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چکیده 

آیــات تطهیــر، والیــت، اولی األمــر، تبلیــغ و آیــات مشــهور دیگــر از دیربــاز بخشــی از مشــهورترین 
اســتنادهای کامــی امامیــه بــوده اســت. آیــات قصــص کمتــر مــورد توجــه مفســران و متکلمــان امامی 
قــرار گرفتــه اســت، در حالــی کــه ائمــه اطهــار )علیهم الســام( در تبییــن و دفــاع از آمــوزۀ امامــت 
ــات  ــر روای ــه ب ــا تکی ــاش شــده ب ــن نوشــتار ت ــرآن داشــته اند. در ای ــه قصــص ق ــت بســیاری ب عنای
ــتناد  ــتنباط و اس ــوی اس ــازی الگ ــور بازس ــدم، به منظ ــی متق ــا )علیه الســام( در مصــادر روای امام رض
ــه شــبهات کامــی در حــوزۀ امامــت، اســتنادهای  ــه شــیوه های پاســخگویی ب کامــی و دســتیابی ب
تفســیریـ  کامــی امــام بــه آیــات قصــص در حــوزه امامــت بررســی و تبییــن شــود. اســتناد امام رضــا 
ــك رویکــرد مهــم در تفســیر کامــی دانســت در  ــوان ی ــات را می ت ــه از آی ــه این گون )علیه الســام( ب
حالی کــه در فضــای علمــی اهــل ســنت، گفتمــان اســرائیلیات در تفســیر قصص قــرآن حاکمیــت دارد. 
بررســی ها نشــان می دهــد عصمــت امــام، جریــان امامــت در ذریــه ابراهیــم )علیه الســام( علــم لدنـّـی 
امــام، دیــدن و نشــناختن امــام، پذیــرش والیتعهــدی و تفــاوت معنــی آل و امــت، مهم تریــن مباحــث 
کامــی حضــرت در اســتناد بــه قصــص قــرآن اســت. ســویۀ تأویلــی حضــرت رضــا )علیه الســام( بــه 

آیــات قصــص، یکــی دیگــر از مباحثــی اســت کــه در ایــن نوشــتار بــه آن پرداختــه شــده اســت.
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طرح مسئله

قــرآن کریــم همــواره به عنــوان یــك مصــدر و منبــع مهــم و البتــه معتبــر و مشــترک میــان 
تمامــی مســلمانان مطــرح بــوده اســت. همچنیــن در آیــات قــرآن کریــم و ســیره ائمــه    ا طهــار 
)علیهم الســام( بــه اســتمداد از قــرآن و رویکــرد عرضــه و رجــوع بــه آن توجه داده شــده اســت. 
از طرفــی، اســتناد بــه قــرآن کریــم یکــی از روش ها ی کارآمــد در مناظــرات و احتجاجات اســت 
کــه در ســیرۀ اهــل  بیــت )علیهم الســام( به عنــوان یــك اصــل مهــم مــورد توجــه بــوده اســت. 
حضــرت رضــا )علیه الســام( نیــز همــواره در مباحــث مختلــف، به ویــژه در مباحــث کامــی، 
فــراوان بــه آیــات قــرآن اســتناد کــرده و در مقــام اســتدالل، از آن بهــره جســته اند. ایــن نوشــتار 
بــا درنظرداشــتن ایــن مســئله، به طــور خــاص اســتنادهای کامــی امــام هشــتم )علیه الســام( 
را بــه قصــص قــرآن در مصــادر متقــدم روایــی امامیــه ـ کــه برخــی از آن روایــات در شــمار 
ثاثیــات کلینــی بــودهـ  مــورد توجــه قــرار داده اســت به طــوری کــه ســؤال اصلــی این نوشــتار 
ــات قصــص در  ــه آی ــا )علیه الســام( ب ــتناد حضــرت رض ــِی اس ــی و چگونگ ــوان چرای را می ت

مســئله امامــت طــرح کــرد.

از آنجاکــه در مســئله امامــت همــواره برخــی از آیــات مهــم و کلیــدی مــورد اســتناد قــرار 
می گرفته انــد، آیاتــی چــون آیــۀ  تطهیــر، آیــۀ  والیــت، آیــه  تبلیــغ، آیــه  مباهلــه و...، اســتناد 
ــۀ  ــترش زمین ــه گس ــت، ب ــئله  امام ــص در مس ــات قص ــه آی ــام( ب ــا )علیه الس ــرت رض حض
امامت پژوهــی در قــرآن به عنــوان یــك متــن مشــترک مذاهــب گوناگــون اســامی می انجامــد. 

ــه نوعــی  ــد و ب ــم کــه وضــوح بیشــتری در مســئله  امامــت دارن ــات قــرآن کری برخــی از آی
ــی  ــای کام ــد، بیشــتر در مباحــث و مناظره ه ــمار می آین ــن موضــوع به ش ــرر در ای ــات غ آی
اســتفاده شــده و در ایــن زمینــه شــهرت دارنــد، اّمــا بســیاری از آیــات در احتجاج هــای علمــی 
به منظــور تأییــد مســئله امامــت اســتفاده نشــده اند، حــال آنکــه یکــی از شــیوه های حضــرت 
رضــا )علیه الســام( در ایــن مــورد، بهره گیــری از آیــات قصــص در مباحــث کامــی، به ویــژه 
در بحــث امامــت اســت. از آنجاکــه در زمــان حضــرت رضــا )علیه الســام( برخــی از شــیعیان 
دچــار انحراف هــای عقیــده   ا ی شــدند و در مســئله امامــت حضــرت تشــکیك کردنــد و برخــی 
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بــه واقفیــه گرویدنــد، می تــوان گفتمــان غالــب در آن دوران را گفتمــان امامــت تلّقــی کــرد، 
چنان کــه حدیــث شــریف سلســلةالذهب )ابن بابویــه، 1364: 6-7( کــه در جمــع کثیــر مــردم 
و علمــای نیشــابور از زبــان مبــارک حضــرت رضــا )علیه الســام( صــادر گردیــد، نیــز بــه نوعــی 
بــه ایــن گفتمــان اشــاره دارد و امامــت را ادامــۀ راه توحیــد برمی شــمرد. بنابرایــن، حضــرت بــا 
اســتناد بــه آیــات متعــددی از قــرآن کریــم، مســئله امامــت را تبییــن و ســعی کردنــد از تمامی 
ظرفیــت آیــات قــرآن کریــم به ویــژه ظرفیــت آیــات قصــص در ایــن زمینــه اســتفاده کننــد. در 
ادامــه، برخــی از اســتنادهای اما م رضــا )علیه الســام( در موضوعــات کامــی بــه آیــات قصــص 

ارائــه می شــود:

1. استناد کالمی به قصص قرآن 

ــی اســت کــه  ــزِی باورهــاِی اصیــل قرآن یکــی از ابعــاد مهــّم هدایتــِی قصــص قــرآن، پی ری
راهگشــای بســیاری از مســائل کامــی اســت کــه در اســتنادها و احتجاج هــای کامــی اهــل 
ــرای عمــوم  ــدار اســت چــه اینکــه فهــم قصــص قــرآن ب ــی پدی بیــت )علیهم الســام( به خوب
ــی  ــیرۀ کام ــذا در س ــر. ل ــات دیگ ــا آی ــد ت ــاق می افت ــر اتف ــریع تر و عمیق ت ــان س مخاطب
ــه  ــی ب ــه ایشــان در مباحــث کام ــا مشــاهده می شــود ک حضــرت رضــا )علیه الســام( باره
آیاتــی از قصــص قــرآن کریــم اســتناد و مخاطــب نیــز اســتناد مذکــور را تمــام دانســته و قبــول 

کــرده اســت.

ــی  ــن اســت کــه فضــای گفتمان ــن امــر برشــمرد، ای ــرای ای ــوان ب دلیــل دیگــری کــه می ت
ــان  ــت گفتم ــی اهل ســنت، فضــای حاکمّی ــم در فضــای علم ــرآن کری ــر قصــص ق ــم ب حاک
اســرائیلیات بــوده اســت. لــذا حضــرت بــا رویکــردی اســتداللی، از قصــص قــرآن بهرۀ تفســیری 
ــه جامعــۀ علمــی عرضــه داشــتند. در زمــان حضــرت رضــا  ــرده و یــك روش تفســیری را ب ب
ــاص  ــی قص ــث و برخ ــن حدی ــی از وضاعی ــۀ برخ ــا ی خبیثان ــس از تاش ه ــام( پ )علیه الس
ــن مباحــث  ــرای ورود ای ــه ب ــن منبــه و... زمین ــن ســام، وهب ب ــار، عبداهلل ب ماننــد کعب االحب
ــرائیلیات  ــن اس ــود. ای ــده ب ــم ش ــان فراه ــی آن ــای گفتمان ــنت و فض ــای اهل س ــه کتاب ه ب
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ــد در برخــی از  ــت و در ســده های بع ــون اهــل ســنت راه یاف ــای گوناگ ــه کتاب ه ــج ب به تدری
جوامــع روایــی جلــوۀ تأییــد بــه خــود گرفــت1. ایــن شــرایط کم کــم زمینــه را بــرای بدبینــی به 
قصــص منقولــه از قصــاص نیــز فراهــم آورد. در ایــن فضــا و شــرایط حضــرت رضا)علیه الســام( 
بــا اســتناد بــه آیــات قصــص، کارکــرد قصــص قــرآن را تغییــر دادنــد و کارکــرد تفســیری بــه 

آن بخشــیدند. 

از دیگــر ســو، زمــان حضــرت به لحــاظ کامــی، فضــای مهجوریــت و غربــت گفتمــان امامــت 
ــه انحراف هــای عقیــده   ا ی دچــار و  ــود و چنان کــه گذشــت حتــی برخــی از شــیعیان نیــز ب ب
امامــت حضــرت را منکــر شــدند. اهــل  ســّنت نیــز گاه شــبهاتی را در زمینــه امامــت مطــرح 
می کردنــد و آن را زیــر ســؤال می بردنــد. در ایــن شــرایط، بــا توجــه بــه اینکــه قــرآن کریــم 
تنهــا متــن مشــترک میــان مســلمانان بــا عقایــد و افــکار گوناگــون بــود، امام رضا )علیه الســام( 
بــا اســتناد بــه آیــات قصــص توانســتند هــم مســئله امامــت را به عنــوان یــك اصل الهــی تثبیت 
کننــد و هــم گفتمــان غالــب بــر قصــص قــرآن را از فضــای اســرائیلیات خــارج کردنــد و مؤمنان 
را بــه مراجعــه بــه روایــات معتبــر و خوانــش کامــی قصــص قــرآن فراخواندنــد. ایــن مســئله 
ــه  ــی رود ک ــمار م ــی به ش ــای کام ــتدالل ها و احتجاج ه ــکار در اس ــوآوری و ابت ــك ن ــود ی خ

ــرار گیــرد.  ــد مــورد اســتفادۀ امامت پژوهــان ق می توان

در ادامــه، تعــدادی از اســتنادهای مهــّم حضــرت رضــا )علیه الســام( بــه قصــص قــرآن دربــارۀ 
برخــی از موضوعــات کامــی ارائــه می شــود: 

1ـ1 علم لّدنی امام 

علم لدنّی یکی از ابعاد مهّم اعجاز در سیرۀ امام و یکی از نشانه  های امامت است. 

در یکــی از مناظره هــای دربــار مأمــون بــا حضــور وی و فقهــا و متکلمــان فرقه  هــای گوناگــون، 
ــم« و  ــت، »عل ــارۀ امام ــران درب ــی از حاض ــؤال یک ــه س ــخ ب ــام( در پاس ــا )علیه الس امام                   رض

1. البته، برخی از دانشمندان اهل سنت به نقد اسرائیلیات پرداخته اند. نمونۀ روشن آن، نقدهای ابوشهبه است که عمدۀ مطالب آقای 
معرفت در نقد اسرائیلیات در التفسیر و المفسرون از اوست.
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»اســتجابت دعــا« را یکــی از دالیــل و نشــانه  های امامــت برشــمردند )ر.ک: ابن بابویــه، 1378ق، 
ج 2: 200(.

همچنیــن فرمــود: »به راســتی پیغمبــران و امامــان )علیهم الســام( را خــدا توفیــق دهــد و 
از مخــزون علــم و حکمــت خــود بــه آنهــا چیزهــا عطــا کنــد کــه بــه دیگــران ندهــد و دانــش 
ــد:  ــل فرمای ــد عّزوج ــه خداون ــت چنان ک ــای آنهاس ــل زمان ه ــه اه ــش هم ــر از دان ــا برت آنه
ــَف ــْمَکْی ــالَُک ــدیفَم يإاِلَّأَْنیُْه ــدِّ ــْنالیَِه ــَعأَمَّ أَْنیُتَّبَ ــقُّ أََح ــقِّ ــیالَْح َ ــديإِل ــْنیَْه »...أَفََم
تَْحُکُمــوَن«)یونــس/35(و»...َوَمــْنیـُـْؤَتالِْحْکَمــَةفََقــْدأُوتـِـَيَخْیــراًَکثِیــراً...« )بقــره/269( و 
اهللَاْصَطفــاهَُعَلْیُکــْمَوزاَدهُبَْســَطًةفـِـيالِْعْلــِمَوالِْجْســِمَواهللُیُْؤتـِـي دربــارۀ طالــوت فرمایــد: »...إِنَّ
ُمْلَکــُهَمــْنیَشــاُءَواهللُواِســٌعَعلِیــٌم«)همــان/247( و دربــاره پیامبــر خــود فرمــوده اســت: »...
ْــَزَلاهللَُعَلْیــَکالِْکتــاَبَوالِْحْکَمــَةَوَعلََّمــَکمــالـَـْمتَُکــْنتَْعَلــُمَوکاَنفَْضــُلاهللَِعَلْیــَک َوأَن
َعِظیمــًا« )نســاء/113( و دربــارۀ اهــل بیــت )علیهم الســام( عتــرت و ذریــۀ پیامبــرش فرمــود: 
»أَْمیَْحُســُدوَنالنَّــاَسَعلــیمــاآتاُهــُماهللُِمــْنفَْضلِــِهفََقــْدآتَْینــاآَلإِبْراهیــَمالِْکتــاَبَوالِْحْکَمــَة
َوآتَْیناُهــْمُمْلــکًاَعظیمًا«)همــان/54(«)کلینــی، 1365،ج1: 202-203؛ نعمانــي، 1397: 222-

ــان، 1361:  ــان، 1395ق، ج2: 679-681؛ هم ــه، 1378ق، ج1: 221-222؛ هم 223؛ ابن بابوی
ــان، 1362: 680-679(. 100؛ هم

ــاره  ــدان اش ــین ب ــراز پیش ــرت در ف ــه حض ــی ک ــود در آیات ــترک موج ــکات مش ــی از ن یک
ــه برخــی از افــراد مذکــور چــون  ــه علــم لدنّــی و حکمــت الهــی اســت کــه ب کرده انــد، مقول
رســول خــدا و عتــرت ایشــان کــه در شــمار آل ابراهیــم هســتند، و نیــز بــه طالــوت عطــا شــده 
اســت؛ چنان کــه از قرینــۀ مقابلــه در آیــۀ اول نیــز لــزوم هدایــت الهــی امــام از ناحیــۀ خداونــد، 

کــه هــادی بــه حــق اســت، قابــل اثبــات اســت. 

امام رضــا )علیه الســام( پــس از ایــن زمینه ســازی قرآنــی، بــه مقولــۀ علــم و حکمــت لّدنــی 
امــام می پــردازد و چنان کــه از عبــارت حضــرت برداشــت می شــود، عصمــت، تأییــد، تســدید 
و توفیــق الهــی و در امان مانــدن از خطاهــا و لغزش هــا، از ثمــرات علــم و حکمــت لدنـّـی امــام 

ذکــر می شــود: 
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أِلُُمــوِرِعبـَـاِدهَِشــَرَحَصــْدَرهُلَِذلـِـَکَو َوَجــلَّ الَْعْبــَدإَِذااْختـَـاَرهُاهللَُعــزَّ آنجاکــه فرمــود: »َوإِنَّ
أَْوَدَعقَْلبـَـُهیَنَابِیــَعالِْحْکَمــِةَوأَلَْهَمــُهالِْعْلــَمإِلَْهامــًافََلــْمیَْعــَيبَْعــَدهُبَِجــَواٍبَواَلیَُحیَّــُرفِیــِهَعــِن
ــُهاهللُ لـَـِلَوالِْعثـَـاِریَُخصُّ ٌدقـَـْدأَِمــَنِمــَنالَْخَطایـَـاَوالزَّ ــَواِبفَُهــَوَمْعُصــوٌمُمَؤیَّــٌدُمَوفَّــٌقُمَســدَّ الصَّ
تـَـُهَعَلــیِعبـَـاِدهَِوَشــاِهَدهَُعَلــیَخْلِقــِهَوذلـِـَکفَْضــُلاهللِیُْؤتِیــِهَمْنیَشــاُءَو بَِذلـِـَکلِیَُکــوَنُحجَّ
َفِة الَْعِظیــِمفََهــْلیَْقــِدُروَنَعَلــیِمْثــِلَهــَذافَیَْختَاُرونـَـُهأَْویَُکــوُنُمْختَاُرُهــْمبَِهــِذهِالصِّ اهللُُذوالَْفْضــلِ

ُمونَُه...« فَیَُقدِّ

)به راســتی چــون خــدا بنــده ای را بــرای اصــاح کار بنــدگان خــود انتخــاب کنــد، بــه او شــرح 
صــدر عطــا کنــد و در دلــش چشــمه های حکمــت و فرزانگــی بجوشــاند و دانــش خــود را از 
ــه او آمــوزد کــه در پاســخ هیــچ ســؤال و پرسشــی درنمانــد و از حــق و حقیقــت  راه الهــام ب
ســرگردان نشــود، زیــرا از طــرف خداونــد معصــوم اســت و مشــمول کمــك و تأییــد اوســت و 
از خطــا و لغــزش و برخــورد ناصــواب در امــان اســت. خــدا او را بدیــن صفــات اختصــاص داده 
تــا حجــت بالغــه بــر هــر کــدام از خلقــش باشــد کــه او را درک کنــد. ایــن فضــل  الهــی اســت 
کــه بــه هــر کــه خواهــد عطــا کنــد، و خــدا صاحــب فضــل بزرگــی اســت. آیــا بشــر قادر اســت 
کــه چنیــن امامــی را انتخــاب کنــد یــا منتخــب آنهــا دارای چنیــن صفاتــی بــوده کــه او را بــه 
عنــوان امــام مقــّدم دارنــد ...( )کلینــی، 1365، ج1: 202-203؛ نعمانــي، 1397ق: 222-223؛ 
ــان، 1361: 100؛  ــان، 1395ق، ج2: 679-681؛ هم ــه، 1378ق، ج1: 221-222؛ هم ابن بابوی

همــان، 1362: 680-679(. 

دربارۀ ماجرای طالوت، به نکات زیر می توان اشاره کرد: 

ــد  ــان بای ــرد، بی گم ــده گی ــی را برعه ــری و پیشــوایی امت ــه رهب ــر کســی ک * نخســت، ه
ــد.     ــر باش ــران برت ــی از دیگ ــی و توانای ــاظ علم به لح

- بــه گفتــۀ شــیخ طوســی و طبرســی، پیشــوا بایــد اعلــم و اکمــل و افضــل از مــردم دیگــر و 
از نظــر شــجاعت و فضیلــت ســرآمد دیگــران باشــد تــا شایســتۀ ایــن مقــام گــردد. لــذا، خداوند 
ــودن او معرفــی می کنــد  ــم و اقوی«ب ــوت را همیــن جنبــۀ »اعل ــم طال علــت انتخــاب و تقدی

ــی، 1372،ج 2: 613(.  ــا،ج 2: 291-292؛ طبرس ــی، بی ت )طوس
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- افــزون بــر اینکــه قرطبــی در تفســیرش بــا اســتناد بــه ایــن آیــه یکــی از شــرایط امــام را 
ــی، 1364،ج 1: 270-271 و ج 3:   246(.   ــت دانســته اســت )قرطب ــر ام ــم ب ــودن در عل افضل ب

ــه ماجــرای مذکــور در راســتای امامــت نیــز اشــاره کــرد؛ چــه  ــر ایــن اســاس، می تــوان ب ب
اینکــه آیــۀ یادشــده داّل بــر ایــن مطلــب اســت کــه یکــی از شــروط امامــت این اســت کــه امام 

اعلــم از رعیــت خویــش باشــد )قطــب راونــدی، 1405ق،ج 1: 349(. 

* به طریق اولویت نیز می توان از آیۀ مذکور در مسائل کامی امامت بهره ُجست: 

- از آنجاکــه َملِك بــودن و فرمانروایــی درخصــوص امــام مشــروط بــه فزونــی در علــم و جســم 
اســت، کــه یکــی از شــئون وی فرمانروایــی و ریاســت دنیــوی اســت، امامــت بــه طریــق اولــی 
بایــد مشــروط بــه ایــن دو باشــد. بــه تعبیــر عامــه مجلســی، هــرگاه ریاســت دنیــوی مشــروط 
ــق  ــم و جســم باشــد، در ریاســت دنیــوی و اخــروی )مقــام امامــت( به طری ــی در عل ــه فزون ب

اولــی بایــد مشــروط بــه ایــن دو باشــد  )مجلســی، 1404ق، ج32: 390(. 

- چنان کــه گذشــت ُملــك و پادشــاهی امــری اســت کــه اعطــای آن بــه طالــوت از ناحیــۀ 
اهللَقـَـْدبََعــثَلَُکــمْطالـُـوَتَملِــکًا...(. از ســوی دیگــر، یکــی  خداونــد صــورت گرفتــه اســت )...إِنَّ
از شــئون امــام، ُملــك و تدبیــر امــور مملکــت اســت و بی گمــان شــأن و منزلــت امــام باالتــر 
ــه  ــك و رســیدن ب ــن، حــال کــه نصــب و تعییــن َملِ ــك اســت. بنابرای ــت َملِ از شــأن و منزل
پادشــاهی بایــد از ناحیــۀ خداونــد باشــد نــه بــه قهــر، غلبــه، شــوری و از ایــن قبیــل. پــس بــه 

طریــق اولــی نصــب و تعییــن امــام نیــز تنهــا مختــّص خداونــد اســت. 

- از ســوی دیگــر، حــال کــه تعییــن و نصــب َملـِـك و رســیدن بــه پادشــاهی بایــد از ناحیــۀ 
خداونــد باشــد، از آنجاکــه عمــوم مــردم چــون از علــم غیــب و ارادۀ الهــی در انتخــاب مذکــور 
آگاهــی ندارنــد، به یقیــن بایــد ایــن اراده و انتخــاب الهــی از ناحیــۀ شــخصی کــه از اتصــال بــه 
عالــم غیــب و وحــی برخــوردار اســت بــه مــردم ابــاغ و معرفــی شــود کــه ایــن مطلــب همــان 

لــزوم نــّص بــر امــام از جانــب پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( یــا امــام اســت.  

  منظــور از علمــی کــه در اینجــا بــر آن تأکیــد رفتــه، چــه نــوع علمــي اســت؟ علــم اکتســابي 
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یــا لدنــي و یــا هــر دو؟ به نظــر مي رســد آیــۀ شــریفه اطــاق دارد و هــر دو گونــه علــم را در 
بــر مي   گیــرد. البتــه، بــا توجــه بــه گزینــش الهــی طالــوت کــه اصطفــای وی از ناحیــۀ خداونــد 
ــز  ــوت و نی ــاده از وی در آوردن تاب ــر خارق الع ــدور ام ــز ص ــت وی دارد و نی ــت از عصم حکای
خبــردادن طالــوت از ارادۀ الهــی در آزمــون لشــکریان بــه نوشــیدن از رود و نیــز اســتدالل های 
معصومــان )علیهم الســام( در تشــبیه خویــش بــه طالــوت ماننــد روایــت معــروف امیرالمؤمنین 
ِزْدنــيِعْلمــًا« )طــه/114( دربــارۀ رســول  در مذمــت معاویــه و نیــز تعبیــر مشــابه»...َوقـُـْلَربِّ
خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( کــه حکایــت از علــم لّدنــی دارد، همگــی احتمــال علــم لّدنی بــودن 
ــام در دوران  ــن ام ــذا در تعیی ــد. ل ــت می کن ــِم« را تقوی ــِمَوالِْجْس ــيالِْعْل ــَطًةفِ در »َوزاَدهُبَْس
حضــور، یــك شــرط اساســي ایــن اســت کــه مجــراي علــم وي الهــي و لّدنــي باشــد کــه ایــن 
شــرط اساســي اســت. امــا علــم اکتســابي بنــا بــر مقّیدبــودن شــرط نیســت هرچنــد بنــا بــر 

َمثــل مشــهور »چــون کــه صــد آیــد نــود هــم پیــش ماســت«1.  

2ـ1 عصمت امام 

یکــی از مســائل کامــی کــه همــواره میــان متکلمــان اســامی مطــرح بــوده، مقولــۀ عصمــت 
ائمــه    ا طهــار )علیهم الســام( اســت کــه دالیــل عقلــی و نقلــی آن در کتاب هــای کامــی امامیــه 
به صــورت مبســوط بیــان شــده اســت. نظــر بــه محــدودۀ موضوعــی ایــن نوشــتار، ایــن مطلــب 

را در قصــص قــرآن بــر پایــۀ روایــات امام رضــا )علیه الســام( پــی مي گیریــم: 

ُّــُه یکــی از آیــات قصــص قرآنــی کــه گویــای عصمــت امــام اســت، آیــۀ »َوإِِذابْتَلــیإِبْراهیــَمَرب
یَّتــيقــاَلالیَنــاُلَعْهــِدي ِّــيجاِعُلــَکلِلنَّــاِسإِمامــًاقــاَلَوِمــْنُذرِّ قــاَلإِن ُهــنَّ بَِکلِمــاٍتفََأتَمَّ
الِمیــَن« )بقــره/124( اســت. امام رضــا )علیه الســام( در بخشــی از حدیــث مشــهور امامــت  الظَّ

ــد:  می فرماین

»آیــا می داننــد قــدر و موقعیــت امامــت را در میــان امــت تــا اختیــار و انتخــاب آنــان در آن روا 

1. البته، در دوران غیبت معصوم که مقولۀ نیابت و وکالت مطرح است، یکی از  ماک های مهم، پیروی از فقیه اعلم جامع الشرایط 
است که پس از عمری مجاهدت علمی، ایمانی و تقوایی، به مراتب باالی علم و اعلمیت دست یافته باشد که بحث آن در این مجال 

که محدود به عصر حضور است، نمی گنجد.
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باشــد؟ به راســتی امامــت انــدازه ای فراتــر و مقامــی واالتــر و موقعــی باالتــر و آســتانی منیع تــر 
و عمقــی فروتــر از آن دارد کــه مــردم بــا عقــل خــود بــدان رســند یــا بــا رأی و نظــر خــود آن را 
درک کننــد یــا بــه انتخــاب خــود امامــی بگمارنــد. امامــت مقامــی اســت کــه حضــرت ابراهیــم 
)علیه الســام( پــس از آنکــه مقــام نبــوت و خلــت را پابرجــا کــرد، بــدان رســید. ایــن امامــت 
ســومین درجــه و فضیلتــی بــود کــه خدایــش بــدان مشــرف کــرد و نامــش را به وســیلۀ آن بلند 
ــرای مــردم امــام نمــودم« خلیــل از شــادمانی  ــو را ب نمــود و فرمــود: »به درســتی کــه مــن ت
بــدان عــرض کــرد: »و از ذریــه و نــژاد مــن هــم«؟ خــدا تبــارک و تعالــی فرمــود: »عهــد و فرمان 
مــن به دســت ظالمــان نخواهــد رســید«. ایــن آیــه امامــت هــر ظالمــی را تــا روز قیامــت باطــل 
کــرد و آن را مخصــوص برگزیــدگان پــاک ســاخت... )کلینــی، 1365،ج1: 199-200؛ نعمانــي، 
1397ق: 217-218؛ ابن بابویــه، 1378ق،ج1: 217-218؛ همــان، 1395ق،ج2: 676-677؛ 
همــان، 1361؛ 96-97؛ همــان، 1362: 675-676؛ ابن شــعبه، 1404ق: 437-438؛ طبرســی، 

1403ق، ج2: 434-433(.

حلقــۀ ارتبــاط ایــن اســت کــه حــال کــه شــرط امامــت عصمــت اســت، این امــر را کســی جز 
ــر اعمــال همــه مــردم اســت. چنان کــه  خــدا نمی دانــد، چــون او عالــم بــه قلــوب و شــاهد ب
مشــهود اســت، حضــرت رضــا )علیه الســام( بــا اســتناد بــه آیاتــی از داســتان حضــرت ابراهیــم 
ــس  ــام( پ ــا )علیه الس ــد. امام رض ــخ می گوین ــام را پاس ــت ام ــئله عصم ــام( مس )علیه الس
ــه،  ــد. البت ــد می پردازن ــه خداون ــام ب ــه مســئله اختصــاص حــّق تعییــن ام ــن مباحــث، ب از ای

حضــرت بــه آیــات معــروف نیــز در ایــن بــاب اســتناد می کننــد: 

ــه انتخــاب باطــل  ــد و ب ــه( روی برتافتن ــد و رســول  خــدا )صلی اهلل علیه وآل از انتخــاب خداون
خویــش گرائیدنــد، بــا اینکــه قــرآن بــه آنهــا می گویــد: »پــروردگار تــو بیافرینــد آنچــه خواهــد 
و انتخــاب کنــد. آنهــا اختیــاری در کار خــود ندارنــد منــزه اســت خــدا و برتــر اســت از آنچــه 
شــریك  او شــمارند« و خــدا فرمــوده اســت: »بــرای هیــچ مــرد و زن بــا ایمــان اختیــاری در برابر 
حکــم خــدا و رســولش در امــری از امــورش نیســت« )احــزاب/36( و فرمــوده اســت: »چیســت 
بــرای شــما، چگونــه قضــاوت مــی کنیــد، یــا بلکــه کتابــی داریــد کــه از آن درس می خوانیــد 
کــه حــق داریــد چــه اختیــار کنیــد، یــا بــر مــا قســمتی داریــد کــه امضــا شــده و تــا قیامــت 
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حــّق قضــاوت داریــد. بپــرس کدام شــان در ایــن موضــوع پیشواســت، یــا بــرای آنهــا شــریکانی 
اســت. بیاورنــد شــرکای خــود را اگر راســت گوینــد« )قلــم/36-41( )کلینــی، 1365،ج1: 201-

202؛ نعمانــي، 1397ق: 221-222؛ ابن بابویــه، 1378ق، ج1: 220؛ همــان، 1395ق، ج2: 
679-690؛ همــان، 1361: 99-100؛ همــان، 1362: 678-679؛ طبرســی، 1403، ج2: 435(.

ــر  ــات غی ــۀ دیگــری در آی ــی به گون ــل برداشــت از قصــص قرآن ــِت قاب ــی امام مســائل کام
قصــص نیــز مطــرح شــده اســت چنان کــه هــر یــك از ایــن دو، دیگــري را تأییــد مي کنــد؛ 
گویــی آیــات قصــص نمونه هــاي اجراشــده و عینــي و تحقق یافتــۀ مســائِل اساســِي نبــوت و 
امامــت اســت کــه در امت هــاي پیشــین رخ داده اســت. افــزون بــر اینکــه »هماهنگــی محتوایی 
میــان آیــات قصــص و آیــات دیگــر در بیــان مســائل امامــت« بــه نــوع خــود حکایت از انســجام 

و هماهنگــی در سراســر قــرآن در موضــوع امامــت دارد.            

3ـ1  جريان امامت در ذريه حضرت ابراهیم )علیه السالم( 

یکــی از آموزه هــای گرانقــدر امام رضــا )علیه الســام( در تبییــن مقولــۀ امامــت کــه ریشــه در 
قصــص قــرآن دارد، تأکیــد بــر ایــن اســت کــه امامــت پــس از حضــرت ابراهیــم )علیه الســام( 
در ذریــۀ معصــوم وی قــرار گرفــت. بی گمــان، پذیــرش این آمــوزۀ بنیادیــن بســیاری از مدعیان 

امامــت را از صاحیــت و لیاقــت در تصــدی امامــت باز مــی دارد. 

ــد: »... ســپس  امام رضــا )علیه الســام( در بخــش دیگــری از روایــت مشــهور امامــت فرمودن
خداونــد عزوجــل او را گرامــی داشــت و امامــت را در ذریــه و نــژاد برگزیــدۀ او نهــاد و فرمــود: 
»اســحق و یعقــوب را بــه او غنیمــت بخشــیدیم و همــه را شایســته نمودیــم و آنهــا را رهبرانــی 
ســاختیم کــه بــه دســتور مــا هدایــت می کردنــد و کارهــای خیــر را بــه آنهــا وحــی کردیــم 
و برپاداشــتن نمــاز و پرداخــت زکات را و بــرای مــا عابــدان بودنــد«. ایــن امامــت همیشــه در 
ــید و  ــه( رس ــر )صلی اهلل علیه وآل ــا پیامب ــرن ت ــد. قرن به ق ــم ارث می بردن ــود و از ه ــۀ او ب ذری
ــه ابراهیــم پیــروان او هســتند و همیــن پیامبــر  خــدا فرمــود: »به راســتی، ســزاوارتر مــردم ب
ــران/68(.  ــت« )آل عم ــان اس ــّی مؤمن ــدا ول ــد و خ ــه گرویدن ــانی ک ــه( و کس )صلی اهلل علیه وآل
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ــی  ــه عل ــدا آن را ب ــتور خ ــه دس ــت و ب ــاص داش ــرت اختص ــه آن حض ــت ب ــام امام ــن مق ای
)علیه الســام( واگــذارد، آن چنان کــه خــدای تعالــی آن را واجــب کــرده بــود. ســپس بــه ذریــه 
برگزیــده او منتقــل گردیــد کــه خــدا بــه آنهــا علــم و ایمــان داده اســت طبــق آیــۀ شــریفه»َو
َّذیــَنأُوتـُـواالِْعْلــَمَواإلِیمــاَنلََقــْدلَبِْثتـُـْمفــيِکتــاِباهللِإِلــییـَـْومِالْبَْعــثِفَهــذایـَـْومُالْبَْعــثِ قــاَلال
َولِکنَُّکــْمُکْنتُــْمالتَْعَلُمــوَن1«)روم/56( آنهــا فرزنــدان علــی )علیه الســام( هســتند تــا قیامــت 
ــرای  ــادان چطــور ب ــه( پیغمبــری نیســت. ایــن افــراد ن ــرا پــس از محمــد )صلی اهلل علیه وآل زی
خــود امــام اختیــار می کننــد، بــا آنکــه امامــت مقــام انبیــا و ارث اوصیاســت. امامــت خافــت از 
طــرف خــدا و رســول خدا )صلی اهلل علیه وآلــه(  و مقــام امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( و میــراث 
ــی،  ــی، 1365،ج1: 199-200؛ نعمان امام حســن و امام حســین )علیهماالســام( اســت« )کلین
1397ق: 217-218؛ ابن بابویــه، 1378ق، ج1: 217-218؛ همــان، 1395ق، ج2: 676؛ همــان ، 

1362: 674-675؛ ابن شــعبه، 1404ق: 437-438؛ طبرســی، 1403ق، ج2: 433(.

ــاٍت ــُهبَِکلِم ُّ ــَمَرب ــیإِبْراهی ــۀ »َوإِِذابْتَل ــه آی ــدا ب ــت ابت ــن روای امام رضــا )علیه الســام( در ای
الِمیــَن« یَّتــيقــاَلالیَنــاُلَعْهــِديالظَّ ِّــيجاِعُلــَکلِلنَّــاِسإِمامــًاقــاَلَوِمــْنُذرِّ قــاَلإِن ُهــنَّ فََأتَمَّ
)بقــره/124( اســتناد نمــوده کــه بیانگــر امامــت در ذریــۀ معصوم حضــرت ابراهیم )علیه الســام( 
اســت )بــرای نحــوه داللــت ایــن آیــه بــر عصمــت امــام ر.ک: ســیدمرتضی، 1410ق، ج 3: 137-

142؛ ابوالصــاح حلبــی، 1404ق: 133-134؛ طوســی، 1382،ج 2: 253-255؛ همــان، بی تــا، 
ج 1: 449؛ ابن شهرآشــوب، 1379ق، ج1: 248؛ حلــی، 1409ق: 276-277 و 393؛ طبــری، 
ــکری،  ــی، 1417ق، ج 1: 273-274؛ عس ــی، 1405ق: 110-113؛ طباطبای 1376: 123؛ بحران

1382، ج 2: 237ـ 238(.

ــه در  ــت ک ــام(  اس ــماعیل )علیه الس ــق اس ــام( از طری ــم )علیه الس ــۀ ابراهی ــی از ذریّ برخ
َّنــا ِمَرب ــَدبَْیتِــَکالُْمَحــرَّ یَّتــيبـِـواٍدَغْیــِرذيَزْرٍعِعْن ِّــيأَْســَکْنُتِمــْنُذرِّ َّنــاإِن آیــۀ شــریفه »َرب
ــاَةفَاْجَعــْلأَْفئـِـَدًةِمــَنالنَّــاِستَْهــويإِلَْیِهــْم...«)ابراهیــم/37( بــه آن اشــاره شــده  لِیُقیُمــواالصَّ
اســت. ناگفتــه نمانــد، پیامبــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( و اهل بیــت )علیهم الســام( در 

َِّذیَنأُوتُواالِْعْلَمَواإْلیماَن« آمده که ایشان مراد از این آیه را معصومان  1. منظور حضرت استناد به صدر آیه است که در صدر آن»ال
)علیهم السام( دانسته اند.
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شــمار ایــن ذریـّـه قــرار دارنــد. بخشــی دیگــر از ذریـّـۀ ابراهیــم )علیه الســام( از طریــق اســحاق 
یَّــِةآَدَمَو َّذیــَنأَنَْعــَماهللَُعَلْیِهــْمِمــَنالنَّبِیِّیَنِمــْنُذرِّ )علیه الســام( کــه در آیــۀ شــریفه »أُولئـِـَکال
ــْنَهَدیْنــاَواْجتَبَْینــا...«)مریم/58(  یَّــِةإِبْراهیــَمَوإِْســرائیَلَوِممَّ ــْنَحَمْلنــاَمــَعنـُـوٍحَوِمــْنُذرِّ ِممَّ

بیــان شــده اســت. 

ــاَسَعلــیمــاآتاُهــُم حضــرت در فــراز دیگــری از روایــت مزبــور بــه آیــۀ»أَْمیَْحُســُدوَنالنَّ
فَْضلـِـِهفََقــْدآتَْینــاآَلإِبْراهیــَمالِْکتــاَبَوالِْحْکَمــَةَوآتَْیناُهــْمُمْلــکًاَعظیمــًا«)نســاء/54(  اهللُِمــنْ

اســتدالل کــرده اســت. 

ــا توجــه بــه ســیاق مــراد از »آَل إِبْراِهیــَم« در آیــۀ مذکــور، غیــر از بنی اســرائیل )اســحاق  ب
و یعقــوب و ذریــه یعقــوب( اســت؛ لــذا مــراد از آل ابراهیــم در اینجــا، تنهــا معصومــان از ذریــۀ 
ــد  ــرار دارن ــروه ق ــن گ ــرت ایشــان در ای ــر و عت ــه پیامب ــم از نســل اســماعیل اســت ک ابراهی

)طباطبایــی، 1417ق، ج  3: 166(.

ــًةیَْهــُدوَنبَِأْمِرنــاَوأَْوَحْینــاإِلَْیِهــْمفِْعَلالَْخْیــراِت..« حضــرت در ادامــه بــه آیــه »َوَجَعْلناُهــْمأَئِمَّ
)انبیــاء/73( اســتناد کــرده اســت. ایــن آیــه نیــز بــر قــراردادن امامــت در ذریـّـۀ حضــرت ابراهیم 
)علیه الســام( داللــت دارد و ضمیــر در »َجَعْلناُهــْم« بــه ابراهیــم، اســحاق و یعقــوب برمي گــردد 

)همان، ج 14: 304(.

حضــرت رضــا )علیه الســام( در تمامــی روایــات مذکــور بــا اســتناد بــه آیــات قصــص قــرآن 
ــه در  ــد. چنان ک ــن کرده   ا ن ــی تبیی ــّم اله ــل مه ــك اص ــوان ی ــت را به عن ــئلۀ امام ــم، مس کری
مباحــث قبــل نیــز گذشــت، ایــن مســئله هــم بــر رویکــرد تفســیری حضــرت به عنــوان یــك 
روش کارآمــد داللــت دارد و هــم ســاحت آیــات قصــص را از توّهــم اســرائیلیات پــاک کــرده و 

ــد.  ــه آن می بخش ــا ب ــتدالل ها و احتجاج ه ــر در اس ــیری و مؤث ــرد تفس کارک

پــس از حضــرت ابراهیــم )علیه الســام( امامــت در ذریــۀ وی قــرار گرفــت.1 در واقــع، تعییــن 
1. البته، نه به همۀ ذریه بلکه به ذریۀ معصوم مي رسد و دیگر اینکه خداوند نفرمود امامت به همه غیرظالمین )معصومان( مي رسد 

بلکه فرمود به ظالمین )غیرمعصومین( نمي رسد. چه بسا افرادی از ذریه باشند و ظالم نیز نباشند اما مورد انتخاب الهی نباشند؛ 
مانند حضرت مریم که به تصریح برخی از علما معصوم بوده است )مفید،1413ق :124؛ فخر رازی، 1420ق،ج 8 :217؛ طباطبایی، 

1417ق،ج 3: 188(.
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ــرای امامــت اســت،  الهــی کــه نشــأت گرفته از حکمــت الهــی در انتخــاب شــخص خاصــی ب
ــه عصمــت بیــان شــده اســت کــه تجلیــگاه عصمــت در برخــی از ذریــۀ ابراهیــم  مشــروط ب

خلیــل اســت کــه سلســله نبــوت و امامــت در آن جریــان دارد. 

1-4  ديدن و نشناختن امام 

»دیــدن و نشــناختن امــام« نیــز یکــی دیگــر از مطالبــی اســت کــه در اســتنادهای امام رضــا 
ــارۀ  ــن ویژگــی درب ــت ای ــات مهدوی ــده می شــود. در روای ــرآن دی ــه قصــص ق )علیه الســام( ب
ــارۀ غیبــت، امــکان  ــکات درب امــام عصــر )عــج( گــزارش شــده اســت؛ چــه اینکــه یکــی از ن
ــۀ »َو ــه آی ــوان ب ــن موضــوع مي ت ــدن و نشــناختن حضــرت در دوران غیبــت اســت. در ای دی
جــاَءإِْخــَوُةیُوُســَففََدَخُلــواَعَلْیــِهفََعَرفَُهــْمَوُهــْملـَـُهُمْنِکــُروَن«)یوســف/58( اســتناد نمــود. 
ایــن آیــه نشــان مي دهــد بــرادران یوســف )علیه الســام( کــه بــر او وارد شــدند، او را نشــناختند 
امــا یوســف آنــان را شــناخت. روایــات متعــددی از معصومــان )علیهم الســام( وجــود دارد کــه 
ناظــر بــه وجــود ایــن ســنت در امــام عصــر )عــج( در دوران غیبــت اســت. بــه برخــی از ایــن 

ــم:  ــاره مي کنی ــات اش روای

امــام صــادق )علیه الســام( فرمــود: »در قائــم )عــج( ســّنتی از یوســف اســت. گفتــم: گویــا 
خبــر او یــا غیبــت او را ذکــر می کنیــد؟ فرمــود: ایــن مــردم شــبیه بــه خــوک منکــر نیســتند 
کــه بــرادران یوســف اســباط و اوالد پیامبــران بودنــد، بــا یوســف کــه برادرشــان بــود و آنهــا هم 
بــرادر وی بودنــد تجــارت کــرده و داد و ســتد نمودنــد و وی را نشــناختند تــا آنــگاه کــه گفــت: 
مــن یوســفم و ایــن هــم بــرادر مــن اســت! پــس چــرا منکــر می شــوند کــه خــدای تعالــی در 
روزگاری بخواهــد حّجتــش را از آنهــا پنهــان کنــد؟ یوســف روزی پادشــاه مصــر بــود و بیــن او 
ــه او  ــود و اگــر خــدای تعالــی می خواســت کــه مــکان وی را ب و پــدرش هجــده روز فاصلــه ب
بنمایانــد، می توانســت. بــه خــدا ســوگند، وقتــی بــه یعقــوب و فرزندانــش مــژده رســید، نـُـه روزه 
خودشــان را بــه مصــر رســاندند زیــرا ایــن مــردم منکرنــد کــه خــدای تعالــی بــا حّجــت خــود 
همــان کنــد کــه بــا یوســف کــرد. در بیــن ایشــان گــردش کنــد و در بازارهــای آنهــا راه رود و 
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بــر بســاط آنهــا پــا نهــد و آنهــا او را نشناســند تــا آنــگاه کــه خداونــد متعــال بــه او اذن دهــد 
کــه خــود را بــه آنهــا معّرفــی ســازد همان گونــه کــه بــه یوســف اذن داد آنــگاه کــه بــه ایشــان 
گفــت: آیــا می دانیــد آنــگاه کــه نــادان بودیــد چــه بــر ســر یوســف و بــرادرش آوردیــد؟ گفتنــد: 
آیــا تــو خــودت یوســف نیســتی؟ گفــت: مــن یوســفم و ایــن هــم بــرادر مــن اســت )ابن بابویــه، 
1395ق،ج1: 144-145 و ج2: 341؛ همــان، بی تــا،ج 1: 244؛ کلینــی، 1365،ج 1: 336-337؛ 

نعمانــی، 1397ق: 163-164؛ ابوالصــاح حلبــی، 1404ق: 189؛ طبرســی، بی تــا: 431(.

امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( نیــز فرمــود: »بدانیــد کــه زمیــن هیــچ گاه از حجــت الهــی خالی 
نمی مانــد، لکــن خداونــد به دلیــل ظلــم، جــور و اســراف مــردم بــر خویــش، دیــدگان مــردم را 
از دیــدن حجــت خویــش نابینــا مي ســازد و اگــر زمیــن لحظــه ای از حجــت الهــی خالــی شــود، 
ــی  ــد در حال ــردم را مي شناس ــی م ــت اله ــن حج ــرد؛ لک ــد ب ــرو خواه ــن را ف ــاً اهل زمی قطع
ــناخت،  ــردم را مي ش ــه یوســف )علیه الســام( م ــه ک ــند همان گون ــردم او را نمی شناس ــه م ک
در حالی کــه برادرانــش او را نمی شــناختند...« ) نعمانــی، 1397ق: 141-142؛ مجلســی، 
1404ق،ج51 : 112-113؛ بــرای مشــاهدۀ روایــات دیگــر، ر.ک: طبــری، بی تــا: 251 و 259 و 

290-291؛ ابوالصــاح حلبــی، 1404ق: 191؛ قطــب راونــدی، 1409ق، ج2: 937-936(.

بــه گفتــۀ شــیخ صــدوق، همان گونــه کــه روا باشــد موســی )علیه الســام( در دامــن فرعــون 
پــرورش یابــد و وی او را نشناســد و در طلبــش فرزنــدان بنی اســرائیل را بکشــد، همچنیــن روا 
باشــد کــه صاحــب الّزمــان )عــج( بشــخصه در میــان مــردم موجــود باشــد و در مجالس ایشــان 
درآیــد و بــر بســاط ایشــان پــا نهــد و در بازارهــای ایشــان راه بــرود و او را نشناســند تــا آنکــه 

هنــگام ظهــورش فــرا رســد )ابن بابویــه، 1395ق، ج1: 28(.

ایــن تعبیرهــا و تشــبیهات را نمی تــوان تفســیر نامیــد. امــام در مــوارد مذکــور آیــه را تفســیر 
نکردنــد بلکــه بــرای رفــع اســتبعاد اینکــه مگــر می شــود کســی در جامعــه باشــد و افــراد او را 

نشناســند، از قصــۀ یوســف در قــرآن شــاهد آوردنــد.

چه بســا گفتــه شــود کــه دربــارۀ برخــی از عمــوم مــردم نیــز چنیــن اتفــاق افتــد کــه فــرد یــا 
افــرادی در جمعــی حضــور پیــدا کننــد و کســی آنهــا را نشناســد بــا اینکــه او را مــی بیننــد، لذا 
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چنیــن می نمایــد کــه ایــن ویژگــی بــه امــام اختصــاص نــدارد. 

لیکــن، بایــد توجــه کــرد کــه آنچــه موضوعیــت دارد ایــن اســت کــه بنــا بــر مقتضــای ادلــۀ 
غیبــت، امــام در غیبــت بمانــد و هویـّـت وی در هنــگام حضــور در برخــی از عرصه هــا از جملــه 
ــا  ــه تعارضــی ب ــد ک ــی بمان ــردم و... مخف ــان عمــوم م ــا و حضــور در می موســم حــج، بازاره
حکمت هــای الهــی از امــر غیبــت نداشــته باشــد، لــذا در صــورت دیده شــدن ایشــان، هویّــت 
حضــرت همچنــان ناشــناخته بمانــد و یــا اینکــه دســت کم در لحظــۀ دیــدار کســی متوجــه 
ــه شــواهد و قرایــن  ــا توجــه ب ــت و شــخصیت ایشــان نشــود و پــس از رفتــن ایشــان، ب هویّ
گوناگــون، متوجــه شــود کــه محضــر امــام شــرفیاب شــده اســت چنان کــه احــواالت افــرادی 
کــه خدمــت حضــرت شــرفیاب شــده اند، اغلــب چنیــن اســت کــه پــس از رفتــن حضــرت، 
متوجــه شــرفیابی بــه محضــر امــام شــده اند. البتــه، رؤیــت امــام در حالــی کــه شــناخته شــوند 
به لحــاظ عقلــی ممکــن اســت و بــا مقتضــای ادلۀ غیبــت تعارضــی نــدارد، چنان کــه درخصوص 

تشــرف برخــی از بــزرگان امامیــه و افــراد صالــح نقــل شــده اســت. 

آنچــه در اینجــا نیازمنــد بررســی اســت اینکــه آن دســته از افــرادی کــه در لحظــۀ دیــدار 
متوجــه هویـّـت و شــخصیت امــام نمی شــوند، دلیــل نشــناختن چیســت؟ دو احتمــال متصــور 

اســت: 

* احتمــال اول: اینکــه امــری عــادی اســت چــه اینکــه شناســایی فــرد غالبــاً منــوط بــه دیدار 
ــه  ــا معرفــی خــود شــخص اســت، کــه ب ــا در اختیــار داشــتن تمثــال شــخص و ی قبلــی و ی

اقتضــای ادلــۀ غیبــت، غالبــاً دربــارۀ امــام عصــر )عــج( حــاالت مذکــور منتفــی اســت. 

ــرف  ــل تص ــدار به دلی ــۀ دی ــام در لحظ ــخصیت ام ــه ش ــردن ب ــه پی نب ــال دوم: اینک * احتم
تکوینــی و والیــی امــام بــه اذن الهــی باشــد کــه ایــن امــر بــا توجــه بــه مبانــی امام شناســی، 

امــر ممکنــی اســت. 

ــرا  ــات و مقتضــای ماج ــر آی ــه از ظاه ــت یوســف و نشــناختن وی، چنان ک درخصــوص رؤی
ــرادارن یوســف به دلیــل فقــدان و ندیــدن  اســتفاده می شــود، قــدر متیّقــن ایــن اســت کــه ب
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یوســف از دوران کودکــی تــا دوران خشکســالی کــه چندیــن ســال طــول کشــیده اســت، بــه 
هویـّـت یوســف در دربــار پی نبردنــد. بــر ایــن اســاس، تشــبیه امــام بــه یوســف بــه اســتناد آیــۀ 
ــه  ــه احتمــال اول اســت کــه نشــاختن امــام امــری عــادی اســت و نیــازی ب مذکــور ناظــر ب

تصــرف تکوینــی در نفــوس نیســت. 

لیکن شواهد و قراین زیر از غیرعادی بودن این امر حکایت دارد: 

ـ در اولیــن ورود فرزنــدان یعقــوب بــه دربــار، اینکــه نه تنهــا یــك یــا دو یــا ســه بــرادر بلکه هر 
ده بــرادر کــه همگــی چندســال در کنــار یوســف زندگــی کرده انــد و صبــح و شــام او را مّدنظــر 
داشــته اند، همگــی یوســف را نشناســند، تــا حــدودی جــای تعجــب دارد. بــرادر دیگــر یوســف 
موســوم بــه بنیامیــن نیــز کــه انــس و نزدیکــی بیشــتری بــه یوســف داشــته اســت، در مرحلــۀ 
بعــدی )ورود دوم بــرادران بــه دربــار( کــه همــراه برادرانــش بــه دربــار مــی رود نیــز یوســف را 
نمی شناســد و یوســف خــود را بــه او معرفــی می کنــد. ضمــن اینکــه بــرادران دیگــر نیــز کــه 
ُســواِْمــنیُوُســَفَوأَِخیــِهَوالتَْیأُســواِْمــنرَّْوِحاهللِ...« )یوســف/87(  اْذَهبـُـواْفَتََحسَّ امــر»یـَـابَنـِـیَّ
را از یعقــوب می شــنوند و مأمــور بــه جســتجو و پیــدا کــردن یوســف و بــرادرش می شــوند نیــز 
در مرتبــۀ ســوم ورود بــه دربــار، همچنــان یوســف را نمی شناســند کــه بــر اســاس آیــۀ»قَــاَل
َّــَکالَنــَتیُوُســُفقـَـاَلأَنَا َهــْلَعلِْمتـُـممَّــافََعْلتـُـمبِیُوُســَفَوأَِخیــِهإِْذأَنتـُـْمَجاِهُلــوَنقَالـُـواْأَِءن
یُوُســُفَوَهــَذاأَِخــی...« )همــان/89-90( خــود یوســف بــا ســؤالی کــه طــرح می کنــد، زمینــۀ 
ــا تعجــب ســؤال می کننــد و  ــرادران ب شناخته شــدن خویــش را فراهــم می ســازد و ســپس ب
در نهایــت یوســف خــودش را بــه برادرانــش معرفــی می کنــد. لــذا، ســه مرتبه حضــور در دربــار 
به ویــژه در ورود ســوم کــه مأمــور بــه تحّســس بوده انــد، نیــز یوســف را نشــناخته اند کــه ایــن 

نیــز بــر شــگفتی و غیرعادی بــودن ایــن امــر می افزایــد. 

ـ از ســوی دیگــر، همــان ســالیان متمــادی کــه بــرادران، یوســف را ندیده انــد، یوســف نیــز 
بــرادران خویــش را ندیــده اســت؛ هرچنــد تشــخیص هویـّـت بــرادران از ســوی یوســف نســبت 
بــه تشــخیص هویـّـت یوســف از ســوی بــرادارن چه بســا آســان تر بــه نظــر برســد، لیکن ســالیان 

متمــادی اقتضــا می کنــد کــه تشــخیص هویـّـت آنــان نیــز بســیار دشــوار باشــد. 
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- افــزون بــر اینکــه از آیــات 58 تــا 96 ســورۀ یوســف می تــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه 
یعقــوب نیــز در ســیر ایــن ماجــرا از ورود اول فرزنــدان بــه دربار تــا ورود ســوم فرزندان بــه دربار، 
متوجــه نشــده اســت کــه عزیــز مصــر، همــان یوســف اســت، اگرچــه یعقــوب در کنعان بــوده و 
در فــراق یوســف نابینــا شــده اســت لیکــن هــر بــار کــه بــرادران یوســف بــه نــزدش آمده انــد، 
طبعــاً عزیــز مصــر یــا نحــوۀ برخــورد او را نــزد پــدر توصیــف کرده انــد )نــك: یوســف/65(. بنا بر 
ِّــیأَلَِجــُدِریَحیُوُســَفلـَـْوالأَن ــافََصَلــِتالِْعیــُرقـَـاَلأَبُوُهــْمإِن ســیاق ایــن آیــات به ویــژه»َولَمَّ
تَُفنِّــُدونِ«)یوســف/94( ظاهــَرا یعقــوب وقتــی پی می بــرد کــه عزیــز مصــر همــان یوســف اســت 
کــه کاروان تــازه از مصــر بــه قصــد کنعــان راه می افتــد کــه پیراهــن یوســف را بــرای یعقــوب 
ببرنــد، اینجاســت کــه یعقــوب بــوی یوســف را استشــمام می کنــد هرچنــد بــاز از ناحیــۀ برخی 
از نزدیــکان وی در کنعــان بــه ضالــت و خطــای قدیمــی متهــم می شــود. لــذا، یعقــوب نیــز 
ظاهــراً پــس از اینکــه یوســف خــود را بــه برادرانــش معرفــی و کاروان حامــل پیراهــن یوســف 
از مصــر حرکــت می کنــد، بــه هویِّــت و شــخصیت یوســف پی می بــرد کــه ایــن امــر نیــز بــر 
شــگفتی و غیرعادی بــودن ایــن ناشــناخته ماندن می افزایــد و احتمــال تصــرف الهــی و والیتــی 

بــه اذن خداونــد را در ایــن امــر بیــش از پیــش تقویــت می کنــد.

به گفتــۀ شــیخ محمــد ســند بحرانــی در ذیــل ایــن ماجــرا، »أنظــرکیــفهــویعــرفأمورهــم
وأحوالهــمومــعذلــکهــمالیفطنــونلذلــک،هــذاالحجــابمــناهللعزوجــلحجــابالعلمال
حجــابالوجــود،الحجــابالــذيیُضــربعلــیولــّياهللالغائــب،ســواءالنبّيیوســففــيغیبته
أوالنبــّيموســیفــيغیبتــه،لیــسحجــابعــدمرؤیــةجســمهووجــودهودوره،بــلهــو
حجــابعــنمعرفتــه،وحجــابعــنهویتــه،فهــوحجــابالعلــم،وحجــابالمعرفــة،وحجاب

الشــعور،الاالحتجــابعــنأصــلوجــوده«)ســند، 1431ق: 95(.

لــذا، شــواهد و قرایــن مطرح شــده، احتمــال دوم مبنــی بــر تصــرف الهــی در نفــوس را کــه بــه 
اذن الهــی از یوســف صــادر شــده اســت، بیــش از احتمــال اول تأییــد می کنــد. بــر ایــن اســاس، 
تشــبیه امــام بــه یوســف بــه اســتناد آیــۀ مذکــور در رؤیــت و ناشــناخته ماندن، بیانگــر تصــرف 

تکوینــی و والیتــی امــام در نفــوس اســت. 
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ــارۀ یوســف  حتــی بــه فــرض اینکــه شــواهد و قرایــن مذکــور ماحظــه نشــود و صرفــاً درب
همــان احتمــال اول مطــرح باشــد )کــه نشــناختن یوســف از ناحیــه فرزنــدان و نیز یعقــوب، در 
هــر ســه مرتبــه اول ورود فرزنــدان بــه دربــارـ  جــز بنیامیــن کــه در مرتبــه دوم، یوســف خــود 
را بــه او معرفــی کــردـ  امــری عــادی بــوده اســت( بــاز تشــبیه امــام بــه یوســف در آیــۀ مذکــور 
لزومــاً به معنــای ایــن نیســت کــه چــون نشــناختن یوســف طبیعــی و عــادی بــوده، در نتیجــه، 
نشــناختن امــام عصــر )عــج( نیــز صرفــاً امــری عــادی و طبیعــی اســت. نــه این گونــه نیســت، 
زیــرا ممکــن اســت تشــبیه تنهــا از بعضــی جهــات باشــد نــه از همــۀ جهــات؛ ماننــد اســتدالل 
برخــی از دانشــمندان در صیانــت قــرآن از تحریــف در برابــر افــرادی کــه بــه اســتناد روایــات 
نبــوی»حــذوالنعــلبالنعــلوحــذوالقــذةبالقــذة«لــزوم تحریــف قــرآن را نتیجــه می گیرنــد، 
بــا ایــن ردیـّـه کــه تشــبیه صرفــاً از جهــت رخ دادن گونــه ای از تحریــف اســت نــه اینکــه دقیقــاً 
ــر ســر کتــب مقــدس پیشــین آمــده اســت، درخصــوص  ــه تحریــف و تغییــری کــه ب هرگون
قــرآن نیــز تحقــق یابــد. در واقــع، نفــس شــباهت در ایــن تشــبیه از یــك جهــت اســت نــه از 
همــه جهــات )نــك: خویــی، بــی تــا: 220-221(. لــذا حتــی بــا اصــرار بــر ایــن احتمــال و در 
نظــر نگرفتــن قرایــن موجــود، بــاز ممکــن اســت تشــبیه مذکــور صرفــاً بیانگــر نفــس شــباهت 
امــام عصــر )عــج( بــه یوســف باشــد؛ یعنــی شــباهت مذکــور تنهــا از حیــث شناخته نشــدن 
در هنــگام دیــدار باشــد امــا دربــارۀ امــام عصــر )عــج( ناشــناخته ماندن ممکــن اســت به طــرق 
عــادی یــا بــه طریــق تصــرف تکوینــی بــه اذن الهــی باشــد کــه از قــدرت تصــرف تکوینــی و 

والیــی امــام، امــر بعیــدی نیســت. 

ویژگــی مذکــور به صــورت امــری خارق العــاده، از قــدرت تکوینــی امــام نشــأت می گیــرد کــه 
ــان ایشــان از آســیب دشــمنان و پیشــبرد و اســتمرار  به منظــور حفــظ جــان خویــش و محّب
ــا  ــه ب ــری ک ــح دیگ ــز مصال ــور و نی ــتانۀ ظه ــا آس ــی ت ــورت نهان ــن به ص ــای بنیادی اقدام ه
ــام  ــی ام ــذا تصــرف تکوین ــرد؛ ل ــی دارد، صــورت می گی ــح غیبــت همخوان ــا و مصال حکمت ه
در نفــوس و عقــول افــراد کــه او را نشناســند، چنان کــه در سرگذشــت برخــی از بــزرگان کــه 
محضــر حضــرت شــرفیاب شــده اند و در لحظــۀ دیــدار ایشــان را نشــناخته اند و پــس از رفتــن 

حضــرت، متوجــه شــده اند، نقــل شــده، امــری عــادی نیســت.  
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1-5  پذيرش واليتعهدی 

قبــول والیتعهــدی یکــی از حقایــق مســلم تاریخــی اســت. در وقایــع ســال 201 هجــری آمده 
ــلمانان و  ــد مس ــام( را ولیعه ــون علی بن موسی)علیهما الس ــال مأم ــن س ــه در همی ــت ک اس
خلیفــۀ پــس از خویــش قــرار داد و آن حضــرت را »رضــی مــن آل محمــد« نامید و ســپاهیانش 
را امــر کــرد کــه لبــاس مشــکی بــر تــن کننــد و لباس هــای ســبز بپوشــند و ایــن امــر را بــرای 
ــون  ــان مأم ــه در زم ــن مســئله ک ــري، 1387ق، ج 8: 554-555(. ای ســرزمین ها  نوشــت )طب
عباســی مطــرح شــد، بــرای برخــی از شــیعیان امــری ناگــوار بــود کــه حضرت بــه پاســخ قرآنی 

ــنده کردند:  بس

ــر  ــد: »ب ــه گوی ــرده ک ــل ک ــت نق ــش از ریان بن صل ــناد خوی ــه اس ــدوق ب ــیخ ص ــف( ش ال
ــد  ــردم می گوین ــد رســول خدا، م امام رضــا )علیه الســام( وارد شــدم، عرضــه داشــتم: ای فرزن
شــما والیتعهــدی مأمــون را پذیرفته ایــد بــا اینکــه در دنیــا اظهــار زهــد و بی رغبتــی 
ــی  ــتم، ول ــت داش ــرش آن کراه ــن از پذی ــد م ــدا می دان ــد: »خ ــرت فرمودن ــد. حض می نمایی
ــر  ــردم. وای ب ــار ک ــن آن را اختی ــول آن و کشته شــدن، پذیرفت ــن قب ــر شــدم بی ــی مخّی وقت
ــی وقتــی ضــرورت  ــود ول ــا نمی داننــد یوســف )علیه الســام( نبــّی و رســول ب ایــن مــردم! آی
ــی ــيَعل ــت:»...اْجَعْلنِ ــه او گف ــرد، ب ــز مصــر را بپذی ــن عزی ــت خزائ ــه والی ــرد ک او را وادار ک
ِّــيَحِفیــٌظَعلِیــٌم«. ضــرورت نیــز مــرا وادار کــرد کــه ایــن امــر را قبــول کنــم  َخزائـِـِناألَْرِضإِن
در حالــی کــه از آن کراهــت داشــتم و مــرا بــر آن اجبــار نمودنــد بعــد از آن کــه مشــرف بــر 
ــان، 1362: 73؛  ــان، 1378ق، ج 2: 139؛ هم ــا،ج 1: 239؛ هم ــه، بی ت ــدم.«  )ابن بابوی ــرگ ش م

حرعاملــی، 1409ق، ج17: 203؛ بحرانــی، 1416ق، ج 3: 180-179(.

ب( شــیخ صــدوق بــه اســناد عیاشــی از یکــی اصحــاب امام رضــا )علیه الســام( نقــل کــرده 
ــدارد شــما را!  ــرد: خــدا نیکــو ب ــه امام رضــا )علیه الســام( عــرض ک ــد: »شــخصی ب ــه گوی ک
چگونــه قبــول کردیــد آنچــه را کــه مأمــون بــه شــما پیشــنهاد نمــود؟ حضــرت بــه او فرمــود: 
ــّی افضــل اســت. حضــرت  ــّی؟ آن مــرد گفــت: نب ــا وصــّی نب ــّی افضــل اســت ی ای مــرد، نب
ــا مشــرک؟ آن مــرد عــرض کــرد: مســلمان افضــل اســت.  فرمــود: مســلمان افضــل اســت ی
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حضــرت فرمــود: عزیــز مصــر مشــرک بــود و یوســف، پیامبــر. مأمــون مســلمان اســت و مــن 
وصــّی پیامبــر هســتم. یوســف از عزیــز مصــر درخواســت کــرد او را والــی قــرار دهــد و ایــن 
ِّــي درخواســت هنگامــی بــود کــه یوســف بــه عزیــز فرمــود: »..اْجَعْلنـِـيَعلــیَخزائـِـِناألَْرِضإِن
َحِفیــٌظَعلِیــٌم« در حالــی کــه مأمــون مــرا بــر آنچــه قبــول کــردم، مجبــور نمــود..« ) ابن بابویــه، 
1378ق، ج2: 138-139؛ همــان، بی تــا،ج1: 238؛ عیاشــي،1380ق، ج2: 180، ح38-39؛ 

ــزی، 1415ق، ج 2: 432(. حوی

ج( در روایتــی از قطــب راونــدی آمــده اســت کــه مــردی از خــوارج بــه امام رضــا 
)علیه الســام( عرضــه داشــت: مــرا از دلیــل داخــل شــدنت در ایــن حکومــت طاغــی باخبــر 
کــن کــه چطــور پذیرفتــی در حالــی کــه آنــان از نظــر شــما کافرنــد و شــما فرزنــد رســول خدا 
)صلی اهلل علیه وآلــه( هســتید؟ حضــرت فرمودنــد: آیــا نــزد تــو اینــان کافرنــد یــا عزیــز مصــر و 
اهــل مملکتــش؟ آیــا اینــان در حالــی نیســتند کــه گمــان می کننــد موّحــد و خداپرســتند در 
حالــی کــه واقعــاً خداپرســت نیســتند و خــدا را نمی شناســند. و یوســف بن یعقوب پیامبــر پســر 
پیامبــر پســر پیامبــر بــود. از عزیــز مصــر کــه کافــر بــود خواســت تــا او را مأمــور خزینه هــا  کند 
ــه(  ــدان رســول خدا )صلی اهلل علیه وآل ــردی از فرزن ــن م ــه می نشســت و م ــس فراعن و در مجال
هســتم کــه مــرا بــه ایــن امــر اجبــار کردنــد و بــر من نســبت بــه آنچــه کراهت داشــتم، ســخت 
گرفتنــد. او گفــت: عیبــی بــر شــما نیســت. شــهادت می دهــم کــه تــو فرزنــد پیامبــر هســتی و 

ــدی، 1409ق، ج2: 767-766(. ــی )قطــب راون درســت می فرمای

د( ابی یاســر گویــد: زمانــی کــه حضــرت رضــا )علیه الســام( والیتعهــدی را پذیرفتــه بودنــد، 
ــو می دانــی  ــا ت ــه ســمت آســمان بلنــد نمــوده و می فرمایــد: خدای شــنیدم کــه دســتش را ب
کــه مــن بــا کراهــت و از روی اضطــرار ایــن امــر را پذیرفتــم، پــس همان طــور کــه بــر پیامبــرت 
ــن  ــه، 1362: 659، ح13؛ اب ــر )ابن بابوی ــخت مگی ــز س ــن نی ــر م ــی، ب ــخت نگرفت ــف س یوس

 شهرآشــوب، 1379ق، ج: 364(.
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1-6  تفاوت معنای آل و امت 

ــس  ــراق در مجل ــه ســؤال دانشــمندان خراســان و ع امام رضــا )علیه الســام( در پاســخ ب
َِّذیــَناْصَطَفْینــاِمــْنِعباِدنــا« مأمــون به منظــور اثبــات ایــن مطلــب کــه مــراد خداونــد از »ال
َّذیــَناْصَطَفْینــاِمــْنِعباِدنــافَِمْنُهْمظالـِـٌملِنَْفِســِهَوِمْنُهــْمُمْقتَِصٌد أَْوَرْثنـَـاالِْکتــاَبال درآیــه»ثـُـمَّ
ـِـِإْذِناهللِ...« )فاطــر/32( عتــرت پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( بــوده ،  َوِمْنُهــْمســابٌِقبِالَْخْیــراِتب
مي فرمایــد: خداونــد عــاوه بــر بطــون آیــات »اصطفــا« را در دوازده مــورد از آیــات قــرآن 
تفســیر کــرده اســت. در ادامــه بــه تفســیر ایــن موضــوع در مــوارد مذکــور پرداختــه و بــه 
ــرده  ــان ک ــني بی ــام( به روش ــت )علیهم الس ــاره  اهل بی ــات را درب ــت آن آی ــب دالل ترتی

ــري، 1383ق: 228(. ــعبه، 1404ق: 425؛ طب ــت )ابن ش اس

امــا آیــۀ یازدهــم، ســخن خداونــد در ســورۀ مؤمــن در حکایــت از ســخن مؤمــن آل  فرعون 
اســت کــه مي فرمایــد: »َوقــاَلَرُجــٌلُمْؤِمــٌنِمــْنآِلفِْرَعــْوَنیَْکتـُـُمإِیمانـَـُهأَتَْقتُُلــوَنَرُجــًا
ُِّکــمْ..« آن مــرد پســر خــال فرعــون بــود  ِّــَياهللَُوقَــْدجاَءُکــْمبِالْبَیِّنــاِتِمــْنَرب أَْنیَُقــوَلَرب
ــداد )نفرمــود  ــه دیــن فرعــون نســبت ن ــه فرعــون نســبت داد و او را ب ــد او را ب کــه خداون
مــردی از اهــل  دیــن فرعــون و یــا از امــت فرعــون( مــا اهــل بیــت نیــز بــه آل اختصــاص 
ــم )به واســطه حضــرت  ــم و از ایشــان والدت یافته ای ــرا آل رســول خدایی ــده ایم زی داده ش
فاطمــه )س( ( در حالــی کــه مــردم آل را تعمیــم دهنــد )هــر کــس کــه دیــن رســول  خــدا 
)صلی اهلل علیه وآلــه( را قبــول کــرد، گوینــد از آل  رســول آن اســت( پــس ایــن اســت فــرق 
بیــن آل و امــت )ابن بابویــه، 1378ق، ج 1: 240؛ همــان، 1362: 533؛ ابن شــعبه، 1404ق: 

436؛ طبــری، 1383ق: 235؛ مجلســی، 1404ق، ج25: 233(.

»نســبت خویشــاوندی« و »همفکــری و پیــروی در دیــن و عقیــده« از معانــی و کاربردهای 
ــاوندی  ــاظ خویش ــا به لح ــون تنه ــن آل فرع ــه مؤم ــن از آنجاک ــت، لیک ــظ »آل« اس لف
ــا او نبــود،  ــود و به لحــاظ ایمانــی از پیــروان فرعــون و همفکــران ب ــه فرعــون ب منســوب ب
تعبیــر آل فرعــون دربــارۀ وی، بــه صــرف »نســبت خویشــاوندی« وی بــا فرعــون انصــراف 
پیــدا می کنــد، لــذا شــاهد مثــال حضــرت در فــراز مذکــور کابــرد آل بــرای صــرف رابطــۀ 
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ــا فرعــون و پیــروان اوســت.  خویشــاوندی بــدون درنظرگرفتــن عمــوم همفکــران ب

2. سويۀ باطنی به آيات قصص 

افــزون بــر ســویۀ کامــی بــه ظاهــر آیــات قصــص، ســویۀ باطنــی بــه ایــن دو دســته از آیــات 
ــاره  ــه آن اش ــه ب ــه در ادام ــده می شــود ک ــی امام رضــا )علیه الســام( دی ــراث قرآن ــز در می نی

می شــود: 

الف( َوَرفَْعناهَُمکانًاَعلِیًّا)مریم/57( 

صبیــح نقــل کــرده: شــنیدم کــه حضرت رضــا )علیه الســام( بــه نقــل از جــّدش دربــاۀ فرمودۀ 
خــدا کــه فرمــوده»َوَرفَْعنــاهَُمکانــًاَعلِیًّــا« گفــت: ایــن آیــه دربــارۀ حضــرت علی بن ابی طالــب 
ــه(  ــرم )صلی اهلل علیه وآل ــر اک ــت )دوش( پیامب ــر پش ــه ب ــی ک ــده زمان ــازل ش ــام( ن )علیه الس

ســوار شــد تــا بت هــا  را بشــکند )ابــن  شهرآشــوب، 1379ق، ج2: 135(.

روایــت مذکــور بــه دلیــل فقــدان ســند، ضعیــف ارزیابــی می شــود امــا بــا توجــه بــه اینکــه 
ــه  ــند ب ــات در س ــرض مماش ــر ف ــت، ب ــت نیس ــت در دس ــن روای ــودن ای ــر جعلی ب ــی ب دلیل
لحــاظ محتوایــی، بایــد گفــت اگرچــه آیــۀ مذکــور بــه شــهادت ظاهــر آن دربــارۀ ادریس اســت 
ــك مناســبت و  ــی به ســبب ی ــی باطن ــق و معان ــاب جــری و تطبی ــد نیســت از ب ــن بعی لیک
تشــابه ظاهــری بــه لحظــۀ تاریخــی صعــود امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( بــر شــانه های پیامبــر 

ــد.  ــته باش ــب داش ــز تناس ــا نی ــتن بت ه ــور شکس ــه( به منظ )صلی اهلل علیه وآل

ب( امام رضا )علیه السام( در بیان آیۀ »َوفََدیْناهُبِِذبٍْحَعِظیٍم« فرمود: 

ــو  ــزد ت ــن ن ــوق م ــن مخل ــم، محبوب تری ــرد: ای ابراهی ــی ک ــم وح ــه ابراهی ــد ب »...خداون
کیســت؟ هیــچ مخلوقــی محبوب تــر نــزد مــن از حضــرت محمــد )صلی اهلل علیه وآلــه( 
نیافریــده ای؟ خداونــد بــه او وحــی کــرد: او را بیشــتر دوســت داری یــا خــود را؟ عرضــه داشــت: 
او را بیشــتر از خویــش دوســت دارم. فرمــود: فرزنــد او را بیشــتر دوســت داری یــا فرزنــد خودت 
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را؟ عرضــه داشــت: بلکــه فرزنــد او را. فرمــود: قربانی شــدن فرزنــد او بــر دســت دشــمنان او از 
روی ظلــم بیشــتر دل تــو را بــه درد مــی آورد یــا قربانــی کــردن فرزنــدت بــه دســت خــودت 
ــر دســت دشــمنان او بیشــتر  ــد او ب ــه قربانی شــدن فرزن ــرد: بلک ــرض ک ــن؟ ع ــت م در اطاع
دلــم را بــه درد مــی آورد. فرمــود: ای ابراهیــم، گروهــی گمــان می کننــد کــه از امــت محمــد 
ــند  ــتم بکش ــور و س ــس از او از روی ج ــد او را پ ــین فرزن ــند و حس ــه(  باش )صلی اهلل علیه وآل
چنان کــه بــره را ذبــح کننــد و بــا ایــن کار مســتوجب خشــم و غضــب مــن می شــوند. ابراهیــم 
ــن  ــردن. در ای ــه گریه ک ــرد ب ــروع ک ــد و ش ــه درد آم ــش ب ــت و دل ــاب گش ــر بی ت ــن ام از ای
حــال، خداونــد بــه وی وحــی کــرد کــه ای ابراهیــم، جــزع و فغــان تــو را بــر پســرت اســماعیل 
چنان کــه او را بــه دســت خــودت ذبــح مــی کــردی، فِدیــه جزعــت بــر حســین )علیه الســام( 
ــانی را  ــات کس ــن درج ــو بلندتری ــرای ت ــدم از ب ــب گردانی ــرار دادم و واج ــدن او ق و کشته ش
ــمٍ« ــٍحَعِظی ــاهُبِِذبْ ــد »َوفََدیْن ــخن خداون ــت س ــن اس ــب و ای ــت مصائ ــواب دادم به جه ــه ث ک

)ابن بابویــه، 1403ق، ج1: 58-59، ح79؛ همــان، 1378ق، ج1: 209(.

ــد  ــی اســت کــه خداون ــم« آن قربان ــح عظی ــراد از »ذب ــه پیداســت، م ــه از ظاهــر آی چنان ک
ــه  ــن اســاس، توصیــف ب ــر ای ــح شــود. ب ــه فرســتاد کــه به جــای اســماعیل ذب ــوان فدی به عن
عظمــت بــرای آن قربانــی چه بســا به دلیــل انتســاب آن بــه خداونــد و آمــدن معجزه گونــۀ آن 
بــه امــر الهــی باشــد و نیــز ناظــر بــه عظمــت فایــده و کارکــرد فرســتادن آن قربانــی باشــد کــه 

ــا فدیه شــدن آن قربانــی، اســماعیل زنــده مانــد.  ب

از ســوی دیگــر، امام رضــا )علیه الســام( بــا تأویــل »ذبــح عظیــم« بــه سیدالشــهدا 
)علیه الســام( به عنــوان یکــی از معانــی باطنــی آن اشــاره کرده انــد. بــر ایــن اســاس، چه بســا 
ــوی »در  ــای لغ ــه معن ــماعیل، ب ــای اس ــام( به ج ــین )علیه الس ــدن امام حس ــع ش ــه واق فدی
عــوض« و »بــه جــای« او باشــد. بــر ایــن اســاس، وصــف بــه »عظیــم« چنان کــه پیداســت بــا 
عظمــت امام حســین )علیه الســام( و نیــز بــا عظمــت مصیبــت ذبــح آن امــام عزیــز و آثــار و 
ــارۀ اســام، پیشــبرد و تکمیــل برنامه هــای  بــرکات باعظمــت شــهادت ایشــان در حیــات دوب
انبیــا و ائمــه پیشــین و نجــات بنــدگان خداونــد از جهالــت و حیــرت ضالــت تناســب دارد کــه 

عظمــت و بزرگــی هریــك از ایــن مــوارد بــر کســی پوشــیده نیســت. 
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شــایان ذکــر اســت، اعتقــاد بــه ســاختار چندمعنایــي بــراي آیــات قــرآن، در شــمار مهم تریــن 
مبانــي تفســیر قــرآن و اســتنباط از آن اســت. بــر ایــن اســاس، بــراي هــر آیــه، پــس از گــذر از 
معنــاي ظاهــري،  بایــد بــه معنــاي درونــي و الیه هــاي بعــدِي معانــي آیــات توجــه کــرد کــه از 

آن بــه »بطــن« و یــا »اســتعمال لفــظ در بیــش از یــك معنــي« تعبیــر می شــود. 

در اصطــاح مفســران شــیعه، غالبــاً »بطــن« همتــاي »تأویــل« و در برابــر معناي ظاهــر آیات 
دانســته شــده اســت زیــرا غالــب مفســران شــیعه بــر اســاس روایــت »ظهــره تنزیلــه و بطنــه 
ــات  ــم ظاهــري آی ــس از فه ــه اي پ ــات یکســان و آن را مرحل ــا باطــن آی ــل را ب ــه« تأوی تاویل
می داننــد )رک: طوســي، بــی تــا، ج1: 9 و معرفــت، 1427ق: 10(. باطــن بــه تعبیــری همــان 
معانــي نهفتــه در درون معنــاي ظاهــري اســت؛ خــواه یــك معنــا باشــد یــا بیشــتر، نزدیــك 
باشــد یــا دور )طباطبایــي، 1417ق،ج3: 74(. بنابرایــن، هــر معنــاي غیرظاهــري بطــن اســت 
و داراي مراتــب و ســیر صعــودي و در برابــر تنزیــل اســت کــه ســیر نزولــي دارد و ایــن همــان 

»ســاختار چندمعنایــي« آیــات اســت )مــؤدب، 1388: 131-130(.

از مجمــوع روایــات باطــن قــرآن بــا صــرف نظــر از صحــت و ضعــف ســند بــه دســت می آیــد 
باطــن قــرآن معانــی و مصادیقــی اســت کــه داللــت و انطبــاق آیــات بــر آنهــا آشــکار نیســت 
ــان  ــه( و امام ــر )صلی اهلل علیه وآل ــرای غیرپیامب ــب آن ب ــی از مرات ــد. برخ ــب دارن ــی مرات ول
معصــوم )علیهم الســام( نیــز بــا تأمــل و دقــت قابــل فهــم اســت و برخــی مراتــب آن از داللــت 
عرفــی آیــات فراتــر اســت و کســی جــز راســخان در علــم، تــوان فهــم آن را ندارنــد و وجــود 
چنیــن باطنــی بــرای قــرآن انکارناشــدنی اســت زیــرا روایــات فراوانــی کــه ســند برخــی از آنهــا 

نیــز صحیــح اســت، بــر آن داللــت دارنــد )رک: بابایــی، 1381،ج 2: 18-20(.

بــه گفتــۀ عامــه طباطبایــی، ایــن ســلیقۀ ائمــه اهل بیــت )علیهم الســام( اســت که همــواره 
یــك آیــه از قــرآن را بــر هــر مــوردی کــه قابــل انطبــاق بــا آن باشــد تطبیــق می کننــد، هرچند 
خــارج از مــورد نــزول آیــه باشــد، عقــل هــم همیــن شــیوه را صحیــح می دانــد، زیــرا قــرآن 
به منظــور هدایــت همــه انســان ها نــازل شــده، تــا آنــان را به ســوی آنچــه بایــد بــدان معتقــد 
باشــند، و آنچــه بایــد بــدان متخلــق گردنــد، و آنچــه کــه بایــد عمــل کننــد، هدایــت کنــد، 
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چــون معــارف نظــری قــرآن مختــص بــه یــك حــال و یــك عصــر خــاص نیســت، آنچــه را 
قــرآن بــه عنــوان فضیلــت یــا رذیلــت یــا حکــم عملــی بیــان کــرده، نــه بــه افــراد آن عصــر و 

نــه مخصــوص بــه عصــر نــزول اســت بــه دلیــل عمومــی بــودن تشــریع1. 

ــوا ــُثِشــْئتُْمَرَغــداًَواْدُخُل ــواِمْنهــاَحْی ــَةفَُکُل ــواهــِذهِالَْقْریَ ــااْدُخُل ج( دربــارۀ آیــه »َوإِْذقُْلنَ
ــٌةنَْغِفــْرلَُکــْمَخطایاُکــْمَوَســنَزیُدالُْمْحِســنیَن« )بقــره/58( ســلیمان  داًَوقُولـُـواِحطَّ الْبــاَبُســجَّ
ــْر  ــٌۀ نَْغِف ــوا ِحطَّ ــۀ »َو ُقولُ ــارۀ آی ــام( درب ــا )علیه الس ــرت رض ــنیدم حض ــد: ش ــری گوی جعف
لَُکــْم َخطایاُکــْم« فرمــود: امــام صــادق )علیه الســام( فرمــود مــا بــاب مغفــرت شــما هســتیم 

)عیاشــي، 1380ق،ج1: 45(.

در ایــن روایــت نیــز دیــده می شــود کــه بــر پایــۀ جــری و تطبیــق، اهل بیــت )علیهم الســام( 
ــه  ــه ک ــه همان گون ــام ک ــن پی ــاندن ای ــور رس ــده اند به منظ ــبیه ش ــۀ« تش ــاب حط ــه »ب ب
ــرار می گرفتنــد، امــت رســول  ــا گفتــن دعــای مذکــور مــورد آمــرزش الهــی ق بنی اســرائل ب
ــردن  ــت )علیهم الســام( و طی ک ــل بی ــت اه ــرش والی ــا پذی ــز ب ــه( نی ــرم )صلی اهلل علیه وآل اک
ــروی از ایشــان، مشــمول  ــت )علیهم الســام( و پی ــل بی ــق اه ــی از طری ــن و بندگ مســیر دی

آمــرزش و عفــو الهــی خواهنــد شــد. 

نتیجه گیری

1. اســتناد بــه قــرآن کریــم، یکــی از روش هــای کارآمــد در مباحثــه و مناظــرات و احتجاجــات 
اســت کــه در ســیرۀ اهل بیــت )علیهم الســام( به عنــوان یــك اصــل مهــم مــورد عنایــت بــوده 
ــژه در مباحــث  ــف، به وی ــواره در مباحــث مختل ــز هم اســت. حضــرت رضــا )علیه الســام( نی

کامــی، فــراوان بــه آیــات قــرآن اســتناد کــرده و در مقــام اســتدالل از آن بهــره جســته اند.

1. روایات شان نزول، موجب منحصر نمودن حکم بر آن واقعه خاص نمي شود که در این صورت بعد از انقضای آن واقعه، و یا مرگ 
آن شخص، حکم آیه قرآن نیز ساقط شود، زیرا بیان آیه عام و تعلیل آن مطلق است، زیرا مدحی که درباره برخی از مؤمنان نازل 
شده و یا مذمتی که دربارۀ دیگران نازل شده، به دلیل صفات درونی آنهاست. نمي توان مدح و ذم را به شخص مورد نزول منحصر 

کرد، در حالی که همان صفات در افراد دیگر نیز وجود داشته باشد )طباطبایی، 1417ق، ج 1 :42(.
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2. می تــوان اســتناد حضــرت رضــا )علیه الســام( بــه آیــات قصــص را یــك رویکــرد ابتــکاری 
در مقابــل گفتمــان و کارکــرد اســرائیلی بــه قصــص قــرآن به شــمار آورد، چنان کــه ایشــان در 
ــۀ ابراهیــم )علیه الســام( علــم لدنّــی  ــان امامــت در ذری مباحثــی چــون عصمــت امــام، جری
امــام، دیــدن و نشــناختن امــام )علیه الســام( پذیــرش والیتعهــدی و تفــاوت معنــای آل و امت، 

بــه آیــات قصــص اســتناد کرده انــد. 

3. از آنجاکــه در زمــان حضــرت رضــا )علیه الســام( به لحــاظ کامــی، فضــای مهجوریــت و 
غربــت گفتمــان امامــت بــوده اســت، حضــرت رضــا )علیه الســام( بــا اســتناد بــه آیــات قصــص 
توانســتند مســئله  امامــت را به عنــوان یــك اصــل الهــی بــرای خــود بــه اثبــات برســانند. ایــن 
مســئله هــم بــر رویکــرد تفســیری حضــرت )علیه الســام( به عنــوان یــك روش کارآمــد داللــت 
دارد و هــم ســاحت آیــات قصــص را از توّهــم اســرائیلیات پــاک کــرده و بــدان کارکرد تفســیری 

و مؤثــر در اســتدالل ها و احتجاج هــا بخشــیده اســت.

ــت  ــص به جه ــات قص ــره وری از آی ــام( در به ــا )علیه الس ــرت رض ــیری حض 4. روش تفس
اســتناد مباحــث کامــی، می توانــد مــورد اســتفادۀ دیگــران نیــز قــرار گیــرد و شایســته اســت 
پژوهشــگران از ایــن روش به عنــوان یــك روش ابتــکاری و کارآمــد در مباحــث خویــش بهــره 
گیرنــد. چنان کــه برخــی متکلمــان و مفســران امامــی در ذیــل مباحــث امامــت، از ایــن روش 

ــد. ــو گرفته ان الگ

ــن اســتدالل ها و اســتناد ها   ــه ای ــه   ا ی ک ــن اســتدالل ها بســیار اســت به گون ــذاری ای 5. اثرگ
ــده می شــود،  ــل مباحــث امامــت دی در مباحــث کامــی متکلمــان و مفســران امامــی در ذی
ــت  ــن شــیوه از اســتدالل را از اهل بی ــی ای ــه نظــر می رســد مفســران و متکلمــان امام ــذا ب ل

)علیهم الســام( آموخته   ا نــد. 
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ابراهیم.بیروت:دارالتراث.

ـطبری،محمدبنعلیطبری.)1383ق(.بشارةالمصطفیلشیعةالمرتضی)ع(.نجف:کتابخانهحیدریه.
ـــــــــــــــــــــ.)1376(.تحفةاألبرارفيمناقباألئمةاألطهار)ع(.تحقیق:سیدمهدیجهرمی.تهران: ــ

میراثمکتوب.
ـطوسي،محمدبنحسن.)بیتا(.التبیانفيتفسیرالقرآن.بهکوشش:احمدقصیرعاملي.بیروت:داراالحیاءالتراث

العربي.
ـــــــــــــــــــــ.)1382(.تلخیصالشافي.بهکوشش:حسینبحرالعلوم.قم:محبین. ــ

ـعسکری،سیدمرتضی.)1382(.نقشائمه)ع(دراحیایدین.تهران:مرکزفرهنگیانتشاراتمنیر.
ـعیاشي،محمدبنمسعود.)1380ق(.تفسیرالعیاشي.بهکوشش:سیدهاشمرسوليمحاتي.تهران:چاپخانهعلمیه.

ـفخرالدینرازي،محمدبنعمر.)1420ق(.مفاتیحالغیب.بیروت:داراالحیاءالتراثالعربي.
ـقرطبی،محمدبناحمد.)1364(.الجامعألحکامالقرآن.تهران:ناصرخسرو.

ـقطبالدینراوندی،سعیدبنهبةاهلل.)1409ق(.الخرائجوالجرائح.قم:مؤسسهاماممهدی)ع(.
ـــــــــــــــــــــ.)1405ق(.فقهالقرآنفيشرحآیاتاألحکام.قم:انتشاراتکتابخانهآیتاهللمرعشي. ــ

ـکلیني،محمدبنیعقوب.)1365(.الکافي.تهران:دارالکتباإلسامیه.
ـمجلسي،محمدباقر.)1404ق(.بحاراألنوار.بیروت:مؤسسةالوفاء.

ـمعرفت،محمدهادی.)1427ق(.التأویلفیمختلفالمذاهبواآلراء.قم:المجمعالعالمیللتقریب.
ـمفید،محمدبنمحمدبننعمان.)1413ق(.الفصولالعشرة.قم:کنگرهشیخمفید.

ـمؤدب،سیدرضا؛موسويمقدم،سیدمحمد.)1388(.»اهممبانيتفسیرقرآنازمنظرمفسرانشیعه«.شیعهشناسي.
ش28.صص:117-148.

ـنعمانی،ابوعبداهللمحمدبنابراهیم.)1397ق(.کتابالغیبه.تهران:مکتبةالصدوق.


