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چكيده
آن،ن قراموعاتى  پيرضو مطالب و مو(ع)ضا انقدر امام رشته و بيانات گر در آثار نو

هاى عصرسش ها و نيازآن و پاسخگويى پرداشت از قرنگى برتفسير آيات و چگو
ان در مباحث مختل8د كه محققان و مفسرحيانى ديده مى شوه هاى وبر مبناى آموز

ند.دازسى آنها مى پرآنى و فقهى به مطالعه و بررقر
نى ـمومسائل آزل:ده اند:اوا به دو بخش تقسيم كردر يك تقسيم بندى أحاديث ر

همرعـى روزمسائل شـرم: ّن مى گذاشتـنـد ـ .دوموا بـه آز ر (ع)اد، امامت امـامافر
االت در باب فقه، تفسير، مسائل اخالقى و اعتقادى و... ـ .عه سؤـ مجمو

ه اى اشار(ع)ضا سط امام رآن تونگى تبيين و تفسير قرآنيم تا به چگودر اين مقاله بر
ديم.ه مند گرت بهرار متعالى آن حضرداشته باشيم و از أنو

ايات.آن، تفسير، رو، قر(ع)ضا  امام ره ها:اژكليد و

قم ـ.س دانشگاه پيام نورآنى ـ مدرم قرشد علوشناسى ار* كار
س ـ عضو هيات علمى دانشگاه كاشان ـ.آن و حديث،دانشگاه تربيت مدرم قرى علو ** دكتر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقدمه
آنگان، آيات و حقائق قـراژ به تبيين و(ص)آن كريم، پيامبر اسـالمل قرمان با نزو همز

اننه اى كه تعدادى از اصحاب، به عنوداختند.به گواى صحابه و ديگر مسلمانان مى پربر
ث علمار و (ع)، امام علـى(ص)ل سوت رحلت حضـرآن مشهور شدند.بـعـد از رمفسر قـر

ثپس از خويش به ار (ع) دند به امامانده بودريافت كر (ص) گشته و آنچه از پيامبر(ص) نبى[
گذاشتند.

دند.ايشـانا تفسير و تبييـن كـرآن رى از آيات قرمان خويش بسـيـار در ز(ع)ضا  امام ر
ه علم طب، عقيدتى،آن از جمله مباحث فقهى، كالمى، علمى به ويژن قرناگوف گومعار

 پيشيـن(ع)ه ّل از أئمى منقوايت تفسيـرسش و پاسخ، روا در قالب پرآن، رتفسير آيات قـر
ى شيعه جمع شده و به دسـت مـاايى و تفسـيـردند.اين مباحث در كتـب روائه كـرو… ار

 (ع)ضاسط امام رآن تونگى تبيين و تفسير قرآنيم به چگوتاه برسيده است. در اين مجال كور

ديم.ه مند گرت بهرار متعالى آن حضره اى داشته باشيم و از انواشار

آن:سالت تبيين قرال�: ر
ه تجسم و عينيت تمام يافته است و سير (ع)دار اهل بيتآن در انديشه، گفتار و كرقر

 كتاب الهى در ابعادiمستقيم تبيين كنندهكريمانه و سخن حكيمانه آنان، مستقيم و يا غيـر
ن است.ناگوگو

ه بهترين شيوا به نيكـوآن رسالت تبيين قرار ساخـت و را استو اسالم ر(ص)م ل اكرسور
(ع) بن أبى طالب[ّد.پس از او علىآن بو تمام نماى قرiدار، آيينهساند و در گفتار و كرانجام ر

آن مى[باشد.ثان قرارد كه سر سلسله و تمام نماى او بوi و آيينه(ص)ش يافته دامان پيامبرپرور
اثه شهر علم اين ميرازست.باب حكمت و دروكسى كه هميشه با حق و حق هميشه با او

 دست به دست گشت تا به هشتمين اختر تابناك آسمان امامت (ص)تدر ميان خاندان نبو
آن شد.استين قرث كتاب الهى و تفسير كننده رارسيد و آن امام، واليت رو و

د. بخش عمده اى ازفايى علم و دانش بو عصر شكو(ع)ضا ان حيات پربار امام ردور
ح و تبيين و عينيت بخشـيـدنمستقيم به شـربه شكل مستقيم يا غيـر(ع)  امام iهگفتار و سيـر

د.كتاب خدا اختصاص دار
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نه اى به تبيين و تفصيـل آيـاتاب مختل8 فقه ياد شده، به گـوآنچه از ايشان در ابـو
ت، امامت، معاد، ايمانحيد، نبو توiهاهى الهى است؛ يا آنچه دربارامر و نواألحكام و أو

آنف اعتقادى قرح و بسط معـارو كفر و ديگر مسائل اعتقادى بر جاى مانده اسـت، شـر
آن است. حكايت گر آيه هاى قر(ع)ضا ها، آداب، و اخالق كريمانه امـام راندرزاست.

 تجسم و عينيت تمام يافته(ع)ضا دار امام رآن در انديشه،گفتار، و كرتاه سخن اين كه قركو
د :ه مى شوايات اشاردى از اين روار.در ادامه به مو١است

آندر باب اهميت قـر(ع) ضا ايات امام ررو
د:مو فر(ع)آن چيست؟ امام ه قرسيد:نظر شما دربارت پر.ريان بن صلت از حضر١

آن كالم خداست.از آنچه اوا؛قره فتضلوا الهدى فى غيره و التطلبوه التتجاوزوّ«كالم الل
اه مى شويد». اين سخنا در غير او نجوييد كه گمـراتر نرويد و هدايـت رگفته است، فر

آنه ها و داده هاى قراه سعادت در تمسك به آموزد كه هدايـت و رشن مى ساز رو (ع)امام
آن كالم خدا و حقا كه قراهى است. چرآن و پس ماندن از آن، گمرفتن براست و پيشى گر
اه حق چه؛«و بعد از بيان اين ر)٣٢ / ١٠نس،(يو» �ÓLÓ–UÓÐ «ÓFÚbÓ�« Ú×ÓoÒ≈ C�« ô]‰öخالص است. «

٢اهى».گمرباشد غير

د شده است.ارآن و شفا بخشى و امان بخشى قرiه دربار(ع)ضا ت راياتى از حضر. رو٢
ىد:«هنگامى كه از امرموت فرم االخالق آمده است كه آن حضـراز جمله در كتاب مكار

تبه بگو: اللهـمان، سپس سه مردت بخـوا به انتخاب خوآن رف داشتى،صد آيه از قـرخو
٣دان».گرا از من بازا، اين بال ردگارى البالء ؛پرورّاكش8 عن

ه[هاست.خى آيه ها و سور فضيلت برiه دربار(ص)ت نه هايى از سخنان آن حضر.نمو٣
» به اسم أعظم الهى از سياهى چشـم بـهÐ�ÚrK�« ]td?�« ]ŠÚLÓsd�« ]ŠrOِد:«مواز جمله آن كه فـر

٤ديكتر است».سفيدى آن نز

آنم قر در باب علـو(ع)ضا ايات امام ررو
دش حكايت مى كرم شنيدم  كه از پـدرد:« از پدرمو فر(ع)ضا ل: امام رتيب نزوتر.١

له اى كه نازو آخرين سور] ١ / ٩٦ [العلق،» ÚdÓ√ÚÐ ÝUÚr— ÓÐÒpÓ» ل شد «ه اى كه نازكه نخستين سور
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٥د». بو]١ / ١١٠ [النصر،» –Ół «Ó¡UÓ½ ÓBÚdÔK�« ]tË Ó�«ÚHÓ²Ú`Ô≈شد «

ا به محكـمـشآن ركس متشـابـه قـرد:« هرمـو فر(ع)ضـا .محكم و متشـابـه: امـام ر٢
د … در اخبار ما نيز متشابهاتى همانند متشابهـاتى مى شـواهبراست راه رداند،به رگرباز
ا به محكماتـشد. پس متشابهـات آن رد دارجوآن و محكماتى همانند محكـمـات آن وقر
٦اه مى شويد».ى نكيند كه گمرفتن محكم، پيرونظر گرن درجاع دهيد و از متشابه آن بدوار

ا با اهميت دانسته و از آن به عظمتآن ره نظم و اعجاز قرارآن: همو.نظم و اعجاز قر٣
٧ياد مى كند.

ه هاخى از آيه ها و سورل برايت هايى در شأن نزو  رو (ع)ضال: از امام ر.شأن نزو٤
cs¹Ó¹ ÔMÚHIÔÊuÓ√ Ó4ÚuÓ�«ÓNÔrÚÐ K�U]OÚq[»�انش نقل مى كند كه آيه: «ت از پدرد شده است. آن حضرارو

ËÓM�«]NÓ—UÝ dÒÎË «ÓŽÓ½öOÓWÎ «ل شده است. ناز (ع)ه على دربار] ٢٧٤ / ٢ة،[البقر
 أبو دحداحiهه دربارمايند:«اين سورت مى فر» حضرi»: ËÓK�«]OÚq≈ –Ó¹ «ÓGÚAÓvهدر تفسير سور

جب اذيت اود و موى بـود انصارا كه در خانه مرماى شخصى بخيـل رخت خراست كه در
٨د».اگذار كرى ود انصارض خانه اش خريد و به آن مرمى شد، در عو

آندم از آيات قرفع شبهات مرر
دن بـا آور(ع)ضا د و امام رح و تفسير شـواهر آيات الهـى شـردم نياز داشتند كـه ظـومر

آن و بيانات قرگان، اصطالحات و عباراژدن وجمالت چند در ذيل آيات الهى به معنا كر
اى مثال :داخت.برند مى پرد خداومقصو
؛)٤٢ / ٥(المائـده،» Ó=]�UÔÊuÓ� �?K^×ÚX√ه « دربـار (ع)انش از امام علـىامام هشتم از پـدر.١

ار ،ه خوشـوار و رام خود از حرايت مى كنند:«مقصـوامند».روندگان مال حـر« آنان خور
٩د».ا مى پذيرى انجام مى دهد و سپس هديه اى او رمنش كارادر مواى بركسى است كه بر

انن از اين منكر؛«اكنو) ٨٥ / ١٥ (الحجر،»�Ó@UÚHÓ`B�« ]HÚ`Ó�« Ú−ÓLqOه « دربار (ع)ضا.امام ر٢
١٠اخذ ه و عتاب نباشد».د: «صفح جميل گذشتى است كه در او مؤموگذر»؛  فرنيكو در

تعيين مصداق و تطبيق آيه
مند تعيين مصـداق اسـت. ازان كلى آمده و نيـازآن كريم با عنـوخى مفاهيم در قـربر
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دهمان ها آيات آن تطبيق پذير بـو زiمى است.كه در همـها قـومانى و هم فرا زسويى هم فـر
 تطبيق داده است كه گاهى آنان (ع)ا بر أهل بيتآن رانى از قراو آيات فر(ع)ضا است. امام ر

اى مثال:جسته و كامل آيه اند.برص،گاه مصداق برمصداق مخصو
» i» :ýÓNb?ÓK�« ]tÔ√ Ó½]t?Ô≈ ô �ÓtÓ≈ ¼ ôÔuÓË Ó�«ÚL?ÓzöJ?ÓWÔË Ó√Ô�ËÔ�« uÚF?KÚr?  ÓzULÎÐ U?�UÚI?�Új. در ذيل آيـه١
 تمام[ترين و كاملترين (ع)مد:«هو االمام»؛ يعنى: امام معصومو امام هشتم فر)١٨ / ٣ان،(آل عمر

ست و آنان او(ص)ل سوفته از دانش خدا و رگرا دانش آنان برالعلم است، زيرلومصداق او
فت صحيحدشان به معرجوان از فيض وند و ديگرسى دارفت، دسترچشمه علم و معربه سر

١٢و كامل دست مى يابند.

 از امام)١١٩ / ٩(التوبـة،» ¹Ó√ U?Ó¹N̂Ó�« U]c?s¹Ó4¬ ÓMÔð« «u?]IÔK?�« «u]tÓË Ó=Ô½u?Ô4 «uÓlÓB?�« ]œU s?Oه «.دربار٢
د از صادقان امامان اند».د: «مقصوموسيده شد؟ فرپر

د مقصو)٤٣ / ١٣عد،(الر» ÔqÚ= ÓHÓÐ vK�U]tý ÓNbOÎÐ «ÓOÚMË wÓÐÓOÚMÓJÔrÚË Ó4ÓsÚŽ MÚbÓÁÔŽ KÚrÔ�« ÚJ²Ó»U  .آيه «٣
١٣ است.(ع)» امام على 4ÓsÚŽ MÚbÓÁÔاز «

آناستناد به قر
آنا به قرآن رد، آيه هاى قرد در ضمن يا ذيل سخن خوارى از مودر بسيار(ع) ضا امام ر

 در(ع)ضا د. امام رآن شاهد مى آوره خويش از قـرد. گاه در تأييد سيركريم مستند مى كـر
ايته مى كند. و شاء روآن مجيد به طور صريح اشار آيه از قر٢٣ف امامت به حديث معرو

 i» � ÓÝU?ÚQÓ�Ô√ «uÓ¼Úq?Óc�« Ò=Úd≈ ÊÚ= ÔM?Ú²Ôr?Úôهم، دربارسيدم: فدايـت شـوت پرمى كند: از آن حـضـر

ðÓFÚKÓL?ÔÊuÓ ال كنيد». چـه؛« اگر نمى دانيد از أهل ذكر سـؤ)٧ / ٢١  و:األنبيـاء،٤٣ / ١٦(النحل،»؛
١٤ال كنيد».د: «ما أهل ذكر هستيم.از ما سؤمو فر (ع)ضاامام رماييد؟مى فر

آنتو قرتبيين احكام در پر
ا در بياند رد، نظر خوارى موجع تبيين احكام دين است. در بسيارد منبع و مرامام خو
آن در آيات االحكام و فقه القر(ع)ايت امام هشتم ده اند. روآن كريم مستند كراحكام به قر

ان است.اوفر
مايد:ند در كتابش مى فردم: خداوض كر عر(ع)ضا سى گويد: به امام رالقاسم فاربوأ
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»�ÓS4Ú�Ó„UÏÐ LÓFÚdÔ·ËÌ√ ÓËÚð Ó�Úd`¹ÏÐ S?ŠÚ�ÓÊU«؛«طالق دوبار است و پس از آن بايد]٢٢٩ / ٢ة، [البقر
د:مود از آن چيست؟ امام فـرمقصود».اد كرا به خوبى نگاه داشت يا به شايستگـى آزن رز
»�ÓS4Ú�Ó„UÏÐ LÓFÚdÔ·Ëداخت نفقهار ندادن همسر و پر» نگه داشتن به خوبى؛ يعنى :آزiاو و اما 
»ðÓ�Úd`¹ÏÐ SŠÚ�ÓÊUدهمودن؛ يعنى: طالق دادن طبق آنچه خدا مقرر فرها كر» به شايستگى ر

١٥است».

است مخاطب:خو به در (ع)ضاب:تفسير امام ر
ËÓôند  « خداوiتفسير در لغت به معناى ايضاح و تبيين است و از اين باب است گفته

¹ÓQÚðÔ½uÓp?ÓÐ LÓ¦ÓqÌ≈ ł ô¾ÚM?Ó„UÓÐ �UÚ×ÓoÒË Ó√ÓŠÚ�?ÓsÓð ÓHÚ�dOÎ « «؛«و هيچ مثلى از داستـان)٣٣ / ٢٥قان،(الفـر
ابر آن بهديم در بـر] آور(ص)اى تو [اى محمدند مگر آن كه ما براى تو نمـى آورايى ها برسر

اضـح وا ونده راى عالـى و ارزى كه بهتر از آن، محتـوشن تـرآنچه حق است، با بـيـان رو
شن   مى[كند».رو

شيده است.ى از پودارده بردن و پرس گويد: تفسير به معناى آشكار كردر قامو
د گوينده است از لفظ مشكل.اد و مقصوب آمده: تفسير كش8 مردر لسان العر

اد از تفسيـرسى مرآن است.شيخ طـوآن همان علم فهم قـراما در اصطالح تفسير قـر
١٦ن آن مى داند.ناگواض گوا دانستن معانى و مقاصد آن و اغرآن رقر

د.ل بر پيامبر اسالم با آن فهميده مى شـوآن علمى است كه كتاب منـزپس تفسير قـر
آنى است و كش8 ازان گويد: تفسير بيان معانى آيات قرعالمه طباطبايى در تفسير الميز

ّهاد اللآن، همان تفهيم مـرمداليل آنها بر طبق مذهب اثناعشر به علم تفسير با تفـسـيـر قـر
ب آن،ب و اسلـواعد لسان العـرآن مجيد در حد مستطاع بشر، مستـنـد بـه قـواست از قر

ض با كتاب و سنت و اجماع.معارغير
لسوآن شخـص رمين مفسر قـرند متعال اسـت  و دوآن مجيد، خـداولين مفسر قـراو

آن يفسرآن است. چنان كه در خبر آمده است «القرد قرمين مفسر خو است و سو(ص)ه[ّالل
آنمين مفسر قرا تفسير مى كند. و چهـارآن بعضى ديگـر آن ر»: بعضى از قرًبعضه بعضـا

 مى باشند. (ع)أهل بيت عصمت
مى باشـد و(ع) آن است همانا مكتب أهل بيت لين مكتبى كه آغاز تدوين تفسير قـراو
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لسوف اسـت. راى منحـرنه آردن از هر گوه بـوو منز(ص) ـه ّل اللسوش انتساب بـه رامتيـاز
م، هر آينه در ميان شما دو امانت سنگيندى از ميان شما مى رود:« من به زومو فر(ص)خدا

اهند شد تاا و اينها از هم جدا نخودم رت خوند و عترم كتاب خداوش باقى مى گذارو با ارز
نهآن و نموى جز تفسير قرآن چيزم است كه هم شأن قرسند». پس معلوض به من برپاى حو

 جمع مى[باشد.(ع)ده اين دو امتياز در أهل بيت ارد و آثار واند بوآن نتواى عمل به قردن بربو
ف تكيه مى كند و ازآن اين است كه بر عـر در فهم آيات قر (ع)ضاش تفسير امـام ررو

مايد. البتـهى مى فرتأويالت دور از ذهن و نامتناسب با سياق عام و خـاص آيـات، دور
د،ف و الفاظ آنها داللـت دارآنى بر آنچه حرواد و معانى آيات قـرجه داشت كه مـربايد تو

شيده استنظر ما پـود كه ازفته شوى در نظر گـرمنحصر نيست و بايد امور و نكات ديگـر
(ص)و اينان پيامبرد. اجعه شوا مى دانند،بايد مرآن راى  دانستن آنها به كسانى كه تأويل قربر

i» ËÓ4Ó¹ UÓFÚKÓrÔð ÓQÚËK¹ÓtÔ≈ K�« ô]tÔل حق تعالى در آيه شريفه او هستند، كه مصداق قو (ع)و أهل بيت

ËÓd�«]Ý«V?ÔÊuÓ� �« wÚFK?Úr «اسخان در علـما كسى جـز خـدا و ر؛« و تأويل آن ر)٧ / ٣ان،(آل عمـر
نمى[داند » مى باشد .

ا بهى از آيات ر بسيار(ع)ى است. أهل بيـت گى آشكاراى ويژ دار (ع)تفسير أهل بيت
ط به آنان است،ستى آنها و آنچه مربودشان تفسير مى كنند و يا به داللـت و دود خوجوو
دى مى باشد  كهگشت مى دهند، و به اين خاطر است كه تطبيق مفاد آيه بر كامل ترين فربر

ترين مصاديقم نص بر بارزدد. يعنى: تطبيق مفهومى گرد، بربه آنان و آنچه تعلق به آنان دار
استخوا در پاسـخ درد و فقط تفسير آياتـى ر كتابى در تفسيـر نـدار(ع)ضا آن. البته امـام ر
ده اند.موكنندگان بيان فر

نه چنـداى نموسيد.بـرا پر تفسير بعضـى آيـات ر (ع)ن از امامى مأمـوايت شده روزرو
د :ايت ذكر مى شورو

i»:K�«]tÔ½ Ô—uÔ��« ]LÓËUÓ « تفسير آيه(ع)ضا ت رآيه :«نور»: إبن هالل گويد: از حضر.١

ËÓ—_«Ú÷ «،ض» و فىات و هاد ألهل االرسيدم فقال: «هاد ألهل السموا پر ر)٣٥ / ٢٤ (النور
د:«خدا هادىمـو فر(ع)ض» امام قى؛«هدى من فى السماء و هدى مـن فـى االراية البررو

قى آمده كه:« خدا هدايت كنندهايت برمين است». و در رواهل آسمان ها و هادى اهل ز
١٧مين است،مى باشد».آنچه در آسمان و آنچه در ز
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ËÓŽÓ4ö?Ó UÌه تعالى:«ّل الل عن قـو(ع)ضا  الرُشاء قال: سالت آيه:«نجم»: عن الـو.٢

ËÓÐM�U]−Úr¼ ÔrÚ¹ ÓNÚ²ÓbÔÊË «،؛و شاء(ص)ّهل اللسو رُ و النجمُقال:« نحن العالمات] ١٦ / ١٦[النحل
سيلهند متعال كه «و عالماتى گذاشت و به ول خداواجع به قو ر(ع)ضا ت رگويد:از حضر

(ص)ل خـداسـوه رد:«ما عالمات هسـتـيـم و سـتـارموسيـدم؟ فـرند» پـره هدايـت شـوستـار

١٨مى[باشد».

cs¹Ó= Ó½UÓXÚ√ ÓŽÚOÔMÔNÔrÚ� ž wDÓ¡UÌŽ ÓsÚ[»�ند متعال در آيـه :«ل خداو قوiه دربار(ع)ضا امام ر.٣

–=ÚdË ÍÓ=Ó½UÔ¹ ô «uÓ�Ú²ÓDFOÔÊuÓÝ ÓLÚUFً «،8؛«كسانى كه چشم هايشان از ديدن ياد)١٠١ / ١٨(الكه
سيـدم؟انايى شنيدن هم نداشتند» پردند و تود و از ياد من غافل بـوشش بوده و پومن در پر

جه با چشم ديدهجه قلبى ممانعت نمى كند و ياد و توده مقابل چشم از ياد و تود:«پرموفر
دهاد نابينا تشبيه نموند به افرل ندارا قبو ر (ع)اليت علىند كسانى كه ود و ليكن خداونمى شو

انستند به آن سخنـانار مى آمد و نمى توبر آنها سنگين و دشـو(ص) ا گفتار پيامبـراست زير
١٩ا دهند».ش فرگو

ÓsÚ¹ Ó−ÚFÓqÓK�« ]tÔ� KÚJÓ�Uds¹ÓŽ ÓKÓv�ال شد:«د اين آيه سوآيه: «نفى سبيل»: از امام در مور.٤

�«ÚLÔRÚ4MsOÓÝ Ó³öO «،اهداه تسلط باز نخومنان ران نسبت به مؤاى كافر؛«هيچ گاه بر]١٤١ / ٤[النساء
ا دليلىب كند و او را در دليل ايمان مغلومن راند مؤد: «يعنى: كافر نمى تومود».امام فربو

ى كـهنباشد كه به سبب آن ظفر يابد و به تحقيق كه حق تعـالـى خـبـر داده اسـت از كـفـار
ان دليل وان به زيان پيامبراى كافرا كشتند خدا برا به ناحق كشتند و با اين كه آنها ران رپيامبر

٢٠ار نداده است».حجتى قر

:(ع)ضا  آثار امـام ر
سيده كه نه تنها داليل به ما ر (ع)ضاف ، از امام رم و معاراب مختل8 علوى در ابوآثار

ا كامأل به اثبـاتى او رتـرق و برار است. بلكه تفـوگـواتب علمى اين امام بـزركافى بر مـر
د داشتهجو و امامان شيعه و(ع)ى أهل بيت هنگى منسجم از سوكت فرساند. يك حرمى[ر

مانقعيت زجه به موفى كنند.آنان با توى مسلمين معران محور فكرا به عنو ر(ع)تا أهل بيت 
دند آنان در دفاع ازده است، عمل مى كـرايطى كه از نظر سياسى بر جامعه حاكم بوو شر

سالـتدانى كه رمينه شاگرائه مى دادند و در هميـن زجيهات عقلـى ارحقانيت اسالم، تـو
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اه باادى سياسى همرد، تربيت شدند. آزآنان دفاع عقالنى از دين و عقائد مذهب تشيع بو
عى كار آمدن بنى عباس در جامعه شـروهنگى كه با تضعي8 بنى اميه و ابتـداى روكار فر

د.ده بوا به بار آورد رد، نتايج خوشده بو
و(ص) ث علم پيامبـرار و(ع)انست ثابت كند كه أهل بـيـت د كه تو بو (ع)ضـااين امام ر

ه مى باشد و آنان اند كه پناهگاه  امـت وّل اللسـواقعى كالم خدا و حامل سنـت رمفسر و
اغ هدايت در ظلمت جهل و نادانى هستند.اهنماى ملت و چرر

ن و به به سبب جنگ هاى بين أمين و مأمـو(ع)ضا ان امامت امـام ردر قسمتى از دور
انىاوجى حاصل شد و أحاديث و أخبار فر فر(ع) ضا اليت عهدى  امام ر وiدنبال آن مسأله

فت.ار گرانش قرستدارس دوت در دستراز آن حضر
م دانسته اند.ا به دو مفهوعه مسائل در حديث شيعه رمحققين مجمو

ه.مرعى روزمسائل شرم:ّدونى. مومسائل آزل:ّ   او  
 به تدريـج(ع)ه ّنى: آن دسته از مسائلى است كه فقهاى أصحاب أئـممو.مسائل آز١

ن مى گذاشته اند.بايد گفت:موا به آزده و با استفاده از آن امامت، امامان شيعه راهم كرفر
ااالت زيادى رشناسان فقه و حديث، سؤع اصحاب اجماع و كارضوص اين مودر خصو

ده به پانز(ع)ضا ت رع آنها در عهد حضـردند كه مجموان مسائل امتحانى تدوين كـربه عنو
د.عى بالغ شده بوار مسأله شربه سى هز(ع) ادار و در عهد امام جوهز

االتى است كه شيعيان در مقام انجام تكالي8 دينىعى: آن دسته از سو.مسائل شر٢
 يا از طريق(ع)ه ّفيابى به محضر أئمده و با شرد نموخورد به آن برد با مخالفان خوخوريا در بر

(ع)ضا[سائلى كه از امام رعه كتب و را از امامان جويا مى شده اند.مجمومكاتبه،حكم آن ر

عى، تفسير، آيات ااالحكام و … است.سيده در قالب مسائل شربه ما ر

 (ع)ضاى امام رمنهج تفسير

اه آشكار و گشاده معنا شده است.منهج در لغت؛ «منهج» به ر
ى بر پايهى يا در انجام دادن كـارشن در تعبير از چـيـزش رومنهج در اصطـالح: رو

٢١سيدن به هدف مشخص.اى رمبادى و نظام معين بر

ى خاصىه تفسيـرده اند:شيونه تفسير كـرا اين گوى رمحققان معاصر،منهج تفسـيـر
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د در تفسيرى خواست كه مفسر بر اساس افكار و عقائد و تخصص علمى يا مكتب تفسير
٢٢د.آن به كار مى گيرآيات قر

ايى، و تصريح آياتجه به ادله عقلى، رو:با توآنو تفسير همه معانى قر(ع) ضاامام ر
تدند،حضرآن بـوگاه به همه معانى و تفاسير قـر كه آ(ص)ل سوت ركريمه، بعد از حضـر

ا داشته وان تفسير همه آيات كريمه ردند و توگاه بوآن آف قربه معار (ع) ه هدىّو أئم(ع) على
ده[اند.ا پاسخگو بوى رهر سؤپال تفسير

سند و آنانا از آنان بپرآن رايتى ديده نشده است كه معناى آيه اى از قردر هيچ خبر يا رو
ديد قطعى و تر(ع)ه علم امام ّجه به أدلان مانده باشند و اين مطلب با تواز پاسخ گويى ناتو

آن ود، كه همه تنزيل و تأويـل قـراياتى كه گذشـت داللـت دارخى از روناپذير است. بـر
ده امام بعد ازده به يـاز دريافت كر(ص)ل خـدا سو از ر(ع)ت علىفى كه حضـرم و معـارعلو

.٢٣فته استار گرم در اختيار آنان قرى، منتقل شده و همه آن علوايشان، يكى پس از ديگر
گاهى و علم كـامـلآن آاطن و تفاسيـر قـر بر تمام معانـى و بـو(ع)ضـا بر اين اساس امـام ر

داشتند.
فدم از طرمان و استعداد و صالحيت مـرايط حاكمان سياسـى زجه به شر البته با تـو
م نيست كه درلى معلـوت است.و از نظر كميت،متفـاو(ع)سيده از امامان ديگر تفسيـر ر

اهم شدهآن از امام فـرى تفسير همه قـراگيراى فرمينه بـرف و زطرانع بـرمانى همه مـوهيچ ز
انى كهده اند. البته به ميزدم تفسير كراى مرا برآن ران گفت همه قرى نمى توباشد. از اين رو

ده و به تفسيـر و بـيـان تـأويـل آنا بيان مـى كـرآن رده است. معانـى قـرضاع مسـاعـد بـواو
ىى نقل و يا در كتب تفسـيـرايى و تفسيرو بخشى از آن در ضمن كتـب روداختنـد.مى[پر

 در كتب(ع)ضا ب به امام رايات و تأليفات منسو.پس رو٢٤ى شده است ايى جمع آوررو
ىش تفسيرسيده است كه در ادامه به روايى جمع شده و به دست ما رى و رومختل8 تفسير

ه اى مختصر مى كنيم. اشار (ع)ضاامام ر
اسـاسف آن و يا برنه متعـار تفسير آيات الهى به گـو(ع)ضا ى امام رايات تفسيـردر رو

نه است:ى و نه تطبيقى و تأويلى مى گوييم چند گوآنچه كه ما به آن تفسير ظاهر
Ë«
Ò

ش عـقـلـى.م:روّش مأثـور.سـوم: روّآن.دوآن بـا آيـات قـرش تفـسـيـر قـررو:‰
ش تأويلى.روش تطبيقى. پنجم:م:روچهار
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ضيحتست از توه تفسير عبار اين شيو (ع)ضاايات امام رآن: در روآن به قرش قر رو.١
شنگراند روا، تا آنجا كه آيات مى تـوسيله آيات هم لفظ و هم محتـوو كش8 آيه اى بـه و

آنسد.آغاز و چشم انداز تفسير آيه بايد آيات قـرآيه[ها، باشد نوبت به ديگر منابع نمـى ر
فدار اينكشى، عالمه طباطبايى، طـر. دانشمندان زيادى از جمله إبن كثيـر، زر٢٥باشد

نظريه اند.
ى از امامسشگرايتى، پر:[در رو (ع)ضاى امام رآن در احاديث تفسيرآن به قرتفسير قر

انا بين دو نفر از پيامبرند كالم و رؤيت رسد به ما گفته شده است كه خداو مى پر(ع)ضا ر
ل خدا ساختهسوه را بهر و رؤيت ر(ع)سى ت موا نصيب حضـرده است.كالم رتقسيم نمو

ندآشفت و خداود. برد دارجوداشت كه شائبه تجسم در آن و از اين بر (ع)ضااست؟ امام ر
ىاند باور نمايد پيامبرشمندى مى تود:«آيا هيچ ارزموده و فرا از چنين انتسابى تنزيه نمور

)٦/١٠٣ (األنعـام،»ð ôÔbÚ—=ÔtÔÐ_« ÚBÓ—U «)١١ / ٤٢ى، (الشور» ÓOÚfÓ= ÓL¦ÚKt?ý ÓwÚ¡Ï�مبلغ آياتى از قبيـل «

»¹ ôÔ×DOÔÊuÓÐ tŽ KÚLÎU «،ا به چشمند راى جهانيان باشد و پس بگويد من خداو بر)١١٠ /٢٠(طه
دد.دم و علم من نسبت به او محيط گرت بشر مشاهده نمود ديدم و به صورس خومحسو

٢٦ند».ى مى سازده و چنين سخنانى بر زبان جارا نكرا پرواستى چرر

آن كريمش اين است كه قرد از اين رو: مقصو (ع)ضاايات امام رش مأثور در رو.رو٢
ان يكى از مهمترينايات به عنـواكه رود چرايات تفسير كرسيله اخبـار و روان به وا مى تور

ايىآن، تفسير روه هاى تفسير قرترين شيومنابع تفسير به شمار مى آيد. يكى از ريشه دار
اياتى اسـت كـه از آن و متن اصلـى آن رو(ص)ل خدا سـوا متصدى اصلـى آن راست. زيـر

نيز مطابق حديث ثقلين و ساير ادله(ع) مايات امامان معصوسيده است. روار به ما رگوبزر
ملحق به سنت است.
ده كـهايت كر رو(ع)انش از عـلـى  از پدر(ع)ضا ت رى از حضـرازـه رّحسن بن عبـدالـل

٢٧ل شد».ه من نازدربار] ١٠ / ٥٦اقعة،[الو»  ËÓ��«]ÐUIÔÊuÓد:« آيه شريفه:«موفر

–Ó“ «Ô�Úe�ÓX≈د:«كسى كه «مـو فر(ص)ل خدا سود:«رموانش فر از طريق پـدر (ع)ضاامام ر

—_«Ú÷Ô“ �ÚeÓ�«ÓNÓU? «انـدها خوآن راند، مانند كسى كه تمـام قـرتبه بخـوا چهار مـر  ر]١ / ٩٩لة،[الز
.٢٨باشد» 

ل خداى متعاله قودربار (ع) م على بن أبى طالبد:«پدرمو به اسنادش فر(ع)ضا امام ر
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د بتن عزيز مصر به نزدند: زمو،فر)١٢/٢٤س8 ،(يو» ÓuÚ√ ôÓÊÚ— Ó√ÓÐ ÈÔdÚ¼ÓÊUÓ— ÓÐÒt �مايد:«كه مى فر
سيد: ايـنس8 از او پرا ببيند. يوانست ما رشاند و سپس گفت: او مى تـوا پوفت و آن رر

س8 به او گفت: آيا ازا ببيند.يـوچيست؟ گفت: خجالت كشيدم از اين كه اين بت ما ر
د خجالت مى كشى و از كسى كه تمامى ندارد و نمى بيند و فايده و ضرركسى كه نمى شنو

ل خداى متعال كها مى داند خجالت  نمى كشى؟ اين است قوا آفريده و همه چيز رها رچيز
٢٩».ÐÔdÚ¼ÓÊUÓ— ÓÐÒtمايد: «مى فر

در بيان تفسير اجتهادى گـفـتـه:(ع)ضا ش عقلى و اجتهادى در تفسـيـر امـام ر.رو٣
عىاى آشكار شدن معانى آيات، نـول8 در آنها برى است كه مؤشده، آن دسته از تفاسير

٣٠ده است.اجتهاد و تالش علمى مناسب كر

[[[(ع)ضا امام ر)١٩ / ٦(األنعام،» ÔqÚ≈ ½]LÓ¼ UÔuÓ≈ �ÓtÏË ÓŠ«bÏË Ó≈½]MÐ wÓd¡ÍÏ4 L]ð UÔAÚd=ÔÊu در ذيل آيه «

ن تشبيه.د: نفى، تشبيه، و اثبات بدود دارجوش وحيد سه رودم در تواى مردند:« برموفر
اى اين كه خداى متعـالش تشبيه هم جايز نيسـت. بـرش نفى جايز نيسـت.و روپس رو

٣١ن تشبيه است».م اثبات بدوش سواه در روشبيه هيچ چيز نيست.و ر

ش نفى؛اد از روضيح داده است:مـرا اين چنين تـوش رعالمه طباطبايى اين سـه رو
دند وا اتخاذ كرش رله اين رونه كه معتزنفى معانى صفات از خداى متعال است همان گو

ل به اين كه معناىتيه به نفى آنچه مقابل آن است مانند قوگشت صفات ثبودر معناى آن بر
قادر اين است كه عاجز نيست و معناى عالم اين است كه جاهل نيسـت. مـگـر ايـن كـه

ش تشبيه اين استاد از روم تذكر داده است. مرش سو در رو(ع)د به آنچه كه امامع شوجور
اىد برى نيست.يعنى:ثابت مى شوا به غير او تشبيه كنند و مانند او چيزكه خداى متعال ر

ى كها از غير او جدا مى كند به طورد است، صفتى كـه او راو صفتى كه معناى آن محدو
ت ما باشد و اگر همه صفات او مانند صفات ما باشد و احتياج اوت او مانند قدراگر قدر

شاد از روتر از اين است. و مـرد و خدا براهد بـواجب نخـومانند احتياج ما باشـد پـس و
د و نفى كند از اواى او اصل معناى صفت ثابـت شـون تشبيه اين است كـه بـراثبات بـدو

د و حدقه، يعنى: صفت ثابت مى شـوست در ممكنات مخلون اوا كه مقارصيتى رخصو
٣٢دد».نفى مى[گر

 در تفسير(ع)ضا امام ر) ١٤٢ / ٤(النساء،» ¹ÔVÓœUŽÔÊuÓK�« ]tÓË Ó¼ÔuÓš ÓœUŽÔNÔrه آيه شريفه:« دربار



١٨٣ ٨٧ و ٨٦شمار�  (ع)چگونگى تفسير و امام رضا 

اات مى كند آنها رك و تعالى خدعه نمى كند، اما مجازد: «خداى تبارمواين آيه كريمه فر
٣٣اى خدعه شان».اى جزبر

مايد: مى[فر)١٥ / ٨٣(المطففين،»  Ó≈ ö½]NÔrÚŽ ÓsÚ— ÓÐÒNrÚ¹ ÓuÚ4Ó¾cÌ� ÓLÓ×Ú−ÔÐuÔÊuÓ= امام در تفسير آيه:«
شش مكانىشيده نشده اند منظور پوشان پودگارار از پرورّمايد: كفند مى فر«اين كه خداو

ند مكـانا خداود زيراهد بوار خوّده اى بين او و كفند در مكانى است و پـرنيست كه خداو
شـاندگاراب پرورد از ثودار ناپسند خـواسطه كـرد بلكه منظور اين است كه آنـهـا بـه وندار

٣٤مند».محرو

ش گفته شده:تفسيـر: در تعري8 ايـن رو (ع)ضاايات امام رش تطبيقـى در رو.رو٤
اه اهلش تنها از رى است و اين روش هاى تفسيرد يكى از رواه بيان مصاديق، خوآن از رقر

٣٥عايت شده است امكان پذير است».ى آنان رلى كه از سواعد اصوجه به قو و با تو (ع)بيت

د: آيه شريفه:مـوايت شده كه آن جناب فـر رو(ع)ضا ت رى از حضرازمحمـد راز أبو
»�«]cs¹Ó¹ ÔMÚHIÔÊuÓ√ Ó4ÚuÓ�«ÓNÔrÚÐ K�U]OÚqË ÓM�«]NÓ—UÝ dÒÎË «ÓŽÓ½öOÓWÎ «٣٦د آمد. فرو (ع) در شأن على)٢/٢٧٤ة،(البقر

 …»ýÓNbÓK�« ]tÔ√ Ó½]tÔ≈ ô �ÓtÓ≈ ôسيدم معنـاى: « پر(ع)ضـا ت ر مرزبان قمى گويد از حضـر
٣٧د:« يعنى: امام ».مو چيست؟فر)٣/١٨ان،(آل عمر

لم به ذكر است منظور از تأويل، مدلو: الز(ع)ضا ايات امام رش تأويلى در رو.رو٥
كى الفاظ و باالتـر از دراتر از معناى ظاهراقعيت هايى است باطنى و فـرلفظ حقائق و و

جى عينىده بلكه از امور خـارله اى لفظى نـبـوخى ديگر تأويل،مقـوعامه و در ديدگاه بـر
و پاكان است.(ع) مين ص معصونه تأويالت مخصوجه داشت كه اين گواست. بايد تو

شىده اند، روا بيان كرد كه تأويل آيات راياتى يافت مى شو رو (ع)ضادر بيانات امام ر
ك آيه است.هيافت به درعى ركه نو

ËÓ4Óð UÓ�ÚIÔjÔ4 sÚË Ó—Ó ÓWÌ≈ ¹ ôÓFÚKÓLÔNÓUسيدم آيه:«  پر(ع)ضا ت رحسين بن خالد گويد: از حضر

ËÓŠ ôÓ³]WÌ� þ wÔKÔLÓ U—_« Ú÷Ë Ó— ôÓÞÚVÌË Ó¹ ôÓÐUfÌ≈ � ô= w²Ó»UÌ4 Ô³sOÌå ،ت ؟ حضر)٦/٥٩(األنعام
ش سقط شده باشد و در هنگام سقط فريادىدكى است كه از شكم مادر» كوËÓ—Ó ÓWد: ««موفر

ش باشد و قبلندى است كه در شكم مادرد:«فرزمو» چيست؟فرËÓŠ ôÓ³]WÌنكند».گفتم:«
ضى گويد.عـراود». رآورعدش باشد سقط كند و در هنگام سقط فريـاد بـراز اين كه مـو

دند:«مضغة است و اين هنگامى است كه نطفـه درمود؟فر» چه معنا دارËÓ— ôÓÞÚVدم:«كر



١٨٤ (ع)علوم قرآن و امام رضا  سال�بيست و دوم

د؟» چه معنى دارËÓ¹ ôÓÐUfسد». گويد «د قبل از اين كه هيكل بچه به كمال برحم جاى گيرر
ح او پيدا باشد». گفتم:«فىارسيده باشد و تمام اعضا و جودكى كه به كمال رد: «كوموفر

٣٨د امام مبين است».[د:« در نزموكتاب مبين» چيست؟ فر

ÔqÚÐ HÓCÚqK�« ]tË ÓÐdÓŠÚLÓ²t� Ó³cÓ�pÓ سيدم تفسير «ضا پرت رمحمدبن فضيل گويد از حضر

�ÓKÚOÓHÚdÓŠÔ¼ «uÔuÓš ÓOÚdÏ4 L]¹ UÓ−ÚLÓFÔÊu«د وّاليت محمد:« به وموماييد؟ فرا بيان فرر) ٥٨ /١٠نس، (يو
٣٩د ».اهند آوردم در دنيا به دست خوا مرها رد بهترين خيرّآل محم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٤٨٩ /اده»  «محمد ز(ع)ضا  امام ر(ع)سى  .على بن مو١
 .٣٠٧ / ١،(ع)ضا . مسند االمام الر٢
.٣٠٩ /.همان ٣
.٣٠ / ٢.همان،٤
.٣٠٥ / ١ .همان،٥
.٣٠٧ / .همان ٦
.١٢٢ / ٢.همان،٧
.٣٢٣ / ١.همان،٨
.٣٢٩.همان،٩

.٣٠٣.همان،١٠
.١٦٦ / ١اشى،ّ.تفسير عي١١
.٣٢٤ / ١،(ع)ضا .مسند االمام الر١٢
.٣٤٨ /.همان ١٣
.٣٥١ /.همان ١٤
.١١٧ / ١اشى،ّ ؛تفسير عي٣١٦.همان،١٥
 تفسير التبيان.i.مقدمه١٦
.٣٥٩ / ١، (ع)ضا. مسند االمام الر١٧
.٣٤٠ / ١،(ع)ضا ؛مسند االمام الر١٥٦ / ١.الكافى،١٨
.١٣٦ / ١،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو١٩
.٤٥٣ / ٢.همان ،٢٠
.٢٣ /ة» طبرآن الكريم «أبوى فى تفسير القر.المنهج األثر٢١

.٢٨٤ / ١.الكافى،٢٢
.٧٧ / ١ى،.مكاتيب تفسير٢٣
.٦٧ /ى ايش هاى تفسيرش ها و گر.رو٢٤
.١٨ / ١ى «بابائى»،.مكاتب تفسير٢٥
.١٦ ـ ١٥ / ١، (ع)ضا.مسند االمام الر٢٦
.٣٧٦ /.همان ٢٧
.٣٠٦ /.همان ٢٨
ندگانى امام على بنهشى دقيق در ز؛پژو٣٧٤ /.همان ٢٩

.٤٠٣ / ١شى»، «شري8 القر(ع)ضا سى الر مو
.٢٥ / ١ى،.مكاتب تفسير٣٠
.١٢٣ / ٢،(ع) ضا.مسند االمام الر٣١
.٤١ / ٧ان،.الميز٣٢
هشى دقيق در؛پژو٣١٨ / ١،(ع)ضا .مسند االمام الر٣٣

.٤٥٧ / ١،(ع)ضا سى الرندگانى امام على بن موز
.٣٨١ / ١،(ع) ضا.مسند االمام الر٣٤
.١٤ / ١ان،.الميز٣٥
.٣٢٣ / ١،(ع) ضا.مسند االمام الر٣٦
.٣٢٤ /.همان ٣٧
ـ ٣٣٠ /.همان ٣٨  ٣٣١.
.٣٤١ /.همان ٣٩


