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چکیده
متنی یا ھمان تفسیر قرآن با قرآن است. این شـیوه  تفسیر درون،ھای تفسیری اھل بیتشیوهیکی از

در میزان قابل تـوجھی از روایـات تفسـیری    پذیرد،که براساس تعامل و گفتگوی میان آیات صورت می
ھای اھل بیت، امکـان  تواند ضمن استخراج روشت. بررسی این روایات، میاھل بیت منعکس شده اس

شناختی گامی به جلو ھا را در سرتاسر قرآن فراھم نموده و دانش تفسیر را از جھت روشبکارگیری آن
ھـای  مانده از تفسیرپژوھان اسـالمی و یافتـه  برد. بر این اساس برآنیم تا با استفاده از میراث برجایپیش

ھـای  شناختی روایاتِ حکایتگر تفسیر قرآن با قرآن بپردازیم. برخـی روش شناسان به بررسی روشنزبا
نشـینی، توجـه بـه آیـات نظیـر،      توجه به روابط ھـم اند است: شاخص اھل بیت در این روایات عبارت

ه اطالعات تفسیر بینامتنی، توجه بمعنایی واژگان یا عبارات،گسترهتشکیل قیاس فرضی، توجه به میزان 
ھا.دایرة المعارفی گسترده و ارائه اطالعات تاریخی ـ نزولی آیات در راستای تعامل آن

نشـینی، قیـاس فرضـی، گسـتره معنـایی،      تفسیر قرآن با قرآن در روایات، روابط ھم: هاکلیدواژه
تفسیر تاریخی، اطالعات دایرة المعارفی و تفسیر بینامتنی.

.٢٢/٠١/١٣٩٥؛ تاریخ تصویب نھایی: ١٠/١٢/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار



96شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسالمی84
مقدمه

ھـایی در  ر متنی مبتنی بر استواری آن متن و ھمچنین وجود توانمنـدی تعامل حداکثری با ھ
باشد. بر این اساس تعامل حداکثری ی آن، جھت دستیابی به معانی عمیق متن میطرف خواننده

ھای عرفی، ادبی، علمـی، چنـد سـاحتی،    ترکیبی از زبان«پژوھان با قرآن که در نگاه برخی قرآن
رضـایی اصـفھانی،   اسـت ( » ، مجازی، أخباری، إنشـایی و تمثیلـی  چند الیه و گاه رمزی، کنایی

طلبد. این توانمندی در حد اعالی خـود در اھـل بیـت عصـمت     ای را می) توانمندی ویژه۱۶۶
ھـای  ی تعامـل ایشـان بـا قـرآن از جملـه بایسـته      رو بررسـی نحـوه  تبلور یافتـه اسـت، از ایـن   

بیت در جھت نمایاندن معانی قرآن، تفسـیر  کارھای اھل راهیکی ازھای تفسیری است؛ پژوھش
ھـای  این شیوه از جایگاه ممتازی در میـان روش درون متنی یا ھمان تفسیر قرآن با قرآن است. 

گردد. روایـات قابـل   ی آن به روایات پیامبر و اھل بیت باز میتفسیری برخوردار بوده و پیشینه
فتگوی میان آیات، به تفسیر قرآن مبادرت توان یافت که ایشان براساس تعامل و گتوجھی را می

ورزیده و در راستای رھیافت مخاطبان به معانی عمیق قرآن به معناشناسـی واژگـان و عبـارات    
اند. به رغم پیشینه و اھمیت تفسیر قرآن با قرآن و نیز جایگـاه ویـژه اھـل بیـت،     قرآنی پرداخته

یث روشی مورد بازکاوی جـدی و گسـترده   روایاتِ حکایتگرِ تفسیر قرآن با قرآن، تا کنون از ح
ھای تفسیری معصومان از این روایـات  قرار نگرفته است و این در حالی است که کشف روش

ی برداشت روشـمند از آیـات الھـی را فـرا     تواند شیوهو الگوی روشی به دست آمده از آن، می
منـدی از  کـه در صـدد بھـره   بُردِ دیگر علوم اسالمی را روی ما قرار دھد. ھمچنین این امر پیش

ھـای شـاخص   ھای وحیانی ھستند در پی خواھد داشت. در این مقاله برآنیم برخی روشآموزه
اھل بیت را که در روایاتِ حکایتگر تفسیر قرآن با قرآن منعکس شده، ارائه نماییم. در سـاختار  

یـات نظیـر و قیـاس    نشینی، ارتباط بینامتنی، توجـه بـه آ  پژوھش، ابتدا به چھار روش روابط ھم
ھای توجه به اطالعات دایره المعـارفی، اطالعـات تـاریخی و    ایم و سپس روشفرضی پرداخته

ھای معنایی که در آن غیر از علمِ به روش، به اطالعات بیرونی دیگری ھم نیـاز اسـت را   مولفه
ایم.بیان کرده

1نشینیروابط هم

کار رفته در جمله در ترکیـب بـا کـدام    ی بهشود که واژهنشینی این بحث مطرح میدر ھم
به ھم پیونـد  ١ھایی که در یک جمله و در یک محور افقیواژگان ارائه شده است؟ چراکه واژه

1. syntagmatic relations.
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؛ ٨٧مشـکاة الـدینی،   دارنـد؛ ( خورند از لحاظ قرار گرفتن در کنار ھم، محدودیتِ گزینشـی می

ای را ی دیگـر نھـاده و جملـه   اژهای را در کنـار و توان ھر واژه) بدین معنا که نمی۲۰۰صفوی، 
به رغم آنکه از لحاظ دستوری صحیح بـوده  » غذا او را خورد«ی تشکیل داد؛ به طور مثال جمله

توانـد فاعـلِ   ی معنا داری نیست. چرا که غذا نمیو متشکل از فعل، فاعل و مفعول است، جمله
ی سـاختار و روابـط   العـه نشینی یک متن، شامل مطفعل خوردن باشد. بر این اساس تحلیل ھم

و تناسبی اجزای آن است. این تحلیل در ارزیابی معنایی واژه کارآمد بوده و حکایتگر ھماھنگی
مشـکاةالدینی،  ؛ ١٣٣و ١٢٨-١٢٧چندلر، است که بین عناصر سازنده کالم وجود دارد. (رک: 

عناصـر تشـکیل   آیـیِ نشینی و با ھم). در واقع ھمین ھماھنگی و تناسب است که امکان ھم۸۷
نشینی در مواردی از روایـات  سازد. توجه به روابط ھمدھنده کالم را در کنار یکدیگر فراھم می

اھل بیت انعکاس یافته است.
امام زین العابدین فرمودند:

از ما اطاعت کنید زیرا اطاعت ما واجب است، چرا که اطاعت ما با اطاعت خـدا و رسـول   «
أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُواالرَّسُولَ وَ أُولِـی الْـأَمْرِ   فرماید: داوند عزّوجلّ مینشین شده است. و خاو ھم

وَ لَـوْ رَدُّوهُ إِلَـی الرَّسُـولِ وَ إِلـی     و فرمود: ٢ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُولمِنْکمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَی
یطانَ  أُولِی الْأَمْرِ مِنْھُمْ لَعَلِمَهُ الَّ ذِینَ یسْتَنْبِطُونَهُ مِنْھُمْ وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَیکمْ وَ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشـَّ

)٥٩، ح ٤٤٤/ ٥؛ برای آگاھی از نمونه دیگر رک: حویزی، ٥٠٩-٥٠٨/ ١(حویزی، .»٣إِلَّا قَلِیلًا
ھـا گشـته اسـت.    نشین آنعطف شده و ھم» رسول«و » اهللا«به »االمراولی«/ نساء ۵۹در آیه 

/نساء که در این روایت ذکر شده ۸۳پردازی تعدادی از آیات قرآن ـ ھمچون  خداوند در عبارت
-۵۰۷/ ۱آیـی را تکـرار نمـوده اسـت (رک: حـویزی،      نشینی و باھماست ـ مواردی از این ھم 

شـده اسـت، دو   األمر که در روایت مورد بحث بدان پرداختهی واژه اولی). درباره۳۶۰، ح ۵۰۸
و مصادیق آن.» األمراولی«ھای مساله قابل طرح است؛ ویژگی

األمر بودن خویش را مسلم تلقی نموده و سخنی از آن به میان در این روایت، امام (ع) اولی
نیاورده است، بلکه مبتنی بر آن اطاعت خویش را خواستار است. اما تعلیل وارده در روایـت ـ    

بـرای اطالعـات بیشـتر رک:    شـود. از آن به جانشینی تعبیر مـی . عالوه بر این محور افقی، محور عمودی نیز وجود دارد که١
.١٩٨؛ صفوی، ١٥٤و ١٢٧چندلر،

خدا را اطاعت کنید و پیامبر خدا را اطاعت کنید و اولی األمر را و ھر گاه در امری نزاع داشتید، آن را به خـدا و  «: ۵۹. نساء/ ٢
»پیامبر ارجاع دھید.

یافتند. و اگر فضل و کردند، حقیقت را از آنان درمیاألمرشان رجوع مین امر به پیامبر و أولیحال آنکه اگر در آ.: «۸۳. نساء/ ٣
»کردید.رحمت خدا نبود، جز اندکی، ھمگان از شیطان پیروی می
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نشـین بـودن واژه   ــ ضـمن توجـه دادن بـه قـرین و ھـم      و رسـوله مقرونـة  إذ کانت بطاعة اهللا 

األمـر اشـاره   ھای اولیدر آیات مذکور، به بحث کبروی و ویژگی» رسول«و » اهللا«با » األمراولی«
بوده و در » رسول«و » اهللا«نشینی، متناسب با واژگان األمر بعلت ھمدارد؛ بدین معنا که واژه اولی

تر آن ـ مشـترک اسـت. برخـی از     ای بنیادین آن دو ـ ھر چند در مراتب نازل ھبرخی از ویژگی
گری و مواردی از این ) علم، ھدایت۲۱۵/ ۱اند از عصمت (رک: طبرسی، ھا عبارتاین ویژگی

شود ایـن واژگـان در   ھای مشترک موجب می). این ویژگی۱۷۳، ح ۲۵۲/ ۱قبیل. (رک: عیاشی، 
األمر را بـه کسـانی کـه    ی اولی. حضرت با ارائه این تعلیل دایرهی معنایی قرار گیرندیک حوزه

األمر بودن سـایرین ـ ھمچـون     ھا ھستند محدود نموده و به طور ضمنی اولیواجد این ویژگی
گـردد فعـل اطاعـت نیـز متناسـب بـا       نماید. بدینگونه روشن مـی معاویه و نظایرآن ـ را نفی می 

شود.مطرح می» سولر«و » اهللا«اطاعتی است که در مورد 
و معـانی و  االمر صحیح و تمام نیسـت بر این اساس برخی نظرات اھل سنت پیرامون اولی

/ ۳؛ مکارم شـیرازی و ھمکـاران،   ۶۴-۶۳/ ۳مصادیق عنوان شده از جانب ایشان (رک: آلوسی، 
سـازگاری و تناسـب نـدارد. در واقـع یکـی از      » اولـی االمـر  «نشین ) با واژگان ھم۴۳۶-۴۳۷

شناسی، این است که امکان تعامل و گفتگوی بین ادیان و مـذاھب  ھای ممتاز قواعد زبانویژگی
شود.بر پایه مبانی مشترک و بدور از تعصب فراھم می

آیات نظیر
ای کـه توجـه   نظیرِ نظایر قرآنی است بگونـه پردازی بیھای اعجاز قرآن عبارتیکی از جنبه

ای از اشـاره بـه گونـه   » نظیـر «کنـد. واژه  را برای مفسر آشکار میای از قرآن ھا نکات تازهبه آن
ھای متفاوتی از متن را آشکار سازد تا از دھد تا ھمگونی بخشتکرار است که در متن روی می

این رھگذر امکان تعامل تفسیری میان آیات فراھم گردد. این نظایر قرآنی ممکن است ھر یـک  
ی را شامل شوند؛ در سطح دستوری، دو عبارتِ نظیـر از  از سه سطح دستوری، مضمونی و روای

اند، مانند اینکه دو عبارت نظیر، ھر دو جمله شرطیه باشند. در سطح جھت دستور زبان ھمسان
اند و در سـطح روایـی، عوامـل و واژگـان تشـکیل      مضمونی، محتوا و مضمون عبارات ھمسان

توجه به عبارات نظیـر در یـک مـتن نشـان     ی دو عبارتِ نظیر، با یکدیگر شباھت دارند. دھنده
دھد در پسِ تکثُّر مطالب آن متن، وحدتی نھفته است کـه انسـجام آن مـتن را ـ بـه عنـوان        می

)٢٦٠-٢٤٥نیا، بیولوژی نص، سازد. (رک: قائمیاصلی تفسیری ـ نمایان می
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مفسـر  شـود؛ خواننـده یـا    میشناسی بحث از نظیر، مرتبط با بحث موضوع مطرحدر نشانه

ورودی و مسیری که خواننده یا مفسـر از  «شود. ای خاص وارد میجھت تعامل با متن از زاویه
رود، موضوع نام دارد. مـتن نیـز در مقابـل ایـن ورودی و مسـیر خواننـده،       آن در متن پیش می

دھد. ممکن است متن، این ورودی و خط سیر خواننـده را جـایز بدانـد و یـا     واکنش نشان می
ی خوشی به آن نشان ندھد. نظیر، پاسخی است کـه مـتن بـه مسـیر و نحـوه حرکـت       اینکه رو

) بـر ایـن اسـاس    ٢٦٠و ١٩١نیا، بیولوژی نص، (قائمی» کند.دھد و آن را تأیید میخواننده می
نظیر، کارکردی تأییدگرا دارد. بدین معنا که مسیرھای متفاوت اما موازی و مناسب با خط سـیر  

ه و حرکات و تعامالت تفسـیری او را تأییـد و در صـورت انحـراف نفـی      خواننده را نشان داد
سازد.پذیر میی فعالیت تفسیری مفسر امکانگونه نوعی داوری را در مورد نحوهکند. بدینمی

ای ای برخوردارند بگونهآیات نظیر در روایات حکایتگر تفسیر قرآن با قرآن از جایگاه ویژه
اند؛نظایر قرآنی جھت تفسیر آیات بھره بردهکه ائمه در بیشر موارد از 

در عیون االخبار الرضا آمده است:
علما به امام رضا (ع) عرض کردند: آیا خداوند برگزیدگان را در قرآن تبیین نموده اسـت؟  «

امام رضا فرمود: خداوند برگزیدگان را افزون بر باطن، در دوازده جایگاه از ظـاھر قـرآن تبیـین    
است که ١ی قُلْ ال أَسْئَلُکمْ عَلَیهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبیششمین جایگاه آن آیهنموده است ...

ھای اختصاصی نبی اکرم و آل اوست. این مطلب از آن روست که خداوند در یـادکرد  از ویژگی
إِنْ أَجرِی إِلَّا عَلَی اللَّهِ وَ ما أَنَـا  فرماید: یا قَوْمِ ال أَسْئَلُکمْ عَلَیهِ مالًااز نوح و ھود نبی در قرآن می

و ال أَسْـئَلُکمْ عَلَیـهِ أَجْـراً إِنْ    ٢بِطارِدِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّھُمْ مُالقُوا رَبِّھِمْ وَ لکنِّی أَراکمْ قَوْمـاً تَجْھَلُـونَ  
[حضرت] محمد فرمـود: قـل ال   و در مورد پیامبرش٣أَجْرِی إِلَّا عَلَی الَّذِی فَطَرَنِی أَ فَال تَعْقِلُونَ

... سپس امام فرمودند: خداوند پـس از مبعـوث نمـودن    ٤أَسْئَلُکمْ عَلَیهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی
دار ھر یک از انبیا، به ایشان وحی کرد که از قوم خود اجری نطلبند چرا که خداوند خود عھـده 

ر، اطاعت و مودت قربا و خویشانش را واجب گردانیـد تـا   اجر انبیا شده است. اما درمورد پیامب

»طلبم, جز مودت به خویشاوندانم.بگو من در برابر رسالتم مزدی نمی: «٢٣. شوری/ ١
کنم، مزد من جز بر عھده خداوند نیسـت، و مـن   غ این رسالت از شما مالی درخواست نمیو ای قوم من، بر ابال«.٢٩. ھود/ ٢

بینم اند و لکن شما را گروھی میاند نخواھم بود، زیرا آنان دیدارکننده پروردگار خویشھرگز طردکننده کسانی که ایمان آورده
»ورزیدکه جھالت می

طلبم، پاداش من جز بر عھده کسی کـه مـرا آفریـده نیسـت، آیـا      لت مزدی نمیای قوم من، از شما بر ابالغ رسا. «٥١. ھود/ ٣
»اندیشید؟نمی

»طلبم.بگو از شما در مقابل این ابالغ رسالت خود جز محبت درباره خویشاوندانم مزدی نمی. «٢٣. شوری/ ٤



96شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسالمی88
ھا مودت بورزنـد. چـرا کـه جایگـاه ایشـان در حفاظـت از       ھا، نسبت به آنبا شناخت فضل آن

)١٣١/ ٥(حویزی، .» [دین] رسول خدا ھمچون جایگاه چشم در سر است... 
شـود. امـام   ال مـی سـو » برگزیدگان در قـرآن «ی وجود در روایت مذکور از امام رضا درباره

کنـد و  را یادآوری می» قُلْ ال أَسْئَلُکمْ عَلَیهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی«ھا آیه رضا در پاسخ به آن
شـود، ارائـه   در ادامه برخی از آیاتی را که از جھت روایی بـا آیـه مـذکور نظیـر محسـوب مـی      

ال أَسْئَلُکمْ عَلَیهِ أَجْـراً إِنْ أَجْـرِی   «، » مالًا إِنْ أَجرِی إِلَّا عَلَی اللَّهِیا قَوْمِ ال أَسْئَلُکمْ عَلَیهِ«نماید: می
در واقع خداوند در قرآن کریم، آیاتی که بیانگر آن است که » إِلَّا عَلَی الَّذِی فَطَرَنِی أَ فَال تَعْقِلُونَ.

نظیر ھم ذکر کـرده اسـت. در   کنند را با عباراتیانبیا در مقابل رسالت خویش اجری مطالبه نمی
ای از انبیا از قبیل نوح، ھود، صالح، لوط و شـعیب حکایـت شـده    قرآن این تعابیرِ نظیر، از عده

ی رسوالنش تبیین گشته اسـت. (صـادقی تھرانـی،    ) و سنت خداوند درباره٤٢/ ١٨(طباطبایی، 
کند به پیامبر امر میپردازی ھمین سنت درباره رسول اکرم بدینگونه است که) عبارت١٧٤/ ٢٦

مضمون این جمله با عبارات ». قل ال أَسْئَلُکمْ عَلَیهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی«که اینچنین بگوید:
مودت فی «ی سایر انبیا حکایت شده، تفاوت دارد چرا که در قبال رسالت، نظیر خود که درباره

ند. اینکه خداوند فقط در این مورد، مطلبـی را متفـاوت بـا    کرا به عنوان اجر مطالبه می» القربی
سایر آیات نظیر خود ارائه نموده است، بیانگر آن است که مطلبـی ویـژه را اراده نمـوده اسـت:     

».برگزیده بودن قربی«
ی خداونـد بـه ذوی القربـی را    امام رضا (ع) با استفاده از گردآوری آیات نظیر، عنایت ویژه

سازد تا داللت آیه بـر  نموده است. در واقع این آیات نظیر، فضایی را فراھم میبرجسته و تبیین 
مدعا به وضوح ھر چه تمام، روشن گردد. در تفاسیر قرآن با قرآن امامیه نیز از گـردآوری کلیـه   

ی اجـر رسـالت   شود که این آیه منافاتی با سـنت الھـی دربـاره   آیات نظیرِ این مطلب آشکار می
و مودتی که اجر رسالت فرض شده، چیزی غیر از دعوت دینی و بقای آن نبوده، پیامبران ندارد

ای جھـت ورود بـه شـھر    ) بلکه مسیری است به سوی پروردگـار و دروازه ٤٧/ ١٨(طباطبایی، 
) در ١٧٥/ ٢٦شود. (صـادقی تھرانـی،   علم پیامبر که منافعش نصیب خود سالکان این مسیر می

ای مـودت و  پـردازی ویـژه  خود را نقض نکرده بلکه بـا عبـارت  واقع خداوند در این آیه سنت 
ای قرار داده تا مردم را به اھل بیت ارجاع داده و ایشان را مرجـع علمـی مـردم    محبت را وسیله

گردد که اشکال برخی مبنی بر اینکـه اگـر   ) بدین سبب روشن می٤٦/ ١٨قرار دھد. (طباطبایی، 
مقام نبوت ـ به خاطر اینکه دین خدا را وسیله تأمین آتیه و  مراد از قربی، اھل بیت پیامبر باشد،
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) وارد ٢٥/٣٣گیـرد (آلوسـی،   معاش فرزندان و خویشان خود کرده ـ در معرض تھمت قرار می

)٤٧/ ١٨نیست. (رک: طباطبایی، 

5قیاس فرضی

دن ای از استنتاجات قرآنی که مبتنی بر استفاده از اطالعات و معانی معلوم جھت رسـی گونه
رود که با پیشامدی غیرعـادی  به معانی مجھول است، قیاس فرضی نام دارد و در جایی بکار می

تـرین،  زنیم. در ایـن عمـل، سـاده   شویم و برای تبیین آن فرضی را حدس میدر متن مواجه می
ھـای پُرتـوان از یـک    شود. در واقع اصطیاد فرضیهترین فرضیه انتخاب میکارآمدترین و طبیعی

ھای دیگر متن، اساس قیاس فرضی اسـت. خـودِ مـتن    ھا در بخشتن و بکار گرفتن آنبخش م
گـذارد و قـدرت و   ی آزمـون مـی  ھایش را به بوتـه ای است که خواننده در آن، فرضیهھم زمینه
ھـا،  شـود کـه برخـی از آن   آزماید. در واقع مفسر با بررسی آیات متوجـه مـی  ھا را میضعف آن

ھای دیگری از قرآن بپردازد. ھا به تفسیر بخشتواند به کمک آنکه میدھند قواعدی بدست می
ھا را در اختیـار انسـان قـرار    این قواعد در خود آیات وجود دارند و خداوند به طور ضمنی، آن

داده است. اینگونه معناشناسی منجر به گسترش فھم مفسر از قرآن گشـته و مبتنـی بـر پویـایی     
). در میان تفاسـیر اجتھـادی نیـز    ۲۹۶-۲۸۹عناشناسی شناختی قرآن، نیا، ممعناست (رک: قائمی

غـرر  «که نقش محوری در تفسیر دیگر آیات دارند با عنوان عالمه طباطبایی در المیزان، از آیاتی
)۱۷/۶۳و ۱۶/۲۱۰نام برده است. (بطور نمونه ر.ک: طباطبایی، » آیات

ھایی را در این باره یافت که منطبق بـا ایـن   توان نمونهدر روایات قرآن با قرآن اھل بیت می
روش صورت پذیرفته است. این بدان معنا نیست که ائمه با حدس و فـرض بـه تفسـیر قـرآن     

اند، بلکه قرآن نزد ائمه حضـور بالفعـل داشـته و ایشـان بـا آگـاھی از ابعـاد شـبکه         اقدام نموده
ای دی که فاقد این ویژگی ھسـتند چـاره  اند، اما برای سایر افرابه تفسیر پرداخته٦ارتباطی آیات

ی مورد بحث باشد، وجود ندارد.ھایی که به نوعی ناظر به آیهجز حدس و کشف فرضیه

5. Abduction.
ای بـه ھـم پیوسـته    متنی یکپارچه و ماننـد شـبکه  شود: کل قرآنای در چند ادعا خالصه میشبکه ارتباطی یا وحدت شبکه. ٦

ای واحد است. ھا نبوده و کل قرآن شبکهاست. در قرآن ارتباط آیات با مسائل صدر اسالم مانع از پیوستگی آیات و وحدت آن
و داللـت یـک   اند، این آیات در داللت به ھم پیوسته بودهبرغم اینکه آیات قرآن از ھم جدا بوده و به صورت متفرق نازل شده

یابد، اما در ی دیگری ارتباط نمیشود. ھر آیه ھر چند در ظاھر، با آیهی گسترده، نمایان میآیه با توجه به دیگر آیات این شبکه
)١٦١بیولوژی نص، نیا،ی دیگری وجود دارد. (قائمیآیهھر نظر دقیق، احتمال ارتباط آن با 
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خدای تبارک و تعالی ھمچـون  :فرمود٧درباره آیه فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْھُمْ«امام صادق (ع):

ھـا  دوستانی را برای خـود آفریـده کـه آن   گردد. بلکه اوشود و خشمگین نمیما اندوھگین نمی
اند که خدا ایشان را تدبیر فرمـوده، پـس   گردند و ایشان مخلوقاتیاندوھگین شده و خشنود می

خداوند خوشنودی ایشان را خوشنودی خود و خشمشان را خشم خویش قرار داده و ایـن بـه   
گردانیـده و بـه ھمـین    جھت آنست که ایشان را راھنمایان و دعوت کنندگان مردم بسوی خود

رسـد  اند و مقصود خدا این نیست که این اندوه و خشـم بخـدا مـی   دلیل چنین بلند مرتبه شده
ھر که دوستی از دوستان مـرا  «رسد و نیز در حدیث [قدسی] فرموده که به آفریدگانش میچنان

ـ   ٨»اھانت رساند مرا بجنگ خود طلبیده هَ  و نیز فرموده مَنْ یطِـعِ الرَّسُـولَ فَقَ و نیـز  ٩دْ أَطـاعَ اللـَّ
ھا و مانند آن بر وجھی اسـت کـه   ی اینپس ھمه١٠فرموده إِنَّ الَّذِینَ یبایعُونَک إِنَّما یبایعُونَ اللَّهَ

برای تو ذکر کردم. و ھمچنین است خوشنودی و خشم خدا و ھر چه که بدان شـباھت داشـته   
)۶۰۹/ ۴(حویزی، ...». باشد 
؛ لسـان  ۳۱۱/ ۷انـد. (رک: العـین،   مـرتبط دانسـته  » غضـب «و » حزن«را در لغت با » أسف«

) در ھـر  ۸۵/ ۱؛ التحقیـق فـی کلمـات القـرآن،     ۷۵/ ۱؛ مفردات فی غریب القرآن، ۵/ ۹العرب، 
شـود کـه چگونـه    صورت خواه معنای واژه متخذ از غضب باشد یا اندوه، این بحث مطرح می

حقـق صـفاتی ھمچـون خشـم در مـورد      شود؟ چراکـه ت این احوال در مورد خداوند محقق می
خداوند اگر به ھمان نحوی باشد که در مـورد انسـان مطـرح اسـت، مسـتلزم ایجـاد تغییـر در        

ی سلبی خداوند خواھد بود و این غیرعادی است که مراد آیه این باشد. تفاسیر فریقین به جنبه
دق (ع) ضـمن  اند که خشم خدا ھمچون خشم انسـان نیسـت. امـام صـا    مطلب پرداخته و گفته

پردازد؛ خشم خداوند ھمچون خشـم انسـان نیسـت،    اشاره به این مطلب به جنبه ایجابی آن می
کننـد.  بلکه خداوند أولیایی را آفریده که مـردم را بسـوی خـدا دعـوت کـرده و راھنمـایی مـی       

ھـا را خشـم خـویش قـرار داده اسـت.      خداوند رضایت ایشـان را رضـایت خـود و خشـم آن    
هَ «و » مَنْ یطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ«ھای هھمچنانکه در آی » إِنَّ الَّذِینَ یبایعُونَک إِنَّما یبایعُونَ اللـَّ

شمارد و نیز، بیعت با رسول اهللا را بیعت خویش پنداشته و اطاعت از او را اطاعت از خود برمی
ستفاده از کـدھایی کـه خداونـد در    در واقع تعامل با أولیا را تعامل با خود دانسته است. امام با ا

»ھا انتقام گرفتیم.از آنچون ما را به خشم آوردند،«؛ ۵۵. زخرف/ ٧
.۳۷. فیض کاشانی، ٨
»ھر که از پیامبر اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده است.«؛ ۸۰. نساء/ ٩

»نمایند.کنند تنھا با خدا بیعت میکسانی که با تو بیعت می«؛ ۱۰. فتح/ ١٠
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/ زخـرف  ۵۵ای در آیـه  / فتح ارائه نموده است، به حرکت تفسـیری خالقانـه  ۱۰/ نسا و ۸۰آیه 

شود که زند که با فعالیت خداوند در ایجاد متن، مطابقت دارد. بدین ترتیب روشن میدست می
این برداشت ھر چند نماید. خداوند غضب یا اندوه أولیائش را غضب و خشم خویش تلقی می

) امـا  ۲۱/۹۰نماید (رک: مکارم شیرازی و ھمکاران، میبر اساس معناشناسی ایستا خالف ظاھر
پذیر است.بر اساس پویایی معنا امکان

تفسیر بینامتنی
ی ترین مسائل تفسیر قرآن با قرآن، نقش و کاربرد روایات تفسیری در این شیوهیکی از مھم

استا تفسیر بینامتنی که بیانگر ارتباط بین متون است، از ارتباط تفسـیری  تفسیری است. در این ر
گوید. در روش بینامتنی، استفاده از متـون  میان متون رواییِ ناظر به تفسیر و متن قرآن سخن می

رواییِ ناظر به تفسیر، نه تنھا تقابلی با روش قـرآن بـا قـرآن نـدارد، بلکـه بکـارگیری اینگونـه        
گردد. چراکـه  ای از فرایند تفسیر است که بدون انجام آن، روند تفسیر کامل نمیروایات، مرحله

ھای حداقلی و اولیه قرآن آشـکار  متنی قرآن است، داللتدر تفسیر قرآن با قرآن که تفسیر درون
شود. بعبـارت دیگـر در مـواردی از    ھای حداکثری آن ھویدا نمیھا و داللتشود اما قابلیتمی

ویژه روایات حکایتگر تفسیر قرآن با قرآن ـ اطالعات مندرج در روایت بـا آشـکار    روایات ـ به 
ھای نھفته قرآن امکان تعامل تفسـیری آیـات بـا یکـدیگر را     ھا و قابلیتنمودن برخی از داللت

در مواردی ارتبـاطی بـین آیـات بـه     ای که بدون توجه به اینگونه روایات،سازد بگونهفراھم می
شود. براین اساس بایـد  ھای اولیه و ابتدایی آیه اکتفا میدر سایر موارد بر داللترسد ونظر نمی

متنی، بایـد  گفت مفسر جھت فھم حداکثری قرآن عالوه بر تحلیل زبانی و ادبی، سیاقی و درون
ھا و متونی که ممکن است در مواردی با قـرآن مـرتبط   به تحلیل بینامتنی بپردازد؛ در میان دانش

ای ای که معصومان دارند ـ زمینه رسد روایات تفسیری ـ به جھت جایگاه و دانش ویژه به نظر ب
ھـا و  ھای بیشتری از قـرآن آشـکار گـردد. ایـن داللـت     ھا و قابلیتسازند تا داللترا فراھم می

دھند بلکه فقط فضایی را ھا تَعیُّن نمیھا از آنِ خود متن قرآن ھستند و متون روایی به آنقابلیت
کنند. توجه به این نکته ضروری است کـه  ھا فراھم میرای آشکار شدن و به فعلیت رسیدن آنب

تفسیر بینامتنی با توجه به قرآن در بافت و فضای خـودش منافـات نـدارد و ھرگـز بـه معنـای       
خروج از فضای خود قرآن نیست. بلکه مفسر، قرآن را بـا فضـای خـاص خـودش، در فضـای      

آیـد و مفسـر در   ند. در این صورت تحمیل آن متون بر قرآن پیش نمیکمتون مرتبط بررسی می
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)۴۵۱-۴۴۶نیا، بیولوژی نص، گیرد. (رک: قائمیمعرض تفسیر به رأی قرار نمی

گوید:حسین بن بشار می
داند چیزی که موجود نیست، اگر قرار بـود بـه   از امام رضا (ع) سؤال کردم: آیا خداوند می«

بود؟ حضرت فرمودند: خداوند به ھمه چیز، پیش از اینکه موجود شـود،  وجود آید، چگونه می
ی اھـل جھـنم فرمـوده    و دربـاره ١١فرماید: إِنَّا کنَّا نَسْتَنْسِخُ ما کنْتُمْ تَعْمَلُونَداناست. خداوند می

کـه اگـر آنـان را بـه     دانست پس خدا می١٢است: وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُھُوا عَنْهُ وَ إِنَّھُمْ لَکاذِبُونَ
رفتنـد. و نیـز دلیـل    زندگی دنیا بازگرداند دوباره به سراغ کارھایی که از آن نھی شده بودند، می

دیگر اینکه در داستان آفرینش آدم، مالئکه چنین گفتند: أَ تَجْعَلُ فیھا مَنْ یفْسِـدُ فیھـا وَ یسْـفِک    
ی أَعْلَـمُ مـا ال تَعْلَمُـونَ    الدِّماء وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِک وَ نُقَدِّسُ  پـس ھمـواره علـم    ١٣لَک قالَ إِنـِّ

ھاسـت ... اشـیا را آنگونـه کـه     خداوندِ عز وجل، ازلی و پیش از [پیـدایش] اشـیا و آفریـدن آن   
خواسته ـ به آنان علم داشـته،  خواسته آفریده است و پیش از خلقتشان ـ بھمان نحوی که می می

)۵۵-۵۴/ ۱(حویزی، ». ره عالِم، بینا و شنوا بوده استاین چنین است پروردگار ما، ھموا
گر که از علم خداوند نسـبت بـه موجـوداتِ خلـق نشـده      امام رضا در پاسخ به فرد پرسش

فرماید: علم خداوند سابق بر مخلوقات است. سپس سه آیه از قرآن کریم را ارائـه  پرسد، میمی
دارد که از انسانی که ھنـوز خلـق   خداوند اظھار می» عْلَمُونَإِنِّی أَعْلَمُ ما ال تَ«... کنند؛ در آیه می

دانند و این ھمان معنای مطابقی آیه است. ھمچنین الزمه داند که مالئکه نمینشده چیزھایی می
ا نَسْتَنْسِـخُ    «، سابق بودن علم خدا بر مخلوقات است. اما آیه ...»وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا «آیه  ا کنـَّ ...» إِنـَّ

ھـا داللـت دارد   بـرداری از اعمـال، پـس از انجـام آن    و نسـخه » کتابـت «در بررسی ابتدایی بـر  
نیـز بیـانگر ھمـین مطلـب     ١٤»إِنَّا نَحْنُ نُحْی الْمَوْتی وَ نَکتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثـارَھُمْ «که آیه ھمچنان

اسخ امام ـ سـابق    ) این معنا نه تنھا ارتباط روشنی با پ۲۷۶/ ۲۱است. (رک: مکارم و ھمکاران، 
کند.بودن علم خدا بر مخلوقات ـ ندارد، بلکه خالف آن را ثابت می

اما پاسخ امام رضا با آشکار نمودن ھمگونی این آیه با دو آیه دیگر، کشف ارتبـاط معنـایی   
این آیه با سوال پرسشگر را در پی دارد. در واقع روایات تفسیری اھل بیـت بـا آشـکار نمـودن     

»داشتیمدادید نسخه برمیما از آنچه شما انجام می«: ٢٩. جاثیه/ ١١
»ھا دروغگویانندگردند آنو اگر بازگردند، به ھمان اعمالی که از آن نھی شده بودند بازمی«:٢٨. أنعام/ ١٢
گوییم و تو ھا بریزد، و حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح میآفرینی که در آنجا فساد کند و خونآیا کسی را می«: ٣٠. بقره/ ١٣

»دانممیدانید کنیم؟ فرمود: من آنچه راکه شما نمیرا تقدیس می
»نویسیم.ھا را میاند و آثار آنکنیم و تمام آنچه را از پیش فرستادهما مردگان را زنده می: «/یس۱۲. ١٤
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گشـاید؛ در آیـه   ھان آیات، امکان تعامل تفسیری بیشتری را پـیش روی مفسـر مـی   ھای نقابلیت

گیرد، فھـم ابتـدایی   مورد بحث، ھمگونی و ارتباط معنایی مذکور که از فھم ویژه امام نشات می
/ یـس را  ۱۲مذکور از آیه را برغم شاھد قرآنیِ آن به چالش کشیده و تفسیر آیه استنساخ با آیـه  

تابد.فسیر قرآن با قرآن است برنمیای از تکه گونه
دنبال تبیین ارتباط معنایی آیه با پاسخ امـام، در گـامی دیگـر بـا واکـاوی روایـات       اکنون به
نمـاییم؛ توضـیح اینکـه برخـی     تر این آیه را پیگیری مـی ی استنساخ، بررسی عمیقمرتبط با آیه

ی اصلی ال و نوشتن از روی نسخهبمعنای انتق» نستنسخ«روایات بر این مطلب داللت دارند که 
ی اصلی باقی بماند. این معنا در برخی از جدید، نسخهیای که با نوشتنِ نسخهبه گونه١٥است
اسـاس، آیـه در   ) بر این٨٠١/ ١راغب اصفھانی، ھای لغت نیز انعکاس یافته است. (رک: کتاب

نویسـیم  ی جدیدی مـی در نسخهدھید،صدد بیان این معنا است که ما آنچه را که شما انجام می
ی اصـلی  بایست، نسـخه ). پیش فرض این آیه این است که می٤٧٢/ ٢٦صادقی تھرانی، (رک: 

ی موجود باشد که اعمال مخلوقات در آن نوشته شده باشد و ایـن استنسـاخ از روی آن نسـخه   
در آن ذکر شده ای که اعمال اولین تا آخرین مخلوقات ی وجود نسخهاصلی انجام بگیرد. الزمه

ھاست. بر این اساس توجه بـه روایـات   باشد، علم خداوند به مخلوقات حتی قبل از خلقت آن
ھای نھان آیات زمینه تواند با آشکار نمودن داللتتفسیری در تفسیر قرآن با قرآن از یک سو می

ر نظارت و ھا را فراھم نماید و از سویی دگر بر درستی عملکرد تفسیری مفستعامل تفسیری آن
داوری نماید.

16اطالعات دایرة المعارفی

ھای زیادی در سطوح مختلف قرآن نھفته است. این اطالعاتِ تـاریخی،  اطالعات و قابلیت
اند. این اطالعات، گاھی در سطح آشکار مـتن،  علمی و ... در راستای اھدفی در قرآن بکار رفته

عن أبی عبد اهللا قال سألته عن ن وَ الْقَلَمِ، قال: .... فھو الکتاب المکنون الذی منـه النسـخ کلھـا، أ و لسـتم عربـا فکیـف ال       . «١٥
یقول لصاحبه انسخ ذلک الکتاب أ و لیس إنما ینسخ من کتاب أخذ من األصل و ھـو قولـه: إِنَّـا    تعرفون معنی الکالم، و أحدکم

)٢/٣٨٠(علی بن إبراھیم قمی، ». کنَّا نَسْتَنْسِخُ ما کنْتُمْ تَعْمَلُون
محـور  . در برخی موارد ھمچون روابط ھمنشینی، ارتباط بینامتنی و قیاس فرضی، تاکید بر روش است و بـه عبـارتی روش  ١٦

تواند در بسامد و دامنه قابل توجھی به عملیات تفسیری دست بزند اما در برخـی  ھا غالبا میاست؛ مفسر با اطالع از این روش
ھـا  ھای معنایی، توجه به ایـن روش دیگر از موارد ھمچون استفاده از اطالعات دایرة المعارفی، تفسیر تاریخی و توجه به مولفه

محور است. چنانکه در نیست و اطالعات گسترده مفسر برجسته و مورد تاکید است و به عبارتی آگاھیاغلب به تنھایی کارآمد
ای متحرک یا کوھی از علم به گستره اطالعات وی توجه شده است؛ عالمه طباطبایی کوھی توصیف برخی مفسران به کتابخانه

ھا ابتدا به چھار روش نخست و سپس پژوھش، نظر به این تفاوتای متحرک بود. از این رو در ساختار از علم بود. او کتابخانه
ایم.ھایی که غیر از علمِ به روش، به اطالعات دیگری ھم نیاز دارند پرداختهروش
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دسـتیابی بـه   «یی خواننـده و مفسـر در   ھـای ناپیـدای قـرآن موجودنـد. توانـا     و گاھی در سطح

بدین معنا که خواننـده یـا   )١١٢(یول، » ھای متن، مبتنی بر ساختار معرفتی پیشین اوست.ناگفته
ھا از جھت تواند به این اطالعات دست یابد. این دانستهھای خویش، میمفسر بر اساس دانسته

ام تعامل تفسـیری بـا مـتن و بـویژه     گستردگی و تنوع، بسان دایرة المعارفی است که مفسر ھنگ
گـردد. ایـن دایـرة المعـارف     منـد مـی  دستیابی به اطالعات نھفته آن از این دایرة المعارف بھـره 

شـود. از ایـن رو در   ھای متنوعی ھمچون دانش زبانی، تاریخی، فلسفی و... را شامل مـی دانش
المعـارفی از علـم را دارا   ایـرة مواردی تعامل با قرآن مبتنی بر این است که خواننـده و مفسـر، د  

ی کتـاب را آشـکار و برجسـته سـازد. (بـرای      ھـای نھفتـه  باشد تا بتواند این اطالعات و داللت
و ۵۱۳و ۴۷۶و ۴۶۹و ۱۷۹و ۱۹۶نیا، بیولـوژی نـص،   اطالعات بیشتر در این باره رک: قائمی

مھمـی دارد. در روایـات   ویژه درتفسیر قرآن بـا قـرآن جایگـاه   المعارفی به) اطالعات دایرة۵۲۴
نظیر خـود در راسـتای تفسـیر آیـات     المعارف بیحکایتگر تفسیر قرآن با قرآن نیز، ائمه از دایرة

گونـه نیـز دارد؛   اند. توجه به این روایات، عالوه بر رویکرد آموزشی، کـارکردی منبـع  بھره برده
باشـد.  المعارفیِ اھل بیت مـی ای از اطالعات دایرةمعنا که روایات مورد بحث منبع گستردهبدین

دارد. از ی معنایی و تفسیری بین آیات استشھادی را در پیاین اطالعات ارزشمند، کشف رابطه
ای از سـوی خواننـده و مفسـر    ھای گستردهاین رو تفسیر قرآن با قرآن مشروط به کسب آگاھی

باشد.می
گوید:ادریس بن عبداهللا می

را از امـام صـادق پرسـیدم    ١٧ی سَقَرَ قالُوا لَمْ نَـک مِـنَ الْمُصَـلِّینَ   ی ما سَلَککمْ فِتفسیر آیه«
فرمود: خداوند از این آیه چنین قصد کرده است: ما از پیروان ائمه نبودیم، کسانی کـه خداونـد   

بینی مردم آیا نمی١٨ی آنان چنین فرموده: وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِک الْمُقَرَّبُونَبلند مرتبه درباره
نامند. پـس آنچـه از لَـمْ    آید مصلی میپای او میگروھی را که در مسابقه، در پی نفر اول و پابه

)۲۰۹/ ۵(حویزی، » رُوان نبودیم.نَک مِنَ الْمُصَلِّینَ قصد کرده عبارت است: ما از پیروان پیش
ظاھری مصلین در این آیه است. معنای» لَمْ نَک مِنَ الْمُصَلِّینَ«موضوع مورد بحثِ آیه، فراز 

برخی مفسران مراد از نمـاز را  ) ٢٥٣/ ٢٥(ناصر مکارم شیرازی وھمکاران، است.» نمازگزاران«
عبـادت  «و )١٠/١٨٦؛ طوسی، التبیان فی تفسـیر القـرآن،   ٥٩١/ ١٠(طبرسی، »نمازھای روزانه«

»گویند: ما از نمازگزاران نبودیم.که چه چیز شما را به جھنم کشانید؟ می«: ٤٢،٤٣. مدثر/ ١٧
»اند. اینان مقرّبانند.ودند و اینک پیش افتادهھا که سبقت جسته بآن«: ١٠،١١. واقعه/ ١٨
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عـدم  «را کنایه از » مُصَلِّینَلَمْ نَک مِنَ الْ«دانسته و برخی دیگر فراز )٩٧/ ٢٠طباطبایی، » (خاص
/ ١٥؛ خطیب، التفسیر القرآنی للقـرآن،  ٣٠٤/ ٢٩عاشور، التحریر و التنویر، ابناند. (دانسته»ایمان

ابِقُونَ  «گیـری از آیـه   اما امام صادق (ع) با بھره)١٣٠٤ ابِقُونَ السـَّ لَـمْ نَـک مِـنَ    «، فـراز  » وَ السـَّ
حـویزی،  انـد. (ھمچنـین رک:   دانسـته » افتادگان نبودیمیروان پیشما از پ«را به معنای » الْمُصَلِّینَ

به معنای کسانی است که در مسابقه پیـروز شـده و   » السابقون«در این صورت )٢٥، ح ٥/٤٥٨
اند ـ امـا سـایرین مغلـوب شـده و شکسـت        ی بعدیاند ـ و پیروان نیز در رتبه غلبه پیدا کرده

رو و در برخی تفاسیر فریقین از علی (ع) بعنـوان پـیش  )٢٦٥/ ٢٧عاشور، رک: ابناند. (خورده
امام صادق (ع) نیـز  )١٥٤/ ٦؛ سیوطی، ٣٢٥/ ٩(رک: طبرسی، پیروز امت پیامبر یاد شده است.

اند؛ مردم گروھی ادعای خویش را چنین تبیین نمودهو را ائمه دانسته» السابقون«مصادیق دیگر 
ایـن مطالـب را بـا    نامنـد. امـام  آید مصلی مـی پای او میهرا که در مسابقه، در پی نفر اول و پاب

سازد که برای نماید و از این طریق، روشن میشناختی خویش ارائه میاستفاده از اطالعات زبان
توان در نظر گرفـت. بنـابراین درتفسـیر    معنای دیگری غیر از معنای ظاھری می» مصلین«تعبیر 

ز سوی خواننده الزم است.ای اھای گستردهقرآن با قرآن آگاھی

تفسیر تاریخی
یکی از اطالعاتی که در تفسیر قرآن کارآمد است، اطالعات تاریخی اسـت. ایـن اطالعـات    

ھا و عوامل محیطی است که برغم تاثیر در پدیداری متن قـرآن، اغلـب در سـطح    حاوی ویژگی
ھا بدون توجه به آنظاھری آیات حضور ندارند و این در حالی است که تفسیر اصیل و جامع،

تواند در رابطه با موضوعاتی چـون  این اطالعات می)٣٥راد، نادرست و گاه غیر ممکن است. (
ھـا  قصص اقوام قبل از اسالم، ادیان پیشین، تاریخ عرب جاھلی، تاریخ صدر اسالم و شأن نزول

ناسـب بـا شـرایط    در واقع خداوند در عین اینکه قرآن را مت) «۸۰-۸۳باشد. (رضایی اصفھانی، 
ای ترتیب داده که کمترین ارتباط را تاریخی و اجتماعی نازل کرده است، مضمون آن را به گونه

» ھـا باشـد.  ھـا و مکـان  ی زمـان ی بشـریت و ھمـه  با این شرایط داشته و بتوانـد مناسـب ھمـه   
یخی ) بنابراین جھت دسترسی بـه اینگونـه اطالعـات تـار    ۱۶۰-۱۵۸نیا، بیولوژی نص، (قائمی

مراجعه به منابعی که فضای نزول، مالبسات فرھنگی، تاریخی و شرایط محیطی نزول متن قرآن 
در برخی روایـات اھـل بیـت در راسـتای تفھـیم      )٣٦راد، را روشن نماید مفید و الزم است. (

ی ھای تـاریخی ـ نزولـی آیـه     ی دیگری اشاره شده است که به جنبهای از قرآن کریم به آیهآیه
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ی تعامل تفسـیری  در مواردی نیز امام ضمن توجه دادن به این اطالعات، زمینهپردازد.ر میمفسَّ

ھا را فراھم ساخته است. اطالعات تـاریخی ـ نزولـی در ایـن      آیات و رفع ابھام و فھم مراد آن
ھای تاریخی مـرتبط بـا آیـه شـامل     اند از اطالع از ترتیب نزول و آگاھی از دادهروایات عبارت

مات فرھنگی، سیاسی، مخـاطبی، نگرشـی و انحصـاری مـتن آیـه. دسـتیابی بـه اطالعـات         مالز
تاریخی ـ نزولی از طریق آگاھی از شبکه ارتبـاطی آیـات و اطالعـات دایـرة المعـارفی مفسـر        

پذیر است.امکان
امام باقر (ع):

ی یھود فرمود: درباره١٩»سَھُمْأَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یزَکونَ أَنْفُ«درباره فرمایش خداوند عزّوجلّ 
ةَ   ٢٠و نصاری نازل شده است ھنگامی که گفتند: نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ وَ قالُوا لَنْ یـدْخُلَ الْجَنـَّ

)۴۹۰/ ۱(حویزی، » ٢١إِلَّا مَنْ کانَ ھُوداً أَوْ نَصاری
است. در »إِلَی الَّذِینَ یزَکونَ أَنْفُسَھُمْأَ لَمْ تَرَ «در این روایت، امام باقر (ع) در صدد تبیین آیه 

سـتایند. البتـه مرجـع و    این آیه سخن از کسانی است که به گزاف، خود را منزه شـمرده و مـی  
ای از جانب خداونـد  ھا ـ که زمینه نزول آیهو نیز کیفیت خودستایی آن» الذین«مصداق تاریخی 

تناد به آیاتی زمینه تاریخی ـ نزولـی ایـن آیـه را      را فراھم آورده ـ روشن نیست. امام باقر با اس 
بھشـت  «کنـد:  نماید. آیات ارائه شده برخی از عقاید و صفات این گروه را بیان میمشخص می

».یھودیان فرزندان و دوستان خدایند» «از آنِ یھود و نصاری است
دارند کور، بیان میامام باقر (ع) با ارائه این آیات، ضمن آشکار نمودن نظم تنزیلی آیات مذ

ی نـزول ایـن آیـه را فـراھم     ) زمینـه ١٦٠-١٥٩واحدی نیشابوری، یھود (رک: ھایخودستایی
نموده است. از این رو کیفیت و عامالن این خودستایی که در آیه مـذکور مجمـل بـود روشـن     

د ھـا و صـفات و عقایـ   ی عملکرد تفسیری امام باقر (ع) یھـود، خودسـتایی آن  شده و در نتیجه
آیند ـ بعنـوان مالزمـات   بوده و به نوعی خصم ایشان بحساب میایشان ـ که در تقابل با پیامبر

گردد.مخاطبی، فرھنگی و سیاسی آیه نمایان می
22هاي معناییتوجه به مولفه

شـود، مشـخص شـدن    از نتایج بحث عموم و اطالق که در دانش اصـول فقـه مطـرح مـی    

»دھند؟عیب جلوه میای که خویشتن را پاک و بیآیا آنان را ندیده: «۴۹. نساء/ ١٩
»ما فرزندان و دوستان خدا ھستیم.: «۱۸. مائده/ ٢٠
»ھا گفتند: ھیچ کس، جز یھود یا نصاری، ھرگز داخل بھشت نخواھد شد.و آن: «۱۱۱. بقره/ ٢١

22. semantic component.
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که بحث عمـوم و اطـالق بطـور    ) با آن۳۰۷(رک. نکونام، گستره، شمول و فراگیری لفظ است.

گسترده در دانش اصول مطرح شده، اما بررسی فرآینـد تخصـیص و تقییـد از زوایـای دیگـری      
ھـا کـه   پذیر است؛ ایـن مولفـه  ھای معنایی واژه نیز درخور توجه و امکانھمچون تحلیل مولفه

واژه را از طریـق ایجـابی و سـلبی نشـان     ھای ممیـز اند، ویژگیھمان اجزای معناساز یک واژه
–۳۱۲و ۲۸۹-۲۷۸کنند. (رک: صـفوی،  دھند و روابط مفھومی را در سطح واژه تبیین میمی

ی معنـایی واژه را پـی   ھا، تغییر در گستره) افزایش یا کاھش این مولفه۱۵۶-۱۴۷؛ پالمر، ۳۱۳
ی معنایی آن کاھش افزایش یابد، گسترهھای معنایی در یک واژه ای که ھر چه مؤلفهدارد بگونه

) و عکس آن نیز صادق است. بنابراین دریافتی ۱۹۷شود (مختار عمر، یافته و از افراد آن کم می
پـذیر اسـت   ھای معنایی واژه که در برخی موارد با کاربرد قید یـا خـاص امکـان   جامع از مولفه

ظر تجدید نظر نمـوده و دریابـد از   ی مورد نشود مخاطب در گستره و فراگیری واژهموجب می
نمود کاسته شـده اسـت و   ای که پیش از تقیید یا تخصیص، فراگیر میی واژهفراگیری و گستره

گیرد. این فرآیند در برخی روایـات اھـل بیـت نیـز انعکـاس      در نتیجه افراد کمتری را در بر می
یافته است؛

امام صادق (ع) فرمود:
ی خود گـردد، ماننـد ھمـان    ی اندیشهھای نفسانی یا شیفتهتردید ھر کس پیرو خواھشبی«

سـتودند. او را دیـدم بـه نـانوایی     شخصی است که شنیده بودم مردم ساده لوح او را بسیار مـی 
رسید در آنجا توقف کرد، به محض اینکه نانوا به کاری مشـغول شـد دو نـان دزدیـد و بـه راه      

را ھم غافلگیر کرده و دو عدد انـار برداشـت ...   افتاد. سپس به شخصی رسید که انار داشت، او
فرماید] به او گفتم: تو به نانوایی که رسیدی، دو نان دزدیدی! و از انار فروشی که گذر [امام می

... خداوند فرموده: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَـهُ  کردی، دو انار به سرقت بردی! در پاسخ به من گفت:
دزدیدن دو انـار و دو نـان، چھـار گنـاه بـه      ٢٣نْ جاءَ بِالسَّیئَةِ فَال یجْزی إِلَّا مثلھاعَشْرُ أَمْثالِھا وَ مَ

ھا چھل ثواب خواھم داشت. از چھـل حسـنه،   حساب آید و در برابر صدقه دادن ھر یک از آن
ماند. گفتم: مادرت به عزایت بنشیند، تـو کتـاب   شود و سی و شش حسنه میچھار گناه کم می

...٢٤فرماید: إِنَّما یتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِـینَ ای که خداوند متعال میای، مگر نشنیدهیدهخدا را نفھم
)۶۱۵-۶۱۶/ ۱(حویزی، .» 

ھر کس کار نیکی انجام دھد ده برابر به او پاداش دھند، و ھر که کار بدی انجام دھد تنھـا ھماننـد آن کیفـر    «: ١٦٠. انعام/ ٢٣
»ھا نرفته باشدبیند، تا ستمی بر آن

».پذیردخدا، تنھا از پرھیزگاران می«: ٢٧. مائده/ ٢٤
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ھـای فـردِ محسـن، مطلـق     از حیث احوال و ویژگـی »مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِھا«آیه 

بایسـت  دارد که فرد محسن میبیان می»ما یتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَإِنَّ«نماید، اما امام با ذکر آیه می
ھـایی  ھا و ویژگیمتقی ھم باشد تا مشمول پاداش الھی گردد. در این آیه خداوند یکی از مولفه

یـابی بـه خیـرات و    کند تا روشن شود دسـت که در انجام حسنات باید رعایت شود را ذکر می
ای مطلـوب اوسـت کـه ویژگـی و     یق ممکن، مطلوبِ او نیست، بلکه حسنهحسنات، از ھر طر

). امام با یـادکرد ایـن آیـه،    ١٦٩/ ١١مؤلفه تقوا را مراعات و لحاظ کرده باشد (رک: سبزواری، 
مخاطب را از وجود مولفه تقوا در حسنه آگاه نمـوده و شـمول و فراگیـری حسـنه را تنھـا بـه       

ھد. بدینگونه اھل بیت با نگاه جامع به قرآن، مـردم را بـا نظـام    دحسناتِ تقوا مدارانه تقلیل می
نمودند.معنایی قرآن آشنا می

گیرينتیجه
ھـا بـه   ھایی که اھل بیت بر اسـاس آن در روایات حکایتگر تفسیر قرآن با قرآن برخی روش

اند به شرح زیر است:تفسیر آیات قرآنی پرداخته
ی معنایی واژگان نمایـان گشـته و ارزیـابی معنـایی و     هنشینی، حوز. از توجه به روابط ھم١

گردد.مصداقی واژه با خطاپذیری کمتری محقق می
. از توجه به آیات نظیر در مواردی تایید یا نفی عملیات تفسیری مفسر توسط دیگر اجزاء ۲

پذیر خواھد بود.متن امکان
واژه را تعیین یـا روشـن   . برخی آیات ضمن تخصیص عام یا تقیید مطلق، گستره معنایی ۳

شود.ھای معنایی واژه انجام مینمایند، این امر بر اساس کاھش یا افزایش مولفهمی
نمایـد، انتخـاب   . جھت دریافت معنای واژگان و عباراتی که به نوعی غیر عادی جلوه می۴

ھای متناسب از سایر آیات وتشکیل قیاس فرضی، کارآمد است.فرضیه
ساز توجھی نیز گستردگی و تنوع اطالعات زبانی، علمی و ... مفسر، زمینه. در موارد قابل ۵

ھـای حـداکثری آیـات را نمایـان     تعامل تفسیری آیات با یکـدیگر شـده و در مـواردی داللـت    
سازد.می

سـاز تعامـل   نزولـی آیـات، زمینـه   -. در تفسیر تاریخی نیز ارائه برخی اطالعات تاریخی ۶
سازد.تفسیری آیات را فراھم می

ھای نھان متن، امکـان تعامـل   . در تفسیر بینامتنی، روایات تفسیری با آشکار نمودن قابلیت۷
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گردد.تفسیری میان آیات را فراھم ساخته و روند تفسیر کامل می
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، قم، کتابخانـه آیـت اهللا مرعشـی نجفـی،     درالمنثور فی تفسیر المأثوربکر، سیوطي، عبدالرحمن بن ابي
ق.۱۴۰۴

، قم، انتشارات فرھنـگ اسـالمی، چـاپ دوم،    الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآنصادقی تھرانی، محمد، 
١٣٦٥.

.١٣٩٠، تھران، سوره مھر، چاپ چھارم،درآمدی بر معناشناسیصفوی، کورش،
، قم، انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیـه  المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین، 

ق.١٤١٧قم، چاپ پنجم، 
تھران، انتشارات دانشگاه تھران و مدیریت حـوزه علمیـه قـم،    ،جوامع الجامعطبرسی، فضل بن حسن، 

١٣٧٧.
د ھاشم رسولی محالتی، تھـران، چاپخانـه علمیـه،    ، تحقیق سیکتاب التفسیرعیاشی، محمد بن مسعود، 

ق.١٣٨٠
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.١٣٧٥قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه، اصول المعارف،فیض کاشاني، محمد بن شاه مرتضي، 

.١٣٨٩، تھران، انتشارات فرھنگ و اندیشه اسالمی، بیولوژی نصنیا، علیرضا،قائمی
.١٣٩٠انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه، تھران،،معناشناسی شناختی قرآن__________، 

.١٣٨٥، ترجمه حسین سیدی، مشھد، دانشگاه فردوسی، معناشناسیاحمد، مختار، عمر
.١٣٧٦، مشھد، دانشگاه فردوسی، شناسیسیر زبانمشکاة الدینی، محمد مھدی، 

.١٣٦٠تھران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ،التحقیق فی کلمات القرآنمصطفوی، حسن، 
.١٣٨٦قم، مؤسسه فرھنگی تمھید، ،التمھید فی علوم القرآن، معرفت، محمدھادی

.١٣٧٤، تھران، دارالکتب اإلسالمیة، تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ناصر و ھمکاران
.١٣٩٠، قم، دانشکده اصول الدین، درآمدی بر معناشناسی قرآننکونام، جعفر، 

ق.١٤١١بیروت، دار الکتب العلمیة، ،اسباب نزول القرآنواحدی، علی بن احمد،
.۱۳۸۵، ترجمه محمد عموزاده و منوچھر توانگر، تھران، سمت، کاربردشناسی زبانیول، جرج، 


