مروری بر روشهای تفسیری امام سجاد (علیهالسالم)
(تاریخ دریافت ،96/11/29 :تاریخ پذیرش)97/9/20 :

جمال فرزند وحی*  ،زهرا جلیلیان**  ،سهیال امینی

***

چکیده
قرآن و اهلبیت (علیهمالسالم) رابطهای همهجانبه با هم دارند و پس از پیامبر

واژگان کلیدی :تفسیر ،روش تفســیری ،امام سجاد (علیه السالم) ،روایات
تفسیری.

مالسلاهیلع( داجس ماما یریسفت یاهشور رب یرورم

(صلی اهلل علیه و آله) ،عترت ایشان عهدهدار تفسیر و تبیین آیات هستند .امام
ســجاد (علیهالسالم) به عنوان یکی از راســخان در علم الهی به تفسیر آیات
پرداخت و در کشــف مقاصد الهی از روشهای تفســیری گوناگونی استفاده
نمود .وی با بهکارگیری این روشها ســهم بسزایی در فهم معارف قرآنی ایفا
کرد .یافتههای تحقیق حاکی از آن است که امام سجاد (علیهالسالم) به عنوان
مفســر قرآن کریم با در نظر گرفتن شــرایط زمانی خود ،گاهی با کمک آیات
قرآن ،گاهی با اســتناد به ســنت و نیز با بهکارگیری عقل و مراجعه به تاریخ
و تعیین مصداق برای برخی آیات ،پرده از حقایق برداشــته و آیات را تفســیر
کردهاند.

مقدمه

خداوند متعال قرآن را کتاب هدایت و نور معرفی کرده است که ذاتًا دارای بیانی روشن
برای انسانها است و فهم آن برای هیچ گروه یا دستهای منحصر نشده است؛ اما چون
درک همه معارف عظیم آن به تنهایی میســر نیست ،تبيين مضامين و پيامهاى قرآن
و تفســير آيات آن را بر عهده پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) و اهلبیت (علیهمالســام)
گذاشــت .بنابراین تفسیر قرآن امری ضروری است و این امر مهم به روشنی در سیره
رســول خدا (صلی اهلل علیه و آله) و عترتش مشهود است .آنها در تفسیر قرآن دارای
اصول و مبانی مشــترک هســتند و روایات تفســیری که از معصومان (علیهمالسالم)
* (نویسنده مسئول) عضو هيئت علمي دانشگاه رازي؛ farzandwahy@yahoo.com
** دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم؛ nyayeshjalilian26@gmail.com
*** دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم؛ eshragh71.z@gmail.com
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نقل شده ،نشاندهنده این هســتند که آنها در این امر مهم نظاممندانه عمل کرده و
روشهای مختلفی را برای تفسیر و تبیین آیات به کار بردهاند.
على بن حســين (علیهالسالم) مشــهور به زينالعابدين و سجّاد95-38( ،ق) چهارمين
امام شــيعه است.كنيه آن حضرت ،ابومحمد و ابوالحسن بود و آن حضرت را قاسم هم
میگفتند .القابش :سيدالســاجدين ،زينالعابدين ،ســجاد و ذوالثفنات بود .از اين جهت
ذوثفنات میگفتند كه محل ســجده آن حضرت در پيشانى پينه گرفته بود .پس از پدر
ارجمندش سى و چهار سال امامت كرد و بقيه خالفت يزيد بن معاويه ،معاويه بن يزيد،
مــروان بن حكم و عبد الملك بن مروان را درک كــرد .در زمان خالفت وليد بن عبد
الملك به شهادت رســید .چنانکه مشهود است ،قرآن و اهلبیت (علیهمالسالم) رابطه
تنگاتنگــی باهم دارند و هر دو ثقلینی هســتند که هرگز از هم جدا نمیافتند .به بیانی
اهلبیت (علیهمالسالم) قرآن ناطق هستند و هر کدام به نحوی در صدد تبیین و تفسیر
وحی الهی بودند .کشــف و شــناخت شیوههای تفســیری هر یک از ائمه ،موضوعیت
خاصی در قرآن دارد؛ در همین راستا ،درک روشهای تفسیری امام سجاد (علیهالسالم)
ت قرآنی ،در تفسیر قرآن اهمیت خاص خود را دارد.
ی و الفاظ آیا 
نیز ،برای کشف معان 
امام ســجاد (علیهالسالم) نیز به عنوان یکی از درخشــانترین مفسران قرآن کریم ،با
توجه به شــرایط عصر خویش و مخاطبانش ،نکات تفسیری شگفتانگیزی را در علم
تفســیر ارائه داده اســت .این نکته قابل تأمل اســت که امام (علیهالسالم) در شرایط
سخت سیاسی قرار داشتند و دوره ایشان از لحاظ سیاسی و فرهنگی ،تاریکترین عصر
قلمداد شــده است( .ر.ک :ابراهیم حسن )135 ،2 :1376 ،در این عصر مردم به دوران
جاهلیت بازگشته بودند و قواعد اسالمی در دوران استبداد و ظالم حکومت اموی ،توسط
زمامداران اموی از بین رفته بود .شــرایط حاکم سبب شــده بود که امام (علیهالسالم)
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نتواند با مردم آنچنان که باید تعامل داشــته باشــد (ر.ک :شــریف قرشی،2 :1409 ،
 )375-372اما آن حضرت با وجود چنین شــرایط ســخت ،لحظهای غفلت نکردند و
با بهرهگیری از شــیوههای گوناگون به تبیین و تفســیر معارف الهی مبادرت ورزیدند.
شــناخت اهم روش تفسیری امام سجاد (علیهالســام) ،همچون سایر ائمه از ضرورت
و اهمیت ویژهای برخوردار اســت ،چرا که هر کدام از روشهای تفســیری آن حضرت
میتواند مبین این باشــد که مفسران باید متناســب با عصر و زمان خویش ،تفسیری
مقتضای حال جامعه ارائه دهند.

در این باره کتابهایی مانند :روششناســی اهل بیت در تفسیر ،تأویل و تطبیق قرآن
اثر حسین تقوی دهاقانی ،آسیبشناسی و روشهای تفسیر معصومان (علیهمالسالم)
اثر علی اکبر رســتمی را میتوان نام برد .اینگونه از کتابها با نگاهی کلی و مختصر
به روش تفسیری اهلبیت (علیهمالسالم) پرداختهاند.
مقاالتی در همین موضوع ،نگاشــته شــدهاند و روشهای تفسیری برخی از معصومان
(علیهمالســام) نیز به طور جداگانه بررسی شدهاند .در این میان مقاالتی نیز به روش
 مقاله «امام ســجاد (علیهالسالم) و روشهای تفســیری»؛ محمدعلی اسدی نسب،ماهنامه کوثر ،شــماره  .57در این مقاله ده روش به عنوان روشهای تفســیری امام
(علیهالسالم) بیان شده و طبق گفتار خود نویسنده بحث ناتمام مانده است.
_ مقاله «تجربه تفســیری و امام سجاد (علیهالسالم) »؛ علی شیروانی ،انجمن معارف
اســامی ،زمستان  ،1384شماره  .5در این مقاله این قسم از تجارب دینی با تأمل بر
نیایشهای امام ســجاد (علیهالسالم) ،بررســی و محورهای اساسی بینش آن حضرت
درباره این قسم از تجارب تحلیل و تبیین شده است.
_ مقاله «روششناسی روایات تفسیری امام سجاد (علیهالسالم) در حوزه تبیین معنا»،
رحمان ســتایش ،محمدکاظم؛ مهدویراد ،محمدعلی؛ عذرا میثاقی ،بهار و تابســتان

مالسلاهیلع( داجس ماما یریسفت یاهشور رب یرورم

تفسیری امام سجاد (علیهالسالم) نگاشته شده است از جمله:

 .1397در این مقاله دامنه پژوهش به روایات تفسیری امامسجاد (علیهالسالم) در حیطه
بیان معنا محدود شده است.
_ مقاله «گونههای روایات تفسیری امام سجاد (علیهالسالم) در حوزه تعیین مصداق»؛
ســهیال جاللی کندری ،عذرا میثاقی .در این مقاله پس از استخراج روایات تفسیری آن
حضرت از مهمترین تفاســیر روایی شیعه و کتب حدیثی ،گونههای آن روایات در بیان
مصادیق آیات مورد بررسی قرار گرفته است.
در مقالــه حاضر ،با روش توصیفی_تحلیلی به اهم روشهای تفســیری امام ســجاد
(علیهالسالم) پرداخته میشــود و با نگاهی ریزبینانه و تحلیلگرایانه ،شاهد مثالهایی
ذیل هر کدام از روشها ذکر میشــود ،تا روشهای نام برده شــده توسط امام سجاد
(علیهالسالم) به طور کامل روشن و آشکار باشد.
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بحث و بررسی
1ـ مفاهیم

1ـ1ـ تفسیر :از ريشه «فسر» است و به معناى جدا كردن ،بيان ،تفصیل ،توضيح دادن،
كشف و آشكار ساختن امر پنهان يا اظهار نوعى معنى است كه درباره آن تعقل و انديشه
بكار رفته و معقول اســت .برخی نیز آن را مبالغه با «فسر» دانستهاند( .ر.ک :فراهیدی،
بیتــا248 ،7 :؛ طریحی437 ،3 :1375 ،؛ ابن منظــور255 ،5 :1414 ،؛ ابن فارس،
504 ،4 :1404؛ فیومی ،بیتا472 ،2 :؛ راغب اصفهانی)636 :1412 ،
در اصطالح ،تفسير عبارت از بيان كردن معناى آيههاى قرآن ،روشن كردن و پردهبردارى
از اهداف و مدلول آن آيهها اســت( .طباطبایــی )105 ،4 :1402 ،و نیز آن را اینگونه
تعریف کردهاند :بيان مفاد اســتعمالی آيات قرآن و كشف مراد خداوند و مقاصد الهی از
آن بر مبنای قواعد ادبيات عرب و اصول محاوره عقالئی است( .بابایی)16 ،1 :1381 ،
1ـ2ـ روش :استفاده از ابزار يا منبع خاص در تفسير قرآن است كه معانى و مقصود آيه
را روشن ساخته و نتايج مشخّ صى را به دست مىدهد( .رضایی اصفهانی)23 :1382 ،
ى است كه مفسر بر اساس آن ،كالمى را
روش تفســيرى عبارت از مستند يا مســتندات 
كه خود ساخته و پرداخته است ،به عنوان تفسير كالم خدا و معنى و مقصود آيات الهى
قلمداد مىكند و تنها راه دســتيابى كامل به مقاصد قرآن را منحصرًا همان مســتند يا
مســتندات مىشمارد و ديگر مبانى و روشها را تخطئه مىكند و آنها را براى رسيدن
به همه مفاهيم و مقاصد قرآن كافى نمىداند( .عمید زنجانی)187 :1367 ،
2ـ انواع روشهای تفسیری امام سجاد (علیهالسالم)

امام ســجاد (علیهالســام) همانند دیگر ائمه ،از طرق مختلفی برای تفسیر وحی الهی،
بهره جسته است .روایات تفسیری بابی مهم و مؤثر برای دستیابی به این روشها است
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و عالوهبر این با توجه به شرایط زمانی و موقعیت مکانی ،امام (علیهالسالم) بیشتر اوقات
آیات الهی را در قالب دعا نیز تفسیر کردهاند .در ادامه اهم این روشها ذکر شده است.
2ـ1ـ روش تفسیر قرآن به قرآن

تفســیر قرآن به قرآن یک روش کهن و کام ً
ال متقن ،قابل تفهیم و بیان اســت که از
روزهای آغازین نزول وحی و پیدایش تفسیر نشأت گرفته است .رسول خدا نیز نخستین
مفسر وحی الهی است که برای تفســیر قرآن ،ابتدا از خود آیات استفاده میکردند؛ در
ایــن باره میفرماینــد« :همانا در قرآن برخی از آیات ،برخــی دیگر را تصدیق (تأیید)

میکند( ».هندى )619 ،1 :1413،در این روش آيات قرآن منبعى براى تقسير آيه ديگر
قرار میگیرند .به نوعی آیات قرآن به کمک آیات دیگر توضیح داده شده و مقصودشان
مشخص میشود.
این روش توســط رســول خدا (صلی اهلل علیه و آله) پایهگذاری شد و ائمه معصومان
(علیهمالســام) نیز به تبع ،آن را نخســتین منبع و معیار تفســیر خود قرار دادند و با
بهکارگیری این روش تفسیری سهمی عظیم در توسعه این روش داشتند .عالوهبر این
پاســخ سوال شخصی درباره «معصوم» آیهای را به وســیله آیهی دیگر تفسیر کردند.
شخصى عرض كرد :اى فرزند گرامى رسول خدا معنى معصوم چيست؟ فرمود :معصوم
شــخصى است كه به واسطه چنگ زدنش به ريسمان الهى و جدا نشدنش از آن هرگز
به گناهى آلوده نگردد و رشته محكم خدا ،قرآن است كه آن دو تا روز قيامت از يكديگر
جدا نگردند و تا رستاخيز امام هدايت به قرآن مىكند و قرآن به امام راهنمایى مىنمايد
و اين همان فرموده خداوند متعال است که میفرماید﴿ :إِنَّ ه َذا الْ ُقرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ
أَ ْقوَم( ﴾...اســراء« )9/همانا این قرآن به راهی که استوارتر است ،هدایت میکند( ».ابن
بابویه )132 :1403 ،در حقیقت امام ســجاد (علیهالسالم) آیهی﴿ :وَ اعْ َتصِمُوا بِحَب ِْل َّ
اللِ
جَميعا( ﴾...آلعمران )103/را با این قسمت از آیه  9سوره مبارکه اسراء تفسیر نمودند.

مالسلاهیلع( داجس ماما یریسفت یاهشور رب یرورم

برخی از صحابه و تابعین نیز از این روش اســتمداد جستند .امام سجاد (علیهالسالم) در

ت گفت :جهاد و سختى آن
ى در را ه مك ه اما م سجاد (علیهالسالم) را ديد .ب ه حضر 
عباد بصر 
را رها كردهاى ،به حج و آســانى آن روى آوردهاى؟ خداوند میفرماید﴿ :إِنَّ َّ َ
ى مِنَ
الل ْاش َتر 
َبيل َّ
الْمُؤْمِنينَ أَنْ ُفسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ ب ِ َأنَّ لَهُمُ الْجَ َّن َة يُقاتِ ُلونَ ف 
الل﴾ (توبه« )111/يقينا خدا
يس ِ
از مؤمنان جانها و اموالشان را به بهاى آنكه بهشت براى آنان باشد خريده ،همان كسانى
كه در راه خدا پيكار مىكنند »...حضرت فرمودند :ادامهى آن را هم بخوان! عباد آيهى:
﴿ال َّتائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّا ِجدُونَ ْالمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ال َّناهُونَ

ع َِن الْمُ ْن َك ِر وَ الْحاف ُِظونَ لِحُدُودِ َّ
ــر الْمُؤْمِنيــنَ﴾ (توبه« )112/اينان همان از گناه
اللِ وَ بَشِّ ِ
پشيمانان ،خداپرستان ،حمد و شكر نعمتگزاران ،روزهداران ،نماز با خضوع گزاران ،امر به
معروف و نهى از منكركنندگان و نگهبانان حدود الهىاند و مؤمنان را بشارت ده ».را خواند.
حضرت فرمود :اگر ياران ما اين صفات و كماالت را دارا بودند ،بر ما واجب بود قيام كنيم و
در آن صورت ،جهاد از حج برتر بود( .عاملی )46 ،15 :1409 ،امام سجاد (علیهالسالم) در
پاسخ سائل ،آیه  111سوره مبارکه توبه را با آیه 112همان سوره پاسخ داد.
ِ
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در روایتی دیگر امام ســجاد (علیهالســام) چنین فرمودند :از گناهانى كه پشيمانى بر
جاى مىگذارد[ ،يكى از آنها] كشــتن كســى است كه خداوند كشتن او را حرام كرده
اســت﴿ :وَ ال تَ ْق ُت ُلوا ال َّن ْفسَ الَّتِي حَرَّمَ َّ ُ
الل( ﴾...اسراء« )33/و نفسى را كه خدا حرام كرده
است ،نكشيد ».خداوند در داستان قابيل فرمود« :وى چون هابيل را كشت و از دفن او
عاجز شد ،نفس سركش او قتل برادرش را در نظر وى خوب جلوه دادَ ...﴿ ».ف َأ ْصبَحَ مِنَ

ال َّنادِمِين﴾ (مائده...« )31/پس از اين كار ســخت پشيمان گرديد( ».ابن بابویه:1403 ،
 )270امام (علیهالســام) در این روایت برای روشن ساختن مقصود خود ابتدا گناه را به
وسیله آیه اول معرفی کرده و سپس به وسیله آیه دوم آثار آن را بیان میدارد که همواره
از ابتدای خلقت آدم ،قتل نفس چیزی جز پشیمانی ندارد.
2ـ2ـ روش تفسیر قرآن به سنت

همه رواياتى كه از معصومان (علیهمالســام) صادر شده ،به منظور بيان ابعاد مختلف
شــريعت بوده و توضيح و تفسير كلياتى است كه در قرآن كريم درباره احكام ،اخالق و
آداب ذكر شده است .خداوند خطاب به پيامبرش مىفرمايد﴿ :وَ أَنْ َزلْنا إِلَيْكَ ال ِّذ ْكرَ لِ ُتبَيِّنَ
اس ما نُ ِّز َل إِلَيْ ِهــمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَ َتف ََّكرُونَ﴾ (نحل« )44/و اين قرآن را به تو نازل كرديم
لِل َّن ِ

تا براى مردم آنچه را به ايشــان نازل شده بيان كنى ،شــايد انديشه كنند( ».معرفت،
)21 ،2 :1379
ســنت پس از آیات قرآن کریم به عنوان شــارح قرآن ،بهتریــن و یکی از الزمترین
منابع تفســیری برای شناخت معارف الهی اســت .پر واضح است که عترت معصومان
(علیهمالســام) بر مبنای حدیث متواتر «ثقلین» همسنگ قرآن بوده و در نزد شیعه از
جایگاه خاصی برخوردار است و «ثقل اصغر» در برابر «ثقل اکبر» است که حجتی برای
تبیین آیات قرآن محسوب میشود .بر همین اساس امام سجاد (علیهالسالم) نیز گاهی
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برای تبیین و تفســیر آیات قرآن از این روش تفسیری بهره جسته و برای دستیابی به
معارف قرآنی از روایات نبوی استفاده کرده است.
ْــل َّ
اللِ جَميعا ﴾...فرمود:
امام ســجاد (علیهالســام) در تفســیر آیهی ﴿وَ اعْ َتصِمُوا بِحَب ِ
«پيامبر(صلی اهلل علیه و آله) با اصحابش در مسجد نشسته بود و تعلیم احكام مىدادند.
مردى از در وارد شد _ شبيه به مردان مصرى بود _ سالم كرد و گفت :يا رسول ّ
الل من
شــنيدهام كه خداوند متعال فرموده است﴿ :وَ اعْ َتصِمُوا بِحَب ِْل َّ
اللِ جَميعًا وَ ال تَ َفرَّ ُقوا  ﴾...آن
حبل كجاست و كيست كه ما را به اعتصام دستور فرموده است؟ پيامبر (صلی اهلل علیه و آله)

خوب سخنان وى را شنيد و آنگاه با اشاره به على (علیهالسالم) فرمود اين است« :هَ َذا
ِل فِي آخِرَتِه» آن مرد آمد و با
اللِ الَّذِي مَنْ تَمَسَّــكَ بِهِ عُصِمَ فِي دُنْيَاهُ وَ لَمْ يَض َ
َحب ُْل َّ

دست دادن به امام (علیهالسالم) با وى بيعت كرد و گفت« :اعْ َت َصم ُْت بِحَب ِْل َّ
اللِ وَ حَب ِْل
رَسُولِه» و بيرون رفت( .بحرانی )670 ،1 :1415 ،همانطور که مشهود است امام سجاد
(علیهالسالم) تفسیر خود را به کالم رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله) مستند میکند تا با
ذکر روایتِ نبوی مقصود الهی را مشخص کند؛ زیرا با استناد به گفتار پیامبر (صلی اهلل

في جَ ْن ِب َّ
الل..( ﴾.زمر« )56/تا مبادا كســى فرياد واحسرتا برآرد و گويد :اى واى بر من
كه جانب امر خدا را فرو گذاشتم »...فرمودند« :جنب اهلل» فقط علی (علیهالسالم) است
و او حجت خدا بر خلق اســت .وقتی که روز قیامت فرا رسد ،خداوند به نگهبانان جهنم
امر میکند که کلیدهای آن را به آن حضرت بسپارند و هر کس را بخواهد داخل کند و
هر که را بخواهد نجات میدهد .همانا پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله) فرمودند« :ای
علی هر که تو را دوســت دارد ،مرا دوســت داشته است و هر که تو را دشمن دارد ،مرا
دشــمن داشته است .ای علی تو برادر من و من برادر تو هستم و لوای حمد در قیامت
با توســت( »...کوفی )366 :1410 ،امام ســجاد (علیهالسالم) در این آیه در پی تبیین
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علیه و آله) ذهن مخاطب را اقناع کرده تا زمینه را برای پذیرش مستمعان ایجاد کند.
حضرت سجاد (علیهالسالم) در معنای آیهی﴿ :أَنْ تَق َ
ُول نَ ْفسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما َفر َّْط ُت

جایگاه و منزلت امام علی (علیهالسالم) است و به همین دلیل تفسیر خود را به کالمی
فرموده است تا اهمیت و پذیرش موضوع را

از رســول خدا (صلی اهلل علیه و آله) مزین
دو چندان کند.

نمونه دیگر این که امام ســجاد (علیهالسالم) در تفسیر آیهی...﴿ : إِنِّي أَرى ما ال تَرَوْنَ
هلل وَ ا ُ
إِنِّي أَخافُ ا َ
ِقاب﴾ (انفال...« )48/من قوايى (از فرشــتگان آســمان)
هلل شَ ــدِيدُ الْع ِ
مىبينم كه شــما نمىبينيد و من از خدا مىترسم و عقاب خداوند بسيار سخت است»
مىفرمايد :زمانی كه مجاهدين اســام در جنگ بدر تشنه شدند ،على (علیهالسالم) بر
ســر چاه «قليب» رفت تا براى آنها آب فراهم کند .بر سر چاه بود كه ناگهان طوفان
تندى برخاســت .آن حضرت خود را خم كرد تا صدمهاى نبیند و این طوفان ســه بار

تکرار شد .وقتی كه نزد رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله) و يارانش برگشت ،پیامبر را از
این موضوع با خبر ســاخت .رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله) فرمودند :در طوفان اولى
جبرئيل با هزار تن ديگر از فرشــتگان فــرود آمدند و در طوفان دوم ميكائيل به همراه
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هزار نفر ديگر از فرشــتگان نازل شدند و در طوفان سوم اســرافيل همراه با هزار نفر
ديگر از فرشــتگان بر زمين فرود آمدند .همه آنها بر تو درود فرستادند .آنان مددكار ما
هستند .هنگامى كه فرود آمدند ،ابليس آنها را ديد و به عقب برگشت و سپس رسول
خدا (صلی اهلل علیه و آله) اين آيه شــريفه را قرائــت فرمود﴿ :إنِّي أَرى ما ال تَرَوْنَ إِنِّي
الل وَ َّ ُ
أَخافُ َّ َ
الل شَ دِيدُ الْعِقاب﴾ (عیاشی)65 ،2 :1380 ،

2ـ3ـ روش تفسیر عقلی

عقل یکی دیگر از منابع و ابزار تفســیر قرآن کریم است .به بیانی عقل انسان از حجیت
مفاهیم وحی و سنت الهی میتوان از آن بهره جست .منظور
برخوردار است که برای درک
ِ
از تفسیر عقلی ،تببین و تفسیر آیات نورانی قرآن کریم بر اساس روش تعقلی است و این
تفسیر و تبیین با تدبر و تعمق در قرآن و درک مفاهیم و معانی آیات بهوسيله عقل كه خود
«حجت باطنى» و پيامبر درونى در وجود انسان است ،محقق مىشود( .جاللیان:1378 ،
 )95قرآن کریم نیز در آیات مختلفی بر این مهم ،مهر تأیید زده و میفرماید﴿ :كِتابٌ أَنْ َزلْناهُ
إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَ لِيَ َت َذ َّكرَ ُأولُوا ْ َ
اللْباب﴾ (ص)29/؛ اين كتاب پر بركتى است كه

آن را بر تو نازل كردهايم تا آياتش را تدبر كنند و خردمندان متذكر شوند.
گاهــى از اين روش ،به عنوان روش تفســير اجتهادى هم نام برده مىشــود و گاهى
تحت عنوان يكى از اقســام روش تفســير به رأى (به تفسير آيهبراساس نظر شخصى
و بدون توجه به قرائن عقلى و نقلى  ،تفســیر به رأی گویند .اینگونه روش ،شــيوهاى
باطل در تفسير قرآن است و در حقيقت ،روش تفسيرى بلكهتفسير قرآن نيست و تعبير
مســامحى اســت كه براى يادآورى خطر آن به كار مىرود ).از آن ياد مىشود و گاهى
هم با گرايش فلســفى تفسير يكسان انگاشته مىشــود( .رضایی اصفهانی،1 :1387 ،
 )37به بیانی روشــن ،صاحبنظران در تعریف روش تفسیر عقلی ،همواره دچار ابهام و
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تردید شدهاند و هر کدام دیدگاهی متفاوت ارائه دادهاند .در این میان ،رضایی اصفهانی
اینگونه بیان کرده است که« :روش تفسير عقلى قرآن عبارت است از استفادهى ابزارى
از برهان و قرائن عقلى در تفســير براى روشن كردن مفاهيم و مقاصد آيات قرآن ،كه
در اين صورت عقل منبع و ابزار تفســير قرآن شده و احكام و برهانهاى عقلى قرائنى
براى تفســير آيات قــرار مىگيرد .از اين عقل با عنوان عقل اكتســابى و احكام عقلى
قطعى يا عقل برهانى ياد مىشــد .در تعریف دیگری چنین میگوید :استفاده از نيروى
فكر در جمعبندى آيات (همراه با توجّه به روايات ،لغت و  )...و اســتنباط از آنها براى

روشن ساختن مفاهيم و مقاصد آيات ،نیز همان تفسير اجتهادى قرآن است( ».رضایی
اصفهانی )192 :1382 ،این روش تفســیری را در قرآن و سنت میتوان جستجو کرد،
چه بســا که برخی از آیات خود گواه بر این هســتند که دارای براهین عقلی هســتند.
(انبیاء22/؛ انعام)103/
با دقت و بررســی در روش تفسیری پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) این امر مهم ملموس
است که ایشان در تفهیم و تبیین آیات از روش تفسیر عقلی استفاده میکردند و کیفیت
میدادهاند( .ر.ک :ایازی )40 :۱۴۱۴ ،عالوهبر این ،به پیروی از شــیوه تفسیری پیامبر
اســام (صلی اهلل علیه و آله) ،این روش تفسیری همواره مورد توجه عترت ایشان نیز
بوده اســت .امام سجاد (علیهالســام) نیز با کمک برهان و قواعد عقلی آیات را تفسیر
میکردند .ثابت بن دينار مىگويد :از امام ســجاد (علیهالسالم) سؤال كردم :آيا خداوند
ع ّز ّ
وجل مكان معین و مشــخص دارد؟ حضرت فرمودند :خدا من ّزه از آن اســت .عرض
كردم :پــس چرا پيامبرش (صلی اهلل علیه و آله) را به آســمان برد؟ حضرت فرمودند:
تا به او ملكوت آســمانها ،مصنوعات عجيب و مخلوقاتِ را نشــان دهد .عرض كردم:
مقصود از اين كالم الهى چيســت كه مىفرمايدُ ﴿ :ثمَّ دَنا َف َتدَلَّى َفكانَ قابَ َقوْسَــي ِْن أَوْ

أَدْنى﴾ (نجم)15/؛ سپس نزديك آمد و بر او نازل گرديد به نزديكى دو كمان يا نزدیکتر
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اجتهاد عقلی در فهم نصوص وارده از آیات قرآن یا س ّنت را به اصحاب خویش آموزش

از آن .حضرت فرمودند :مقصود از فاعل «دَنا» رســول خدا (صلی اهلل علیه و آله) است؛
چرا كه آن حضرت نزدیک به حجابهاى نور شده و ملكوت آسمانها را ديدند ،سپس
سرازير شــده و از پایين به ملكوت زمين نگريستند؛ به قدرى که خود را نزديک زمين
ْن أَوْ أَدْنى﴾ يعنى خود را به نزديكى دو كمان يا نزدیکتر از آن نسبت
ديدند﴿ .قابَ َقوْسَي ِ
به زمين مشاهده فرمود( .فیض کاشانی 86 ،5 :1415 ،به نقل از ابن بابویه،1 :1385 ،
 )131همچنان که مشــهود است ،پاسخ امام (علیهالسالم) در برابر سؤال از علت معراج
رســول خدا (صلی اهلل علیه و آله) ،پاســخی تعقلی میباشد که ایشان به کمک قواعد
عقلی بهترین و نزدیکترین تفسیر را ارائه نمودند.
 -4روش تفسیر قرآن به تاریخ
2ـ 

قرآن کریم کتاب تاریخ نیســت ،بلکه کتاب هدایت و مایهی سعادت بشر است و تمام
اهدافش دستیابی و رسیدن انسان به برنامههای سعادت و خودسازی است ،اما در ذیل
تاریخ گذشتگان پرداخته است
اهم قصهها و 
همین اهداف در آیات بسیاری به بازگویی ِ
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و انســان را به تفکر در احوال گذشــتگان دعوت میکند ،تا با بیان این حقایق عبرت
گیرند( .یوسف111/؛ روم42/؛ آل عمران )137/به نوعی تاریخ همانند دیگر ابزار و علوم
مورد نیاز مفسر ،ابزاری برای تفسیر و تبیین بسیاری از آیات است.
آگاهی کامل و
کسب
رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهمالسالم) با
ِ
ِ
وافر از جریانات تاریخی به تفسیر آیات پرداختند و از این باب برای تفسیر قرآن بهرهها
جستند .امام سجاد (علیهالســام) در تفسیر این دسته از آیات به طور مفصل و دقیق،
آن قصه و جریان تاریخی را همهجانبه بررســی کرده و شــرح داده است .به نوعی با
نگاه به جنبه تاریخی آیات ،ذهن مخاطب را از هر گونه شــبهه و ســؤالی مبرا داشته و
آن موضوع و مسأله را موشکافانه تفسیر کرده است .به عنوان نمونه در داستان پسران
آدم (علیهالســام) (مائده )31-30/چنین روایت است که شخصی گوید :از امام سجاد
(علیهالســام) كه با مردى از قريش سخن مىگفت ،شــنيدم كه فرمود :هنگامى كه
پسران آدم قربانى را تقديم كردند از صاحب قوچ كه هابيل بود ،پذيرفته شد و از ديگرى
پذيرفته نشــد .قابيل خشــمگين گشــت و به هابيل گفت :به خدا سوگند تو را خواهم
كشت .هابيل گفت :گناه من چيست؟ ﴿ َ
الل مِنَ الْمُ َّتقين﴾ (مائده( )27/امام
َّل َُّ
قال إِنَّما يَ َت َقب ُ
(علیهالســام) آيه را تا) ﴿ َف َطوَّع َْت لَهُ نَ ْفسُهُ َق ْت َل أَخيهِ( ﴾...تالوت كرد و فرمود ):قابيل بر
نحوه كشتن برادرش آگاه نبود تا اينكه با تحریک شيطان و وسوسه نفسش سر او را در
ميان دو ســنگ خرد كرد .بعد از قتل برادرش دچار حيرت و پريشانى بود و نمىدانست
جنــازه او را در كجــا قرار دهد تا اينكه دو زاغ در كنار او فرود آمده و بعد از جدال يكى
از آنها ديگرى را كشــته و او را در ميان خاکها دفــن نمود .قابيل كه ضعف خود را
مشاهده كرده بود با خود گفت :واى بر من كه بسان اين كالغ هم نبودم تا بتوانم جسم
برادرم را به خاک ســپارم .او سپس گودالى كوچک را حفر نمود و هابيل را در ميان آن
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نهاد .قابيل بعد از آن به خانه بازگشت و آدم (علیهالسالم) كه هابيل را همراه او نديد از
وى پيرامون فرزند كوچكش توضيح خواست .قابيل كه از جواب صريح به پدرش طفره
مىرفت؛ ناگزير او را به محل قتل برادرش آورد و پرده از جنايت خويش برداشــت .آدم
(علیهالســام) آن زمينى را كه خون فرزندش را در خود بلعيده بود ،به لعنت ياد كرد و
بدين خاطر است كه بعد از آن هيچ خاكى خون انسان را در خود فرو نمىبرد .آنگاه آدم
در فراق فرزندش چهل شــبانه روز گريســت .در روایتی نیز چنین آمده است که قابيل
پسر آدم با موى دو طرف سرش آويزان به قرص خورشيد است و خورشيد به هر طرف

برود او را با خود مىبرد ،هم در گرماى تابســتانش و هم در زمهرير زمســتانش و اين
شكنجه را تا روز قيامت دارد ،و چون قيامت شود خداى تعالى او را در آتش دوزخ جاى
مىدهد (عیاشــی )311 ،1 :1380 ،بنابراین امام (علیهالسالم) با مراجعه به تاریخ ،آیه را
با شرح و تفصیل بیشــتری تفسیر کرده است و با بیانی رسا به سؤاالت ممکن در این
زمینه پاسخ گفته است.

يعقــوب گفت :اى فرزند عزيــز ،زنهار خواب خود را بر بــرادران حكايت مكن كه (به
اغواى شــيطان) بر تو مكر (و حسد) خواهند ورزيد؛ زيرا دشمنى شيطان بر آدمى بسيار
آشــكار اســت. فرمودند :اولين باليى كه بر يعقوب و اهل بيتش وارد شد ،حسدى بود
كه برادران يوســف پس از استماع خواب بر او بردند .امام (علیهالسالم) فرمودند :ر ّقت
و عطوفت يعقوب بر يوســف از آن پس زياد شــد و میترسید آنچه را كه خداوند به او
وحى نموده و وى را مســتعدّ براى بال گردانده موردش تنها يوســف باشد .از اينرو در
بين فرزندان به خصوص به يوســف (علیهالسالم) ر ّقت و مهربانى فوقالعادهاى نشان
مىداد .برادران يوسف (علیهالســام) وقتى رفتار يعقوب (علیهالسالم) را نسبت به آن
حضرت مشــاهده كردند و ديدند كه پدر چگونه يوسف را تكريم میکند ،برايشان گران
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نقل شــده که امام ســجاد (علیهالســام) در ذیل تفســیر آیه ﴿ َ
ص
ْص ْ
قال يا بُ َنيَّ ال تَق ُ
ِلنْســانِ عَدُوٌّ مُبين﴾ (یوسف)5/؛
رُؤْياكَ عَلى إِ ْخوَتِكَ َفيَكيدُوا لَكَ َكيْدًا إِنَّ الشَّ ــيْطانَ ل ْ ِ

آمد ...و گفتند :يوســف و برادرش نزد پدر ما از مــا محبوبترند ...این چنین بود که بر
او حســد بردنــد( .ر.ک :حویزی )412 ،2 :1415 ،در ادامه همین روایت به ســؤاالتی
که در ذهن مخاطبشــان پیش میآمد ،جوابدادنــد .ابو حمزه ثمالى مىگويد :محضر
امام (علیهالســام) عرض كردم :روزى كه يوسف را در چاه انداختند چند سال داشت؟
حضرت فرمود :نه سال از عمرش گذشته بود .عرض كردم :بين منزل يعقوب در آن روز
تا مصر چقدر فاصله بود؟ حضرت فرمودند :دوازده روز راه .در ادامه روایت ،ضمن اثبات
بیگناهی حضرت یوسف (علیهالسالم) این چنین فرموده است که :يوسف (علیهالسالم)
زيباترين مردم اهل زمان خود بود و وقتى به سن نزديک بلوغ رسيد ،همسر عزيز مصر
از روى هواى نفس به او اظهار عشق مینمود .اما آن حضرت نمیپدیرفت . ...تا اینکه
همسر عزیز در قصر را به روی آن حضرت بست و گفت وحشت نداشته باش .آنگاه خود
را به طرف يوسف انداخت ،آن حضرت به سمت در قصر فرار كرد و وقتى به در رسيد،
آن را گشــود .در اين وقت همسر عزيز به او رسيد و از پشت پيراهن يوسف را کشید و

59

پاره شــد .در این هنگام عزیز مصر از راه رسید ...وقتی خواست حضرت را مؤاخذه کند،
كودكى در قصر به عنوان مهمان حضور داشت كه شاهد جريان بود و او با اينكه از اهل
و خانواده عزيز بود؛ اما صداقت را رعايت كرد و به نفع يوســف (علیهالسالم) نظر داد...
(ر.ک :حویزی)414 ،2 :1415 ،
از روایت تفســیری امام (علیهالسالم) چنین برمیآید که ایشان با نگاهی تاریخی و نیز
بیانی شــیرین ،داستان حضرت یوسف را از زوایای مختلف ذیل آیات مرتبط شرح داده
است و همه نکات مهم اخالقی و تربیتی آن را تصریح کرده است .در آخر نیز عصمت
و بیگناهی حضرت یوسف را تأیید کرده و از کودکی به عنوان شاهد و گواه بر صدق
و درستی آن حضرت یاد کرده است.
 -5-2تفسیر قرآن با ادعیه

عالوهبر روشهای معروف تفسیری ،میتوان از ادعیه اهلبیت (علیهمالسالم) به عنوان
منبع و سندی متقن در تفسیر آیات قرآن بهره جست .ادعیه مأثور از ائمه (علیهمالسالم)
سرشار از معارف واالی دینی و مضامین عالی هستند و گاهی بهطور صریح بخشهایی
از قرآن را تفســیر میکنند .نمونه بارز این روش را میتوان در مراحل زندگی پربار امام
سجاد (علیهالسالم) یافت .با نگاهی به دعاها و مناجات آن حضرت ،کامال مشهود است
که امام (علیهالسالم) مفسرکالم وحی در قالب دعا و نیایش نیز بوده است.
«صحیفه ســجادیه» یکی از ارزشــمندترین آثار آن حضرت اســت که حاوی ادعیه و
نیایشهایی با مضامین عالی بوده و از محورهای گوناگون با قرآن پیوند خورده اســت.
با نگرشــی عمیق و دقیق در دعاهای امام (علیهالسالم) این مهم به چشم میخورد که
گرچه قالب بیان دعا است ،اما عمق آن دعاها سرشار از تعالیم وحی الهی هستند.
امام ســجاد (علیهالسالم) در دعای خود درباره حامالن عرش خدا و فرشتگان مقربش
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چنین گفته اســت :بار الها! بر حامالن عرشت درود فرست كه هرگز از تسبيح تو خسته
نمىشوند و از تقديست به تنگ نمىآيند و از عبادت تو به ستوه نمىآيند .هرگز كوتاهى
كردن در انجام وظيفه را بر جديت بر امر تو ترجيح نمىدهند و از وله و عشق ورزيدن
به تو غافل نمىشــوند و به اسرافيل كه صاحب صور شاخص است ،آن كه همواره در
انتظار فرمان توســت ،تا با دميدن در آن ،خفتگان در قبور و گروگانهاى گور را بيدار
كند و به ميكائيل ،آن فرشــته آبرومنــد در درگاهت كه از اطاعتت مكانى رفيع يافته و
جبرئيل كه امين بر وحى توســت و فرمانش در آسمانهايت نافذ است و نزد تو مكانى

دارد و مقرب درگاه توست و به روح ،كه مسلط بر مالئكه حجابهاست... بار الها! هم بر
ايشــان درود بفرست و هم بر مالئكهی پايينتر از آنان ،آنها كه ساكنان آسمانهايت
و اهل امانت بر رســالتت هستند ،آنهايى كه دائم در عبادت بودن خستهشان نمىكند
و از غلبه خواب و خستگى سست نمىشــوند ...پروردگارا! پس درود بفرست بر ايشان
و بر روحانيان از فرشــتگان و مقربان درگاهت و حامالن غيب به ســوى رسوالنت و
آنها كه بر وحيت امين تو شــدند و دستههاى مختلف از فرشتگانت ،كه تو آنان را به
باطن طبقات آســمانهايت جاى دادى و آنها كه در اطراف آسمانهايت قرار دارند ،تا
روزى كه فرمانت صادر شود ،بساط خلقتت را برچينند ...و سفيران كرام برره و حافظان
ملک الموت و كاركنانش و منكر و نكير و مبشــر و بشــير و رومان
كرام نويســنده و 
«رومان فتــان القبور» یعنی ملکی که صاحبان قبر را بــرای امتحان و آزمایش طلب
میکند( .مدنــی )66 ،2 :1411 ،و طوافكنندگان بيت معمور و مالک دوزخ و خازنان
آن و رضوان بهشت و پردهداران آن و آن فرشتگانى كه آنچه تو دستور مىدهى بدون
عصيان فرمان مىبرند...﴿ :ال َيع ُْصــونَ َّ َ
الل ما أَمَرَهُمْ وَ َي ْفعَ ُلونَ ما ُيؤْمَرُونَ﴾ (تحریم)6/

صبَرْتُــمْ َفنِعْمَ عُ ْقبَى الدَّار﴾
و آنهايى كه به اهل بهشــت مىگويند﴿ :سَــامٌ عَلَي ُْكمْ بِما َ

(رعد )24/و وقتى که دســتور مىرسد﴿ :خُ ُذوهُ َف ُغ ُّلوهُ ُثمَّ الْجَحيمَ َص ُّلوهُ﴾ (حاقه)31-30/
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خودت اختصاص دادى و با تقديســت ،از طعام و نوشــيدنیها بىنيازشان كردى و در

به سرعت مىشتابند و مهلتشان نمىدهند ،خدايا به همه اينها كه به ذكر نامشان ملهم

شــديم ،درود فرست ،هر چند كه ما به مكان و منزلت يک یک آنها در درگاه تو آشنا
نيســتيم و نمىدانيم به چه كارى موكلند و به ســاكنان هوا و زمين و آب و هر كس از
ايشــان كه موكل بر خلقند .بار الها! بر همهشان درود بفرست ،در آن روز كه هر كسى
وقتى مىآيد يک سائق با او هست و يک گواه ،بر همهشان درودى بفرست كه كرامتى
بر كرامتشان و طهارتى بر طهارتشان بيفزايد( .ر.ک :علی بن حسین)38 :1376 ،
امام (علیهالســام) در این دعا گاهی بخشــی از آیه قرآن را در بیان دعای خود به کار
برده اســت و گاهی خود آیه قرآنی را ادامه متن دعا آورده اســت به نوعی از آیه قرآنی
اقتباس کرده و بدین ترتیب با الهام گرفتن از قرآن ،به تفسیر آیات در قالب دعا پرداخته
اســت( .اگر چه با بینامتنیت قرآن مرتبط اســت ولی میتواند یکی از روشهای امام
(علیهالســام) باشد ).به نظر میرســد این دعا تفصیل و تفسیر آیهی﴿ :الْحَمْدُ ِ َّلِ فاطِ ِر
السَّــماواتِ وَ ْ َ
ْض جاع ِِل الْمَالئ َِكةِ رُسُ ً
ُالث وَ رُباع﴾...(فاطر)1/
ي أَجْنِحَةٍ مَ ْثن 
ال ُأول 
ى وَ ث َ
الر ِ
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«ســپاس خداى راســت كه آفريننده آسمانها و زمين اســت و فرشتگان را رسوالن
(پيغمبران خود) گردانيد و داراى دو و ســه و چهار بال و پر (قدرت) قرار داد »...باشــد،
چرا که بهطور صریح به ابعاد این آیه اشــاره کرده است .مالئکه را حامالن غیب برای
رســوالنش معرفی نموده که هر کدام برای کاری مأمور شــدهاند و در آســمانها نزد
خداوند تعالی تقدیس میشوند .بدین ترتیب در ضمن دعای طوالنی آیه را تبیین کرده
و با بسط و گسترش ،آن را تفسیر میکند.
ْش وَ مَنْ حَوْلَهُ
خداونــد متعال در قرآن کریم چنیــن میفرماید﴿ :الَّذينَ يَحْمِ ُلونَ الْعَــر َ
يُسَــبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّ ِهمْ وَ يُؤْمِ ُنونَ بِهِ وَ يَسْــ َت ْغفِرُونَ لِلَّذينَ آمَ ُنوا﴾ (غافر« )7/فرشتگانى
كه عرش (با عظمت الهى) را بر دوش گرفته و آنان كه پيرامون عرشــند ،به تســبيح
و ســتايش حق مشــغولاند ،هم خود به خــدا ايمان دارند و هم بــراى اهل ايمان از
خدا آمرزش و مغفرت مىطلبند ».در این آیه فرشــتگان حامالن عرش الهی هســتند
و به تســبیح خدا مشغولند و بر انسانها طلب اســتغفار میکنند .در دعای امام سجاد
(علیهالســام) نیز فرشتگان به عنوان حامالن عرش هستند .سنجش آیه قرآنی و این
دعای امام (علیهالسالم) وجود رابطهای میان انسان و حامالن عرش را یادآور میشود.
حضرت (علیهالسالم) در دعای بیســتم درباره مکارم اخالق این چنین میفرماید...« :
بار خدايا بر محمّد و آل او درود فرســت و مرا به زينت صالحين و شايســتگان آراسته
فرما و زيور پرهيزگاران را به من بپوشــان( »...ر.ک :علی بن حسین )96 :1376 ،این
در صورتی اســت که خداوند متعال میفرمایدَ ...﴿ :فاتَّقُــوا َّ َ
ذات بَ ْين ُِكمْ﴾ ...
الل وَ أَ ْصلِحُوا َ

(انفال ...« )1/پس اگر مؤمن هســتيد (نســبت به انفال) از خــدا پروا كنيد و (اختالف
و نــزاع) بين خود را (درباره آن) اصالح نماييد» .امام ســجاد (علیه الســام) اصالح
«ذات البین» (آن حالت و رابطه بدى اســت كه ميــان دو فرقه يا دو فرد پديد مىآيد.
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(طباطبایی ) )6 ،9 :1390 ،را زيور صالحان و متقيان شــمرده و در دعای خود آن را از
خداوند منان میطلبد.
2ـ6ـ تعیین مصداق

روشهای تفسیری مذکور ،در دســتیابی به اهداف و مقاصد وحی الهی بسیار کارآمد
هســتند و هر کدام به نوعی در تبیین آیات الهی مؤثر و مفید واقع شــدهاند؛ اما گاهی
مصادیقی در بطن آیات نهفته اســت که باید آنها را در ســنت و عترت ،جستجو کرد.
امام ســجاد (علیهالسالم) از جمله معصومانی است که این روش ،در شیوه تفسیری آن

حضرت فراوان به چشــم میخورد .در ذیل آیهی ﴿أَنْ تَق َ
ُول نَ ْفسٌ يا حَسْــرَتى عَلى ما
َفر َّْط ُت في جَ ْن ِب َّ
اللِ وَ إِنْ ُك ْن ُت لَمِنَ السَّاخِرين﴾ (زمر)56/؛ تا مبادا كسى فرياد واحسرتا
بــرآرد و گويد :اى واى بــر من كه جانب امر خدا را فرو گذاشــتم و وعدههاى خدا را
مســخره و اســتهزا نمودم .در این آیه فرمودهاند که منظور از جنب اهلل ،حضرت علی
(علیهالســام) است و اوست حجت خدا بر مردم در روز قیامت .که حجت خدا بر خلق
در روز قیامت اســت( .حویزی )495 ،4 :1415 ،و نیز در آیهی....﴿ :ادْخُ ُلوا فِي السِّــلْ ِم

سالمت را والیت امام علی (علیهالسالم) معرفی کرده است( .بحرانی)447 ،1 :1415 ،
ْــت ْخلِ َف َّنهُمْ فِي ْ َ
در ذیل آیهی﴿ :وَعَدَ َّ ُ
ْض
الصالِحاتِ لَيَس َ
الر ِ
الل الَّذينَ آمَ ُنوا مِ ْن ُكمْ وَ عَمِ ُلوا َّ

َكمَا اسْــ َت ْخلَفَ الَّذينَ مِنْ َقبْلِ ِهــمْ وَ لَيُم َِّك َننَّ لَهُمْ دي َنهُمُ الَّذِي ارْتَضــى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَ َّنهُمْ
ــر ُكونَ بي شَ ــيْئًا وَ مَنْ َك َفرَ بَعْدَ ذلِكَ َف ُأولئِكَ هُمُ
مِنْ بَعْدِ خَ وْفِ ِهمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَني ال ي ُْش ِ
الْفاسِــقُون﴾ (نور)55/؛ خدا به كسانى از شــما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام
دادهاند ،وعده داده اســت كه حتما آنان را در زمين جانشين (ديگران) كند ،همانگونه
كه پيشــينيان آنان را جانشين (ديگران) كرد و قطعا دينشان را كه براى آنان پسنديده،
به سودشــان اســتوار و محكم نمايد و يقينًا ترس و بيمشــان را تبديل به امنيت كند،
(جايى كه) فقط مرا بپرستند (و) هيچ چيزى را شريک من نگيرند و آنان كه پس از اين
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َكا َّفة( ﴾...بقره)208/؛  ...همگى در عرصه تسليم و فرمانبرى [از خدا] در آييد . ...سالم و

نعمتهاى ويژه ناسپاســى ورزند( ،در حقيقت) فاسقاند .میفرماید :به خدا قسم منظور
از مؤمنين در اين آيه ،شــیعیان ما اهلبیت هســتند و اين امور را خداوند براى آنان به
دســت مردى از ما انجام مىدهد و او مهدى اين امت است و او همان كسى است كه
رســول اكرم دربارهاش فرمود :اگر از دنيا به جــز يک روز باقى نماند ،خداوند آن را آن
قدر طوالنى ســازد تا مردى از عترت من بيايد كه همنام و هم كنيه من باشد ،زمين را
از برابرى و دادگرى پر مىكند چنانكه (از نابرابرى و ستمگرى پر شده باشد)( .طبرسی،
 )117 ،3 :1412ذیــل آیهیُ ﴿ :أولئِكَ الَّذينَ أَنْعَمَ َّ ُ
الل عَلَيْ ِهمْ مِنَ ال َّنبِيِّين ...مِمَّنْ هَدَيْنا وَ
اجْ َتبَيْنا ( ﴾...مریم)58/؛ اينان كســانى از پيامبــران بودند كه خدا به آنان نعمت داد ...از
كســانى كه آنان را هدايت كرديم و برگزيديم . ...در روايتى از امام سجاد (علیهالسالم)
آمده اســت که مقصود از اين آيه ،ما هســتيم( .بحرانــی )723 ،3 :1415 ،همچنین
ذيل آيه ﴿وَ مَنْ ُيسْــلِمْ وَجْهَهُ إِلَى َّ
الل وَ هُوَ مُحْسِــنٌ َف َقدِ اسْ َتمْسَــكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى..﴾.
(لقمان)22/؛ و هر كس روى تسليم و رضا به سوى خدا آرد و نكوكار باشد ،چنين كسی

63

به محكمترين رشته الهى چنگ زده است .از امام(علیه السالم) روايت است که فرمود:
مراد از «بالْعُرْوَةِ الْوُثْقى» دوســتى آل محمد (صلی اهلل علیه و آله) اســت( .بروجردی،
)295 ،5 :1366
ى مَعادٍ( ﴾...قصص)85/؛ یقينا كسى
َض عَلَ ْيكَ الْ ُقرْآنَ لَرادُّكَ إِل 
درباره آيهی﴿ :إِنَّ الَّذي َفر َ
كه (ابالغ و عمل كردن به) قرآن را بر تو واجب كرده اســت ،حتما تو را به بازگشتگاه
(رفيع و بلند مرتبهات ،شهر مكه) بازمىگرداند .فرمود :پيامبر شما ،اميرالمؤمنين و ائمه
(علیهمالسالم) به سوى شما باز خواهند گشت .در حقیقت آیه را به رجعتِ پیامبر (صلی
اهلل علیه و آله) و اهلبیت (علیهمالسالم) تفسیر کرده است( .حویزی)144 ،4 :1415 ،
نتیجهگیری

روشهای تفسیری امام سجاد (علیهالسالم) هدفمند و الگویی برای اهل تفسیر است و
عالوهبر این امام سجاد (علیهالسالم) در روایات تفسیری خود ،به شرح و تفسیر مقاصد
خداوند متعال پرداخته است .با بررســی این روایات تفسیری این مهم حاصل میشود
که امام (علیهالســام) با در نظر گرفتن شــرایط زمانی خود در تفسیر ،گاهی با کمک
آیات قرآن ،گاهی با استناد به سنت و نیز با بهکارگیری عقل برهانی و مراجعه به تاریخ
و تعیین مصداق برای برخی آیات ،پرده از حقایق برداشــته و آیات را تفســیر کردهاند.
عملکرد ایشــان در تعیین مصادیق نشان از این دارد که با توجه به اوضاع نابسامان آن
عصر و کوشش حکومت اموی در از بین بردن فضائل اهلبیت (علیهمالسالم) ،همواره
در صدد بازسازی اصول و تفکر شیعه و تبیین جایگاه معصومان (علیهمالسالم) به ویژه
امام علی (علیهالسالم) بوده است .با مراجعه به ادعیه امام سجاد (علیهالسالم) مشاهده
میشود که آن حضرت با بیان دعاها و مناجات بینظیرش قرآن را تفسیر کرده است و
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به بیانی دعاهای ایشان الهام گرفته از قرآن و تجسم عینی وحی الهی است.
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