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Abstract:
Naba (the great news) is a section of Quran revealed upon the holy prophet
in Mecca. The initial verses revolved around the theme of the judgement day
and the resurrection day. The discourse of the section and the verses revealed
are in such a way that the concept of “the great news” in the second verse asks
a question about the judgement day. There are multiple hadiths in Imami
resources pointing to a truth other than what has otherwise been said. In
other words, the content of the hadith is in sharp contrast to the apparent
referent of the verse hence it is disputable. The current paper aims to investigate expalnatory referents of Hadiths as such. It adopts a content analytical
approach and inter-textual critical approach and addresses some possible
contradictions. It then analyzes the data obtained from these hadiths and
referents that make the interpretation of these hadiths possible. The findings
attest to the condtradiction between hadiths and the apparent meaning of the
verses. Other findings suggest that given the possible revelation of the hadith, the only solution to take is to define them in the light of internal referent
principle applied to Quran. Thus, the data for the narrative accounts that are
found in abundance in narrative records deemed as part of Imamie legacy in
interpreting Quran are the focus of the study. Indeed, to fathom and explain
such hadiths, it is imperative to cast a thorough look at the deep semantic
layers used specifically by Aul-Ul Beit.
ْ َّ
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1

الخالصة
ُ ّ
ّإن سـورة النبـأ مـن السـور المكيـة التـي اسـتهلت ببحـث القيامـة والمعـاد ،وبحسـب المسـتفاد مـن
نَّ ْ
السـياق ومفاهيـم اآليـات األخـرى ّ
<ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي�م> فـي اآليـة الثانية من السـورة هو
فـإن المـراد مـن
السـؤال عن القيامة ،لكن هناك روايات في المصادر الحديثية اإلمامية يسـتفاد من معطياتها بيان
مغايـر لهـذه الحقيقـة المذكـورة حـول اآليـة؛ وبهـذا نكـون أمـام إشـكالية وتناقـض بين محتـوى هذه
األحاديث والداللة الظاهرية لآلية ،ومن ثم فالهدف من تدوين هذه المقالة هو دراسة الدالالت
ً
اعتمـادا علـى منهـج تحليـل المضمـون والمناقشـة ّ
النصيـةّ ،
فنوهنا
البيانيـة لهـذا النحـو مـن الروايـات
إلـى بعـض اإلشـكاالت الممكنـة وعمدنـا إلـى تحليـل المعطيـات المسـتفادة مـن هـذه الروايـات،
ً
مضافـا إلـى الـدالالت التـي قـد تسـاعد علـى فهمها ،وخلصنا إلـى القبول بتعارض هـذه الروايات مع
المـراد الظاهـري مـن اآليـة ،وحينئـذ ال ّبـد مـن القـول :على فـرض الصدور المحتمل لهـذه الروايات،
ً
ّ
فالسـبيل الوحيـد لحـل هـذه اإلشـكالية تفسـير هـذه اآليـة وفقـا لقاعـدة الجـري الباطنـي (المصاديق
الباطنيـة) آليـات القـرآن الكريـم .ومـن هنـا ،أخضعنـا معطيات هـذه الروايات المبثوثـة في المصادر
ً
النقليـة علـى نطـاق واسـع والتـي تمثـل جانبـا مـن التـراث الروائـي اإلمامي في تفسـير القـرآن الكريم
إلى البحث العميق والتحقيق الدقيق .ومن الضروري االلتفات إلى المعاني الباطنية آليات القرآن
الكريـم التـي تحظـى بمكانـة ّ
خاصة في المنهج التفسـيري لدى أهـل البيت؟مهع؟ من أجل فهم هذه
الروايات وشـرحها.
ْ
نَّ
<ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي�م> ،الروايات التفسـيرية ،الجري الباطني ،والية
الكلمـات المفتاحيـة :القـرآن الكريـم،
اإلمـام علي؟ع؟.

 .1أســتاذ مســاعد فــي كليــة اإللهيــات والمعــارف اإلســامية ،مركــز بحــوث اإلمــام الصــادق؟ع؟ للعلــوم اإلســامية
فــي قــمhajmahdi133@chmail.ir .
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مهدی خوشدونی

چکیده
سوره نبأ از سور مکی قرآن کریم میباشد که با بحث قیامت و معاد آغاز شده است .سیاق و
نَّ ْ
<ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي� ِم> در آیۀ دوم این سوره ،سؤال از قیامت
مفاهیم آیات دال بر این است که منظور از
است؛ اما در منابع حدیثی امامیه روایاتی وجود دارد که دادههای حاصل از آنها ،بیانگر تبیینی
غیر از حقیقت یادشده دربارۀ این آیه است .ازاینرو محتوای این احادیث در تناقض با داللت
ظاهری آیه است و مورد اشکال میباشد .مقالۀ حاضر که با هدف بررسی داللتهای تبیینی
ایندست روایات نگارش یافته است ،با روش تحلیل محتوا و نقد درو نمتنی ،ضمن توجه
به برخی اشکاالت ممکن ،به تحلیل دادههای حاصل از این روایات و نیز داللتهایی که
امکان فهم این روایات را فراهم میکند پرداخته است .نتیجه آنکه ضمن قبول تعارض این
روایات با مراد ظاهری آیات ،باید گفت که بر فرض صدور احتمالی این روایات ،تنها راهکار
حل مشکل آن است که آنها را بر اساس قاعدۀ جری باطنی (مصادیق باطنی) آیات قرآن کریم
تشریح کرد .بنابراین دادههای این روایات که بهوفور در منابع نقلی موجودند و بخشی از میراث
روایی امامیه در تفسیر قرآن را به خود اختصاص دادهاند ،مورد توجه و تحقیق میباشند .البته
برای فهم و تبیین چنین روایاتی ،توجه به الیههای باطنی آیات قرآن کریم که در روش تفسیری
اهلبیت؟مهع؟ جایگاه ویژهای دارند ،ضروری است.
نَّ ْ
<ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي� ِم> ،روایات تفسـیری ،جری باطنی ،والیت و جانشـینی
کلیدواژهها :قرآن کریم،

امام علی؟ع؟.
* تاریخ دریافت1400/02/05 :؛ تاریخ پذیرش.1400/04/30 :
 .1اســتادیار ،پژوهشــکدۀ الهیــات و معــارف اســامی ،پژوهشــگاه علــوم اســامی امــام صــادق؟ع؟،
قــم ،ایــرانhajmahdi133@chmail.ir .
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مقدمه و بیان مسئله
تــ�اش برـــای فهـــم ژرف���ای کالم اله��یـ و زوایـــا و سطـــوح آیــ�ات ق���رآن کریم ،زمینهســـاز
شـــناخت عمیـــق و دقیق ایـــن مائدۀ الهی اســـت .بخشـــی از میـــراث تفســـیری قرآن
کری���م ،احادی�ثــ منتس���ب بـــه اهلبیـــت؟مهع؟ اســـت .ازایـــنرو تـــاش در فهمشـــان و
بهرهگی�رــی از آنهـ��ا در ص�وــرت لزـــوم ،اقدامیـــ پس���ندیده ،بلک���ه الزم بهنظـــر میآید .از
روایات تفســـیری یـــا بهطورکلـــی احادیثی کـــه از معصومـــان؟مهع؟ دربارۀ معـــارف قرآن
وارد ش���دهاند ،میتـــوان در فهمـــ ابع���اد مع�اــرف آیات قـــرآن بهرهمند شـــد یا آنهـــا را در
اســـتناد بـــه مبانی اعتقـــادی بـــهکار گرفت.
َّ

ْ

بخشـی از میـراث مذکـور ،روایاتـی اسـت کـه دربـارۀ تفسـیر آیـۀ ن
<ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي�م> 1آمـده

اسـت .ایـن روایـات کـه در منابـع امامیـه وارد شـدهاند ،دادههایـی ارائـه میکننـد کـه
بـا داللتهـای ظاهـری و تفسـیر آیـه در تعارضانـد .از آنجـاکـه ایـن قبیـل روایـات در
تفسـیر آیۀ مذکور به طور پرتکرار و در مصادر و منابع مختلف و با انتسـاب به چند تن
از معصومـان نقـل شـده _ بهطور یکـه چندیـن معصوم در روایات متعـدد تصریح دارند
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َّ

ْ

کـه مـراد از ن
<ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي�م> حضـرت علـی؟ع؟ یـا والیـت ایشـان اسـت_ فهـم حقیقـت

ای�ن دادهه�ا ب�رای قرآنپژوه�ان ض�روری ب�ه نظـر میرسـد.

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

مسـئلۀ اصلـی تحقیـق حاضـر کشـف رابطـه ،مقصـود و کارکـرد ایـن روایـات دربـارۀ آیـۀ
یادشـده اسـت .در بعضـی کارهـای علمـی _ پژوهشـی بـه صـورت سـلبی و انتقـادی یـا
ایجابـی و اثباتـی ،تنهـا بـا اشـارۀ مختصـر بـه ایـن روایـات ،دربـارۀ تفسـیر آیـه اظهارنظـر
شهـای تأو یـل قرآن تألیـف محمدکاظم شـاکر ،تنها با
شـده اسـت؛ چنانکـه کتـاب رو 
اشـاره بـه ایـن روایـات و بـا اسـتناد بـه سـخنان هاشـم معـروف حسـنی ،با موضع سـلبی
بـه نکوهـش ایـن روایـات میپـردازد .همچنین کتاب روششناسـی تفسـیر قـرآن تألیف
علـی نصیـری بـا موضعـی ایجابـی و البتـه تبیینی مختصر ،دادۀ حاصـل از این روایات
را صحیـح و دقیـق معرفـی میکنـد.
 .1نبأ.2 :

در حوــزۀ مق��االت علمیــ نی��ز تاکن��ون در زمین��ۀ ســورۀ نب��أ ،بهویــژه در زمینــۀ ســیاق آن،
کارهایـ�ی انجــام ش��ده اس��ت کــه مقال��ۀ «بررسـ�ی مقابل��های تحلیــل ســیاق ســورۀ "نبــأ"
در تفســیر المیــزان و یافتهه��ای زبانشناســی معاصــر» 1از جملــۀ آنهــا اســت؛ ولــی
ً
اصــوال رابطــۀ مســتقیم و معنــاداری ،جــز در موضــوع کلــی بحــث ،بــا پژوهــش پیــش رو
ندارنــد .در ایــن میــان ،تنهــا کار پژوهشــی نزدیــک بــه مقالــۀ حاضــر ،مقالـهای بــا عنــوان
َّ

ْ

«مفهومســنجی روایــی و زبانشــناختی ن
<ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي�م> در ســورۀ نبــأ» 2اســت کــه در

آن ادعــا شــده بــر اســاس مصــداق اکمــل ،تنهــا والیــت حضــرت علــی؟ع؟ مصــداق
ً
آیــه اســت .در روش و ادعــای مباحــث ایــن قرائــت از آیــه ،عمــا تنهــا مصــداق اتــم آیــه
تفس��یر صحی��ح دانستــه ش��ده و س��ایر قرائتهــا و تفســیرها از آیــه ،ناصــواب انگاشــته
یــا ناکامــل قلمــداد شــده اســت .بهتعبیــری ،تنهــا قرائــت امامیــه (آن هــم فقــط مأثــور)
تفســیر معتبــر از آیــه تلقــی شــده اســت .نتیجــه آنکــه ،هــر تفســیر و قرائتــی از آیــه ،جــز
آنچــه نویســندگان نوشــتار یادشــده اثبــات کردهانــد ،ناصــواب و نادرســت اســت .ایــن
بهنوع��ی ان��کار س��یاق و داللته��ای ظاه��ری آیـ�ه ،می��راث تفس��یری عقلگــرای امامیــه
و همچنیــن تفاســیر غیرامامیــه اســت .از نظــر نویســندگان مقالــۀ مذکــور ،تنهــا مــراد
َّ

ْ

دقیــق از ن
<ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي�م> یــک حقیقــت اســت و ایشــان تنهــا یــک مفهــوم را بــه عنــوان

قرائ��ت صحی��ح از آی��ه اثب��ات کردهان��د.
و خاصـه کـه مـورد اجمـاع مفسـران سـرآمد اسـت ،راهحـل تعـارض را جمـع بیـن ایـن دو

 .1ویسی،الخاص و دریس،فاطمه« ،بررسی مقابلهای تحلیل سیاق سورۀ "نبأ" در تفسیر المیزان
و یافتههای زبانشناسی معاصر» ،آموزههای قرآنی ،شمارۀ .24

نَّ ْ
<ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي�م>
.2 رحیمزاده ،سیدمسلم و میرزایی،محمد« ،مفهومسنجی روایی و زبانشناختی

در سورۀ نبأ» ،شیعهپژوهی ،شمارۀ .19

َّ

روای�ات تفس�یری از آی�ه اس�ت ،در م�واردی همپوشـانی رسـالتی دارنـد .بـر ایـن اسـاس،
ً
وجـه تمایـز ایـن پژوهـش بـا مقالـۀ یادشـده ،اتخـاذ رویکـرد و فراینـدی کاملا متفـاوت

ْ

ن�وع رویک�رد معرفیـ ک�رده اس�ت .نکتۀ دیگـر اینکه ،فرایند طیشـده در این دو پژوهش
ً
و محتـوای آنهـا کاملا متفـاوت اسـت؛ هرچنـد در هـدف ،کـه تقویـت فهـم مذکـور در

45
بازنگاهی به تفسير آيۀ ن
<ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي�م> در پرتو احاديث اماميه

امـا پژوهـش حاضـر ضمـن پذیـرش اعتبـار برای فهمهـای ظاهری از آیه در تفاسـیر عامه
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استـ .همچنینـ ش�ائبه جان�بداری و فهـم یکسـویه از آیـه کـه نسـبت بـه آن نوشـتار
مطـرح اسـت را برطـرف کـرده و امـکان جمـع بیـن انـواع فهـم ظاهـری و سـطح داللـی آیه
بـا سـطح مصداقـی را فراهـم سـاخته اسـت.
ازایـنرو میتـوان ادعـا کـرد کـه دربـارۀ ایـن روایـات تفسـیری ذیـل آیۀ یادشـده ،پژوهشـی
مسـتقل ،کامـل ،جامـع و دقیـق ،بـه نحـوی کـه بتوانـد جامـع همـۀ نظرهـا باشـد ،انجـام
نشـده اسـت .پژوهـش حاضـر از ایـن منظـر حـاوی نـوآوری اسـت.
در ایـن پژوهـش ،بـا هـدف فهـم معـارف ایـن احادیـث تفسـیری ،نخسـت بـه تفسـیر
و داللتهـای ظاهـری آیـه پرداختـه شـده اسـت .سـپس بـه منظـور کشـف مقصـود
دادههـای روایـی ،تمـام ایـن روایـات از لحـاظ محتوایی و دادۀ تفسـیری ،تحلیل داللی
شـدهاند و بـا توجـه بـه قاعـدۀ جـری و تطبیـق ،امـکان فهم یا عـدم فهم روایات تفسـیری
یادشـده و میـزان انطبـاق آنهـا بـا تفسـیر ظاهـری آیـه ،کنـکاش شـده اسـت.
نکتـۀ قابـل ذکـر اینکـه ،هـدف از مقالـۀ حاضـر بررسـی و تحلیـل محتوایـی ایندسـت
روایاـت اس�ت .ازای�نرو بررس�ی س�ندی تکتـک احادیـث اولویـت نـدارد و هـدف،
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بررسـی اعتبـار محتوایـی و داللـی آنهـا اسـت .البتـه بسـیاری از ایـن روایـات از اعتبـار
مصـدری نیـز برخوردارنـد .از سـویی بـا توجـه بـه کثـرت روایـات و تعـدد نقـل از سـوی
بسـیاری از ائمه؟مهع؟ با مفاهیمی یکسـان ،این روایات دسـتکم در حد اسـتفاضهاند
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و از مرتبۀـ اخب�ار آح�اد ت�ا حدـ ش�ایانی فاصل�ه گرفتهاند .عمدۀ اشـکال واردشـده بر آنها
نیـز از حیـث محتـوا اسـت .بـر همیـن اسـاس توجـه بـه دادههـای متنـی و محتوایـی در
روش تحلیـل محتوـا و فقهالحدیثـی ایـن روایـات ،اولویـت یافتـه اسـت.
نتیج�ه بهدس�تآمده آنکـه ،محتـوای ایـن روایـات در تعـارض ظاهـری بـا داللتهـای
آی�ه و س�وره میباش�د و بیش�ک ای�ن احادی�ث نمیتواننـد تفسـیری دقیـق از آیـه را بیـان
کننـد .امـا بـر فـرض صـدور این روایات ،تنهـا راهکار توجیه و تبیین آنهـا ،توجه به اصل
جریپذی�ری ق�رآن بهعنوـان ی�ک روش تفس�یری از اهلبیـت؟مهع؟ _ کـه در ادامـه توضیح
آن خواهـد آمـد _ و نیـز توجـه بـه الیههـای باطنـی و معـارف درونـی و غیرظاهـری آیـات
اسـت .بـر ایـن اسـاس میتـوان بـا تنقیـح منـاط ،حکـم آیـه و جـری باطنـی آن را از مـورد

نـزول آیـه ،کـه تردیـد در برپایـی قیامـت اسـت ،الغـای خصوصیـت کـرد و بـه هـر نـوع
سـؤال در مسـئلۀ موردتردیـد تعمیـم داد .در ادامـه نیـز آن را بـه مـوردی خـاص همچـون
تردیـد در مسـئلۀ والیـت و جانشـینی رسـول خـدا؟لص؟ جـری داد .بهعبارتـی میتـوان
گفـت کـه ائمـه؟مهع؟ بـا بهکارگیـری ایـن شـیوه در تبییـن آیـات قـرآن ،بـر مبانـی اعتقـادی
امامیهـ تأ کی�د ورزیدهانـد.

 .1بررسی تفسیر آیه و فضای نزول سوره
سـوره نبـأ از سـورهایی اسـت کـه مفسـران عامـه و خاصـه بـر مکیبـودن آنهـا اتفاقنظـر
َّ
َ َّ َ تَ َ َ ُ نَ َ نَّ ْ
ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي� ِم * ال ذ ِ� ي�
دارند 1.خداوند در آیات این سـوره میفرماید< :عم ي��ساءلو� * ع ِن�
ُه ْم ف��ه م�خُ تَ�ل فُ� نَ
و�>.
ِيِ
ِ

میت�وان دریاف�ت کهـ حقیق�ت ی�ا واقع�های مـورد سـؤال اسـت و سـؤالکنندگان ،اهـل
مک�ه یاـ ب�ه تعبی�ر صحیحتـر ،همـان مشـرکان سـاکن مکـه هسـتند 2.هرچنـد گفته شـده
کـه ممکـن اسـت غیرمشـرکان (مسـلمانان) هـم مـراد باشـند ،امـا بـا توجه به آیـات بعد،
َ

ُ

<� ت� َس َاءل نَ
همان مشـرکان مکه مرجع ضمیر َ
و�> میباشـند؛ چراکه سـياق سـوره ،سـياق
ي

جـواب اسـت و در ايـن جـواب هـم جانـب تهديـد و انـذار چربيـده اسـت .اینهـا همـه،
ايـن نظريـه را تأييـد مىكننـد كـه پرسشـگران ،كفـار مكـه بودنـد؛ همـان مشـركانى كـه
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3

دربـارۀ سـؤال یـا تعبیـر «نبـأ عظیـم» ،بیشـتر گفتهانـد کـه بـه احتمـال قـوی ،مطابـق آیات
بعد و فحوای سـوره ،سـؤال از قیامت و معاد یا به تعبیر معروف« ،حشـر و بعث» بعد از

َّ

بازنگاهی به تفسير آيۀ ن
<ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي�م> در پرتو احاديث اماميه

منكـر نبـوت و معـاد بودنـد ،نـه مؤمنـان و نـه كفـار و مؤمنـان هـردو.

 .1قمــی ،علــی بــن ابراهیــم ،تفســير401/2 ،؛ طوســی، محمــد بــن حســن ،التبيــان238/10 ،؛ 
طباطبایی ،محمدحســین ،المیزان158/20 ،؛ ســیوطی ،عبدالرحمن ،الدر المنثور305/6 ،؛
 فخــر رازی ،محمــد ،التفســیر الکبیــر5/31 ،؛ آلوســی ،محمــود ،روح المعانــي.201/15 ،
 .2فخــر رازی ،محمــد ،همــان6/31 ،؛ زمخشــری ،محمــود ،الکشــاف684/4 ،؛ طباطبایــی،
محمدحســین ،همــان.159/20 ،
 .3رک :آلوسی ،محمود ،همان202/15 ،؛طباطبایی ،محمدحسین ،همان.159/20 ،
 .4رک :فخــر رازی ،محمــد ،همــان6/31 ،؛ زمخشــری ،محمــود ،همــان؛ قطب ،ابراهیم حســین،

ْ

مـرگ منظـور اسـت 4.البتـه بعضـی نیـز ضمن تأییـد همین معنـا ،ممکن دانسـتهاند که

منظـور از مـورد سـؤال ،قـرآن باشـد؛ به ایـن بیان که قرآن ،خبری عظیمالشـأن میباشـد؛
زیـرا از توحیـد و صـدق رسـالت و مـواردی ازایندسـت خبـر میدهـد 1.امـا بـا توجـه بـه
ً
سـیاق آیـات ایـن سـوره ،قطعـا منظـور از نبـأ عظیـم و مـورد سـؤال ،همـان روز قیامـت
اسـت و سـایر نظرهـا دقیـق نیسـت .پـس مـراد از «خبـر عظيـم» ،خبـر بعـث و قيامـت
ً
اسـت؛ چراكـه قـرآن عظيـم در سـورههاى مكـى ،مخصوصـا در سـورههايى كـه در اوایل
بعثـت نـازل شـدهاند ،كمـال اهتمـام را نسـبت بـه اثبـات آن دارد .مؤيـد ايـن معنـا
سـياق آيـات ايـن سـوره اسـت كـه در آنهـا جـز بـه مسـئلۀ قيامـت و صفـات يومالفصـل
و اسـتدالل بـر حقيقـت و واقعيـت آن ،پرداختـه نشـده اسـت؛ چـون اشـاره بـه حقيقـت
معـارف اسلامى از لـوازم مسـئلۀ قيامـت اسـت كـه خـود از لـوازم جـزا و تكليـف اسـت؛
جـزاى اعتقـادات حـق و اعمـال صالـح و جـزاى كفـر و جرائـم عملـى .اگـر در سـوره بـه
صفـات يومالفصـل پرداختـه شـده ،تبعـى و بـه قصـد ثانـوى بـوده و غـرض اولـى بـدان
2

متعلـق نشـده اسـت.

نتیجـه آنکـه مشـرکان مکـه دربـارۀ قیامـت و حشـر انسـان در آن برهـه سـؤال میکننـد؛
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َّ

ْ

البتـه سـؤالی همـراه بـا تردیـد و انـکار .پـس منظـور از ن
<ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي� ِم> قیامـت اسـت.

 .2تبیین روایی امامیه از تفسیر آیه
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نَّ ْ
<ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي� ِم>
در احادیث تفسیری آیات نخست سورۀ نبأ (آیات اول و دوم) ،منظور از

والیـت حضـرت امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ دانسـته شـده اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه ،امـام
باقـر؟ع؟ در پاسـخ بـه سـؤالی از تفسـیر ایـن آیـه میفرماینـد:
َ
َ َ
َ َ ُ ْ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َّ ّ َ َ
َ
ُ َ َ
ـيعة َي ْسـألونك
الش
ع ْـن أ ِبـي َج ْعف ٍـر؟ع؟ قـال :قلـت لـه :ج ِعلـت ِفـداكِ ،إن ِ
َ َّ َ تَ َ ُ نَ َ نَّ ْ
ْ
َ َ
َْ
َ
ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي� ِم>؟ قـال« :ذ ِلـك
ـير ه ِـذ ِه ال َي ِـة< :عم ي��ساءلو� * ع ِن�
َع ْـن تف ِس
ِ
ْ ْ ُ َ ُْ ُ ُ َ َ
ُْ َ
َ ْ ْ ُ َْ ُ
«لك ِّنـي أخ ِب ُرك
ِإل َّـي ِإن ِشـئت أخ َب ْرت ُه ْـمَ ،و ِإن ِشـئت ل ْـم أخ ِب ْره ْـم» ث َـم قـالِ :
َ
َ
ساء ُل نَ
ب َت ْفسـير َها»ُ .ق ْل ُ
و�>؟ َق َـالَ :ف َق َـال«ِ :ه َـي ِفي أ ِميـر ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
<ع َّم يَ� تَ� َ
ين
ـت:
ِ
ِ ِ ِ
فــي ظــال القــرآن،3802/6؛ طباطبایی ،محمدحســین ،همان.159/20 ،
 .1طبرسی،فضل بن حسن ،مجمع البيان.639/10 ،
 .2طباطبایی ،محمدحسین ،همان.159/20 ،

َ َ َ
َ
ُ ُ
َ ْ
ٌ
ْ ْ
َ ُ
ان أ ِمي ُـر ال ُمؤ ِم ِني َـن؟ع؟ َيقـولَ :مـا ِهلل؟زع؟ َآيـة ِه َـي أ ك َب ُـر
اهَّلل َعل ْي ِـه ،ك
َصل َـوات ِ
َ
ْ َ َ َ
1
�ن ن َب ٍ�إ أ ْعظ ُ�م ِم ِّن�ي».
ِم ِّن�يَ ،و ل ِهلل ِم 
ابوحم ــزه گو ي ــد :ب ــه ام ــام باق ــر؟ع؟ ع ــرض ك ــردم :قربان ــت گ ــردم ،ش ــيعه از
شــما تفســير ايــن آيــه را میپرســند« :از چــه از يكديگــر میپرســند؟ از خبــر
بزرگــى میپرســند؟» .فرمودنــد :اختيــار بــا مــن اســت؛ ا گــر خواهــم ،بــه آنهــا
بگو يــم و ا گــر خواهــم ،نگو يــم .ســپس فرمودنــد :ولــى مــن تفســيرش را بــراى
توـــ میگو يمـــ .ع���رض كرـــدم« :از چ ــه از يكديگ ــر میپرس ــند»؟ فرمودن ــد:
اي ــن آي ــه در ب ــارۀ اميرمؤمن ــان صلواتاهَّللعلي ــه اس ــت .آن حض ــرت
گت ــر از م ــن نيس ــت و خ ــدا را خب ــرى
میفرمودن ــد :خ ــدا را آيـ ـهاى بزر 
بزرگتر از من نيست.

• ارزیابی و نقد تفسیری
محت�وای ای�ن حدی�ث از چن�د جهتـ قاب�ل اش�کال استـ .اساس�یترین اشـکالهای
وارد بـه ایـن نـوع تفسـیر از آیـه عبارتانـد از:
َّ

ُ

ْ َ ُ

یکـم :آیـۀ <ال ذ�� ه ْم ف��ه ُم�خ ت�ل ف� نَ
و�> نشـان میدهـد خبـر مذکـور (نبـأ عظیـم) مـورد
ِيِ
ِ
ِ ي

بحـث و اختلاف میـان مشـرکان و کفـار مکـه بـوده اسـت؛ درحالیکـه در آن زمـان هنوز
مسـئلۀ جانشـینی حضـرت علـی؟ع؟ مـورد بحـث و اختالفنظـر نبـوده اسـت (سـوره
رسـول خـدا؟لص؟ از همـان رو زهـای نخسـت اعلان عمومـی رسـالت خبـر میدهنـد،

اسـت.
دوم :سـیاق آیـات و مضامیـن آیـات بعـدی بـر ایـن داللـت دارنـد کـه در آیۀ مـورد بحث،
مـراد از «نبـأ» قیامت اسـت.
 .1صفــار،محمــد بــن حســن ،بصائــر الدرجــات ،ص 77؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،کافــی،
.514/1

َّ

نشـده بـود و بهتعبیـری مسـلمانان در اقلیـت بودنـد ،بحـث جانشـینی در اولویت نبوده

ْ

امـا درنهایـت میتـوان گفـت ،در دوران مکـی کـه هنـوز پایههـای حکومـت اسلامی بنـا
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مک�ی اس�ت) .اگرچ�ه پ�ارهای از روایـات عامـه و خاصـه از بحـث بـر سـر جانشـینی
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َ
َ ْ
ٌ
سـوم :در روایـت آمـده اسـت کـه حضـرت فرمودنـد«َ :مـا ِهلل؟زع؟ َآيـة ِه َـي أ ك َب ُر ِم ِّنـي َو ل ِهلل
ْ َ َ َ
ـن ن َب ٍـإ أ ْعظ ُـم ِم ِّنـي» .ایـن مطلـب پذیرفتنـی نیسـت ،مگـر آنکـه حضـرت علـی؟ع؟ را
ِم 
از همـۀ مخلوقـات خداونـد ،حتـی پیامبـر اکـرم؟لص؟ باالتـر بدانیـم! ازایـنرو بایـد ایـن
روایـت را بیانگـر غلـو و از اعتقـادات غلات و صوفیـه دانسـت 1.
از آنچ�ه بیـان ش�د ،دس�تکم اش�کال نخس�ت بدـون هیچـ تردیدـی صحی�ح بـهنظـر
میرس�د؛ چراکـه بیشـک ایـن تبییـن از آیـه بـا داللـت ظاهـری و تفسـیری آن تعـارض
ّ
دارد و نمیتوانـد تفسـیر دقیقـی از آیـه باشـد .مسـلم آن اسـت کـه ایـن سـوره مکی اسـت
و در آن زمـان ،نسـبت بـه اصـل نبـوت ،قـرآن کریـم و معـاد اشـکال و تردیـد میشـده
ً
اسـت و بحـث جانشـینی یـا اساسـا مطـرح نبـوده و یـا در اولویـت نبـوده اسـت.

 .3استنباط راهکار فهم داللتهای تبیینی احادیث در پرتو احادیث ائمه؟مهع؟
بیشک حدیث دومین منبع فهم دین و میراث پیامبر اسالم؟لص؟ و اهلبیت معصوم
آن حض�رت؟مهع؟ اس�ت .ازای�نرو همانگونـه کـه بـرای فهـم قـرآن کریـم نیازمنـد تبییـن و
تفسـیر آن هس�تیم ،در فهـم روای�ات و احادی�ث اهلبیـت عصمـت و طهـارت؟مهع؟ نیـز
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بـه تحلیـل ،تبییـن و تفسـیر نیازمندیـم .بنابرایـن پیـش از ورود مـوردی و جزئی به تفسـیر
روایـی ایـن آیـه ،الزم اسـت آشـکار شـود کـه راهـکار کلـی فهـم داللتهـای چنیـن نـوع
احادیث�ی در منط�ق اهلبیـت؟مهع؟ چگونـه اسـت.
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ائم�ه؟مهع؟ نی�ز برـ س�ختفهمی و مشـکلبودن برخـی سـخنان خـود ،در موارد پرشـماری
اشـاره کردهانـد؛ چنانکـه امـام باقـر؟ع؟ از قـول رسـول اکـرم؟لص؟ میفرمایند:
َ
ّ
ـث ِآل محم ـ ٍـد َصع ـ ٌ
ـب ُم ْس ـ َـت ْص َعب»؛ 2حدیـــث آلمحمد؟مهع؟
«إن حدي ـ
س ــخت و مش ــکلفهم است.
بـــر همیـــن پایـــه ،در احادیـــث متعـــددی بـــه لـــزوم درایـــت و فهـــم معاریـــض کالم
اهلبیـــت؟مهع؟ توســـط خـــود ایشـــان توجـــه داده شـــده اســـت .خطـــر عدم فهـــم دقیق
ُ
ســـخنان معصومـــان؟مهع؟ خطری اســـت کـــه همچون حرکت انســـان به ســـمت کفر و
 .1شاکر، محمدکاظم ،روشهای تأویل قرآن ،ص  175
.2 کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.331/2 ،

ضاللت تعبیر شـــده اســـت 1.پـــس در مجموع احادیث ائمه؟مهع؟ ســـخنان ســـخت و
مش���کلفهم و تعریضگونـــه وجـــود دارد.
از طرف�ی معصومـان در بیان�ات و عب�ارات مختل�ف بهصراحـت بیـان داشـتهاند کـه
بـرای قـرآن ظهـر و بطنـی اسـت و روایـات آنهـا نیـز کـه در زمینـۀ توضیـح آیـات قـرآن کریم
2

هسـتند ،ناظـر بـر ایـن حقیقتانـد.

دسـتهای دیگـر از روایاـت معصومـان ،ضمـن بیـان ظهـر و بطـن قـرآن یـا اشـاره بـه آن ،بـه
گوناگونی و تفاوت روایات تفس�یری ،حتی در مورد توضیح یک آیه ،بهصراحت اشـاره
دارن�د .در ایـن روای�ات بی�ان ش�ده اس�ت کـه روایـات تفس�یری هری�ک از اهلبیـت؟مهع؟
گوناگونانـد و همـه در یـک سـطح معنایـی نیسـتند و هـر کسـی نیـز توانمنـدی درک
سـطوح تفسـیری ائمـه؟مهع؟ را نـدارد 3.حتـی در مـواردی ائمـه؟مهع؟ شـاگردان خـود را
از اینکـه گمـان کننـد هـر آیـه ،فقـط یـک تفسـیر و معنـا دارد ،نهـی میکردنـد .ایشـان
ً
صراحتـا اعلام میکردنـد کـه در مکتـب تفسـیری مـا ،از کسـانی نباشـید کـه میگوینـد
تفسـیر آیـه همیـن اسـت و بـس.

4

از مجموع آنچه از احادیث معصومان؟مهع؟ گفته شد ،چنین بهدست میآید:
نخسـت آنکـه ،احادیـث معصومـان گاهـی صریـح یـا ظاهـر در معنـا نیسـتند و نیـاز بـه
درایـت و فهـم دقیـق دارنـد و نبایـد بـا عـدم درک ابتدایـی ،اصـل آنهـا را زیـر سـؤال بـرد.
تفسیر ظاهر و گاه ناظر به تأویل باطن آن است .بنابراین گاهی روایات معصومان؟مهع؟

منطبق شـود.
.1ر.ک :همان؛ صدوق،محمد بن علی ،عيون أخبار الرضا؟ع؟. 290/1 ،
 .2عیاشــی ،محمــد بــن مســعود ،تفســير11/1 ،؛ صفــار ،محمــد بــن حســن ،بصائــر الدرجــات،
.193/1
 .3عیاشی ،محمد بن مسعود ،تفسير1 2/1 ،؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.248/9 ،
.4ر.ک :همان.401/3 ،

َّ

طرفـی ،قـرآن پیوسـته سـاری و جـاری اسـت و هـر لحظـه میتوانـد بـر مصادیـق نوپدیـد

ْ

در صـدد بیـان بطـون آیـات قرآنانـد و ارتباطـی بـا داللتهـای ظاهـری آیـات ندارنـد .از
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دیگـر آنکـه ،احادیـث صادرشـده از معصومـان؟مهع؟ دربـارۀ تفسـیر قـرآن ،گاه ناظـر بـه
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از آنچـه تبییـن و تحلیـل شـد بـ ه دسـت میآیـد کـهباید راهحـل فهم احادیث تفسـیری
آیـات نخسـت سـوره نبـأ را در مباحـث باطـن قـرآن و قاعـدۀ جـری و تطبیـق کـه روش
تفس�یری خ�ود اهلبیـت؟مهع؟ اسـت جسـتجو کـرد.

 .4بررسی جایگاه و وضعیت احادیث واردشده در تفسیر آیه
اکن ـ�ون ک ـ�ه موض ــع کل ــی معصومـ��ان؟مهع؟ در ای ــنب ــاره مش ــخص ش ــد ،نی ــاز اس ــت ب ــه
طــور مــوردی ایــن نــوع تفســیر از آیــه ،مــورد فحــص قــرار گیــرد .نکتــۀ نخســت بــا توجــه
ب ــه آنچ ــه تحلی ــل ش ــد ای ــن اس ــت ک ــه ای ــن تفس ــیر از آی ــه ،فاق ــد انطب ــاق ص ــوری و
مفهوم ــی ب ــا داللته ــای ظاه ــری الف ــاظ آی ــات یادش ــده اس ــت .نکت ــۀ دوم ،موض ــع
اهلبی ــت؟مهع؟ اس ــت ک ــه در ی ــک دس ــتورالعمل کل ــی ،راه ــکار ع ــدم ان ــکار ابتدای ــی
ب ــه مح ــض برخ ــورد ب ــا چنی ــن احادیث ــی را مط ــرح میکنن ــد و بی ــان میدارن ــد ک ــه بای ــد
ب ــا بررس ــی دقی ــق ،حقیق ــت معن ــا مکش ــوف ش ــود .نکت ــۀ س ــوم بررس ــی م ــوردی چنی ــن
تفس ــیری از آی ــه اس ــت ت ــا مش ــخص ش ــود ای ــن ن ــوع تبیی ــن از آی ــه ،در زم ــرۀ معاری ــض
کالم و س ــطوح مختل ــف معنای ــی از آی ــه اس ــت ی ــا بهطورکل ــی فاق ــد هرگون ــه اصال ــت
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محتوای ــی در تبیی ــن آی ــه میباش ــد.
در نخســـتین اقـــدام ،ضـــروری اســـت بررســـی شـــود کـــه ایـــن نـــوع تبییـــن از آیـــات
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نخس ــتین س ــورۀ نب ــأ ب ــا چ ــه می ــزان گس ــتردگی در مناب ــع روای ــی امامی ــه مط ــرح اس ــت.
آی ــا در ح ــد ی ــک خب ــر منف ــرد اس ــت و در نق ــل ،متف ــرد میباش ــد ی ــا احادی ــث مش ــابه
دیگـــری نیـــز میتـــوان یافـــت؟ چنیـــن تبیینـــی از آیـــات نخســـتین ســـورۀ نبـــأ ،تنهـــا
توس ــط ی ــک معص ــوم نق ــل ش ــده اس ــت ی ــا س ــایر ائم ــه؟مهع؟ نی ــز تعبیره ــای مش ــابهی در
ای ــن زمین ــه دارن ــد؟ می ــزان اس ــتقبال و اعتم ــاد مص ــادر و مناب ــع متق ــدم ی ــا پراهمی ــت
حدیث ــی از چنی ــن تبیین ــی از آی ــه چق ــدر اس ــت؟ چنانچ ــه ای ــن تبیی ــن کث ــرت نق ــل
داش ــته باش ــد و احادی ــث مش ــابه دیگ ــری از معصوم ــان دیگ ــر ی ــا منبع ــی دیگ ــر موج ــود
باشـــد ،کنـــکاش بـــرای فهـــم حقیقـــت مقصـــود چنیـــن تبیینـــی از آیـــات ،ضـــروری
مینمایـ��د؛ چراکـ��ه میرـــاث تفس���یری محس���وب میش ـ�وند و نمیت���وان بهراحت ــی آنه ــا
را نادی ــده گرف ــت.

 .1-4کثرت نقلهای هممضمون
در یک تتبع ،برخی از مهمترین احادیثی که دادههای آنها بیانگر همان تبیین یادشده
است ،اما با الفاظ و عبارات مختلف در منابع متقدم آمدهاند ،عبارتاند از:
• عــن أبــي حمــزة الثمالــي قــال :ســألت أبــا جعفــر؟ع؟ عــن قــول اهلل تعالــى:
َ َّ َ تَ َ ُ نَ َ َّ
ال� َ�� ْال َع ظ��م * َّال ذ�� ُه ْم ف��ه ُم�خْ تَ�ل فُ� نَ
و�> ،فقــال :كان
<عم ي��ساءل
ِيِ
ِ
و� * ع ِن� ن ب ِإ ِ ي ِ
ِ ي
علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟ يقــول ألصحابــه :أنــا و اهلل النبــأ العظيــم الــذي
اختلــف فــي جميــع األمــم بألســنتها و اهلل مــا هلل نبــأ أعظــم منــي و ال هلل آيــة
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1
أعظــم منــي.
ّ ّ ُ ْ َْ
ُ
ْ
َ
ّ
• قال علي؟ع؟ :إ ِني ّ
َ ُ 2
الن َبأ ال َع ِظ ُ
الص ِديق ال كبر.
يم َو ِ
ِ
َ َّ َ تَ َ ُ نَ َ نَّ َ ْ
َْ َ
َ
َ َ َ
ظ
َ
ن
اهَّلل؟ع؟ ِفي قو ِل ِه تعالى< :عم ي��ساءلو� * ع ِ� ال� ب� ِإ� الع ِ� ي� ِم>،
• ع ْن أ ِبي ع ْب ِد ِ
َ َ َّ َ ُ ْ َ ُ ْ َ
َ َ ُ 3
يم :الولية.
قال :النبأ الع ِظ
َ
ُ
َ ْ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
الرضــا؟ع؟ ِفــي ق ْو ِلـ ِـه< :ع ّم يَ� ت� َ
ساءل َن
• َعـ ْـن أبــي ْال َح َســن ّ
و�ِ >...إلــخ ،قــال:
ِ
ِ ِ
َ ٌ َ ْ
ََ ٌَْ َ
َ َ َ ُ ُْْ
ّ
ّ
َ
َ
4
َ
َ
ُ
ُ
َ
قــال أ ِميــر المؤ ِم ِنيــن؟ع؟ :مــا ِهلل نبــأ أعظــم ِم ِنــي و مــا ِهلل آيــة أ كبــر ِم ِن ـي.
َ
الر َضــا َعـ ْـن َأبيــه َعـ ْـن َآبائــه َ
• َعـ ْـن أبــي ْال َح َســن َع ِلـ ّـي ْبــن ُم َوســى ّ
ــن
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
ِ ِ
ِ
ْ
َ َ
َ
َ
ــال َر ُسـ ُـول اهَّلل (ل َعلـ ّـي)َ :يــا َعلـ ُّـي! أ ْنــتَ
ْ
ال ُح َسـ ْـي ِن بـ ِـن ع ِلـ ّـي؟مهع؟ قــال  :ق
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ َ ْ ٍ َ َّ ُ ْ
َ ْ َ َّ ُ َ
ُح َّجـ ُـة اهَّلل َو َأ ْنـ َ
ـت َبـ ُ
الن َبــأ ال َع ِظيـ ُـم َو
اهَّلل و أنــت
اهَّلل َو أنــت الط ِريــق ِإلــى ِ
ـاب ِ
ِ
ْ
َأ ْنـ َ
ـت ِ ّ
5
الصـ َـر ُاط ال ُم ْسـ َـت ِقيم.
َ َّ َ تَ َ ُ نَ َ نَّ ْ
ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي� ِم
• ســألت أبا جعفر؟ع؟ عن قول اهلل؟زع؟< :عم ي��ساءلو� * ع ِن�
* َّال ذ�� ُه ْم ف��ه ُم�خْ تَ�ل فُ� نَ
و�> ،قــال :هــو علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟ ،ألن رســول
ِيِ
ِ
ِ ي
6
اهلل؟ص؟ ليـ�س فيـ�ه خالف.

ْ

احادیـث یادشـده نشـانگر ایـن حقیقتانـد کـه ایـن مضمـون و محتـوا کثـرت نقـل دارد
 .1کوفی ،فرات بن ابراهیم ،تفسير ،ص .533
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.90/15 ،
 .3همان.380/2 ،
.4 قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسير.401/2 ،
 .5صدوق ،محمد بن علی ،عيون أخبار الرضا؟ع؟.6/2 ،
 .6استرآبادی ،علی ،تأويل اآليات الظاهرة ،ص .734

و در مص�ادر روایـی ،زی�اد انعکـاس یافت�ه اسـت؛ بهطور یکـه در بحـار االنـوار بهعنـوان
یکـی از مجامـع روایـی ،بابـی تحـت عنـوان «بـاب أنه؟ع؟ النبـأ العظيم و اآليـة الكبرى»
(یعنـی بابـی کـه احادیـث آن بیانگـر ایـن حقیقتانـد کـه حضـرت علـی؟ع؟ «النبـأ
العظيـم» و «اآليـة الكبـرى» هسـتند) ترتیـب یافته و مرحوم مجلسـی در این باب ،یازده
حدی�ث از مناب�ع متق�دم دراینبـاره آورده اسـت .ایشـان در پایـان ایـن بـاب نیـز اذعـان

دارد کـه ایـن اخبـار ،از طـرق عامـه و خاصـه نقـل شـده اسـت 1.صاحب تفسـیر البرهان
ده روایـت در تفسـیر ایـن آیـات آورده کـه دادۀ نهایـی همـۀ آنهـا ایـن اسـت کـه منظـور
از نبـأ عظیـم ،والیـت حضـرت علـی؟ع؟ اسـت2.حسـکانی نیـز در شـواهد التنز یـل از
3

منابـع اهـل سـنت ،نقلـی مشـابه همیـن مضمـون دارد.
 .2-4تعدد نقل از معصومان؟مهع؟

از بررسـی منابـع حدیثـی امامیـه بـ ه دسـت میآیـد کـه ایـن نـوع تفسـیر از آیـه ،تنهـا
منتسـب بـه یـک معصـوم و خبـری واحـد نیسـت؛ بلکـه شـماری از معصومـان؟مهع؟
چنی�ن تبیینیـ را از آی�ات نخس�تین سوـره نبأـ داشتـهاند .دس�تکم نـام پنـج معصوم در
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ای�ن می�ان ب�هچشـم میخـورد کـه عبارتاند از :رسـول خدا؟لص؟ ،حضـرت علی؟ع؟،
امـام باقـر؟ع؟ ،امـام صـادق؟ع؟ و امـام رضـا؟ع؟.
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از طـرف دیگـر ،در سلسـلۀ راویـان ایـن احادیث ،نام صحابۀ بزرگ و نامداری مشـاهده
َ َ
َ ْ َ ُّ
ُ َ
َْ ُ
الث َما ِل�يَ ،ج ِاب�ر ْبـن َي ِز يـد ،أ َبـان ْبـن
میش�ود؛ کسـانی چ�ون :ال ْص َب�غ ْب ُنـ ن َباتـه ،ابوحم�زة
ْ
َ
َ
َ
َت ْغ ِلـبُ ،م َح َّم�د ْب�ن ْال ُف َض ْي�لَ ،
ـاد و ْابـن
ابوب ِصي�ر ،ال ُح َس ْـين ْبـن خا ِلـد ،ع ْب ِـداهَّلل ْبـن َح ّم ٍ
ِ
َ
ُ ّ
أ ِبـي ُع َم ْيـر .حتـی از تابعیـن صـدر اسلام و اهلسـنت کسـانی چـون علقمه و س ِـدی در
میـان راویـان حضـور دارنـد 4کـه بـه شـرط صحـت اسـناد ،میتوانـد نشـان از مقبولیـت
چنیـن گـزارۀ تفسـیریای از آیـه ،در بیـن صحابـۀ معصومـان؟مهع؟ باشـد.
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار.4-1/36 ،
 .2بحرانی ،هاشم ،البرهان.566-564/5 ،
 .3حسکانی ،عبیداهلل ،شواهد التنزيل.418/2 ،
 .4مجلسی ،محمدباقر ،همان.

 .3-4تعدد مصادر ،اعتماد متقدمین ،اعتبار مصادر
اینکـه چنیـن احادیـث و اخبـاری در چـه نـوع مصـادر و منابعـی گـزارش شـده اسـت،
خـود میتوانـد در میـزان اهمیـت و اعتبـار آنهـا مؤثـر واقـع شـود .چنانچـه اخبـاری در
منابـع معتبـر و پراهمیـت گـزارش شـده باشـد ،نشـان از اعتبـار مصـدر آن خواهـد بـود.

احادیـث یادشـده در ایـن پژوهـش ،در منابـع متقـدم و مهمـی چـون الکافـي ،بصائـر
الدرجـات ،عیـون اخبـار الرضـا؟ع؟ ،تفسـیر فرات کوفی ،تفسـیر قمـی ،الهداية الکبری
و تهذیـب االحـکام وجـود دارنـد 1.ازایـنرو بسـیاری از کتابهای مهـم و معتبر متقدم،
آنه�ا را نق�ل کردهانـد .شـیوخ بـزرگ و مهمـی از متقدمـان نیـز بـه آنهـا اعتماد و آنهـا را نقل
کردهانـد .از مهمتریـن آنهـا بزرگانـی چـون شـیخ مفیـد 2،مرحـوم کلینـی ،شـیخ صـدوق
و شـیخ طوسـی هسـتند؛ چنانکـه مرحـوم کلینـی در بخشهـای مختلـف الکافـي سـه
حدیث با اس�انید و الفاظ مختلف ،اما مضمون مش�ابه ،دراینباره آورده اسـت 3.این
اعتمـاد و پرشـماری ایـن دادههـای تفسـیری در روایـات ،باعـث شـده اسـت که شـاهد
تجمیـع چنیـن روایاتـی در بابـی خـاص در جوامـع متأخـر روایـی یـا ذیـل تفسـیر آیـات
نخسـتین سـورۀ نبـأ در تفاسـیر روایـی متأخـر باشـیم؛ همانگونـه کـه در منابـع متأخـر
7

همچـون شـواهد التنزیـل 4،البرهـان فـي تفسـیر القـرآن 5،نـور الثقلیـن 6و بحـار االنـوار
آنه�ا را نق�ل کردهان�د.

 .4حسکانی ،عبیداهلل ،همان.417/2 ،
 .5بحرانی ،هاشم ،همان.15/3 ،
 .6حویزی ،عبدعلی ،نور الثقلين.491/5 ،
 .7مجلسی ،محمدباقر ،همان.352/24 ،

َّ

 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان 514/1 ،و  379/2و .58/15

ْ

 .2مفید ،محمد بن محمد ،المزار ،ص .78
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بازنگاهی به تفسير آيۀ ن
<ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي�م> در پرتو احاديث اماميه

 .1کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،کافــی5 14/1 ،؛ صفــار ،محمــد بــن حســن ،بصائــر الدرجــات ،ص
 77؛ کوفــی ،فــرات بــن ابراهیــم ،تفســير ،ص  533؛ اســترآبادی ،علــی ،تأو يــل اآليــات الظاهــرة،
ص 733؛ کفعمــی،ابراهیــم ،مصبــاح ،ص 684؛صــدوق ،محمــد بــن علــی ،عيــون أخبــار
نطــاوس ،علــی
الرضــا؟ع؟6/2 ،؛ طوســی ،محمــد بــن حســن ،تهذيــب األحــكام146/3 ،؛اب 
بــن موســی ،إقبــال األعمــال.476/1 ،
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 .4-4کثرت اسانید و طرق مختلف
نکتۀ قابل توجه دیگر آنکه ،این روایات دارای اسـانید مختلف و پرشـماری هسـتند؛
ً
چنانکـه هریـک بـا طـرق مختلـف و غالبـا متفـاوت در ایـن جوامـع حدیثـی نقـل
ش�دهاند .ب�ه تعبیـری هریـک از ایـن مصـادر روایـی بـا توجـه بـه معصومـی کـه آن را بیـان
داشـته ،دارای سـند خـاص خـود اسـت و همـۀ آنهـا بـا یـک زنجیرۀ سـند یا طرق مشـابه
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یـا نزدیـک بـه هـم نقـل نشـدهاند .نمونههایـی از این اسـانید در ادامه آورده شـده اسـت:
َ َ
َّ َ
ْ ُ
َ
َ
• َق َـالَ :ح َّد َث َنـا ُف َـر ُ
ات ْب ُـن ِإ ْب َر ِاهي َـم الك ِوف ُّـي [قـالَ :حدث ِنـي َج ْعف ُـر ْب ُـن ُم َح ّم ٍـد
َ
ْ
َ َ
َّ َ
َْ
َ ُ
َ
الف َـز ِار ُّي قـالَ :حدث َنـا ُم َح ّمـد ْب ُـن ال ُح َس ْـي ِن َع ْـن ُم َح ّم ِـد ْب ِـن َحا ِت ٍـم] َع ْن أ ِبي
َ ْ َ َ ُّ
1
الث َما ِل ّـي. ...
حمـزة
ِ
َ
َ َْ َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َ
ُ
َ
ُ
• ُم َح ّمـد ْب ُـن َي ْح َيـى ع ْـن أح َمـد ب ِـن م َح ّم ٍـد ع ْـن م َح ّم ِـد ب ِـن أ ِبـي ع َم ْي ٍـر أ ْو
َ
َ
ُْ َ
َ
2
غ ْي ِـر ِه َع ْـن ُم َح ّم ِـد ْب ِـن الفض ْي ِـل َع ْـن أ ِبـي َح ْم َـزة. ...
ُ َ َّ ُ ْ ُ َ ّ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ّ ْ ُ َ َ َ َّ
يم ّـي،
التم
• محمـد بـن ع ِلـي ب ِـن معم ٍـر ،عـن محم ِـد ب ِـن ع ِلـي ب ِـن عكابـة
ِ ِ ِ
ِْ َ
َ َ
َ ْ ُ َ ْ ْ ِ َّ ْ ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ّ
ّ
عـن الحسـي ِن ب ِـن النض ِـر ال ِفه ِـر ِي ،عـن أ ِبـي عم ٍـرو الو ز ِاعـي ،عن عم ِـرو ب ِن
ِ
َ
3
ِش ْـم ٍرَ ،ع ْـن َج ِاب ِـر ْب ِـن َي ِز يـد. ...
َّ
ْ
َ َ
َ
َ
َ
• ال ُح َس ْـي ُن ْب ُـن ُم َح ّم ٍـدَ ،ع ْـن ُم َعلـى ْب ِن ُم َح ّم ٍدَ ،ع ْن أ ْح َمـد ْب ِن ُم َح ّم ٍدَ ،ع ِن
ْابـن ه َلالَ ،ع ْـن َأبيهَ ،ع ْن َأبي َّ
الس َـفا ِتجَ ،ع ْـن َأبي َ
4
ير. ...
ص
ب
ِ
ِ ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ٍ
َ ِ
َّ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
• َحدث َنـا َح ْم َـزة ْب ُـن ُم َح ّم ِـد ْب ِـن أ ْح َمـد ْب ِـن َج ْعف ِـر ْب ِـن ُم َح ّم ِـد ْب ِـن ز ْي ِـد ْب ِـن
َ
ُ
َعل ّـي ْبـن ْال ُح َس ْـين ْبـن َعل ّـي ْبـن َأبـي َ
ـب؟مهع؟ ِبق َّم ِفي َر َج ٍب َس َـنة ِت ْسـع
ل
ا
ط
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ٍ
ِ ِ ِ
ٍ
َ َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ََ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
اس ٍـر الخ ِاد ِم ع ْن أ ِبي ال َح َس ِـن
َو ثل ِثي َـن َو ثل ِث ِمائ ٍـة قـالَ :حدث ِنـي أ ِبـي ع ْـن َي ِ
َ
ْ
َ َ
ّ َ
َ ْ ُ َ
الرضـا َع ْـن أ ِب ِيه َع ْن َآبا ِئ ِه َع ِن ال ُح َس ْـي ِن ْب ِـن َع ِل ّي؟مهع؟ قال:
ع ِل ِ ّـي ب ِـن موسـى ِ
ٍ
ُ
َ َ
5
قـال َر ُسـول اهَّلل؟لص؟. ...
َ َ
َ َ
َ
ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ َّ
ـاس؟حر؟ َع ْـن أ ْح َمـد ْب ِـن ِإ ْد ِر ي َـس َع ْـن ُم َح ّم ِـد ْب ِـن أ ْح َمـد
• محمـد بـن العب ِ
 .1کوفی ،فرات بن ابراهیم ،همان ،ص .533
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.514/1 ،
 .3همان.58/15 ،
 .4همان.379/2 ،
 .5صدوق ،محمد بن علی ،همان.

ُْ َ
َ
َ
َ
اش ٍـم ِب ِإ ْس َـن ِاد ِه َع ْـن ُم َح ّم ِـد ْب ِـن الفض ْي ِـل. ...
ْب ِـن َي ْح َيـى ع ْـن ِإ ْب َر ِاهي َـم ْب ِـن ه ِ
َّ َ َ ُ
َ
َ َ َ
َ ََ َ
اهَّلل ْب ِـن َح ّم ٍاد
• َحدث َنـا أ ْح َمـد ْب ُـن ه ْـوذة ع ْـن ِإ ْب َر ِاهي َـم ْب ِـن ِإ ْس َـحاق ع ْـن ع ْب ِد ِ
َْ
َ ْ ََ
2
ـان ْب ِـن تغ ِلب. ...
عـن أب ِ
ْ
ْ
ْ
َ َ
َّ َ
َ ُ
• ال ُح َس ْـي ُن ْب ُـن ال َح َس ِـن ال ُح َس ْـي ِن ُّي قـالَ :حدث َنـا ُم َح ّمـد ْب ُـن ُم َوسـى
ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ ْ
َ َ
َّ َ
ـان ال َو ِاس ِـط ُّي قـالَ :حدث َنـا َع ِل ُّـي ْب ُـن
الهمدا ِن ّـي قـال :حدثنـا ع ِل ّـي بـن حس
ْ
ْ
3
ال ُح َس ْـي ِن ال َع ْب ِـدي. ...
َ َ
َ َ َ
َ
َ ْ َْ
َ َّ
اب َم ْولنـا أ ِبـي ِإ ْب َر ِاهي َـم ُم َوسـى ْب ِـن َج ْعف ٍـر َو أ ِبـي َج ْعف ٍـر
• عب ِـد الق ِاه ِـر بـو ِ
َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ ْ
َ
ـان ال َو ِاس ِـط ُّي
ُم َح ّم ِـد ْب ِـن َع ِل ّـي؟امهع؟ قـال :حدثنـا أبـو الحس ِـن ع ِل ّـي بـن حس
ٍ
ْ
ََ َ َ َ َ
َّ َ
ِب َو ِاس َـط ِفـي َس َـن ِة ثلاث ِمائ ٍـة قـالَ :حدث ِنـي َع ِل ُّـي ْب ُـن ال َح َس ِـن ْب ِـن َع ِل ّـي
ٍ
ْ
ُ َ َ
َّ َ
َ
َ
ُ َ َ
4
ـادق؟ع؟. ...
اهَّلل َج ْعف َـر ْب َـن ُم َح ّم ٍـد الص ِ
ال َع ْب ِـد ّي قـالَ :س ِـم ْعت أ َبـا ع ْب ِـد ِ

1

همانطور که مشاهده شد ،تمام این زنجیرههای نقل حدیث ،متفاوتاند و بهتعبیری،
راویـان مختلفـی دارنـد؛ بـه عنـوان نمونـه ،شـخصی چـون کلینـی سـه حدیـث آورده که
هریک طرق جداگانهای دارند .هرچند اشکال به بعضی از افراد حاضر در سندها وارد
اسـت و بعضـی رجـال سـندها دچـار نقیصـه هسـتند ،امـا طریـق ایـن روایـات تنها یک
زنجیـرۀ سـند نیسـت و تعـدد طریـق و نقلهای گوناگون ،خبـر را از واحدبودن درآورده و
ایـن مشـکل را تـا حـدی قابلاغمـاض سـاخته اسـت .اگـر در دانـش مصطلحالحدیـث
نـه یـک نقـل مفـرد .البتـه بعضـی از اسـانید آن هـم معتبـر اسـت؛ چنانکـه آخریـن سـند
کـه در اعمـال عیـد غدیـر اسـت ،از سـوی ابنطـاوس صحیـح شـناخته شـده اسـت:

57

َّ

بازنگاهی به تفسير آيۀ ن
<ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي�م> در پرتو احاديث اماميه

چنین خبری متواتر شناخته نشود ،دستکم میتوان آن را یک خبر مستفیض دانست،
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األسانيد.

5

 .1استرآبادی ،علی ،تأويل اآليات الظاهرة ،ص .733
 .2همان ،ص .734
.3 طوسی ،محمد بن حسن ،تهذيب األحكام.146/3 ،
.4 ابنطاوس ،علی بن موسی ،إقبال األعمال.479/1 ،
.5همان.

ْ

فصـل فيمـا نذكـره مـن عمـل العيـد الغديـر السـعيد ممـا روينـاه بصحيـح

 .5-4شواهد و مؤیدات مضمونی (ادعیه و اشعار)
بحثـی دیگـر کـه میتوانـد بـه اعتبـار مضمونـی روایـات کمـک کنـد ،وجـود شـاهد یـا
مؤیـدات مضمونـی دیگـر در سـایر کتابهـا اسـت .ایـن مؤیـدات میتواننـد حدیثـی،
ادعی�های ،تاریخـی یـا حتـی شـعری باشـند کـه محتـوای آنهـا ،تأییـدی بـر مضمـون
روایـت باشـد.
بسـیاری از ادعیـه و مضامیـن مشـهوری کـه مـورد اقبـال علمـای امامیـه بـوده اسـت،
مضامینـی منطبـق بـا روایـات یادشـده دارند؛ همچـون عبارات ذیل کـه در کتابهای
مشـهور ادعیـه ،ذیـل اعمـال ذیحجـه و روز غدیـر یـا دعـای افتتـاح نقـل شـدهاند کـه
ََ

ْ

َّ

ْ

ُ

در همـۀ آنهـا ،از حضـرت علـی؟ع؟ بـا عنـوان <ال نّ� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي� ِم * ال ذ ِ� ي� ُه ْم ِف� ي� ِه ُم�خ تَ� ِل ف� نَو�> یـاد
شـده است:
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َ
ُ َ َّ
ْ
َ
ً
َ
ْ ْ
َْ
• َع ِل ٌّـي أ ِمي ُـر ال ُمؤ ِم ِني َـن َع ْبـدك ال ِـذي أن َع ْم َت ِب ِه َعل ْي َنا َو َج َعل َت ُـه َآية ِل َن ِب ِّيك
َّ َ
َ
1
َو َآي َت َك ْال ُك ْب َرى َو ن
<ال� َب� أ� ْال َع ظ ِ� ي� َم * ّال ذ ِ�� ُه ْم ِف� ي� ِه ُم�خْ تَ� ِل فُ� ن
و�> .
ي
َّ
َ َّ ْ
ْ
َ ْ ُ
ً
ً
َ
ُ
م * ال ذ ِ� ي� ه ْم
• َج َعل َت ُـه َآيـة ِل َن ِب ِّيـك َو َآيـة ِم ْـن َآيا ِتـك الك ْب َـرى َو <ال ن� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي� ِ 
ف��ه ُم�خْ تَ�ل فُ� نَ
2
و�>.
ِيِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ّ
ّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
ـول َر ّب ال َعال ِم َ
ُ
َُ
ُ ّ
يـن
• اللهـم ص ِـل علـى ع ِل ٍ ّـي أ ِمي ِـر المؤ ِم ِنيـن و و ِص ِ ّـي رس ِ ِ
َ
َ ْ ُ
َ َ َ َ ْ َ
َ
َ
َ
َع ْب ِـدك َو َو ِل ِّيـك َو أ ِخـي َر ُسـو ِلك َو ُح ّج ِتـك َعلـى خل ِقـك َو َآي ِتـك الك ْب َـرى
نَّ ْ
4 3
<ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي�م>. -
َو
َ ْ َ ْ
َ َ
َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ّ َ ْ َ ّ َ َّ َ َ َ َ
اهَّلل َعلى الخل ِق
• السلام عليك يا س ِـيد الو ِص ِيين
السلا ُم عل ْيك َيا ُح ّجة ِ
ُ
َ
ّ
ْ
أ
نَّ
َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ
<ال� َ�� ال َع ظ�� ُم * ال ذ�� ُه ْم ف��ه ُم�خْ تَ�ل فُ� نَ
ـك َأ ُّي َ
و� > َو
ـا
ه
أجم ِعيـن السلام علي
ِيِ
ِ
ِ
ي
ِ
ب
ي
ّ ّ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ َُ
َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ّ َُ
الص ِديـق ال كبـر السلام عليـك أيهـا
عنـه مسـئولون السلام عليـك أيهـا ِ
َ
َ َ ُ ََ َ َ
5
�ك َي�ا أ ِم َ
ْال َف ُ�ار ُوق ْال ْع َظ ُ�م ّ
ي�ن اهَّلل.
السلام عل ْي

 .1کفعمی ،ابراهیم ،مصباح ،ص .684
.2 ابنطاوس ،علی بن موسی ،همان.
 .3عبارت مذکور در دعای افتتاح.
 .4ابنطاوس ،علی بن موسی ،همان.60/1 ،
.5 مفید ،محمد بن محمد ،المزار ،ص .78

َّ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ ّ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ ُ
ـت َر ّب َنـا َو
• اللهـم بلـى ش ِـهدنا ِبم ِنـك و لط ِفـك ِبأنـك أنـت اهَّلل ل ِإلـه ِإل أن
ْ
ُ َ َّ ٌ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ُّ َ َ َ ٌ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ
ْ
ين َو ال ُح ّجـة ال ُعظ َمى َو
محمـد عبـدك و رسـولك ن ِبينـا و ع ِلـي أ ِميـر المؤ ِم ِن
َّ ُ
ُ
َ
َ
م * َّال ذ�� ُه ْم ف��ه ُم�خْ ت�ل ف� نَ
<ال� َب� أ� ْال َع ظ ِ� ي� ُ
1
ك ْال ُك ْب َرى َو ن
و�>.

َآي ُت 
ِيِ
ِ
ِ
ي
ن دعاهـــا و
بنابرایـــن بهجـــز روایـــات یادشـــده ،مؤیدهـــای دیگـــری در قالـــب مضامیـــ 

زیارتنامههـــا در بیـــن امامیـــه وجـــود دارنـــد کـــه از ادعیههـــای مشـــهورند.
علاوه ب�ر مؤی�دات دعای�ی ،در اش�عار دوسـتداران اهلبیـت؟مهع؟ و غیـر آنهـا در عصـر
حضـور ائمـه؟مهع؟ نیـز چنیـن مؤیداتـی یافـت میشـود؛ چنانکه عمرو عـاص (م  64ق)
ْ ْ
در قصی�دهای کـه معـروف اسـت بـه «ال ُجل ُج ِل َّيـة» ،معاویـه را مخاطـب قـرار میدهـد و
دربـارۀ حضـرت علـی؟ع؟ اینگونـه میسـراید:
ْ
َ َ َ
ن َص ْرناك ِم ْن َج ِهل َنا َيا ْاب َن ِه ْن ٍد
همچنین در جایی دیگر اینگونه آمده است:
ْ
ُ َ َّ ُ ْ
َ
ْ
ُْ ُ ُ
2
َو َب ُ
اهَّلل َو انق َط َع ال ِخ َطاب
الن َبأ ال َع ِظي ـ ُـم َو فلك نـ ــوح
هو
اب ِ
ٍ
دیگـر اینکـه ،ابنشهرآشـوب در مناقـب (قـرن ششـم) شـعری از ابوالفتـح محمـد بـن
َ
َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ
الن َب ِإ ال ْعظـ ِـم الفض ِ 
ل
َعلـ ــى

سـابور ی آورده اسـت بـا ایـن عبـارات:
ٌ ََ
ـب
ابن ِأب ــي طال ـ ـ ٍ
سالم عل ــى ِ
َ
سـ ـ ـ ـ ٌ
ـالم مـ ــن اهلل مـ ــا غـ ـ َّـر َد ْت

َ
ُ َ
الم ْعل ِ م
س
أ ِخي
الحرب و ِ
ِ
الفار ِ
حمـ ـ ٌ
َ 3
ـام عل ـ ــى النبأ األعظم

اسـت و دیگـران در آن اختلاف دارنـد) وجـود دارد.

معصومــان؟مهع؟ بایــد گفــت:
ً
اوال ،ایــن تبییــن از آیــه توســط ائمــه؟مهع؟ ،دارای کثــرت نقــل اســت و ایــن منقــوالت،
 .1طوسی ،محمد بن حسن ،تهذيب األحكام.146/3 ،
 .2حسکانی ،عبیداهلل ،شواهد التنزیل ،418/2 ،پاورقی.
 .3ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب.320/1 ،

َّ

در جمعبنــدی تبییــن مذکــور از آیــات نخســت ســورۀ نبــأ در روایــات منتســب بــه

ْ

 .6-4جمعبندی جایگاه روایات
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پـس در اشـعار عـرب نیـز چنیـن محتوایـی (کـه حضـرت علـی؟ع؟ مصـداق نبـأ عظیـم
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منتســب بــه تعــداد پرشــماری از معصومــان؟مهع؟ میباشــند و حدیــث مفــرد نیســتند؛
حتــی میتــوان گفــت در حــدی باالتــر از خبــر مســتفیض هســتند .پــس ایــن اخبــار،
طــرق مختلــف و کثــرت اســانید دارنــد کــه خــود ،یــک قرینــه و مؤید محســوب میشــود.
ً
ثانیـا ،در مصـادر و منابـع متعـددی کـه تعـدادی از آنهـا معتبـر و بااهمیـت میباشـند،
نقـل شـدهاند .بـزرگان امامیـه بـه مضامیـن آنهـا اعتمـاد کردهانـد و آنهـا را در مصـادر
متق�دم و متأخرـ مه�م و مورداعتم�ادی نق�ل کردهانـد .ازایـنرو دربارۀ این اخبـار میتوان
ادعـای اعتبـار مصـدری کـرد.
ً
ثالثا ،مضامین این احادیث در ادعیۀ مشـهور و بعضی از ابیات شـعرا مؤیداتی دارند.
ایـن حقیقـت نیـز قرینهای بر احتمال صدور چنین اخباری از معصومان؟مهع؟ اسـت.
بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت ،ضــروری اســت بــه جــای رد و انــکار چنیــن تبیینهایــی
کــه بــا مقصــود ظاهــری آیــات مخالفانــد ،بــه فحــص و بررســی بــرای فهــم چیســتی و
مقصــود معصومــان؟مهع؟ از ارائــۀ چنیــن دادههایــی مبــادرت شــود و از ایــن اخبــار ،کــه
دسـ�تکم بخشــی از میرــاث روایــی و تفس�یـری امامی��ه محســوب میش��وند ،بهراحتــی
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عبــور نکــرد.

 .5راهکار فهم و تبیین روایات تفسیری آیه
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بــا توجــه بــه جایــگاه و وضعیــت ایــن احادیــث در منابــع روایــی _ کــه بررســی و تبییــن آن
گذشــت _ و گســتردگی آنهــا در منابــع روایــی امامیــه ،نادیدهگرفتــن ،غلطپنداشــتن،
ان��کار و رد آنهـ�ا در تبیینــ آی�هـ ،بهســادگی امکانپذیــر نیســت .بهعبارتــی اثبــات
جعلیــ و موض��وع بـ�ودن چنیـ�ن روایات��ی ،ســخت بـ�ه نظــر میرســد .پــس میبایســت بــا
وج��ود مخالفــت صوــری روای��ات ب��ا ظاه��ر آیـ�ه ،در بدبینانهترینــ و س��ختگیرانهترین
حالــت ،امــکان صــدور چنیــن داده نقلــیای در تبییــن آیــه را داد .حداقــل میتــوان
آنهــا را بهعنــوان یــک میــراث روایــی امامیــه تلقــی کــرد کــه دارای جایــگاه موردتوجهــی
در مصــادر روایــی اســت.
اکنـ�ون برــای روش��نتر شــدن بحــث ،بــار دیگــر روایاتــی کــه دربــارۀ آیــات نخســت ســورۀ

نبــأ وارد شــده و در آنهــا منظــور از «نبــأ» حضــرت امیرمؤمنــان؟ع؟ دانســته شــده اســت،
مطرح میشود:
َ
َ
َ َ ُ ْ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َّ ّ َ َ
َ
ُ َ َ
َ
ـيعة َي ْسـألونك
الش
ع ْـن أ ِبـي َج ْعف ٍـر؟ع؟ قـال :قلـت لـه :ج ِعلـت ِفـداكِ ،إن ِ
َ َّ َ تَ َ ُ نَ َ نَّ ْ
ْ
َ َ
َْ
َ
ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي� ِم>؟ قـال« :ذ ِلـك
ـير ه ِـذ ِه ال َي ِـة< :عم ي��ساءلو� * ع ِن�
َع ْـن تف ِس
ِ
ُ َ َ
ُْ َ
َ ْ ْ ُ َْ ُ
ْ ْ ُ َ ُْ ُ
«لك ِّني أخ ِب ُرك
ِإل َّـي ِإن ِشـئت أخ َب ْرت ُه ْـمَ ،و ِإن ِشـئت ل ْـم أخ ِب ْره ْـم»؛ ث َ م قـالِ :
َ
َ
ساء ُل نَ
ب َت ْفسـير َها»ُ .ق ْل ُ
و�>؟ َق َـالَ :ف َق َـال«ِ :ه َـي ِفي أ ِميـر ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
<ع َّم يَ� تَ� َ
ين
ـت:
ِ
ِ ِ ِ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ٌ
ُ
ْ
َ
َ
َ ُ
اهَّلل عل ْي ِـه ،كان أ ِمي ُـر ال ُمؤ ِم ِني َـن؟ع؟ َيقـولَ :مـا ِهلل؟زع؟ َآيـة ِه َـي أ ك َب ُـر
َصل َـوات ِ
َ
َ َ َ
1
ِم ِّنـيَ ،و ل ِهلل ِم ْـن ن َب ٍـإ أ ْعظ ُـم ِم ِّنـي».
در ایـن حدیـث ،آیـات اول سـورۀ نبـأ بـه حضـرت علـی؟ع؟ تطبیـق شـده و روایـت دال
بـر ایـن اسـت کـه خـود حضـرت علـی؟ع؟ مدعیانـد کـه همـان نبـأ عظیـم هسـتند .در
حدیث از تعبیر «کان ...یقول» اسـتفاده شـده اسـت؛ یعنی پیوسـته و همیشه حضرت
علـی؟ع؟ ایـن آیـه را دربـارۀ خـود میدانسـتهاند .پـس منظـور آیـه مطابـق ایـن روایـت آن
خواهـد بـود کـه «النبـأ» (خبـری) کـه از آن پرسـش میشـود ،مسـئلۀ والیـت و جانشـینی
حضـرت علی؟ع؟ اسـت.
البتـه در تبییـن روایـت بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه کـرد کـه پرسـش راوی بهعنـوان یکـی
از ش�یعیان ،حکای�ت از آن دارد کـه آن�ان تاـ ح�دودی ب�ا تفس�یر رای�ج اهلبیـت؟مهع؟ از
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نب�أ عظی�م ب�ه حضـرت امی�ر؟ع؟ آش�نا بودهان�د .بااینحـال مایلانـد کـه آن را از زبـان
ْ
َّ ّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ
هـذ ِه ال َي ِـة» نشـان
س
ف
الشـيعة يسـألونك عـن ت
ـير ِ
ِ
امـام باقـر؟ع؟ بشـنوند 2.عبـارت ِ«إن ِ
ِ
میدهـد شـیعیان نیـز چنیـن تفسـیری از آیـه را از قـول ائمـه؟مهع؟ شـنید ه بودهانـد؛ امـا
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و وجـود مؤیـدات ،کـه پیـش از ایـن بیـان آن گذشـت ،مضمـون ایـن روایـت قابـل تأییـد
اسـت کـه نشـان میدهـد ایـن انـگاره در تفسـیر آیـه ،بیـن شـیعیان ناشـناخته و ناآشـنا
نبوده اس�ت .پس این نوع تبیین از آیه ،دس�تکم در بین شـیعیان مرسـوم بوده اسـت.
 .1صفـــار ،محمـــد بـــن حســـن ،بصائ ــر الدرج ــات ،ص77؛ کلینی  ،محم ــد بن یعق ــوب ،کافی،
.514/1
 .2نصیری ،علی ،روششناسی تفسیر قرآن ،ص .595

ْ

میخواسـتند بـار دیگـر آن را از خـود معصـوم بشـنوند .ازطرفـی ،بـا توجـه بـه کثـرت نقـل

اکنوـن بای�د دی�د بـا توجهـ ب�ه راهکارهاـی اهلبیـت؟مهع؟ چـارۀ فهـم چنیـن تبیینـی از
آیـات نخسـت سـوره نبـأ چیسـت.
بهنظ�ر میرس�د باـ توجهـ ب�ه اص�ل باطنپذیرـی و مصداقپذیـری آیـات کـه ائمـه؟مهع؟
م�ردم را باـ آن بهعن�وان روش�ی تفسیـری آشنـا کردهانـد ،تنهـا راهـکار فهـم ایـن روایـات را
میبایـد در قاعـدۀ جـری جسـتجو کـرد .فقـط میتوان با این شـیوه روایـات را توجیه کرد
و بـر فـرض صـدور احتمالـی آنهـا ،معنـای آنهـا را فهمیـد.
در توضیـح ایـن قاعـده بایـد گفـت جـری و تطبیـق عبـارت اسـت از انطبـاق الفـاظ و
آیـات قـرآن بـر مصادیقـی غیـر از آنچـه آیـات دربـارۀ آنهـا نـازل شـده اسـت 1.بنابرایـن
تطبیـق راجعبـه آن دسـته از الفـاظ و آیـات قـرآن اسـت کـه از جهـت مفهـوم ،عـام و
مطلـق هسـتند یـا خصوصیتـی دربـارۀ نزولشـان وجود نـدارد که آنها را مختـص گرداند.
بدیه�ی اس�ت اینگونـه آیـات قابـل تطبیـق بـر مصادیـق و افـراد مختلـف هسـتند و
چنیـن تطبیقاتـی ،بـا عقـل و عـرف و قواعـد زبان نیز سـازگار اسـت2.در جری و تطبیق،
مفاهیـم عـام و مطلـق یـا معانـی باطنـی قـرآن بـر مصادیـق جدیـدی کـه در عهـد نـزول
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سـابقه نداشـتهاند و بعدهـا پدیـد آمدهانـد یـا خواهنـد آمـد ،سـریان و انطبـاق داده
3

میشـود .ج�ری و تطبی�ق دارای مبان�ی ادب�ی و نقل�ی اس�ت ک�ه در بـارۀ بیشـتر آنهـا
در منابـع فریقیـن بـه طـور اجمـال یـا مبسـوط بحـث شـده اسـت و در اصـل وجـود آن
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4

خدش�های نیسـت .
از بررسـی روایات موجود در جوامع حدیثی چنین برمیآید که جری قرآن در دو سـطح
معان�ی ظاه�ری و باطن�ی امکانپذیـر اسـت .در جـری معنـای ظاهـری از قـرآن ،لفـظ و
مفهـوم آیـه عـام اسـت و روایـت ،مصداقـی را بـرای آن بیـان میکنـد کـه ایـن مصـداق،
میتوانـد خـاص یـا اخـص از عـام ظاهـر آیـه باشـد .شـایان ذکـر اسـت کـه ایـن مصادیـق
 .1شاکر ،محمدکاظم ،روشهای تأویل قرآن ،ص .147
 .2همان ،ص .159
.3راد ،علی« ،گونهشناسی احادیث تفسیری؛ از نظریه تا تطبیق» ،تفسیر اهلبیت؟مهع؟.26/3 ،
 .4مؤمننــژاد،ابوالحســن و راد ،علــی« ،مبانــی ادبــی_ زبانشناســی جــری و تطبیق در تفســیر قرآن»،
تحقیقات علوم قرآن و حدیث.79-57/33 ،

بـا شـأن نـزول ایـن آیـات تفاوت دارنـد .هرچند مورد نـزول مصداقی از مفهوم آیه اسـت،
ام�ا بهـ انطب�اق مفه�وم عاـم آیهـ ب�ر موـرد نـزول ،اطلاق ج�ری و تطبی�ق نمیشـود .تأخـر
ّ
زمـان پدیـداری مصـداق از زمـان نـزول آیـه و عـدم نقـش علـی یـا شـرطی در نـزول آیـه ،از
ش�رایط مصدـاق در ج�ری و تطبی�ق ب�ه شـمار میآینـد و وجـه تمایـز آن بـا سـبب یـا شـأن
نـزول آیـات هسـتند 1.در ج�ری باطن�ی ،معانـی بهدس�تآمده از تأویـل آیـات قـرآن ،بـر
مصادیـق نوآمـد و فرانزولـی جـری داده میشـود .بـه بیانـی دیگـر ،آیـات بـا تنقیـح منـاط
و الغـای خصوصیـت زمانـی ،مکانـی و مخاطبـی از ظاهـر مفاهیـم ،بـر مصداقـی کـه
2

مشـابهت کافـی و الزم را داشـته باشـد ،تعمیـم و تطبیـق داده میشـوند.
پس شاخصههای جری عبارتاند از:
الف) بیان مفاهیم عام ،مطلق و...؛
ب) تطبیق آنها بر مصادیق فرانزولی (متأخر از نزول).

اکنون باید دید آیا میتوان این قاعده را در تفسیر این آیه جاری کرد یا خیر.
در آیـات نخسـتین سـورۀ نبـأ شـرط عام و کلی بـودن مفاهیم وجـود دارد؛ یعنی با الغای
خصوصیـت نـزول و تجریـد معنـا ،منـاط آیـه ایـن اسـت کـه بخشـی از جامعـه در زمینۀ
حادث�ه ی�ا واقع�ۀ مهم�ی دچ�ار تردی�د و اختلاف ش�دهاند؛ بدیـن معنـا که بـدون توجه به
سـبب نـزول و آیـات بعـد ،منـاط و مفهـوم مطلـق و عـام آیـه ،تردیـد و اختلاف در یـک
اسـت کـه شـایع و مرسـوم اسـت؛ یعنـی در زمـان رسـول خـدا؟لص؟ و نـزول آیـات ،ایـن

همـان اختلاف و تردیـد در یـک قضیـۀ مهـم اسـت.
گفتـه شـد شـرط جـری و تطبیـق ،تأخـر از نـزول اسـت؛ یعنـی پدیـداری مصادیـق جدید
برای مفاهیم عام و مطلق قرآن جدای از مصداق زمان نزول .بهعبارتی در جری قرآن،
 .1راد ،علی ،همان ،ص.27
 .2همان.

َّ

اسـت .پـس حکـم اصلـی و مطلـق در آیـات ابتدایـی بـدون توجـه بـه آیـات بعـدی،

ْ

تردیـد دربـارۀ حادثـۀ مهمـی چـون قیامـت ،قـرآن یـا اصـل نبـوت رسـول اکـرم؟لص؟ بـوده
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مسـئلۀ مهم اسـت .اما مورد نزول یا شـأن نزول این آیات در زمان نزول ،همان تفسـیری
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م�ورد ن�زول ج�زء ج�ری و تطبی�ق حس�اب نمیشـود و بایـد تأخـر مصـداق از زمـان نـزول
رعایـت شـود .حالکـه معیـار و منـاط حکـم آیـه مشـخص شـد و نیـز بـا توجـه بـه اینکـه
قـرآن سـاری و جـاری اسـت ،در ایـن شـرایط هـر مصداقـی کـه نشـان تردیـد و اختلاف
در مسـئلۀ مهمی باشـد که بخش اعظمی از جامعه درگیر آن شـوند ،میتواند به عنوان
مصداق متأخر از نزول حساب شود و بر آیه تطبیق گردد.
بـه بیانـی دیگـر ،بـا الغـای خصوصیـت زمانـی ،مکانـی و مخاطبـی از ظاهـر مفاهیـم ،بـر
مصداقـی کـه مشـابهت کافـی و الزم داشـته باشـد ،تعمیـم و تطبیق انجام میشـود .در
ادامـۀ رونـد رشـد اسلام و در دوران مدنـی ،همچنیـن پـس از رحلـت رسـول اکـرم؟لص؟
مهمترین تردید و اختالف پیشآمده بین مردم ،مسـئلۀ جانشـینی بعد از پیامبر؟لص؟
اسـت .ازایـنرو معصومـان؟مهع؟ حکـم ایـن آیـه را بـر ایـن مسـئله تطبیـق کردهانـد.
بهعبارتـی در روایـات ،ایـن حادثـۀ مهـم بـه والیـت و امامـت امیرمؤمنـان؟ع؟ تطبیـق
شـده کـه مـورد تردیـد بسـیاری بـوده اسـت .چـون منـاط حکـم تردیـد در یـک واقعـۀ مهم
اسـت ،پـس میتـوان گفـت یکـی از مصادیـق فرانزولـی آن ،مسـئلۀ تردیـدی اسـت کـه
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مردمـان عصـر رسـول خـدا؟لص؟ و پـس از ایشـان ،نسـبت به بحث جانشـینی حضرت
عل�ی؟ع؟ داش�تهاند .پ�س چنی�ن تطبیق�ی ،بیآنکـه تفسـیر یـا سـبب نـزول آیـه دانسـته
شـود ،بـر اسـاس مبانـی ادبـی و نقلـی ،بـدون اشـکال اسـت .بـا ایـن لحـاظ ،چنیـن
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تبیینـی از آیـات ،مخالفـت و تناقضـی بـا تفسـیر ظاهـری آیـه نـدارد.
در روایتی از امام علی؟ع؟ به این حقیقت اشاره شده است:
نَّ َ أ ْ َ ظ َ َّ ذ ُ ْ ف ُ �خْ تَ فُ نَ َ َ َ َ َ َ
ََ ُ
م * ال ِ� ي� هم ِ� ي� ِه م � ِل�و�>؟ قـــال :ل ،فقـــال؟ع؟:
أ ت ْع ـ ِـرف <ال� ب�� الع ِ� ي� 
َّ
َ َ
َّ ُ ْ
ْ َْ
َ
ََ
الن َب ــأ ال َع ِظي ـ ُـم ال ِذي ِف ِيه اخ َتلف ُت ـ ْـم َو َعلى َول َي ِتـــي ت َن َاز ْع ُت ْم َو َع ْن
اهَّلل
أن ــا َو ِ
َ
َ َ ْ
َ ْ
ْ ُ
َ
َ ُ
َول َي ِت ــي َر َج ْع ُت ْم َب ْع ــد َما ق ِبل ُت ْم َو ِب َبغ ِيك ـ ْـم َهلك ُت ْم َب ْعد َما ِب َس ْـــي ِفي ن َج ْوت ْم َو
ْ ُ َ
َي ـ ْـو َم ْال َغدير َق ـ ْـد َعل ْم ُت ْم َو َي ـ ْـو َم ْالق َي َامة َت ْع َل ُم ـ َ
ـونَ 1ما َع ِمل ُت ْم ث َّم َعل ِب َس ْـــي ِف ِه
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْ
َ
ف َر َمى ِب َرأ ِس ـ ِـه َو َي ِد ِه 2.
 .1وجه ارتباط آیه با جری باطنیاش.
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار.4/36 ،

همچنین روایت شده است:

َ َّ َ تَ َ ُ نَ َ نَّ ْ
ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي� ِم *
سـألت أبـا جعفـر؟ع؟ عن قـول اهلل؟زع؟< :عم ي��ساءلو� * ع ِن�
َّال ذ�� ُه ْم ف��ه ُم�خْ تَ�ل فُ� نَ
و�> ،قـال« :هـو علـي بـن أبـي طالـب؟ع؟ ،ألن رسـول
ِيِ
ِ
ِ ي
1
اهلل؟ص؟ ليـس فيـه خلاف».

در ایـن روایـات بـه مسـئلۀ اختلاف و تردیدهـا اشـاره شـده و وجـه ارتبـاط مسـئله بـا آیـه
و حتـی روز قیامـت مشـخص شـده اسـت .بهعبارتـی آنچـه سـبب شـده اسـت چنین
تطبیقـی دربـارۀ آیـه رخ دهـد ،نشـان داده شـده اسـت.
در روایـت نخسـت حضـرت علـی؟ع؟ میفرماینـد کـه آن اختلاف و خبـر عظیمـی کـه
مـورد تردیـد قـرار گرفـت ،والیـت مـن اسـت کـه روز غدیـر برای همه مسـجل شـد؛ اما روز
ُ
«سـألت» شـروع
قیامـت خواهیـد فهمیـد کـه حـق بـا کیسـت .روایـت دوم که با عبارت
میشـود ،نشـان میدهـد ،ایـن نـوع تبییـن از آیـه مـورد ابهـام قـرار گرفتـه اسـت .ازایـنرو
از امـام سـؤال کردهانـد و بـاز ایشـان ضمـن تأییـد چنیـن تبیینـی از آیـه ،علـت چنیـن
تطبیقـی را همـان اختلاف و تردیـد بیـان کردهانـد و فرمودهاند که دربارۀ رسـالت رسـول
اکـرم؟لص؟ اختالفـی وجـود نداشـت .اختلاف پـس از ایشـان و بر سـر جانشـینی ایشـان
رخ داده اسـت .درواقـع امـام تطبیـق بـر مصداقـی متأخـر از زمـان نـزول این آیـه (در زمان
پـس از رسـول خـدا؟لص؟ و بـر سـر جانشـینی ایشـان و والیت حضرت علـی؟ع؟) انجام
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دادهانـد کـه یـک روش تفسـیر قـرآن بـر اسـاس قاعـدۀ جـری و تطبیق اسـت.
کریـم اسـت .ائمـه؟مهع؟ از ایـن قاعـده بـه نفـع خویـش و در جهـت تبلیغ و تبییـن جریان

نم�ود خ�ود را در جری�ان درگی�ری بی�ن طرف�داران امام�ت اهلبیـت؟مهع؟ و مخالفـان آنهـا
داش�تهاند .طبیعـی اس�ت در چنینـ شرـایطی ،ائم�ۀ شـیعه ک�ه در زم�رۀ آ گاهتریـن افـراد
بـه تأویـل هسـتند ،آیاتـی از قـرآن را بـر جریانـات زمـان خویـش منطبـق سـازند 2.ازایـنرو
 .1استرآبادی ،علی ،تأويل اآليات الظاهرة ،ص .734
ی تأویل قرآن ،ص .159
.2شاکر ،محمدکاظم ،روشها 

َّ

مهمتری�ن مس�ئلۀ سیاس�ی ،اجتماع�ی و مذهب�ی بوده و جریان حق و باطل روش�نترین

ْ

ح�ق به�ره بردهانـد؛ چراکـه پـس از رحلـت رسـول اکـرم؟لص؟ مسـئلۀ خالفـت و والیـت

بازنگاهی به تفسير آيۀ ن
<ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي�م> در پرتو احاديث اماميه

ای�ن شـیوه از تبیی�ن ق�رآن ی�ک روش از اهلبیـت؟مهع؟ در تبییـن و توضیـح آیـات قـرآن

کاربـرد بسـیاری از روایـات جـری و تطبیـق در حوزههای مذهبی ،اعتقـادی ،اجتماعی
و سیاس�ی ،همگ�ی ح�ول مح�ور امام�ت و والی�ت اهلبیت؟مهع؟ بیش�تر ملموس اس�ت.
 .1-5ارزیابی نقدها
بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد ،اکنـون میتـوان پاسـخی بـرای سـه اشـکالی کـه در ابتـدا
متوج�ه ای�ن روای�ات ب�ود یاف�ت .درب�ارۀ دو اش�کال نخس�ت ،بهخوبـی روشـن شـد کـه
ایـن نـوع اشـکالکردن ،ناشـی از عـدم درک دقیـق نظریـۀ جـری و تطبیـق اسـت؛ چراکـه
ً
قطعاـ تفسـیر ظاه�ری آی�ه ب�ا آنچ�ه در روایتـ آمدـه ،مخال�ف اس�ت و نمیتـوان ادعـا
کـرد ،تفسـیر آیـات ایـن اسـت .بهعبارتـی ایـن روایـات هرگـز تفسـیر آیـه یـا سـبب نـزول آن
نیسـت .بیـان شـد کـه در جـری و تطبیـق ،مصادیـق فرانزولـی اسـت و ربطـی بـه مـورد
ن�زول ن�دارد ک�ه علتـ آورده ش�ود .در س�ورهای مکـی جایـی بـرای اختلاف در مسـئلۀ
جانشـینی نیسـت .اصـل ایـن ادعـا درسـت اسـت؛ چراکـه سـورۀ نبـأ ربطـی بـه اختالف
دربـارۀ جانشـینی رسـول اکـرم؟لص؟ نـدارد؛ امـا ایـن حـرف در جایـی مقبـول اسـت کـه
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روایـت قصـد بیـان سـبب نـزول را داشـته باشـد.
در مـورد دوم نیـز بایـد گفـت ،درسـت اسـت کـه منظور ،سـؤال دربـارۀ قیامت اسـت ،اما
ایـن امـکان وجـود دارد کـه بـا تقطیـع سـیاق و الغـای خصوصیـت ،آن را بـر مـوردی غیـر
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از شـأن نـزول نیـز تطبیق داد.
ام�ا راجعب�ه س�ومین اش�کال ک�ه حاـوی اته�ام غل�و ب�ه ایندسـت روای�ت اسـت ،بایـد
گف�ت ک�ه ادع�ای مطرحش�ده ،بهراحتـی قابـل اثبـات نیسـت؛ چراکـه تعبیـر حضـرت
علـی؟ع؟ از خـود بهعنـوان بزرگتریـن آیـت الهـی ،هرگـز نفـی آیـات کبرای دیگـری چون
رس�ول خدا؟لص؟ نیس�ت .از روایت نمیتوان انحصار مصداق را اسـتنباط کرد و تنها
تطبیقـی مربـوط بـه عصـر و زمـان خویـش اسـت.
دیگـر اینکـه ،خـود رسـول خـدا؟لص؟ حضـرت علـی؟ع؟ را «خیـر البشـر» 1خواندهانـد.
ای�ن س�خن ب�ا باالترینب�ودن مق�ام رس�ولاهلل؟لص؟ منافـات نخواهـد داشـت تـا بـه آن
 .1متقی هندی ،علی ،كنز ّ
العمال.635/11 ،

اتهـام غلـو زده شـود؛ چنانکـه شـارحان نیـز گفتهانـد کـه منظـور ،بهتریـن عصـر خـودش
1

اسـت ،نـه مطلـق خیـر کـه مقامـش حتـی از رسـول خـدا؟لص؟ باالتـر باشـد.

در روایتـی نیـز بیـان شـده اسـت ،علـت اینکـه حضـرت علـی؟ع؟ نبـأ عظیـم معرفـی
شـد نـه رسـول خـدا؟لص؟ ،مسـئلۀ اختلاف دربـارۀ جانشـینی حضـرت علـی؟ع؟ بـوده
َ ٱ ݧ ݩَّ

ُ

ݨْ َ ݧ ݩُ

است�< :ل ذ�ی ه ْ ݨݦم ف��ه ݧ ُم�خ ݩݑٮل ݨݐ ݦڡ نَ
و�> .اگر مراد از نبأ را رسول خدا؟لص؟ بدانیم ،با این ایراد
ٖیِ
ݫِ
ٖ

مواجهیـم کـه دربـارۀ رسـالت ایشـان میـان امـت اختالف نبـوده ،بلکه اختلاف ،دربارۀ
جانشـینی حضـرت علی؟ع؟ بوده اسـت.
نکتـۀ قابـل تأمـل دیگـر اینکـه ،در روایـات تطبیقـی ،گاه بیـان بـه نحـوی اسـت کـه
مصداقانحصار یب�ودن گمـان م�یرود؛ اماـ چنانچ�ه قرین�های قطعـی وجـود نداشـته
باشـد ،ایـن مسـئله قابـل اثبـات نیسـت .در بیـان روایاتـی از اهلبیـت؟مهع؟ مصادیقـی
گاه بهعنـوان مصـداق خـاص ،اصلـی یـا حتـی انحصاری مطرح میشـوند ،امـا با توجه
بـه آیـات مـورد بحـث و خـود روایـات ،بهدسـت میآید که هـدف از ایندسـت روایات،
معرفـی مصـداق اعلا و در حـد اکمـل آن لفـظ و مفهـوم عـام یـا مطلـق اسـت کـه از آن
بـا عنـوان «مصـداق تامـه» نیـز میتـوان یـاد کـرد .بهعبارتـی برخـی مصادیـق در حـد اعال
قابـل انطبـاق بـا مفاهیـم عـام یـا مطلـق الفـاظ هسـتند .ایـن قبیـل روایـات در صـدد
معرف�ی کاملتریـن مصـداق هسـتند.
خـاص متوجـه میکننـد کـه درحقیقت معرفی مصادیق اکمل و اتم و حتی در مواردی

اگـــر بـــه صـــرف داللـــت عبارتـــی در حدیثی بـــر بزرگـــی شـــخصیتی ،محتـــوای روایت
مبتنی بر اندیشـــۀ غلو دانســـته شـــود ،باید بســـیاری از ادعیه و مضامین مشـــهوری که
مورد اقبال علمای امامیه بوده اســـت را انکار کرد و کنار گذاشـــت؛ چراکه گفته شد،
 .1ر.ک :ذهبی ،حافظ ،سير أعالم النبالء.205/8 ،

َّ

دارد ،تنها به جهت خاصوبااهمیتنشاندادن مصداق است.

ْ

بـارز هسـتند .ازایـنرو روایـات بیانگـر مصادیق تام به دنبال انحصار مصادیق نیسـتند
ً
و اساسا خود آیۀ مرتبط نیز انحصاربردار نخواهد بود و اگر روایتی نیز بیانی انحصارگونه

67
بازنگاهی به تفسير آيۀ ن
<ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي�م> در پرتو احاديث اماميه

البته گاه روایات جری و تطبیقی اینچنینی ذهن مخاطب را به سمت برخی مصادیق
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چنیـــن مضامینی در ادعیۀ مشـــهور امامیه نیز وجود دارد .پـــس این دعاها و مضامین
نیز غلوگونه است و باید تمامشان کنار گذاشته شوند!
 .2-5دیدگاه شارحان و مفسران مطرح
نکتۀ دیگر در تأیید این راهکار که برای حل اشکال روایات تفسیری آیات مذکور بیان
شدـ آنکهـ ،برخ�ی شـارحان و مفس�ران بـزرگ نی�ز دراینب�اره مطالبیـ را مط�رح کردهانـد؛
چنانکـه مالصـدرا ذیـل ایـن روایـت در تبییـن سـورۀ نبـأ مینویسـد:
ليس المراد به أن معنى اآلية منحصر فيه ،بل ذلك احد محامله و معانيه
و بعـض بطونـه و فحاو يـه ،بهـذا يدفع عنا تشـنيعات العلماء العامة .و اهلل
1

اعلم باسـرار كالمه.
ْ
َ
نّ
<ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي�م> تنهـا علـی؟ع؟ اسـت
ایشـان بیـان مـیدارد کـه گمـان نکنیـد منظـور از

و خـدا آیتـی بزرگتـر از ایشـان خلـق نکـرده اسـت و نبـأ عظیـم و آیـت کبـری در شـخص
حضـرت علـی؟ع؟ منحصـر میباشـد؛ چراکـه ایـن نـوع تبییـن ،یکـی از معانـی و بطـون
احتمالـی آیـه میباشـد و تنهـا خـدا از اسـرار حقیقـی کالم خـود باخبـر اسـت.
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عالمـه طباطبایـی نیـز در توضیـح ایـن قبیـل روایـات مینویسـد« :فـي بعـض األخبـار:
نَّ ْ
ً
<ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي�م> علـي؟ع؟ و هـو مـن البطـن» 2.او صراحتـا ایـن مـوارد را در زمـرۀ باطـن
أن
آیـات میدانـد .بنابرایـن روایـت مذکـور در صـدد بیـان یکـی از مصادیـق باطنـی نبـأ
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عظیـم اسـت.
حضرت امام خمینی؟هر؟ ضمن اشاره به حدیث فوق و نقل آن از کافی ،مینویسد:
بالجملـه انسـان کامـل ،کـه آدم ابوالبشـر یکـی از مصادیـق آن اسـت،
بزرگتر یـن آیـات و مظاهـر اسـما و صفـات حـق و َمثـل و آیـت حـق تعالـی
اسـت.

3

بهعبارتـی در دیـدگاه تفسـیر عرفانـی حضـرت امـام خمینی؟هر؟ انسـان کامـل که یکی
 .1صدرالدین شیرازی ،محمد ،شرح اصول الکافي.274/4 ،
 .2طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان.163/20 ،
 .3خمینی ،روحاهلل ،شرح چهل حدیث ،ص .636

از مصادیـق آن حضـرت علـی؟ع؟ اسـت ،همـان آیـت کبـرای الهـی اسـت .بنابرایـن
مصـداق ذکرشـده ،از مصادیـق باطنـی آیـه اسـت.
در جمعبنـــدی جـــری مصادیـــق باطنـــی بایـــد گفـــت ،هیچیـــک از مصادیقـــی کـــه
بی ــان ش ــدهاند ،از ظاه ــر لف ــظ برداش ــت نش ــدهاند؛ ام ــا معص ــوم ب ــا اس ــتفاده از ویژگ ــی
حقیقـ��ت و گوه ــر معن���ا و ج���ری آن معن���ا ،قالبه ــا و صورته ــای دیگ ــری در غی ــر
ظاهــر لفــظ از مصادیــق نوآمــد و باطنــی بــهدســت آورد ه اســت .در غیــر ایــن حالــت،
نمیتــوان گفــت بــرای الفــاظ و عبــارات در آیــات ،مصداقــی مطابــق بــا ظاهــر آن لفــظ
ج ــری ش ــده اس ــت.
نتیجهگیری

نَّ ْ
<ال� َب� ِإ� ال َع ظ ِ� ي�م> بـه حضـرت
هرچنـد روایـات موجـود در منابـع امامیـه بـا تفسـیر آیـۀ

ً
علـی؟ع؟ کاملا در تعـارض بـا داللتهـای ظاهـری و تفسـیر آیـه هسـتند و هرگـز بـا
داللتهـای ظاهـری ،سـیاق و سـبب نـزول ایـن آیـات همخوانـی ندارنـد ،امـا بـه سـبب

کثـرت نقـل از بسـیاری از معصومـان؟مهع؟ بـا محتـوا و مضامیـن مشـابه و تعـدد مصـادر
متقدمـی کـه بـه آنهـا اعتمـاد کـرده و نقلشـان کردهانـد و نیز وجـود قراین و شـواهد مؤید،
دس�تکم بهعن�وان ی�ک می�راث تفسیـری امامیهـ قابلـ چشمپوشـی نیسـتند.
قاعـدۀ جـری و تطبیـق و بحـث مصادیـق باطنـی آیـات و نیـز اسـتفاده از تنقیـح مناط و
الغـای خصوصیـت حکـم آیـه میباشـد کـه حاصـل آمـوزش خـود معصومـان؟مهع؟ برای

والیـت ایشـان بدانیـم ،ایـن تبییـن تفسـیر ظاهـری و حقیقـی آیـه نیسـت .با ایـن لحاظ،
تنهـا راه قبـول و فهـم چنیـن روایاتـی در تفسـیر آیـه آن اسـت کـه بگوییـم چنیـن تبیینـی
بـر فـرض صـدور و صحـت ،جـری و تطبیـق بـر مصادیق نوپدیـد و متأخر از نزول اسـت؛
بـه ایـن بیـان کـه بـا تنقیـح منـاط ،حکـم آیـه اختلاف و سـؤال از هـر چیـز کلـی اسـت و
میتـوان آن را در مـورد هریـک از مـوارد اختالفـی دانسـت و یکـی از مهمتریـن آنهـا پـس از

َّ

در آیـه مـورد بحـث ،اگـر مـورد سـؤال و اختلاف را بحث جانشـینی حضـرت علی؟ع؟ و

ْ

فهـم آیـات قرآن اسـت.
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ازایـنرو بـر فـرض صـدور آنهـا از معصومـان؟مهع؟ ،تنهـا راهـکار تبیینشـان ،اسـتفاده از
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رحلـت رسـول اکـرم؟لص؟ خبـر مهـم والیـت و جانشـینی ایشـان اسـت کـه امـت رسـول
خ�دا؟لص؟ بع�د از ایشـان بهشـدت دراینبـاره دچـار تردیـد شـدند.
بنابرایـن میتـوان دادههـای حاصـل از ایـن روایـات را کـه شـمار قابلتوجهـی نیـز دارنـد،
تـا حـدی تبییـن کـرد و ایـن دادههـای تفسـیری را در زمـرۀ تبییـن جـری باطنـی از قـرآن
برش�مرد .بهنظـر میرسـد ائمـه؟مهع؟ بـا چنیـن اسـتفادههایی از قـرآن ،بـه دنبـال اثبـات
ن بودهاند.
حقانیـت والیـت و امامـت خویـش بـا اسـتناد بـه کارکردهای مختلـف از قـرآ 
فهرست منابع
کتابها
قرآن کریم.
آلوس ــی ،محم ــود بن عب ــداهلل ،روح المعاني في تفس ــیر الق ــرآن العظیم و الس ــبع المثاني ،دار
الکتب العلمي ــة ،بیروت.
ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،المناقب ،عالمه ،قم.
ابنطاوس ،علی بن موسـ ـی ،إقبال األعمال ،دار الکتب اإلسالمیة ،تهران۱۳۶۷ ،ش.
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اس ــترآبادی ،علـ ـی ،تأو ي ــل اآلي ــات الظاه ــرة ف ــي فضائ ــل العت ــرة الطاه ــرة ،مؤسســـة النش ــر
اإلس ــامي ،ق ــم۱۴۰۹ ،ق.
بحرانی ،هاشم بن سلیمان ،البرهان في تفسير القرآن ،مؤسسة البعثة ،قم.
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حس ــکانی ،عبی ــداهلل بن عبداهلل ،ش ــواهد التنزيل لقواع ــد التفضيل ،وزارة الثقافة و اإلرشـــاد
اإلس ــامي ،تهران۱۴۱۱ ،ق.
حویزی ،عبدعلی بن جمعه ،تفسير نور الثقلين ،اسماعيليان ،قم.
خمین ــی ،س ــیدروحاهلل ،ش ــرح چهل حدی ــث (اربعین حدی ــث) ،مؤسســـۀ تنظيم و نشـــر آثار
ام ــام خمينی؟هر؟ ،ق ــم۱۳۸۷ ،ش.
ذهبی ،محمد ،سير أعالم النبالء ،مؤسسة الرسالة ،بیروت1413 ،ق.

زمخش ــری ،محم ــود ب ــن عمر ،الکش ــاف عن حقائ ــق غوامض التنزی ــل و عی ــون األقاویل في
وج ــوه التأو ی ــل ،دار الکتاب العربـــي ،بیروت.
س ــیوطی ،عبدالرحم ــن بن ابیبکـــر ،الدر المنث ــور في التفس ــیر بالمأث ــور ،کتابخانۀ حضرت
آيتاهلل العظمی مرعش ــی نجفـــی ،قم.

ش ــاکر ،محمدکاظ ــم ،روشه ــای تأو یـ ـل ق ــرآن :معناشناسـ ـی و روششناسـ ـی تأویل در سـ ـه

ن کت ــاب  ،قم.
ح ــوزۀ روایـ ـی ،باطنـ ـی و اصولی ،بوس ــتا 
صدرالدی ــن ش ــیرازی ،محم ــد بن ابراهیم ،ش ــرح اص ــول الکافـ ـي ،وزارت فرهنـــگ و آموزش
عالی ،مؤسس ــۀ مطالع ــات و تحقيق ــات فرهنگی (پژوهشـــگاه) ،تهـــران۱۳۶۶ ،ش.
صدوق ،محمد بن علی ،عيون أخبار الرضا؟ع؟ ،جهان ،تهران۱۳۷۸ ،ش.
صف ــار ،محم ــد ب ــن حسـ ـن ،بصائ ــر الدرج ــات ف ــي فضائ ــل آل محم ــد؟ص؟ ،مکتبـــة آیة اهلل
العظم ــی المرعش ــي النجف ــي ،ق ــم۱۴۰۴ ،ق.
طباطبایی ،سیدمحمدحس ــین ،المیزان في تفس ــیر القرآن ،مؤسســـة األعلمي للمطبوعات،
بیروت.
طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان في تفسير القرآن ،ناصرخسرو ،تهران۱۳۷۲ ،ش.
طوسی ،محمد بن حسن ،التبيان في تفسير القرآن ،دار إحياء التراث العربي ،بیروت.
طوس ــی ،محم ــد بن حس ــن ،تهذيب األح ــكام ،تحقيـــق :خرســـان ،دار الکتب اإلســـامیة،
تهران .
عیاشی ،محمد بن مسعود ،التفسير ،مکتبة العلمية االسالمية ،تهران.
فخر رازی ،محمد بن عمر ،التفسیر الکبیر ،دار إحياء التراث العربي ،بیروت.
قطب ،سید ابراهیم حسین ،في ظالل القرآن ،دار الشروق للنشر و التوزيع ،بیروت.
قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسير القمي ،دار الکتاب ،قم۱۳۶۳ ،ش.
کفعم ــی ،ابراهی ــم بن علی ،جنة األم ــان الواقیة و جن ــة اإلیمان الباقیة المش ــتهر بالمصباح،
دار الکت ــب العلمية ،قم۱۳۴۹ ،ش.
کوفی ،فرات بن ابراهیم ،تفسير فرات الكوفي ،وزارة الثقافة و اإلرشاد اإلسالمي ،تهران.

مفی ــد ،محمد ب ــن محمد ،کت ــاب المزار :مناس ــک الم ــزار ،المؤتمـــر العالمي أللفية الشـــيخ
المفي ــد ،قم.
نصیری ،علی ،روششناسی تفسیر قرآن ،وحی و خرد ،قم ۱۳۹۶ ،ش.

َّ

مجلس ــی ،محمدباقر ب ــن محمدتقی ،بح ــار األنوار الجامعة ل ــدرر أخبار األئم ــة األطهار ،دار
إحياء الت ــراث العربي۱۳۶۵ ،ش.

ْ

متق ــی هن ــدی ،علی بن حس ــام ،كن ــز العم ــال ،ضبط و تفســـير :بكـــري حيانـــي ،تصحيح و
فهرس ــت :صفوة الس ــقا ،مؤسس ــة الرس ــالة ،بيروت1409 ،ق.
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کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافي ،دار الحديث ،قم۱۴۲۹ ،ق.
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