از کرانه تا ژرفا؛ انتقال از ظاهر به باطن قرآن در پرتو روایات
اهل بیت:ـ امین حسین پوری
علمی -پژوهشی

فصلنامه تخصّصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه
سال هجدهم ،شماره « 72ویژه پژوهشهای قرآنی» ،پاییز  ،1044ص 93-12

*1

امین حسین پوری

چکیده :در جوامع روایی شیعه روایات بسیاری در تأویل آیات قرآن کریم از

معصومان:

گزارش شده که در آنها معانی باطنی فراوانی برای آیات کریمۀ قرآن بیان شده است .در این
روایات آیات قرآن به مقامات اهل بیت :تأویل شده و یا گاه بر دشمنان ایشان تطبیق داده
شده است .هدف اصلی این نوشتار تالش برای تحلیل این روایات و پاسخ به این پرسش است
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از کرانه تا ژرفا؛ انتقال از ظاهر به باطن قرآن در پرتو روایات اهل بیت:

که استخراج معانی تأویلی یاد شده در روایات از سوی اهل بیت :بر چه مبانی و روشها و
پیش فرضهایی استوار بوده است .تأکید این نوشتار بر این نکته بوده است که بدون شناخت این
تفسیری شیعه را به خود اختصاص میدهد  -ناقص و در مواردی حتی نادرست خواهد بود.
کلیدواژهها :باطن قرآن؛ جری و تطبیق؛ روح معنا؛ اتحاد مالک؛ اشتقاق.

 .1محقق و مدرس ،حوزۀ علمیۀ قم.
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مبانی و در نظر گرفتن آن پیش فرضها ،فهم و ارزیابی این روایات  -که حجم فراوانی از میراث

در آمد
یکی از مهمترین پرسشها در باب روایات تأویلی منقول از معصومان :آن
است که چگونه و براساس چه فرآیندی میتوان از ظواهر آیات به معانی فراز آمده
در روایات رسید و عناوین مطرح شده را کنایه از معانی دیگری دانست؟ این رابطه

11

چگونه ایجاد میشود؟ و چه وسائط معنایی میان معنای ظاهر و باطن باید در نظر
دو نکته به عنوان پیش فرض این نوشتار اشاره کنیم:
 .1چنانکه میدانیم در روایات متعددی از

معصومان:

بر این نکته تأکید شده

است که باطن قرآن کریم و ستایشهای به کار رفته در آیات با مقامات اهل بیت:

پیوندی تنگاتنگ و ناگسستنی دارد .تنها برای نمونه به یاد کرد این دو روایت بسنده
میکنیم:

ـ امام صادق 7نیز ضمن حدیثی طوالنی به ابوبصیر میفرمایند...« :ما من ٍ
آیة نزللََلت
2
ود إَی اجلنّة ،وال تذکر أهلها خبری إال وهی فینا و فی شیعتنا .و ما من آیة نََت تذکر أهلها
تلز ُق ُ
9
شر و ال تسوق إَی اَنار إال و هی فی عدونا و من خاَفنا». ...
بِ ٍّ
قرآن در کنار هم موجب سعادت حقیقی خواهد بود و هرگز نمیتوان با تمسک به

نخست دور از ذهن نمینماید ،به قرینۀ اینکه قاضی نعمان همین روایت را در دعائم االسالم ج 2ص 67به بعد آورده و در آنجا
عبارت این گونه است« :وکل آیة تحذّر النار و تذکر أهلها فهی »...همان ج  2ص .67
 .1کافی ج  7ص 17و نیز :دعائم االسالم ج2ص 67به بعد .برای روایتی دیگر در همین سیاق بنگرید :الکافی ،ج  1ص ،163
ح .11

بیت:

 .1تفسیر العیاشی ج  1ص.11
 .2ضمیر«ها» به «النار» بر میگردد که یا از حدیث افتاده است و یا به قرینۀ مقام ،امام از یادکردِ آن خودداری کردهاند .احتمال
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 .2بر اساس آنچه از خود روایات اهل بیت :بر میآید ،ایمان به ظاهر و باطن

اهل بیت:

عدونا».
األمة خبری فنحن هم وإذا مسعت اهلل ذکرقوماً بسوءٍ ممّن مضی فهم ّ

1

از کرانه تا ژرفا؛ انتقال از ظاهر به باطن قرآن در پرتو روایات اهل

ـ امام باقر 7به محمد بن مسلم میفرمایند« :یا حممد إذا مسعت اهلل ذکر أحداً من هذه
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گرفت تا بتوان از ظاهر به باطن رسید؟ پیش از ورود به اصل بحث بایسته است به

یکی از دیگری دست کشید 1.بر این اساس پذیرش معنای باطنی یاد شده در
روایات هرگز به معنای کنار نهادن ظاهر آیه نخواهد بود و این خصوصیتی است
که در این سیاهه از آن به «معنای کنایی قرآن» یاد میکنیم.
11

اکنون با این مقدمه به سراغ این پرسش میرویم که برای رسیدن از ظاهر آیات
به معانی باطنی یاد شده چه فرایندی را باید پیمود و بر اساس چه ضوابطی میتوان
درست اینجاست که به نظر میرسد هر یک از تحلیلهای ارائه شده از سوی
دانشوران میتواند مدد کار شود و رسالت خود را به انجام رساند .هر یک از این
تحلیلها میتواند وسائط الزم میان ظاهر و باطن را در دستهای از روایات برای ما
آماده سازد و به ما در فهم چگونگی انتقال از ظواهر آیات به معانی کنایی یاری
رساند .در دنبالۀ سخن ،هر تحلیل را در قالب چند نمونه به نمایش مینهیم:
در مواردی که روایات مصادیقی برای یک عنوان عام مطرح در آیات بیان میکنند
با استفاده از قاعدۀ جری وتطبیق به راحتی میتوان آن عنوان را برآن مصادیق تطبیق
داد و این نمونهها ،مثال روشنی از کنایه از موصوف هستند .برای نمونه در آیه 93
بأّنم ظُلِموا ﴾...روایاتی رسیده است که این آیات را در
سوره حج﴿ :اُِذ لن َلذین یُقاتللون ّ
بارۀ آل محمد 6جاری میداند ،اگر چه نازل شده در حقّ مهاجرین قلمداد
میکند 2.روشن است که یک عنوان عام میتواند کنایه از هر یک از مصادیق خود
باشد؛ همچنانکه وقتی میگوییم «حدیث شناسایان راستین» میتوانیم آن را کنایه از
هر یک از محدثان حقیقی همچون عالمه مجلسی بدانیم.
 .1بصائر الدرجات ص  625به بعد ،ح  1و ص  ،635 - 635ح .6
 .2مجمع البیان ،ج  ،6ص 157؛ بحار األنوار ،ج  ،23ص 227ـ.226
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سال هجدهم /شماره / 72پاییز  1044سفینه

 .1انتقال با استفاده از «جری وتطبیق»
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از آن ظاهر ،معنای باطنی را استفاده کرد؟

همچنین در المیزان ،موارد بسیار فراوانی از کاربست این قاعده دیده میشود.

1

نمونۀ دیگری از تطبیق این قاعده مواردی است که امام 7خود به وجود مراتب
گوناگون برای تأویل یک آیه تصریح فرمودهاند .برای نمونه کلینی از حمران بن
لحیاها فل لكألمَّنا
اعین روایت کرده است که وی از امام صادق 7در بارۀ آیه ﴿ لو لم ْن أ ْ
ألحیا اَنماس لِ
جیعاً﴾ 2میپرسد .حضرت در پاسخ میفرمایند[« :نجات دادن] از سوختن
ْ
ل

11

«تأویل اعظم این آیه آن است که کسی فردی را به سوی هدایت فرا خواند و او
اجابت کند [و بپذیرد]» 9.تصریح امام به «تأویل اعظمِ» آیه ،به روشنی نشان میدهد
آیه بر حقیقتی عامّ با مصادیق و مراتب گوناگون داللت دارد که حکم آیه در همۀ
آنها جاری است.
 .2انتقال بر پایۀ قاعدۀ «روح معنا»

قاعده معنای کنایی مراد از ظواهر آیه خواهد بود .مراحل رسیدن به این معنای
 )1آیه« :مرج اَبحرین یلتقیان»

الف) ظاهر آیه :دو دریا را [به گونهاى] روان کرد [که] با هم برخورد کنند.

بیت:

 .1برای بررسی و دستهبندی بسیاری از این نمونهها بنگرید :عالمه طباطبایی و حدیث ،ص 221ـ .111
 .2سوره مائدة ،آیه .32
 .1الکافی ،ج  ،2ص  211و نزدیک بدان در همان منبع ،ج  ،2ص212؛ البرهان ،ج  ،2ص 213ـ .212
 .3تأویل اآلیات256؛ الکافی ،ج  ،1ص .216
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کنایی را در قالب چند نمونه در زیر بر میرسیم:

اهل بیت:

امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا تأویل کردهاند .این گونه احادیث بر پایه این

از کرانه تا ژرفا؛ انتقال از ظاهر به باطن قرآن در پرتو روایات اهل

در مواردی میتوان از قاعدۀ «وضع الفاظ برای روح معنا» سود جست .برای
ٍ
مج ِم ُه ْم
نمونه برخی از روایات« ،نجم» را در آیه  11سوره نحل ﴿ :لو لعالمات لو بِاَن ْ
ی ْهتل ُدو لن﴾ به رسول خدا 06یا «البحرین» را در آیه  13سوره الرحمن به
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یا غرق شدن [مراد است]» .سپس سکوت میفرمایند و پس از اندکی ادامه میدهند:

ب) خصوصیات عرضی واژه «البحرین» را نادیده میگیریم.
ج) نتیجه « :1بحر» به هر وجود گسترده وعظیمی اطالق میشود که حجم فراوانی
از یک شیء را در درون خود جای داده باشد 1،خواه آن وجود مادی باشد یا معنوی.
11

د) با توجه به پیش فرض نخست که در آغاز مقاله بدان اشاره کردیم ،نتیجه
کنایی را الزاماً با اهل بیت :ـ ونه جز آنان ـ مرتبط میسازیم.
خصوصیت را با هم دارا داشته باشند؛ اوالً دریایی از علم ،معرفت یا فضایل معنوی
باشند 2.ثانیاً بتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند و از پیوند و ارتباط آن دو ،گوهرهایی
عظیم پدید آید؟
و) نتیجه  :2دو تنِ یاد شده جز امیر المؤمنین و حضرت زهرا سالم اهلل علیهما
نیستند.
و أشفقن منها و محلها اإلنسان إنه کان ظلوماً جهوالً.
الف :ظاهر آیه:
ما امانت [الهى و بار تکلیف] را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم ،پس
آنها از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند[ ،ولى] انسان آن بار را
برداشت .راستى او ستمگرى نادان بود.
ب) خصوصیات عرضی امانت را نادیده میگیریم.
ج) نتیجه  :1امانت ،هر شیء گرانبهایی را گویند که بتوان کسی را که شایستگی
 .1نزدیک به همین معنا را صاحب التحقیق (ج  1ص  )215بیان نمودهاند؛ البته ایشان این قید را نیز اضافه میکنند که بحر
باید دارای موج باشد و آنچه را در خود جای داده است به تالطم در آورد .بودن این قید نیز نه تنها به مقدمات یاد شده خدشه
نمیزند که بر قوت آن میافزاید ،زیرا روشن است که علم و فضایل در وجود اهل بیت :موج میزند.
 .2روشن است که این خصوصیت در همه چهارده معصوم :وجود دارد.
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 )2آیه  72سوره احزاب :إنّا عرضنا األمانة علی اَسموات و األرض و اجلبال ،فأبنی أن حیملنها
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ه) دقت میکنیم که در میان اهل

بیت:

کدام دو تن هستند که هر دو این

پاسداری آن را دارد ،امین آن قرار داد.
د) نتیجه  1را با اهل بیت :ارتباط میدهیم.
ه) در ارتباط با اهل بیت :باید چیزی را بیابیم که پذیرش آن نیاز به شایستگی
فراوان دارد و از عهده بسیاری بیرون است و تصور ادا نکردن حقّ آن حقیقتاً بیم
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آور است؛ همچنانکه آسمانها و زمین از آن بیمناک گشتند.
بیت ،:محبت آن بزرگواران ،نقل فضایل آنان ،خدمت به آنان و ...را میتوان
تصور کرد؛ ولی هیچ یک از این گزینهها جامع خصوصیات یاد شده نیستند ،جز
آنچه «والیت» اهل بیت :نامیده میشود .این آموزه در درون خود تولّی ،تبرّی
و گردن سپردن به فرمانها و سفارشهای آن بزرگواران و دیگر موارد یاد شده را
یکجا گرد میآورد .از همین جاست که در برخی روایات همین معنا به عنوان

براى خود درست کن *،سپس از همه میوهها بخور ،و راههاى پروردگارت را
فرمانبردارانه ،بپوى[ .آن گاه] از درون [شکم] آن ،شهدى که به رنگهاى گوناگون
براى مردمى که تفکر مىکنند ،نشانه [قدرت الهى] است.
 .1الکافی ،ج  ،1ص311؛ تأویل اآلیات ،ص .371

بیت:

است بیرون مىآید .در آن ،براى مردم درمانى است .راستى در این [زندگى زنبوران]
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کوهها و از برخى درختان و از آنچه داربست [و چفتهسازى] مىکنند ،خانههایى

اهل بیت:

ك إِ لَل اَنمح ِل أ ِلن مِ
اَّت ِذی ِمن ا ْجلِ ِ
بال
نمونه سوم :آیۀ  16و  13سورۀ نحل ﴿ :لو أ ْلوحى لربُّ ل
ْ
ل
ك ذًَُُال یْرج ِمن بوُ ِ
بیوتاً و ِمن اَشمج ِر و ِممما یع ِر ُشون* ُثُم ُكلِی ِمن ُك ِّل اَثممر ِ
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ف ألَْوانُهُ فِی ِه ِشفاءٌ َلن ِ
ك للیةً َ لق ْوم یتل لف مكُرو لن﴾
ماس إِ من فی ذَ ل
اب ُمُْتلل ٌ
لشر ٌ
ترجمه :و پروردگار تو به زنبور عسل وحى [الهام غریزى] کرد که از پارهاى

از کرانه تا ژرفا؛ انتقال از ظاهر به باطن قرآن در پرتو روایات اهل

«امانت عرضه شده» مطرح شده است.

1
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و) در میان آنچه به عنوان گزینه میتوان بررسی کرد ،مواردی همچون علم اهل

الف) در گام نخست به معنای ظاهر آیه دقت میکنیم .در اینجا زنبور عسل به
عنوان موجودی شناسانده شده است که بر پایۀ الهام الهی نخست منزل و آسایشگاه
خود را در جاهایی که از دسترس آسیبها در امان باشد بر میگزیند تا بتواند در
11

سایۀ ایمنی این منزلگاهها ،زندگی خود را ادامه دهد .آنگاه پس از شهدگیری از
همۀ انواع گل ها ،مادهای تولید میکند که درمان بسیاری از دردهاست.
صاحب التحقیق در بیان کنه ریشۀ لغوی نحل چنین میگوید:

املادة :هو عواء بال عوض و بال مواَبة شیء»
«أ ّن األصل اَواحد فی ّ

1

ج) بنا بر آنچه گذشت ،هر موجودی که از خود مادهای ارزشمند پدید آرد ـ چه
این ماده معنوی و از مقولۀ علم و معرفت یا نزدیک به آن باشد یا مادّی ـ و آن را
بیعوض در اختیار دیگران قرار دهد ،روح معنای «نحل» در وی نیز وجود دارد،
روایات ،مؤمن را به زنبور تشبیه فرمودهاند .برای نمونه از رسول اکرم 6روایت
است که فرمود« :مؤمن همچون زنبور است[ ،چیزهای] پاک میخورد و [چیزهای]
پاک را [از خود] دفع میکند ،بر پاکی مینشیند و فاسد نمیکند و نمیشکند».

2

امیرالمؤمنین 7نیز در بیانی صراحتاً شیعه را همچون زنبور میشمرند که اگر مردم
از ارزش آنچه نزد اوست آگاه میشدند ،او را نابود میکردند تا گوهری که نزد
اوست ،دست یابند.

9

بر این اساس روشن است که روایاتی که نحل را در آیات سورۀ نحل به
امامان:

تأویل کردهاند ،به حقیت معنای «نحل» و روح کلی حاکم بر اعمال و

 .1التحقیق ،ج  ،12ص .61
 .2المستدرک حاکم نیشابوری ،ج .56 ،1
 . 1الخصال ،ص .526
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هر چند در عرف اهل زبان عربی «نحل» نامیده نشود .از همین جاست که در
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ب) به ریشۀ لغوی نحل توجه میکنیم و خصوصیات عَرَضی آن را کنار مینهیم.

رفتار زنبور نظر دارند بدون آنکه خصوصیات عرضی وجود زنبور وزندگی او در
این تطبیق مورد نظر باشد 1.براین پایه ،همان گونه که عسل شفای بسیاری از
دردهاست ،حدیث امامان :و دانشهای آن بزرگواران نیز درمان دردهای روحی
و آرامش دهندۀ جانهای خسته و سیرابگرِ دلهای تفتیده و جستجوگر حقیقت

11

است ،همچنانکه در روایات نیز براین حقیقت تأکید شده است که« :إ ّن حدیثنا حییی
«نحل» ،عطا و دادن بی عوض را گویند .پیداست که امامان :آبشار دانش خود
را به تناسب ظرفیت و قابلیت هر کس ،بدون هیچ چشمداشت به سوی او روان

میسازند .پس تأویل این آیه به

امامان:

عالوه بر آنکه در میان دیگر روایات

پشتیبانهای فراوان دارد ،با روح معنای واژگانی «النحل» نیز کامالً هماهنگ است.

مم ِ
ضحاها﴾
س لو ُ
به عنوان نمونهای دیگر میتوان روایات رسیده در تأویل آیۀ ﴿ لو اَش ْ

نیز خورشید روشنگر حقایق الهی است .پس شمس ،وجودی است که روشنگر

ص315؛ نزدیک بدان در :تفسیر العیاشی ،ج ،2ص256ـ)253
 .2الخصال ،ص .22
 .1الکافی ،ج  ،1ص.62

بیت:

 .1برای مجموعه ای از این روایات بنگرید :البرهان ،ج ،3ص635ـ 636؛ برای نمونه امام صادق 7عسلی را که با رنگهای
گونهگون از شکم زنبور بیرون میآید به «دانشی که از امامان :به شیعیان میرسد» ،تأویل کردهاند( .تفسیر القمی ،ج،1
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است و خود نیازی به روشن شدن و تبیین ندارد؛ یعنی به تعبیر دیگر روشناییِ او

اهل بیت:

دیده میشود .برای نمونه امام صادق 7در مقام بیان تأویل آیۀ فرمودهاند« :اَشمس
9
ِ
وجل اَناس دینهم»
رسول اهلل ،6به أوضح اهلل ّ
عَ ّ
روشن است که امام در اینجا به دنبال بیان این حقیقت هستند که رسول خدا6

از کرانه تا ژرفا؛ انتقال از ظاهر به باطن قرآن در پرتو روایات اهل

را با این قاعده تحلیل کرد .البته در خود این روایتها نیز قرینههایی بر این معنا
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اَقلوب»

2

ذاتی است 1،خواه این وجود مادی باشد یا معنوی.
از این روی ،روح معنای شمس بر رسول

اکرم6

بیشتر صادق است تا

خورشید آسمان؛ زیرا هم نور معنوی از نور مادّی قوت و شدت وجودی بسیار
02

بیشتری دارد و هم ذاتی بودنِ یک نور معنوی ثبوت و ماندگاریِ بیشتری دارد تا
ذاتی بودنِ یک نور مادّی.
روایت یاد شده آمده است 2.همین نکته در بارۀ روایتی که «اَساعة» را در آیۀ 11
اعةل أل ْن تلأْتِی ُه ْم بزلغْتلةً لو ُه ْم ال ی ْش ُعُرو لن﴾ به ظهور حضرت
سوره زخرف ﴿ له ْل یْنظُُرو لن إِمال اَ مس ل
بقیۀ اهلل ارواحنا فداه مرتبط میداند ،یا روایاتی که تأویل آیۀ ﴿ له ْل یْنظُُرو لن إِمال أل ْن یأْتِی ُه ُم
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ور﴾ 9را مربوط به زمان
اَلمهُ فی ظُل ٍل م لن اَْغلمام لو اَْ لمالئ لكةُ لو قُضی ْاأل ْلمُر لو إ لَل اَلمه تُز ْر لج ُع ْاأل ُُم ُ
حضرتش میدانند صادق است.
دارند .ایشان مینویسد« :اعلم أنه ورد عن أئمة أهل اَبیت تفسری الیة بیوم اَقیامة ...و
تفسریها باَرجعة ...و تفسریها بظهور املهدی ( ... )7و نظائره كثریة .فذذا تف ّفحت وجدت

شیئا كثریا من الیات ورد تفسریها عن أئمة أهل اَبیت تارة باَقیامة و أخرى باَرجعة و ثاَثة
باَظهور ،و َیس ذَك إال َوحدة و سنخیة بنی هذه املعانی ،و اَناس ملا مل یبحثوا عن حقیقة یوم
اَقیامة و مل یستفرغوا اَوسع فی اَكشف عما یعویه اَقرآن من هویة هذا اَیوم اَعظیم ،تفرقوا فی
0
أمر هذه اَروایات».
ایشان در دنباله سخن ،سازگاری میان این روایات را بیشتر روشن میسازند و
 .1التحقیق ،ج  ،5ص .115
 .2همان ،و نیز :تأویل اآلیات ،ص .551
 .1سوره بقره ،آیه .212
 .3المیزان ج  2ص .125
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عالمه طباطبایی در بارۀ روایات مربوط به آیۀ اخیر ،بیانی بسیار موجز و مفید
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به همین ترتیب است تأویل قمر به

امیرالمؤمنین7

که در روایاتی همچون

مینویسند:

الحاد إال أّنا على كثرهتا متحدة فی معىن واحد،
«و اَروایات املثبِتة َلرجعة ،و إن كانت ُمتلفة
ّ

متوجه إَل یوم تظهر فیه آیات اهلل كل اَظهور؛ فال یعفى فیه سبحانه
و هو أ ّن سری اَنظام اَدنیوی ّ
و تعاَل بل یعبد عبادة خاَفة ،ال یشوهبا هوى نفس ،و ال یعتیه إغواء اَشیوان ،و یعود فیه
بعض األموات من أوَیاء اهلل تعاَل و أعدائه إَل اَدنیا ،و یففل احلق من اَباطل.
اَشر و
و هذا یفید :أ ّن یوم اَرجعة من مراتب یوم اَقیامة ،و إن كان دونه فی اَظهور إلمكان ّ
اَفساد فیه فی اجلملة دون یوم اَقیامة ،و َذَك رمبا أحلق به یوم ظهور املهدی ( )7أیضا َظهور

01

اهلل ثالثة :یوم اَظهور و یوم اَكرة و یوم اَقیامة» ...و هذا املعىن ،أعنی االحتاد حبسب احلقیقة و

االختالف حبسب املراتب ،هو املوجب ملا ورد من تفسریهم ( ):بعض الیات باَقیامة تارة و
باَرجعة أخرى و باَظهور ثاَثة».

1

 .9انتقال بر پایه هم سنخی طینتها وارواح یا اتحاد مالکها
 )1نمونه اول﴿ :وإ ّن من شیعته إلبراهیم﴾

2

الف) معنای ظاهری :و بیگمان ابراهیم از پیروان اوست.
میگردد 9،ولی برپایه قاعدهای که در جای خود ثابت شده است ،هر فقره از فقرات
قرآنی که معنای تامّی را افاده کند ،خود به تنهایی میتواند ظاهر و باطنی مستقل از

بیت:

 .1همان ،ج  ،2ص .121
 .2سوره صافات ،آیه .71
 .1در سوره صافات ،آیات  72ـ .65
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ب) براساس معنای ظاهری آیه ،ضمیر در«شیعته» به حضرت

نوح7

باز

اهل بیت:

در روایات جاری است.

از کرانه تا ژرفا؛ انتقال از ظاهر به باطن قرآن در پرتو روایات اهل

پس روح معنای قیامت وحقیقت آن با اختالف مراتب در هر سه زمان یاد شده
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احلق فیه أیضا متام اَظهور ،و إن كان هو أیضاً دون اَرجعة .و قد ورد عن أئمة أهل اَبیت« :أیام

سیاق داشته باشد 1.بنابراین میتوان این فقره را جداگانه براساس پیش فرضِ والیی
بودن باطن قرآن با اهل بیت :مرتبط ساخت.
ج) در این مرحله باید بنگریم که کدام یک از اهل بیت :از چنان ویژگی الهی
00

برخوردارند که بتوان پیامبرعظیم الشأنی همچون حضرت ابراهیم 7را از رهروان
ایشان دانست؟
از همین جاست که در روایات در مقام بیان باطن آیه ،حضرت ابراهیم 7را از
شیعیان رسول اکرم 6و امیر المؤمنین 7دانستهاند 2.نکتهای که در توضیح این
نتیجه باید یاد آور شد ،تذکر مضامین احادیثی است که نشان میدهد هیچ پیامبری
به مقام نبوت نرسید ،مگر آنکه به والیت امیرالمؤمنین  7اذعان و اعتراف نموده
باشد.

9

درخواست میکند تا او را در زمره شیعیان آن حضرت 7قرار دهد 0.بنا بر این
اگر شیعۀ حضرت نوح 7بودن برای حضرت ابراهیم 7افتخار و مکرمتی است
 به جهت آنکه ایشان نیز رسالت توحیدی حضرت نوح 7را دنبال کردند  -در .1نگارنده این موضوع را به تفصیل در نگاشتهای دیگر بررسیده است که امید است در آینده منتشر شود .در اینجا تنها به یادکرد
نشانی مهمترین منابع در این باره بسنده میکند :فقه پژوهی قرآنی ،فصل نهم ،فرازهای تقطیع شدۀ قرآن ،ص  612ـ .661
البته در این منبع ،سخن از وجود معنایی مستقل در الیۀ ظاهری آیه است ،نه معنای باطنی مستقل؛ ولی چنانکه در جای خود
توضیح دادهایم برای آنکه وجود باطن مستقل برای هر فقرۀ قرآنی را ثابت کنیم ،نخست باید بپذیریم که هر فقرۀ قرآنی معنای
ظاهری مستقل از دیگر بخشهای آیه دارد؛ سایهها و الیههای معنایی ،همۀ کتاب به ویژه ص  622 - 315که به طور خاصّ با
عنوان بحث ما مرتبط است و نمونههایی از فقرات قرآنی را که باطنی مستقل از سیاق آیات دارند به دست دادهاند .همچنین
برای روایات نشان دهندۀ این دیدگاه بنگرید :تفسیر قمی ،ج ،1ص ،21ج ،2ص161ـ  ،161الکافی ،ج ،1ص ،621ص ،632ح
11؛ ص  ،631ح .11
 .2تأویل اآلیات ،ص .375 -377
 .1الکافی،ج ،1ص316؛ بصائر الدرجات ،ص.65 - 63
 .3تأویل اآلیات ،ص.377
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این حقیقت تا آنجا گسترش مییابد که حضرت

ابراهیم7

نیز از خداوند
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نتیجه) این شخصیت جز رسول اکرم 6وامیر المؤمنین 7کسی نتواند بود.

ارتباط میان ایشان با رسول اکرم و امیر المؤمنین صلوات اهلل علیهما و آهلما نیز همان
مالک به طریق اولی جاری است؛ یعنی والیت و پیام حضرت ابراهیم 7نیز شعاع
و تابعی از والیت نبوی و علوی علیهما و آهلما اَفالة و اَسالم است .بنا بر این روایت
یاد شده در حقیقت ناظر به این است که مالکها و روح پیروی و مشایعت در هر

01

دو جا یکی است.
حضرت ابراهیم 7با طینت و ارادۀ آن بزرگواران نیز هست ،همچنان که در روایات
نیز بدین حقیقت رهنمون شدهاند که ارواح انبیاء و مؤمنین از طینت چهارده
معصوم :برگرفته شده است 1.و از همین رو به سوی آن بزرگواران گرایش دارد.
 )2نمونه دوم :آیه ﴿فب ّدل اَذین ظلموا قوالً غری اَذی قیل هلم فأنََنا علی اَذین ظلموا رجَاً
2
من اَسماء مبا کانوا یفسقون﴾

کردند ،به سزای اینکه نافرمانی پیشه کرده بودند ،عذابی از آسمان فرو فرستادیم»
ب) معنای ظاهری آیه روشن است .در آیه پیشین سخن از این است که خداوند
به بنیاسرائیل فرمان داد به شهری در آیند و به هنگام ورورد سجده کنند و بگویند:
عصیان کالمی را که خداوند فرموده بود به مسخره گرفتند و به جای آن سخن
دیگری بر زبان آوردند 0و خداوند نیز در برابر این بیحرمتی به پیامهای الهی ،بر

بیت:

 .1الکافی ج  ،1ص  173و نزدیک به آن در ج  ،2ص .5 - 2
 .2سوره بقره ،آیه .53
 .1مجمع البیان ،ج  ،1ص .236
 .3مجمع البیان ،ج  ،1ص .237

] [ DOR: 20.1001.1.17350689.1400.18.72.9.5

«خدایا گناهان ما را بریز» 9.اکنون در این آیه میفرماید :آنان از روی سرکشی و

اهل بیت:

 -غیر از آنچه به ایشان گفته شده بود  -تبدیل کردند و ما [نیز] بر آنان که ستم

از کرانه تا ژرفا؛ انتقال از ظاهر به باطن قرآن در پرتو روایات اهل

الف) ترجمه آیه« :اما کسانی که ستم کرده بودند [آن سخن را] به سخن دیگری
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البته روشن است که این اتحاد مالکها به معنای هم سنخی طینت و ارادۀ

آنان عذابی از آسمان فرو فرستاد.
ج) اکنون پرسش آن است که آیا همان گونه که بنیاسرائیل فرمانِ رسیده از
سوی خداوند را به مسخره گرفتند و در برابرآن گردن فرود نیاوردند ،شبیه همین
01

فرمان درباره اهل

بیت:

از سوی حضرت حق عزوجل به امت اسالم نرسید؟

روشن است که پاسخ مثبت است و خداوند ،امت اسالمی را فرمان داد که پس از
مسلمانان فرمان الهی را تحریف کردند و سخنی خود ساخته را به دین و آیین و
رسول اکرم 6نسبت دادند و دیگری را بر مسند جانشینی پیغمبر نشاندند .ناگفته
پیداست که همان مالک که بنی اسرائیل براساس آن سزاوار عذاب گشتند ،دربارۀ
این گروه از مسلمانان نیز صدق میکند.
د) بر پایۀ آنچه گذشت ،آنگاه که این آیه را با اهل بیت :پیوند میدهیم ،در
را نیز زیر مجموعۀ ظالمان یاد شده در آیه دانست .درست از همین روست که امام
باقر 7فرمودهاند« :نَل

جربئیل7

هبذه الیة علی حممد 6هکذا« :فب ّدل اَذین ظلموا

آل حممد ح ّقهم قوالً غری اَذی قیل هلم فأنََنا علی اَذین ظلموا آل حممد ح ّقهم رجَاً من اَسماء
مبا کانوا یفسقون».

1

بنا بر بعضی از روایات ،اساسیترین محور و پیام همۀ انبیاء :تبعیت از والیت
رسول اکرم 6و اهل بیت :بوده است 2.از این رو انکار سخن انبیاء پیشین و
ظلم به آنان ،در نهایت به انکار والیت معصومان :باز میگردد .بنا بر این روشن

 .1الکافی ،ج ،1ص .623
 .2تفسیر العیاشی ،ج  ،1ص « :5قال أبو عبد اهلل :7إن اهلل جعل والیتنا أهل البیت قطب القرآن ،و قطب جمیع الكتب .»...نیز
بنگرید :الکافی ،ج ،1ص ، 316ح  3 ،1و 7؛ بصائر الدرجات ،ص 62ـ  ،61ح  2 ،1و  3و .7
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مییابیم که میتوان بر پایه اتحاد مالکها در احکام قرآنی ،مخالفان اهل

بیت:
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رسول

اکرم6

به والیت اوصیای آن حضرت گردن نهند؛ ولی بسیاری از

است که روایت در مقام بیان معنای تأویلی است و این معنا نیز با تحلیلی که
گذشت ،کامالً پذیرفتنی و متناسب با ظاهر آیه خواهد بود.
یاد آوری و توضیح:
در اینجا برای آنکه ابعاد مبنای «اتحاد مالک» و نسبت آن با مبانی دیگر مانند

01

«جری وتطبیق» و «روح معنای لفظ» بیشتر روشن شود ،توضیح میدهیم که این
قابل انطباق با مصادیق متعدد باشد ،در جری وتطبیق ضروری است؛ حال آنکه در
اینجا ،با توجه به نمونههایی که گذشت ،اساساً مفهوم عامی وجود ندارد .به تعبیر
منطقی ،آیات ،حکم یک جزئی مانند «ظالمان بنیاسرائیل» یا «شیعۀ حضرت
نوح7

بودن» را بیان میکنند .لذا این احتمال که ظاهر آیه را بتوان بر مصادیق

دیگر نیز تطبیق داد ،به ویژه با توجّه به سیاق آیات کامالً منتفی است .با این همه

«اتحاد مالک» ،تعبیر و تقریر دیگری از قاعده «جری و تطبیق» خواهد بود.
جمعبندی:
بر پایۀ همین اتحاد مالک ،میتوان برخی روایتهای تأویلی دیگر را نیز به

فیهم و فی أولیائهم و أعدائهم) .روشن است که آیات مربوط به انبیاء پیشین :و سرنوشت اقوام آنان که شمار آنها بسیار
فراوان است ،نمیتواند از این محدوده خارج باشد .پس تقریباً با اطمینان میتوان گفت که وجود عنوان عام در اینجا از نگاه
فیض شرط نیست .از این رو حتی آیات مربوط به انبیاء پیشین نیز قابل جری و تطبیق بر چهارده معصوم :خواهد بود.

بیت:

وی از مفهوم جری میفهمیده ،با این مبنا ارتباط دارد .در مبنای اتحاد مالک ،وجود یک مفهوم عام در آیه شرط نیست؛ پس به
ناگزیر جری و تطبیقی که فیض بدان باور داشته نیز ،الزاماً محدود به موارد وجود عنوان عام نبوده است .قرینۀ دیگری نشان
میدهد که از نگاه فیض وجود تعبیر عام در صدق جری شرط نیست ،و آن این که وی تأویل آیات را به ائمه :و دشمنان
آنان در اکثر آیات قابل اجرا میداند (التفسیر الصافی ،ج ،1ص :26المقدمة الثالثة فی نبذ مما جاء فی أنّ جُلّ القرآن إنّما نزل
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 . 1التفسیرالصافی ،ج ،1ص.25
 .2وی پس از اشاره به روایات جری ،برای تبیین آنها از مبنای «اتحاد مالک» بهره میجوید .این ظاهراً بدان معناست که آنچه

اهل بیت:

که فیض در مقدمه الصافی 1توضیح داده است  -بپذیریم 2،میتوان گفت که قاعده

از کرانه تا ژرفا؛ انتقال از ظاهر به باطن قرآن در پرتو روایات اهل

اگر این نکته را در صدق عنوان جری شرط ندانیم و جری و تطبیق را  -همان گونه
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مبنا با جری وانطباق یکسان نیست؛ زیرا چنانکه گذشت ،وجود یک مفهوم عام که

بررسی گذارد .برای نمونه به چند رواست اشاره میشود:

الف .روایتی که دو مفهوم « ّأم اَکتاب» و«أخر متشاهبات» در آیۀ هفتم سوره آل
عمران را به ترتیب به «امیر المؤمنین »7و «برخی دشمنان آن حضرت» تأویل

01

کرده است.

1

ب .حدیثی که «املشرقنی» و «املغربنی» در آیۀ هفدهم سوره الرحمن را به ترتیب به
میکند.

2

ج .روایتی که براساس آن تأویل «ثمود» و«ناقة اهلل» در آیۀ یازدهم و سیزدهم

سوره شمس به ترتیب «گروههای منحرف شیعه» و «امام معصوم »7است.
ٍ
ف ٍر لم ِشید» را در آیۀ  04سورۀ حجّ به امام صامت
د .روایتهایی که «بِْئ ٍر ُم لعوملة» و «قل ْ
0
و امام ناطق یا معانیای نزدیک بدان تأویل کردهاند.
9

در برخی روایت های تأویلی ،برخی واژگان قرآنی بر پایۀ ریشۀ لغوی آنها یا
قواعد اشتقاق تأویل گشته است .این گونه روایتها را شاید به دشواری بتوان در
قالب مالکهای پیشین تحلیل کرد .از این رو آن را چونان مصادیق یک مبنای
مستقل بررسی میکنیم .در اینجا به برخی نمونههای کاربرد این قاعده میپردازیم:
الف) انتقال از ظاهر به باطن از راه ریشۀ لغوی:

ـ نمونۀ اول :آیۀ  09-02سورۀ مدّثّر﴿ :ما سل لك ُكم فِی س لقر قاَُوا لمل نل ُ ِ
نی﴾.
فلِّ ل
ك م لن اَْ ُم ل
ْ
ل ْ
لل
 .1الکافی ،ج  ،1ص .616
 .2تفسیر القمی ،ج  ،2ص .366
 .1تأویل اآلیات  .555نیز بنگرید :المقنعة شیخ مفید ،ص ،226بخشی از دعایی در عید غدیر« :اللهم صلّ علی محمد و آل محمد
األئمة القادة ...و أرکان البالد و الناقة المرسلة.»...
 .3البرهان ج  ،3ص .116 - 116
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انتقال از ظاهر به باطن از راه ریشۀ لغوی یا قواعد اشتقاق:
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«رسول اکرم وامیر المؤمنین» و «امام حسن وامام حسین» صلوات اهلل علیهم تأویل

شاهد بحث ما در واژۀ «المصلّین» است .چنانکه میدانیم ،واژۀ «المصلّی» ظهور در
معنای نمازگزار دارد و روشن است که در این معنا از «صلو» مشتق شده است .البته
«صالت» را در اصل لغت به معنای دعا 1یا مطلق ثناء و تحیت نیکو  -خواه به شکل
دعا برای حیات باشد یا برای امری دیگر -2دانستهاند؛ ولی ریشۀ اولیۀ این ماده که

01

نخستین کاربردهای آن به شمار میآید ،به معنای دیگری اشاره دارد .لغتشناسان
«دو استخوان برجسته که در راست و چپِ دم چهارپایان قرار دارد»

9

بر پایۀ همین معنا ،عرب ،آنگاه که اسبها را برای مسابقه به میدان میفرستادند،
به اسبی که پس از نخستین اسب ،از خط پایان میگذشت «المصلّی» میگفتند؛ زیرا
معموالً سرِ اسب دوم محاذی دم اسب اول  -که آن را سابق مینامیدند  -قرار
میگرفت 0.بدین ترتیب همین اسبی که در مسابقه رتبۀ دوم را به دست میآورد،

رکن معنایی در مفهوم «صالت» نهفته شده است .برخی زبانشناسان کهن به این
مطلب تصریح کردهاند 4.بر همین سیاق ،برخی مفسران همچون شیخ طوسی و
طبرسی اصل معنای «صلو» را «لزوم» دانستهاند و حتی میکوشند تا این نکته را در

اختالفاتی وجود دارد؛ ولی این نکته به اصل استدالل ما خدشهای نمیزند.

بیت:

 .1معجم مقاییس اللغة ،ج  ،3ص.322
 .2التحقیق ،ج  ،7ص 261ـ .262
 .1الصحاح ،ج  ،5ص .2623
 .3النهایة ابن اثیر،ج  ،3ص .62به طور خاص برای کاربرد این واژه در معنای یاد شده در گسترۀ حدیث شیعه بنگرید :الکافی ج
 6ص .61
 .5لسان العرب ،ج ،16ص 656به نقل از زجّاج (م 311ه)؛ البته دربارۀ اینکه «لزوم چه چیزی» در مفهوم نماز اخذ شده است،
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برخی مشتقات آن نیز به نمایش گذارند .برای نمونه در بارۀ «صال» مینگارند« :و

اهل بیت:

اسب نخست را در تاخت خود نشان میداد .به هر روی ،مفهوم «لزوم» چونان یک

از کرانه تا ژرفا؛ انتقال از ظاهر به باطن قرآن در پرتو روایات اهل

خواه ناخواه در پی اسب اول میآمد و گونهای دنبالهروی و پیروی و تبعیت از
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عرب «صَلَوان» را  -که مفرد آن "الصال" بر وزن عصا است  -این گونه معنا کردهاند:

ُمسّیت اَفالة صالةَ ،لَوم اَدعاء فیها»« :نماز را نماز نامیدهاند ،از آن رو که پیوسته با
دعا در آن همراه است».

1

بنا براین معنای لزوم و پیروی در اصل ریشۀ لغوی «صلو» وجود داشته است،

01

هر چند در بارۀ «صلوة» بالخصوص مفهوم «دعا» بر اصل لغوی آن غلبه کرده و جلوۀ
بیشتری یافته است .پس اگر در مواردی بتوان «المصلّی» را به گونهای معنا کرد که

است ،آنچه از این لفظ به ذهن متبادر میشود ،عبادت خاصّ با ارکان و هیئت ویژه
است .به دیگر سخن« ،اَفالة» ظهور در این عبارت دارد .از همین رو« ،المصلّین»
نیز حقیقت در معنای «نمازگزاران» است .پس استعمال «المصلّین» در معنای پیروان،
آن استعمال حقیقی است.
اکنون اگر در الیۀ باطنی به آیۀ مورد بحث بنگریم و مصلّین را به همان اصل
نخستین آن باز گردانیم ،و آن را «پیروان» معنا کنیم ،این پرسش پیش میآید که
پیروی نکردن از چه کسانی سببِ در غلتیدنِ دوزخیان به گرداب عذاب الهی گشته
است؟ با توجه به پیش فرض نخست این نوشتار ،پاسخ روشن است« :پیروی
نکردن از رسول

اکرم6

و ائمه .»:دقیقاً به همین روی ،امام

تفسیر آیۀ مورد بحث فرمودهاند:

صادق7

در

« لعنی هبا :مل نک من أتباع األئمة ( ):اَذین قال اهلل تبارک وتعاَی فیهم ﴿ :لو اَ مسابُِقو لن

 .1التبیان ،ج  ،1ص.651
 .2المفردات فی غریب القرآن ،ص.215
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هرچند به جهت مفهوم متبادر از آن مجاز خواهد بود ،ولی در مقایسه با ریشۀ لغوی
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مفهوم لزوم و پیروی در آن نمودار گردد ،مطلبی شگفت نیست؛ همچنان که راغب
اصفهانی نیز آیۀ ﴿ لمل نل ُ ِ
نی﴾ را به معنای« :مل نک من أتباع اَنبینی» دانسته
فلِّ ل
ك م لن اَْ ُم ل
ْ
است 2.البته به جهت آنکه «اَفالة» اکنون به عنوان مهمترین عبادت اسالمی مطرح

ك اَْ ُم لقمربُو لن﴾ .»1امام صادق 7سپس برای اثبات تفسیر یاد شده ،درست
اَ مسابُِقو لن أُوَئِ ل
به همان ریشۀ لغوی تأکید میفرمایند که پیش از این به گستردگی در بارۀ آن سخن
گفتیم« :آیا نمیبینی که مردم [در مسابقۀ اسب دوانی] از میان اسبها ،به اسبی که
به دنبال سابق [= اسب نخست] میآید ،مصلّی گویند؟ این همان معنایی است که
اراده شده است ،در آنجا که فرمود ﴿ :لمل نل ُ ِ
نی﴾ یعنی از پیروان پیشروان
فلِّ ل
ك م لن اَْ ُم ل
ْ
نبودیم» 2.بنا براین ،روایت یاد شده به الیۀ باطنی روایت نظر دارد و برای فراز

01

نمونۀ دوم:
ب و اَنموى یْرِج ْ ِ
ت و ُمُْرِج اَْمی ِ
ِ
لَّن
احللی ذَِ ُك ُم اَلمهُ فلأ م
ت ِم لن ْ
﴿إِ من اَلمهل فاَِ ُق ْ
ُ
احللی م لن اَْ لمی ل ُ ل
احلل ِّ ل
9
تُز ْؤفل ُكو لن﴾
خدا شکافندۀ دانه و هسته است .زنده را از مرده ،و مرده را از زنده بیرون مىآورد.

بسیاری از تفاسیر نیز بیان شده است ،این واژه و واژۀ «نوی» در آیه ،به ترتیب به
معنای «دانهها» و «هسته ها» به کار رفتهاند 0.همچنین میدانیم که این ماده (= ح
ب ب) به معنای دوستی و محبت نیز به کار میرود.

4

دارند؟ استاد حسن مصطفوی پس از گزارش و بررسی دیدگاههای زبان شناسان

و جو و «نوی» به هستههای میوههایی همچون خرما اطالق میشود؛ بنگرید :التبیان و مجمع البیان ،ذیل آیه.
 .5الصحاح ،ج  ،1ص 126؛ لسان العرب ،ج  ،1ص .211

بیت:

 .1سوره واقعه ،آیات 11ـ.12
 .2الکافی ،ج  ،1ص  611؛ نیز بنگرید :تفسیر قمی ،ج  ،2ص .316
 .1سوره انعام ،آیه .16
 .3التبیان ،ج  ،6ص  221؛ مجمع البیان ،ج ،6ص 626ـ623؛ المیزان ،ج  ،5ص 215؛ «حبّ» به دانههای حبوباتی همچون گندم
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اکنون برای بحث ما مهم است که بدانیم این دو معنا با یکدیگر چه ارتباطی

اهل بیت:

موضوع سخن در این آیه واژۀ «حَبّ» است .بر پایۀ ظاهر آیه ،همچنان که در

از کرانه تا ژرفا؛ انتقال از ظاهر به باطن قرآن در پرتو روایات اهل

چنین است خداى شما؛ پس چگونه [از حق] منحرف مىشوید؟
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آوردنِ معنای یاد شده به نخستین ریشۀ مادۀ «صلو» استناد شده است.

املادة
شاخص در بارۀ ریشۀ «حبّ» چنین نگاشتهاند« :واَتحقیق أ ّن األصل اَواحد فی هذه ّ

هو اَوداد و املیل اَشدید ،و یقابله اَبغض و اَتن ّفر» .ایشان سپس در بارۀ حَبّ (دانه) و
احلب فهو من ذَک املعنی من جهة
ارتباط آن با مفهوم «محبت» چنین میگوید« :و ّأما ّ

12

توجهه».
کونه حبیباً َلَارع و نتیجة عمله و منتهی قفده و میله و ّ

1

بر این اساس ،اگر چه در ظاهر آیه« ،حبّ» به همان معنای مرسوم و متبادر از آن
«حُبّ» دانست و بدین ترتیب ،آن را به شیئی که مورد محبت قرار میگیرد ،تفسیر
کرد.

فاحلب
از همین زاویه است که امام صادق 7در بیان معنای باطنی آیه فرمودهاندّ « :
طینة املؤمننی أَقی اهلل علیها حمبّته» 2.نکتۀ شایان توجه در اینجا آن است که در روایتی

دیگر ،امام 7بیان میدارد که مراد از «حبّ» ،مؤمن است .روشن است که در اینجا

فراگیر باشد که هر مؤمنی نزد خداوند ،گرامی و محبوب است؛ همچنان که امام
صادق 7در کالمی گرانسنگ فرمودهاند« :املؤمن أعظم حرمة من اَکعبة».
ب) انتقال از ظاهر به باطن بر پایۀ قواعد اشتقاق:

0

ب لو
نمونهای که میتوان برای این مورد یاد کرد ،واژۀ «اَنوی» در آیۀ ﴿فاَِ ُق ْ
احلل ِّ

 .1التحقیق ،ج  ،2ص .166
 .2الکافی ،ج  ،2ص .6
 .1سورۀ طه ،آیۀ .31
 . 3الخصال ،ص .25
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معنای باطنی آیه مورد نظر است .آنگاه برای آنکه از قرآن گواهی بر محبوب بودن
ك لحملبمةً ِمنِّی﴾ 9استشهاد میفرمایند .این آیه خطاب
ت لعلی ل
«مؤمن» بیاورند ،به آیۀ ﴿ لو ألَْ لقی ُ
به حضرت موسی 7است ،ولی میتواند نمود و جلوهای از این حقیقت عامّ و
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یعنی «دانهها» به کار رفته است ،اما در الیۀ باطنی میتوان «حبّ» را مشتق شده از

اَنموى﴾ 1است .گفتیم که این واژه جمع «نواة» و به معنای هستۀ میوههایی همچون
خرما ،هلو و مانند آن است .اکنون بیفزاییم که از نقطه نظر اشتقاق ،میان «نوی»
و«نأی» اشتقاق اکبر برقرار است.
پیشتر حدیث از امام

2

صادق7

خواندیم که در ضمن آن« ،حبّ» را به طینت

11

مؤمنان تأویل کردهاند .در همان حدیث ،در بارۀ تأویل «نوی» فرمودهاند« :واَنوی

عالمه مجلسی نیز در تبیین رابطۀ اشتقاق اکبر میان «نوی» و«نأی» مینویسد:
«گویا مناسبت میان «نوی» و «نأی» از جهت اشتقاق کبیر 0است که مبنی است بر
توافق بعضی از حروف دو کلمه؛ زیرا حرف وسط واژۀ نخست ،همزه است و
حرف وسط واژۀ دوم ،حرف علّه؛ و احتمال دارد که اصل واژۀ مهموز از معتل بوده

باری بر اساس آنچه گذشت ،روشن میشود که امام 7برای بیان معنای باطنی،
از این رابطۀ اشتقاقی بهره گرفتهاند ،که با قواعد ادبی و تعریف اشتقاق اکبر نیز
کامالً سازگار است.

بیت:

در کنار «نوی» به معنی «قصد کرد» آورده است؛ المفردات فی غریب القرآن ،ص.612
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 .1سوره انعام ،آیه .35
 .2برای آشنایی اجمالی با انواع اشتقاق بنگرید :التحقیق ج  1ص  11و 16؛ ایشان در البالی التحقیق نیز گهگاه به این گونه
تناسب اشاره کردهاند .برای نمونه :التحقیق ،ج  ،1ص365 ،62 ،33؛ ج ،2ص 5و12؛ ج  ،3ص  11 ،61و ....برای نمونههای دیگر
از اشتقاق اکبر در کلمات مفسران بنگرید :تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان ،ج ،1ص31ـ32؛ التحریر و التنویر ،ج ،21
ص355؛ مفاتیح الغیب ،ج  ،1ص.32
 .1الکافی ،ج  ،2ص .6
 .3اشتقاق کبیر در کلمات دانشمندان ،گاه به معنای اشتقاق اکبر به کار میرود .بنگرید :التحقیق ج  1ص .11
 .5بحار األنوار ،ج  ،56ص12؛ نیز بنگرید :مصباح المنیر فیومی ،ج  2ص  ،532وی «نأی» به معنای «دور شد» را در یک باب و

اهل بیت:

المنیر و راغب در مفردات« ،نأی» را در باب «اَنون مع اَواو» یاد کردهاند»...

4

از کرانه تا ژرفا؛ انتقال از ظاهر به باطن قرآن در پرتو روایات اهل

است یا برعکس .آنچه این احتمال را تقویت میکند ،آن است که نویسندۀ المصباح
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کل خری؛ و إَّنا ُمسّی اَنوی من أجل أنّه نأی عن کل خری و تباعد
طینة اَکافرین اَذین نلأوا عن ّ
9
عنه».

 .4انتقال بر پایۀ سببیت باطن برای ظاهر
بر پایۀ شمار قابل توجهی از روایات ،باطن همۀ آنچه خداوند در قرآن از آن
نهی نموده ،دشمنان اهل
10

بیت:

هستند ،چنانکه باطن همۀ آنچه خداوند حالل

فرموده ،امامان هدایتاند 1.اکنون بایسته است به این پرسش پاسخ دهیم که واجبات
یا حاللهای الهی چه پیوندی با اهل بیت :دارند؟ همچنین محرّمات چگونه با
حاللها یا حرامهای الهی این معانی را استخراج کرد؟
دانشوران در برابر این پرسش ،پاسخهایی چند نهادهاند .در اینجا به برخی از
پاسخهای مطرح شده اشاره میکنیم:
نخست آنکه نامگذاریِ ذوات مقدس معصومین :به نماز و روزه و حج و...
از آن روست که پذیرش والیت آن بزرگواران ،ریشه و بستر و زمینهسازِ بر پای
نشود ،روح نماز در جامعۀ اسالمی پیاده نمیگردد و به لوازم عبودیت و بندگی که
از نماز اراده شده است ،توجه نمی شود؛ در نتیجه نماز مسلمین به حرکاتی بیروح
تبدیل میگردد که در پیشرفت روحی و معنوی مسلمین ،اعتالی جامعۀ اسالمی و
افزایش شوکت وعظمت آن در برابر جبهۀ طاغوت و کفر هیچ نقشی ندارد .بنابراین
نمازی که مورد اراده و امر الهی است ،نمازی است که از گذرگاه والیت بدان
برسند.
امام

صادق7

بیان میفرماید که اسالم بر پنج پایۀ نماز ،زکات ،حج ،روزه و

والیت بنا گشته است .آنگاه راوی میپرسد« :کدام یک از این پنج پایه برتر است؟»
 .1برای مجموعهای از این روایتها بنگرید :بحار األنوار ،ج  ،26ص 111ـ  115و ص 113ـ .277
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واجبات الهی است .اگر حکومت و والیت ظاهری و باطنی آن بزرگواران اقامه
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دشمنان اهل بیت مرتبط میشوند؟ و در یک نگاه کلی ،چگونه میتوان از ظاهر

ض ُل»؛ و در بیان چراییِ آن چنین بیان
و حضرتش در پاسخ میفرمایند« :اَْ لولالیةُ ألفْ ل
1
ِ ِ
اح ُه من لو اَْ لواَِی ُه لو اَدمَِی ُل لعلی ِه من».
میدارند« :أللنز لمها م ْفتل ُ
دقّت در مضامین این حدیث ارجمند به روشنی نشان میدهد تنها نمازی شایستۀ
نام «نماز» است که با راهنماییِ ولیّ معصوم خدا و در پرتو والیت او اقامه شود،

11

وگرنه اساساً نماز تحقق ندارد .والیت تنها کلید رسیدن به حقیقت نماز است ،لذا
یا فردی که از والیت امام معصوم 7بیبهره است ،از نمازی که خدا بدان دستور
داده است نیز نصیبی ندارد .پس آنچه انجام میدهد ،حرکاتی است بیروح که تنها
شباهتِ ظاهری با نماز دارد .همین نکته در بارۀ دیگر واجبات الهی نیز جاری است.
از سوی دیگر ،به قرینۀ مقابله و نیز با توجه به بخش دوم حدیث (حنن اَفالة)
آشکار میشود که اطالق نام پلیدیها یا محرمات الهی همچون فحشاء ،منکر ،بغی،

امام

صادق7

در حدیث ارجمندی که در پی میآید ،درست به همین نکته

اشاره میفرمایند که ارزشهای الهی از والیت و حاکمیت

معصومان:

ریشه

میگیرد ،چنانکه تمام پلیدیها ،زشتیها و فسادها از والیت دشمنانشان نشأت

 .1الکافی ،ج  ،2ص 11ـ .11

بیت:

« لْحنن ألصل ُك ِّل خ ٍری ،و ِمن فُزر ِ
اَفی ُام لو لكظْ ُم اَْغلی ِظ
وعنلا ُك ُّل بٍِّر .فل ِم لن اَِْ ِّرب :اَت ْمو ِحی ُد لو اَ م
ف لالةُ لو ِّ
ُ ُْ ل ل ْ ُ
اجللا ِر لو ِْ
ض ِل ِأل ْلهلِ ِه.
لو اَْ لع ْف ُو لع ِن اَْ ُم ِسی ِء لو لر ْمحلةُ اَْ لف ِق ِری لو تلز لع ُّه ُد ْ
اإلقْزلر ُار بِاَْ لف ْ
وع ِهم ُك ُّل قلبِی ٍح و فل ِ
ِ
ِ
اح لش ٍة ،فل ِمْنهم :اَْ لك ِذب و اَْبخل و اَن ِ
ممی لمةُ
لو لع ُد ُّونلا أ ْ
لص ُل ُك ِّل لشٍّر ،لو م ْن فُزُر ْ
ُ ل ُُْل
ل
ُُ
احلد ِ
ود اَمتِی ألمر اَلمه و رُكوب اَْ لفو ِ
اح ِ
ش
لو اَْ لق ِوی لعةُ لو أل ْك ُل ِّ
اَربلا لو أل ْك ُل لم ِال اَْیتِی ِم بِغل ِری لحق ِِّه لو تزل لع ِّدی ُْ ُ
لل ُ ل ُ ُ ل
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میگیرد:

اهل بیت:

والیت آنان ،بستر و زمینه و فرهنگِ گرایش به ارزشهای غیرالهی را فراهم میسازد.

از کرانه تا ژرفا؛ انتقال از ظاهر به باطن قرآن در پرتو روایات اهل

انصاب و ...و خون و خوک بر دشمنان اهل

بیت:

نیز دقیقاً از آن روست که
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از هیچ راه دیگری نمیتوان روح نماز را در خود و جامعه پیاده کرد .بنابراین جامعه

ِ
ك ِم لن اَْ لقبِی ِح».
لما ظل لهلر ِمْن لها لو لما بلول لن ،لو ِّ
اََنلا لو اَ مس ِرقلةُ لو ُك ُّل لما لوافل لق ذلَ ل

11

1

برخی مفسران نیز به این نکته به شکل اجمال اشارت کردهاند .برای نمونه عالمه
2
ِ
ِ
ِ
اهر ،و اَْب ِ
ِ
ِ
ك»...
اط ُن ِم ْن لذَ ل
طباطبایی دربارۀ روایت «فل لجمی ُع لما لحمرلم اَلمهُ فی اَْ ُق ْرآن ُه لو اَظم ُ ل ل
مینگارد« :انطباق گناهان و محرّمات بر آن افراد و [تطبیق] حاللها بر این افراد ،از
این روست که هر یک از دو گروه سبب نزدیکی به خدا یا دوری از او هستند؛ یا
متناسب با همان گروه خواهد بود».

9

صاحب تفسیر الصراط المستقیم نیز برای این گونه روایتها و چگونگی داللت
طاعات و عبادات بر امامان :و ارتباط گناهان با دشمنان ایشان ،چند گونه تحلیل
ارائه میدهد .وی در یکی از آنها نکتهای را که گفتیم ،به اجمال فراز آورده است:

همان معناست که توضیح دادیم؛ یعنی تنها نمازی مورد اراده و متعلّق امر خداوند
است که به دستور امامان :و در پرتو شعاع وجودی آن بزرگواران قرار گیرد.
بدین ترتیب ،قرآن در الیۀ ظاهری به نماز ،یعنی همین عبادت شناخته شده میان
مسلمانان امر میکند؛ امّا در الیۀ باطنی به سبب و ریشه و عامل هویت بخش به
این عبادت فرا میخواند که همان والیت

معصومان:

است ،و هدف نهایی از

عبادات نیز باریافتن به ساحت قدس والیت آن بزرگواران است .روشن است که
 .1الکافی ،ج  ،1ص 262ـ.263
 .2الکافی ،ج  ،1ص .356
 .1المیزان ،ج  ،1ص 16ـ.16
 .3تفسیر الصراط المستقیم ،ج  ،6ص .161
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«ثاَثها :أ ّن اَفالة و غریها من اَعبادات و األفعال احلسنة ملا كانت من شئون والیتهم و َوازم
ّ
0
عرب هبا عن اَوالیة و اَوَی».
معرفتهم و اإلذعان مبراتبهم ،فلذا ّ
او نماز و کارهای نیک را از لوازم شؤون والیت شمردهاند .این سخن درست به
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به این جهت است که پیروی از هر دسته [از این افراد] سبب [انجام] اعمالی

این دو معنا در طول هم اراده شدهاند؛ زیرا دعوت و فراخوان به مقدمه ،ناخود آگاه
همراهی و تالزم بیّن با دعوت به ذی المقدمۀ آن نیز دارد.
از سوی دیگر در الیۀ ظاهر آیات ،از پلیدیها و زشتیها و گناهان پرهیز داده
و نهی فرموده است .و این در کنار نهی از اولیاء شیطان و دشمنان اهل

بیت:

11

مراد حضرت حق است؛ زیرا مقوم و ریشۀ بنیادین رشد پلیدیها و گرایش به
والیت دشمنان اهل

بیت:

جلوهگر میشود .بدین روی ،نهی از آن پلیدیها،

زنهار دادن از گرایش به والیت این جبهه را نیز لزوماً به همراه دارد.
عالمه مجلسی تحلیلی از این گونه روایتها به دست دادهاند .نخست سخن
ایشان را بخوانیم« :و جلة اَقول فی ذَك أ ّن اهلل تعاَل أمر باإلمیان و اإلسالم و اَیقنی و

اهل بیت:

از کرانه تا ژرفا؛ انتقال از ظاهر به باطن قرآن در پرتو روایات اهل
بیت:
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اَتقوى و اَورع و اَفالة و اََكاة و احلج و اَفوم و سائر اَواعات ،و ّنى عن اَكفر و اَنفاق
و اَشرك و اََنا و شرب اخلمر و قتل اَنفس و أمثاهلا من اَفواحش .و خلق أئمة داعنی إَل جیع
اخلریات ،عاملنی هبا ،ناهنی عن جیع املنكرات منتهنی عنها.
كأّنا روح هلم؛ كاَفالة
فهم أصل جیع اخلریات ،و كملت فیهم حبیث ّاحتدت هبم ،بل صارت ّ
فذّنا كملت فی أمری املؤمننی صلوات اهلل علیه ،حىت صارت َه مبنََة اَروح من اجلسد ،و صار آمراً
هبا معلماً هلا غریه ،داعیاً إَیها.
فالةل تزلْنهى
فبهذه اجلهات یستعمل َفظ اَفالة فیه علیه اَسالم ،كما ورد فی قوَه تعاَل" :إِ من اَ م
ع ِن اَْفح ِ
شاء لو اَْ ُمْن لك ِر" أ ّن اَفالة أمریاملؤمننی و األئمة من وَده علیهم اَسالم ،و ال ینافی ظاهر
ل لْ
الیة؛ فكالمها مرادان منها ظهراً و بوناً.
سان و إِی ِ
و قال" :إِ من اَلمه یأْمر بِاَْع ْد ِل و ِْ ِ
تاء ِذی اَْ ُق ْرىب"؛ فهم اَعدل و اإلحسان فی بون
اإل ْح ل
ل ُُ ل ل
اَقرآن هبذه اجلهات املتقدمة ،و ال ینافی ظاهرها.
و خلق سبحانه أئمة ی ْد ُعو لن إِ لَل اَنما ِر؛ فهم أصل جیع اَفواحش و اَكفر و اَشرك و املعاصی،
و كملت فیهم حىت صارت فیهم مبنََة اَروح من اجلسد ،و هم اَداعون إَیها ،و مواالهتم سبب
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گناهان ،پذیرش والیت و فرهنگ و ارزشهای شیطانی و طاغوتی است که در

َإلتیان هبا؛ فبتلك اجلهات أطلق علیهم اَشرك و اَكفر ،و اَفواحش فی بون اَقرآن و ظاهرها
أیضاً مراد.
فذذا عرفت ذَك ،مل تستبعد ما سیقرع مسعك من األخبار اَكثریة اَواردة فی هذا اَباب».

1

در عباراتی که آوردیم ،اشارتهایی به تحلیل پیشین نیز به چشم میخورد .برای

11

نمونه عبارت «و هم اَداعون إَیها و مواالهتم سبب َإلتیان هبا» از این قبیل است .نکتۀ
ارزشها و دستورهای الهی به کاملترین جلوۀ نمودِ حقایق عبادتها تبدیل شدهاند،
لذا روح نماز و دیگر عبادتها در آنان مجسّم گشته است .بدین ترتیب ،نام بردن
از یکی الزاماً به معنای سخن گفتن از دیگری نیز خواهد بود ،زیرا جدایی میان آن
دو وجود ندارد.

2

ارزیابی دو تحلیل:
نخست را تأیید میکنند و بدان نزدیکتر مینمایند؛ لذا میتوان آن را ترجیح داد.
امام صادق 7در پاسخ نامهای از مفضّل بن عمر در همین مضمون ،سخن به میان

میآوردند و میفرمایند« :و أخربك إنی َو قلت اَفالة و اََكاة و صوم شهر رمضان و احلج

و اَعمرة و املسجد احلرام و اَبیت احلرام و املشعر احلرام و اَوهور و االغتسال من اجلنابة و كل
فریضة كان ذَك هو اَنبی 6اَذی جاء به [من] عند ربه َفدقت؛ أل ّن ذَك كله إَّنا یعرف
باَنبی .و َو ال معرفة ذَك اَنبی و اإلمیان به و اَتسلیم َه ،ما عرف ذَك .فذَك ِمن لم ّن اهلل على
لمن میُ ّن علیه ،و َو ال ذَك مل یعرف شیئا من هذا .فهذا كلّه ذَك اَنبی و أصله و هو فرعه ،و

 .1مرآة العقول ،ج ،6ص .111
 .2در این باره دانشوران تحلیلهای دیگری نیز بیان کردهاند .بنگرید :اختیار معرفة الرجال (با تعلیقه میرداماد) ج  2ص  655ـ
.651
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به نظر میرسد هر دو تحلیل قابل قبول باشد؛ ولی برخی احادیث ،مضمون تفسیر
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تازه در ارزیابی ایشان تأکید بر این حقیقیت است که ائمه در پرتو عمل به همۀ

عرفنیه و أمرنی به».
هو دعانی إَیه و دَّنی علیه و ّ

1

امام 7اشاره میکنند به اینکه رسول اهلل 6و امام معصوم 7کسانی هستند

که مؤمن را به عبادتها رهنمون میسازند و از پلیدیها دور میکنند ،به گونهای
که بدون ایشان ،معرفت ثواب و طاعت و گناه و معصیت امکان ندارد .به همین

11

اعتبار رواست که ایشان را اصل همۀ طاعات بدانیم و آن بزرگوارن را به نام نماز
تأیید میکند.
منابع
الف) کتابها:
قرآن کریم با ترجمۀ :استاد محمدمهدی فوالدوند ،تحقیق و نشر :دارالقرآن الکریم (دفتر مطالعات تاریخ

 1040ق ،قم ،مؤسسۀ آل البیت :إلحیاء التراث.

 .2بحار االنوارالجامعۀ لدرر أخبار األئمة األطهار ،محمد باقر المجلسی ،مؤسسة اَوفاء ،بیروت ،اَوبعة اَثانیة،
 1049ه ق.
 .9بصائر الدرجات ،محمد بن الحسن الصفار ،تصحیح وتعلیق وتقدیم :الحاج میرزا محسن کوچه باغی،

قم ،مکتبة آیة اهلل املرعشی 1040 ،ق.

 .4التبیان ،الشیخ الطوسی ،تحقیق وتصحیح :أحمد حبیب قصیر العاملی ،اَوبعة األوَل 1043 ،ق ،مکتب
اإلعالم اإلسالمی.

 .1التحریر و التنویر ،محمد طاهر بن عاشور ،مؤسسة اَتاریخ.

 .1بصائر الدرجات ،ص .511
 .2ترجمۀ همۀ آیات موجود در متن و از جملۀ ترجمۀ ارائه شده در معنای ظاهری آیات ،از همین منبع است.

بیت:

 .7التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،حسن مصطفوى ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب 1914 ،ش.
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 .0تأویل الیات اَظاهرة ،شرف الدین الحسینی ،تحقیق :حسین استاد ولی ،مؤسسة اَنشر االسالمی ،قم1043 ،ق.

اهل بیت:

 .1اختیار معرفة اَرجال ،الشیخ الطوسی ،تصحیح و تعلیق :میر داماد األسترابادی ،تحقیق :السید مهدی الرجائی،

از کرانه تا ژرفا؛ انتقال از ظاهر به باطن قرآن در پرتو روایات اهل

و معارف اسالمى) ،تهران 1014 ،ق.

2
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و زکات و ....بنامیم .این سخن کامالً به مضمون تحلیل نخست اشاره دارد و آن را

 .6تفسیر البرهان ،سید هاشم بحرانى ،تحقیق :قسم اَدراسات االسالمیة موسسة اَبعثة ،تهران 1011 ،ق ،چاپ:
اول.
 .3التفسیر الصافی ،الفیض الکاشانی ،مكتبة اَفدر ،طهران ،اَوبعة اَثانیة 1011 ،ق.
 .14تفسیر الصراط المستقیم ،سید حسین بروجردى ،تحقیق :غالمرضا موالنا بروجردى ،قم ،موسسه

11

انصاریان ،چاپ :اول 1011 ،ق.
 .11تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان ،نظام الدین حسن بن محمد نیشابورى ،تحقیق :شیخ زکریا
 .12تفسیر العیاشی ،محمد بن مسعود العیاشی ،تحقیق :السید هاشم الرسولی المحالتی ،املكتبة اَعلمیة
اإلسالمیة ،طهران.

 .19تفسیر القمی ،علی بن إبراهیم القمی ،تصحیح و تعلیق و تقدیم :السید طیب الموسوی الجزائری،
 1040ق ،مؤسسة دار اَكتاب ،قم.
 .10الخصال ،الشیخ الصدوق محمد بن علی بن بابویه القمی ،صحّحه وعلّق علیه :علی أکبر الغفاری،
منشورات جاعة املدرسنی فی احلوزة اَعلمیة ،قم 1049 ،ه ق.

 .14دعائم االسالم ،القاضی النعمان المغربی ،تحقیق :آصف بن علی أصغر فیضی ،دار المعارف ،اَقاهرة،
 .11سایهها و الیههای معنایی ،محمد اسعدی ،مؤسسۀ بوستان کتاب ،قم ،چاپ اول 1964 ،ش.
 .17الصحاح :تاج اَلغة و صحاح اَعربیة ،إسماعیل بن حماد الجوهری ،تحقیق :أحمد عبد الغفور عطار ،دار
العلم للمالیین ،بیروت1047 ،ق.
 .16عالمه طباطبایی و حدیث ،شادی نفیسی ،انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران ،چاپ اول  1960ش.
 .13فقه پژوهی قرآنی ،سید محمد علی ایازی ،قم ،بوستان کتاب ،چاپ اول 1964 ،ش.

 .24الکافی ،محمد بن یعقوب الکلینی ،تصحیح و تعلیق :علی أکبر الغفاری ،دار اَكتب اإلسالمیة ،طهران،
الطبعۀ الخامسۀ 1919 ،ش.
 .21لسان العرب ،ابن منظور جمال الدین محمد بن مکرم المصری ،دار الفکر ،دار صادر ،بیروت1010 ،ق.
 .22مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،فضل بن حسن طبرسى ،انتشارات ناصرخسرو ،تهران 1972 ،ش ،با
مقدمه محمد جواد بالغى.
 .29مرآة اَعقول ،محمد باقر المجلسی ،تهران ،دار اَکتب االسالمیة ،چاپ دوم 1040 ،ق.
 .20المستدرک علی الصحیحین ،أبوعبداهلل الحاکم النیسابوری و بذیله التلخیص للحافظ الذهبی ،یوسف
عبد الرحمن المرعشلی ،دار املعرفة ،بیروت[ ،بیتا].

] [ DOR: 20.1001.1.17350689.1400.18.72.9.5

سال هجدهم /شماره / 72پاییز  1044سفینه

 1319م.
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عمیرات ،بیروت ،دار اَكتب اَعلمیة 1011 ،ق ،چاپ :اول.

 .24المصباح المنیر ،احمد بن محمد فیومى ،قم ،دار اهلجرة 1010 ،ق.

 .21معجم مقاییس اَلغة ،أبوالحسین أحمد بن فارس زکریا ،تحقیق :عبد السالم محمد هارون ،مكتبة اإلعالم
اإلسالمی1040 ،ق.
 .27مفاتیح الغیب ،محمد بن عمر (فخر رازى) ،بیروت ،دار احیاء التراث العربى 1024،ق ،چاپ :سوم.
 .26المفردات فی غریب القرآن ،الراغب األصفهانى ،اَوبعة اَثانیة 1040 ،ق ،دفتر نشر الکتاب.
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 .23املقنعة ،الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی ،تحقیق و نشر :مؤسسة اَنشر
 .94المیزان فى تفسیر القرآن ،سید محمد حسین طباطبایى ،دفتر انتشارات اسالمى ،قم 1017 ،ق.
 .91النهایۀ فی غریب الحدیث ،مبارک بن محمد (ابن األثیر) ،تحقیق :طاهر أحمد الزاوی و محمود محمد
الطناحی ،قم ،مؤسسۀ إسماعیلیان 1910 ،ش.
ب) مقاالت:
« .92تأویل قرآن به مقامات اهل بیت:؛ مبانی و پیش فرضها»؛ امین حسین پوری .مجلّۀ پژوهشهای
قرآنی ،سال هجدهم ،ش  ،2پیاپی ،74 :تابستان .1931
اهل بیت:

بیت:
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اإلسالمی ،قم ،اَوبعة اَثانیة 1014 ،ه ق.
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