است.ايـنأى و قيأس يا اعمال نفوايات رپيدايش آن رو
آنح احتمال تحريW قـرد كه با طراه افكار و انديشه هاى غاليان بـوش مانعى بر سـر رنگر

(ع)ان حديث نشر دهند.امام�و به عنو(ع)�ا به نام امامان�د رست خوشيدند تا مطالب نادرمى�كو

دن آنان از قياس و استحسان و بدعتدم به آن ،جهت به دور كرجه مرآن و تواى احياء قربر
ىى الليل و النهار و كما يجـرى كما يجره يجـرّ لم يمت و إنّآن حى القرّدنـد:«إنمومى�فر

حت در طرآن حضر١٧».ً جديدٍمانآن فى كل زدند:«إن القرمونيز فرو١٦القمر ».الشمس و
ا درد ،رآن بوه�هاى  قراندن سـورمينه فضايل خـواياتى كه در زشيدند تا بيـان روديگر ،كـو

هايى كهت نقل شده كه از جمله چيـزايتى از آن حضـرجامعه اسالمى احياء كننـد .در رو
اندهفته و خـوا گرآنى است كه غبـار آن رد،قـراهند كرند شكايـت خـوروز قيامت به خـداو

١٨ء فيه ».قع عليه الغبار ال يقرد؛«مصحW معلق قد ونمى�شو

اىد با أحاديث به متن و محتوخور متقدمين در بر^ه محدثين و دانشمندان شيعه در دور
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د،باآن و أحاديث معتبر نبوافق با سياق آيات قرايتى موتى كه روجه داشتند؛و در صورآن تو
اياتدند.اگر چه اين مساله در روفتند ،وبه آن عمل نمى�كرا نمى�پذيرد سند صحيح آن رجوو

دار نيستن استثنا برآن نيز از اين قانوى و قصص قرايات تفسيرد داشت.اما روجوفقهى و
ى،به ساحت عصمت انبياى عظام اهانت شدهدازت قصه پراياتى كه به صورچه بسيار رو

م از ناحيهاياتى كه در دفاع از عصمت انبياى مكرآن ـ و يا رو آنها به قر^ضهت عرـ  در صور
١٩دد.ك مى�گرح و يا مترود شده،مطروار�و(ع)ضا�الحسن الرت ابوحضر

 (ع)ايت امام صادقى به روالت تفسيرمنقو

د استنـادكالم موره در كتب فقه ،حديث،تفسيـر وى كه امروزف نبوى از معـاربسيار
�تاكيد داشت كه احاديث�(ع)ايت شده است.امام�رو(ع)د، از طريق امام صادق�اقع مى�شوو

ايت شده�رو(ع)ى كه از امام صادق�ايات تفسيراست .رو�(ص)�ل خداسواو همان أحاديث ر
اياتىل:روا ـ در اين مقاله ـ به دو دسته تقسيم مى�كنيم.دسته اودر يك تقسيم بندى آنها ر

نديق ـال كننده ممكن است مسلمان يا غير مسلمان ـ زسد و سو�مى�پر(ع)كه سائل از امام�
تباط با فهم و تاويل آيات،مانند:االتى در ارجاء و يا سؤاالت إبن أبى العوباشد.مانند سؤ

ت.ب به آن حضرفانى منسوات عرم:تفسيرلى األمر. دسته دووُمصاديق ا
ت است .«ايـنآن آن حضرتفسير قر(ع)�ب به امام صـادق�يكى از مهمترين آثار منسـو

ى آنانسود ،سپس پل نويا ديگر محقق فرفى نمون معرا نخستين بار لويى ماسينيوتفسير ر
حمند .تفسير مزبور در حقايق التفسير أبو عبدالرم چاپ كر١٩٦٨ا تصحيح و در سال ر

ـ م فانىگ و انديشمندى از نخستين تفاسير عرعه بزرـ است.اين تفسير مجمو٤١٢سلمى 
عه،�در اين مجمو(ع)ار دادن تفسير امام صادق�ده است،سلمى به سبب قراهم آورا فرآن رقر
اقع شده است،و كسانى مثل إبن تيمـيـة و إبـننش ود سرزجانب سفيان متعصـب مـوراز

از آن جايى كه مطالب٢٠ده اند.هش كرا از بابت اين تفسير نكوى٢ حنبلى و ذهبى او رجوز
 اين مقاله به دور است و در اين مقاله به^صلهاين تفسير به تأويالت باطنية شبيه است از حو

اهد شد.ه خونه�اى اشارنمو
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ىايات تفسيرنه8اى از رومنو
�ÔK]LÓ½ UÓC−ÓXÚł ÔKÔœuÔ¼ÔrÚÐ Ób]�ÚMÓ¼UÔrÚ« آيه ^هدربار(ع)�جاء از امام صادق�ى  إبن أبى العو.روز١

łÔKÔœuÎž «ÓOÚdÓ¼Ó� UOÓcÔ3ËÔ�« «uÚFÓcÓ»«Ó« ،د كهست ديگر چه گناهى دارد :آن پوال كر سؤ)٤/٥٦(النساء
ستست همان پواى بر تو ! اين پودند:«ومو�فر(ع)ا عذاب مى�كند ؟امام صادق�ند آن رخداو

شاند .ا بر او مى�پوست رم پوند اليه دوانده شد،خداول سوزست اون پول است كه چواو
مايد:«اگر كسـى��مى�فر(ع)ى مى�كند.امـام�ضيحات بيشتـراست تـوخوجاء درإبن أبى العـو

د .داشته بيندازا به همان جا كه برا بشكند و بعد آن خشت شكسته رد و آن ردارا برخشتى ر
ل  غيرا خشت اول است،زيرداشته و نيز اين غير خشت اول است كه براين همان خشت او

٢١د .مسكور و صحيح بو

دند:موفر)١٢/٧٠سW (يو»Ó—U3ÔÊu)Ó¹]²ÔNÓ�« UÚFdOÔ≈ ½]JÔrÚ� Ó√«د تفسير آيه:موردر(ع)�. امام صادق�٢
تكالى حضـرقتى كـه وديدنـد وش دزا از پدرت رد كه حضـرسW آن بـوان يوادرقت بـرسر

»Ó–UÓð «ÓHÚIbÔÊËÓ 3Ó�UÔ½ «u?ÓHÚIbÔ; ÔuÓŸ«Ó�« ÚLÓKp&ان گفتنـد:«ادربرن »قو«أيتها العير انكم لسارگفتنـد:
ديده�ايد.ا دزبه [آنها]نگفتند كه شما جام پادشاه ر)١٢/٧١سW،(يو

ال شدهسؤ)٦/١٠٣(األنعام ،»ð ôÔbÚ—�ÔtÔÐ_« ÚBÓ—UÔË Ó¼ÔuÓ¹ ÔbÚ—„ÔÐ_« ÚBÓ—UÓ«. هنگامى�كه از آيه ٣
 /٦(االنعـام، »3Ób?Úł Ó¡UÓ�ÔrÚÐ ÓB?ÓzUdÔ& s?Ú— ÓÐÒJÔr«ده است:موند فـردند:خـداومو�فر(ع)امام صـادق�

ت به ذاتن نيست.«فمن ابصر فلنفسه؛هر كس بصـار.و اين به معناى بصائر عيـو)١٠٤
ن نيست ،من عمى فعليها»و معنى عمى نابيناى عـيـوان ببيند».«وا مى�تـوپيدا كند ، او ر

سيد:درنديق كه پـرال زت در پاسخ به سـؤت از عدم احاطه علم است.حضـربلكه عبـار
قات بهد:«دل�هاى مخلومونه عبادتش مى�كنند؟فرا نمى�بينند چگوتى كه بندگان او رصور

ا اثبات ظاهر و عيانا اثبات مى�كنند، زيرل و فطانت او را مى�بينند و به عقونور ايمان او ر
كيب و نظم جهان ديـدهفان است و با حسن ترى عقل و عـرند سبحان از روهستى خـداو

د».مى�شو
ال شد؟سـؤ) ٢٠/٥(طه ،»d�«]ŠÚL?ÓsÔŽ ÓK?Ó�« vÚF?ÓdÚ‘Ý« Ú²?Óu?ÓÈ «^ه�دربـار(ع). از امام صـادق�٤

ات حق باشد،چرش به محل و مكان ملك تعالى نيست تا اين�كه حامل حضردند:«عرموفر
٢٢ش است ».ى كامل و ممسك عرّت غنكه ما مى�گوييم حضر

مايد:داخته مى�فرپر)٢/٢٥٧ة،(البقر»÷LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú[ »�)ËÓÝlÓ� ÔdÚÝO?^tÔآنگاه به تفسير آيه«
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قاتند محتاج به مكان و مخلوا خداوند سبحان نمى�باشد . زيرش حامل خداوسى و عر«كر
مند به او هستند .قات هستند كه نيازد نيست،بلكه اين مخلوخو

ŁÔr]√ ÓðL^B�« «uÒOÓÂUÓ«اد از�ده:مرايت نمو�رو(ع)اح از امام صادق�ّر. قاسم بن سليمان از ج٥

≈�ÓK�« v]OÚq«  ه�اشا در روز ديد بايد روزمضان و هر كس هالل ره  ر؛يعنى:روز)٢/١٨٧ة،(البقر
٢٣ صيادمه )».ّاى الهالل بالنهار فليتممضان فمن رم رد.«صوا بگيرر

ِهَّ اللِمْـسِب«ه ه بن سنان دربارّ:از عبد الـل(ع)فانى امام صادق�نه اى از تفسير عـر. نمو٦
٢٤ه».ّالميم :مجد الله،وّالسين:سناءالله،وّدند:«الباء:بهاء اللمو. فر »ِيمِحَّ الرَِنمْحَّالر

؛َ»يـمَِقتْـسُْم الَاطَّرِا الـصَنِـدْاه«ده است كـه ايت كررو(ع)�قد از امام صـادق�دبن فـر. داو٧
٢٥.(ع)منان على�يعنى:امير مؤ

(النور،»ËÓ&ÓsÚ� ÓrÚ¹ Ó−ÚFÓqK�« ]tÔ� ÓtÔ½ Ô—uÎ� «ÓLÓ� UÓtÔ& sÚ½ Ô—u«ن تفسير آيه:امو�پير(ع). از امام صادق�٨

دند:مود»،آمده كه فراهد بوى نخوا هيچ نورى نداده باشد او ر؛و خدا به هر كس نور)٢٤/٤٠
اى او امامى نيستاست و« ماله نور »يعنى :بر(س) �ت فاطمه�و منظور امامى از نسل حضر

كت كند.ش  حرتا در نور
ناندان و ز؛«آن روز كه مر)٥٧/١٢(الحديد، »ÚFÓ½ vÔ—uÔ¼ÔrÚÐ ÓOÚsÓ√ Ó¹ÚbN¹rÚ)Ó ¹ «^ههمچنين دربار

دند:«منظور از نور:إمامـانموان است»،فرشان پيشاپيششـان روا مى�بينى كه نـورمن رمو
٢٦قيامت مى�باشد.منين درمؤ

تنظر كنيم پايه استدالل آن حضر(ع)� ه از امام صادق�ى صادرايات تفسيرچنان�كه به رو
حىى و وم نبوآن و علوم و حقايقى است كه از  چشمه سار قربر اساس علم امامت بر علو

فته است.چشمه گرسر

ايىان اعتبار تفسير روميز
ايات معتبر و صحيحة باشد چنين تـفـسـيـرع روايات اگر نوسيلـه روآن به وتفسير قـر

د.ده مى�شوده و از بهترين تفسير ها شمرآن بوآن به قرهمسان تفسير قر
ايى ـمين يعنى :ـ تفسـيـر روايات معصـومايد:اگر اثـر از روعالمه طباطبائى مـى�فـر

ايتع روايى از نوده شده اند.اما اگر تفسير روايت ثقلين معتبر شمرباشد،آنان از طريق رو
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غير قطعى باشد قابل استناد در تفسير نيست و بايد در آن عمليات فقه الـحـديـث انـجـام
٢٧د.گير

نتيجه
ده وبو(ع)�ى و عقيدتى بر امـام صـادق�ق تكيه اصلى شيعه ، از نظـر فـكـردر ميان فـر

ش يافته است .امامسط اين امام گستـر�تو(ع)م  أهل بيـت�گى از أحاديث و علـوبخش بزر
ظيفهت ود آمد،آن حضرجود كه در شيعه به وفته بوار گرقه هايى قر�حد فاصل فر(ع)صادق�

ىا از تاثير پذيرآن رار داد ود قرنامه خوأس برا در رافات رمهم حفظ و صيانت شيعه از انحر
ن فقهىناگوب�هاى گوشد مشرد،كه از نظر پيدايش و رد عصر خوجوافات موابر انحردر بر

د با اتخاذ سياست هاى مناسب و اصـلى حساس بوه�هاى الحادى عصرو كالمى و گرو
جامعه اسالمى احيـاءا درآن رشيدند تا قـرآن و حاكميت آن بر حديـث ،كـوار دادن ، قرقر

ات مى�وزيدند.آن مبادركنند ،با تكيه بر علم امامت و كتاب خدا به تفسير قر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/٢ى»جمه:مصطفول �كافى «تر؛ اصو٢٥٣ /٢شاد ،.االر١
.١٢١؛منتهى االمال/٣٧٧

.٣٧٧/٢ل كافى ،.اصو٢
.٨٧جمه:مشكور»/ق الشيعة«تر.فر٣
.١٢٠ى /.تاريخ تشيع از پيدايش تا عصر غيبت كبر٤
«جعفريـان»/(ع)ى و سياسى امامان شـيـعـه.حيات فـكـر٥

٣٢٧.
.٢/٥٢٥شاد،.االر٦
.٢٧/٦٣سائل الشيعة،.و٧
.٤٧/٢٠ار،.بحار االنو٨
ـ٢١ة «هاشم الحسنـى»/ و اشاعـر^لهابر معتـز.شيعه در بـر٩

٢٢.
.١/١٠٣تضى»،.األمالى «سيد مر١

.٢٣ـ ٢٢ف»/.تاريخ حديث شيعه«مجيد معار١١
.٣٣٦ى و سياسى امامان شيعه�(ع)/.حيات فكر١٢
.٢٧/٧٢سائل الشيعة،.و١٣

.١/٦٩.الكافى،١٤
.همان.١٥
.٢/٢٠٣.تفسير العياشى،١٦
.٢/٧ضا(ع)،ن اخبار الر.عيو١٧
.٢/٦١٣.الكافى،١٨
ات./باب مناظر١،(ع)ضان اخبار الر.عيو١٩
فـت وى علم ،معـراسرعه مقاالت همايـش سـر مجمـو٢٠

آن�نخستين مفسر قر(ع)اء ،مقاله امام صادق�ب آرتضار
دى نعمتى.م جو/اكر

.٢/٣٨١.مجمع البيان،٢١
.٣٣٢.همان/٢٢
.١/١٩٠.تفسير العياشى،٢٣
.١٠٤.همان/٢٤
.١٠٦.همان/٢٥
.١/٢٢٨.مجمع البيان،٢٦
.١٣/١٢ان،.الميز٢٧


