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  چكيده  
يكي از قرائن مهم در فهم هر آيه، توجه به سياق آن است. مفسران آنجا كه پيوستگيِ نزول 

نند. اما آنجا كه اداست معنائيِ آيات در يكديگر همآيات ثابت گردد، در حجيت سياق و تأثير 
ات را مستقل از سياق شمرده و بدون توجه اي مجموعهپيوستگي اثبات نشود، يك آيه يا يك 

كنند. گذشته از اين دو، مقالة حاضر به شاخة سومي پرداخته كه هر دو  به بافت، تفسير مي
كه در پرتو تعاليم اهل  كند ميي ثابت . اين پژوهش با روش تحليلشود ميقسم فوق را شامل 

فارغ از كلِ آيه، مفيد معناي ديگري هم باشد؛  تواند ميهر پاره و بخشي از يك آيه،  بيت(ع)
عالوه بر مفادي كه  تواند مي، اند شدهاز آيات كه با هم نازل  اي مجموعهو نيز هر آية مرتبط با 

در كنار مجموعة خود دارد، مفيد معناي مستقل ديگري هم باشد.  البته در هر دو مورد، عدم 
تناقض معناي جديد با قرآن و سنت شرط اساسي است. اين نظريه، كه خود يك اصل و 
قاعدة تفسيري مهم است، توسط اهل بيت(ع) طراحي و آموزش داده شده، و شواهد روائيِ 

. اگرچه گشايد ميوان دارد و عرصة تازه و بديعي را در مباحث وجوه قرآن و باطن آن فرا
چنين  توان نمي، ها گزارهسازوكارهائي دارد كه بايد مراعات شود و لذا در همه جا و همة 

  .تعميمي داد

  واژگان كليدي

   .اهل بيت(ع)، تفسير قرآن، استنطاق، سياق، ظهر و بطن، تأويل، قاعدة تفسيري
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  طرح مسئله

اصليِ  هاي دغدغهتفسير متون وحياني، موضوعي مهم در هندسة فهم دين و از جمله 
همواره » متن محور«. چگونگيِ تفسير در اديان باشد مي تاكنوندين پژوهان، از گذشته 

محل بحث و گفتگوي متفكران ديني بوده است. اهميت تفسير متون ديني، به كشف 
. در دورة معاصر، تالش براي ارائة يك منطق مدون، گردد برميمفاهيم نهفته در متن 

مسئلة معرفت  ترين برجسته«ي ديني، به عنوان ها گزاره، از درون ها آموزهبراي كشف 
  ).26ص، 2ش، ج 1385مطرح است (خسرو پناه، » ديني

، »هرمنوتيك«و » فلسفة زبان«امروزه در غرب، مباحث نظريِ تفسير، تحت تأثيرِ 
 هاي نظريهبارة آن ارائه شده، و گاه هاي متعددي در نظريهتوجهي داشته، و رشد قابل 

در جهان اسالم نيز برخي مباحث نظريِ تفسير،  .1سنتيِ تفسير را به چالش كشانده است
هائي مانند اصول  است و انديشوران مسلمان، در دانشدرازآهنگ برخوردار  اي ديرينهاز 

، ميراثي فاخر ها تالشاين  آورد ره. اند دادهتمام نشان فقه، كالم و علوم قرآني بدان اه
است كه بين متقدمان، اغلب در قالب مقدمة تفاسير، و بين متأخران عالوه بر آن، در 

  تأليفات جداگانه گرد آمده است. 
هويت شناسي و طبقه بنديِ اصول و مبانيِ تفسير، از مباحث بنيادي و نظريِ 

مهم در نظرية تفسيري است، و اساساً اختالف  هاي مؤلفه، و از آيد ميتفسير به شمار 
. تفسير اماميه از باشد مينظر مفسران در مبانيِ تفسير، از علل مهم تنوع نظريات تفسيري 

بهره برده، و اصول و مبانيِ تفسير را از ايشان  آن جهت كه از تعاليم اهل بيت(ع)
فرَق ديگر برتري دارد. اما رويكرد تبيين، طبقه برگرفته، ضابطه مندتر بوده، و بر تفسير 

بندي، و نقد اصول تفسيريِ مذاهب مختلف، كمتر مورد توجه قرآن پژوهان قرار گرفته 
  و اين عرصه، همواره چشم به راه تحقيقات جدي و پردامنة محققانِ فريقين است.

جدي به  اين خأل و كمبود، در بررسي و تدوين اصول تفسيريِ اهل بيت(ع) بطور
، مظلومانه چشم اصول تفسير معصومان(ع) آوري جمع، و استخراج و نيز خورد ميچشم 

درون  هاي ضرورت، عالوه بر ها پژوهششيعه است. اين گونه  شمندانياندبه راه توجه 
  دارد.  اي ويژهمذهبي، در حوزة بين المذاهبي نيز اهميت 
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تندروِ سلفي و برخي  هاي يانجربه ظاهر نقدنما، از سوي  هاي كتابشدت يافتنِ 
افراد مغرض، اهميت و ضرورت پژوهش در اصول تفسير معصومان(ع) بطور خاص، و 
مبانيِ تفسير اماميه بطور عام، را دوچندان كرده است. عدم وجود چنين تحقيقاتي، عالوه 

براي ، زمينه را كند ميتفسير شيعه را به خطر نزديك  هاي پايهبر آنكه تثبيت و استحكام 
مخالفان، مبني بر تهي بودن فرهنگ تشيع از اصول تفسير منقّح، فراهم  هاي تهمتآماج 
. اصول تفسيري اهل بيت(ع) در يك تقسيم كلي، به اصول وضعي (يا مبنائي)، سازد مي

كه اعتقاد مفسر به هر يك از آنها، تفسير او را  شود ميو اصول روشي (عملي) تقسيم 
تا  كند ميرّا از برخي معايب كرده و در نهايت به مفسر كمك واجد برخي محاسن، و مب

  ش).1389ارائه دهد (اخوان مقدم، » أيتفسير به ر«يك تفسير صحيح و به دور از 
را با روشيِ اهل بيت(ع)  پژوهش حاضر بر آن است تا يكي از اصول تفسيريِ

متعدد تبيين كند. اين اصل تفسيري، هم راه را براي بازگشائيِ  هاي نمونهارائة 
، و هم راه تضعيف و رمزانگاري كند ميجديد و مورد نياز در عالم تفسير باز  هاي عرصه

. چنانكه برخي محققان معاصر، از بندد مييا غلط انگاريِ بطن يابي از آيات قرآن را 
(رضائي  نمايند مييكسره باطل قلمداد  را آنتفسير بطني به تفسير اشاري ياد كرده، و 

  ).247ص ،2ش، ج 1387اصفهاني، 
  
  بحث پيشينه

سازگاري تفسير آيات با دو رويكرد "سهيال پيروزفر و فهيمه جمالي راد در مقاله 
با باور به معناداري مستقل فرازهايي از آيات بدون توجه به سياق  "مجموعي و تفكيكي

معناي استقاللي  توان ميبا توجه به مباني و قواعد تفسيري معتقدند كه و بافت معنايي، 
در مقاله مبلغي، احمد  فرازهاي آيات را همسو با معناي سياقي آن در نظر گرفت.

مباني كالمي  -بيشتر به لحاظ طرح بحث  "درآمدي بر مباني كالمي استنباط از قرآن"
 هاي شيوهي نسبت به قرآن و تعيين كالم گيري بهرهاستنباط از قرآن در دو محور 

  دريافت مباني كالمي قرآن، را مورد بررسي قرار داده است.
 "هاي قرآن و معناداري و معرفت بخشي گزاره"حسين احمدي حسين آبادي در 

هاي ديني، به طرح اين بحث  وجوي در متون و گزاره رويكرد نظري و با جست با
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راي معنا هستند يا نه؟ در صورت معناداري، آيا هاي ديني دا پردازد كه آيا گزاره مي
در مورد  معرفتنيز هستند يا نه؟ هدف وي اثبات  مسئله  معناداري و  معرفت بخش

  .باشد ميهاي ديني و قرآني  گزاره
  

  مبانيِ كليِ تحقيق  .1

و تعلقات مربوطه،  پيوندهاو وجوه معنائيِ فرازهاي قرآني، مستقل از  ها داللتفحص 
  ):422ش، ص 1385نياز به اثبات سه نوع مبنا دارد (اسعدي، 

  
  مباني زبان شناختي  .1-1

ي زباني ها داللتي قرآن، ابتدا از آن رو كه در گام نخست با شناخت ها داللتفهم 
اساسي بحث، از لحاظ  هاي پايهمرتبط است، نيازمند اثبات مباني زبان شناختي است، تا 

، مشخص گردد. در اين مبنا دو مرحلة اساسي بايد شود ميبه زبان قرآن مربوط آنچه 
فهم قرآن به بهاي  دهد ميپيموده شود. نخست قواعد و فنون ادبيات عرب، كه نشان 

زير پا نهادنِ قواعد عربي ممكن نيست، و با عربيت اين كتاب ناسازگار است. مرحلة 
به فرهنگ و روش خاص زبان قرآن است كه با توجه به پايگاه عربيِ اين  يابي راهدوم 

و عبارت است از ذو وجوه بودن قرآن، ظهر  گيرد ميكتاب، و نه گسسته از آن، صورت 
  و بطن داشتن آن، و تنزيل و تأويل و جري و انطباق آن.

  
  مباني قرآن شناختي .1-2

ني قرآن، متفرع بر شناخت بهتر از اين پس از شناخت مبناي اول، از آنجا كه فهم معا
متن و مقاصد آن است، و چه بسا اين شناخت بهتر، ما را در فهمِ بهتر ياري كند، لذا 
شناخت مباني چهارگانة زير در حوزة قرآن شناخت كارساز است: سالمت قرآن از 

ساس حيث انتساب به خداوند، مبين بودن قرآن، جاودانگي، و حكيمانه بودن آن. بر ا
مبناي اول، هيچ فهم و هيچ داللتي به بهاي كنارگذاشتن الفاظ وحي، پذيرفته نيست و 

  . شود ميانتساب متن قرآن به خداوند، مسلم تلقي 
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، با امانتي كند مي، و كالم خدا را تفسير نشيند ميكسي كه بر كرسي فهم قرآن 
د بكوشد تا در اين امانت تاريخ ديانت بشر است، لذا باي ترين بزرگمواجه است كه 

امانت خيانت نورزد. فعاليت او بايد معنايابيِ متن باشد، نه معنادهي به متن و صرف نظر 
كردن از الفاظ آن. در پرتو مبناي دوم، بيان بودن و رسا و گويا بودن قرآن در ابراز 

بي پايه و معماگونه بسته  هاي تأويلمقاصد خود تضمين شده و راه بر تفسير و 
ي عام آيات را فراتر از معانيِ ظاهري ها داللت. مبناي جاودانه بودن نيز امكان دگرد مي

. مبناي حكيمانه بودن نيز كند ميرا تأمين » جري«يا اسباب نزول فراهم ساخته و زمينة 
ناظر بر حكمت عام قرآن است كه سازگاري دين و قرآن را با مسلّمات يقينيِ عقلي به 

  .آورد ميارمغان 
  

  مباني سنت شناختي .1-3

، گيرد مياز آنجا كه برداشت داللت فرازهاي مستقل، در پرتو روايات تفسيري صورت 
طبعاً شناخت سنت پيشوايان ديني اهميت دارد، و نقش سنت در فهم قرآن مورد تأكيد 

معتبر  تواند مياز شواهد وثوق آور،  اي مجموعه. روايات تفسيري در پرتو گيرد ميقرار 
، و در اين باره، تفاوت مهمي ميان روايات تفسيري و غير تفسيري از يك تلقي شده

و محققان اصولي بر  شود ميسو، و روايات معارف نظري و عملي از سوي ديگر، ديده ن
(اخوان مقدم،  اند نمودهحجيت روايات تفسيري با دالئل متعدد تصريح و تأكيد 

  ).54-63ش، صص 1389
(ع) نسبت به قرآن و تفسير آن نيز جاي شك در جايگاه اختصاصيِ معصومان

(ع) در احتجاج ها و بيانات خويش يست. عالوه بر تصريحات پيامبر(ص)، همة امامانن
. بدين سان حجيت مأثور از ائمة اند فرمودهبدين مقام و مرتبت خويش تصريح 

ي و معصومين در تفسير آيات، منبع وحياني و الهي دارد، و سخني است استوار و شنيدن
نيوشيدني، كه آنان كه بهره گرفتند، به هدايت و راه استوار دست يافتند (مهدوي راد، 

  ).129-134ش، ص 1382
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 در يك آيه و فرض هاي ممكن» بخش مستقل«مراد از . 2

در اصطالح ادبي، چند جمله كه به دنبال هم بيايند و در مورد يك مسئله يا يك حادثه 
موجود در يك پاراگراف، اعم از  هاي جمله. شوند ميسخن گويند، پاراگراف ناميده 

كوتاه و بلند، ناظر به يكديگر هستند و مجموعاً افادة يك معنا را نموده، و ظهور در آن 
 دارند. در اينكه يك پاراگراف، ظهورش حجت است، شكي نيست اما آيا تك تك

ه بر كلِ مجموعه، عالو توانند ميفرازها نيز حجت هستند؟ يعني آيا تك تك عبارات، 
  مفيد معناي خاصي باشند؟ 

چنين مطرح نمود كه اگرچه ممكن است چند  توان مياين سؤال را در مورد قرآن 
آية پي در پي، در مقام تبيين يك حكم شرعي، و يا بيان يك واقعة تاريخي نازل شده 

 تاريخيدر حوزة همان حكم شرعي، يا همان واقعة  -باشند، و در حجيت ظواهر آنان 
شكي نيست، اما آيا هر آيه اي از اين مجموعه، و يا حتي هر فرازي از يك آية اين  -

  حجيت استقاللي داشته باشد؟ تواند ميمجموعه هم، 
ات، دو فرض متصور يآ  مجموعهدر بررسيِ رابطة فرازهاي مستقل با اصل آيه يا 

  است:
  

  اتيآ  مجموعهيا  كل اشتنِ ظهور يك فراز، با ظهورفرض اول: منافات د .2-1

اين فرض بدين معناست كه فراز يا بخشِ مورد بحث، يك معنا را القاء كند و كل آيه، 
ال يا أَيها الَّذينَ آمنُوا »: «قطعه آيه«يك معناي ديگري را كه كامالً متناقضند. مثالً در اين 

كه خود فرازي از يك  )43(نساء:» و أَنْتُم سكاري حتَّي تَعلَموا ما تَقُولُون... تَقْرَبوا الصالةَ
  ظاهرش حجت باشد؟  تواند مي »ال تَقْرَبوا الصاله«، آيا فرازِ 2آية طوالني است

اين آيه در مقام بيان حاالتي است كه در آنها نبايد نماز خوانده شود، و يا مواردي 
ندارد؛ اما بخشِ  اش هيآ، و لذا كلِ فراز فوق، مخالفتي با غرضِ آورد مي كه تيمم را الزم

  .كند ميحكمي مخالف غرض آيه دارد، و امر به دوري از نماز » ال تَقْرَبوا الصالةَ«
شكي نيست كه در چنين مواردي كه يك فراز و بخشِ آيه، قيد يا استثناء يا 

باشد، و خود، با مجموع  ها قسمتبراي ديگر  اي قرينهتخصيص و يا بطور كلي 
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پاراگراف مربوطه، و يا با سائر آيات قرآن و ضروريات دين، منافات داشته باشد، مسلماً 
  حجت نيست و كسي در اين موضوع ترديد ندارد.

، هنوز ظهوري منعقد ها تخصيصعلت آن اين است كه اساساً بدون اين قيد و 
چون متكلم هنوز در مقام بيان است، و خودش به كالمش نشده، تا حجيت داشته باشد. 

، ظهور و تصديق گرفتن از كالم، صحيح ها تخصيصقيد زده، و قبل از مالحظة قيد و 
  نيست.
  

  فرض دوم: هماهنگ بودنِ ظهور يك فراز با ظهور مجموعه .2-2

اين فرض بدين معناست كه ظهور فراز مورد نظر، با ظهور حاصل از مجموعه، در يك 
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا كلُوا منْ طَيبات ما «جهت بوده و تعارضي نداشته باشد، مثالً در آية: 

انه وجود دارد كه )، دو فراز جداگ172(بقره:» رزقْناكم و اشْكرُوا للَّه إِنْ كنْتُم إِياه تَعبدون
(كلُوا منْ طَيبات ما رزقْناكم) و ديگري،  رساند ميپاكيزه را  يها خوراكيكي حليت 

 .( لَّهوجوب شكر را (اُشْكرُوا ل  
الزم به ذكر است كه در برخي  ظهور اين دو فراز با ظهور كل آيه منافي نيست.

داشتنِ فراز آيه با كلِ آيه، نياز موارد، موضوع به اين سادگي نيست و منافات داشتن يا ن
  به بررسي فراوان و اثبات دارد.

  
  به فرازي از آيه . استنادهاي اهل بيت(ع) 3

، كه به بخشي از آيه استناد شده، و شود ميموارد فراواني يافت در كالم اهل بيت(ع) 
حتي حكم شرعي برداشت شده است. گاه حكمِ برداشت شده، اصالً ارتباطي با معناي 

  :شود ميكليِ آيه ندارد، در عين اينكه منافاتي هم بين آنان نيست. به شش مورد اشاره 
  
  »ما جعلَ علَيكم في الدينِ منْ حرَجٍ« آيه استفاده از .3-1

آن مرهم نهاده و به شخصي كه انگشت دستش زخمي شده و ناخنش قطع شده بود، بر 
  مراجعه كرد تا از چگونگيِ وضو سؤال كند: حضرت صادق(ع)
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: عثَرْت فَانْقَطَع ظُفُرِي، لْت لأَبِي عبد اللَّه(ع)عنْ عبد الْأَعلَي مولَي آلِ سامٍ قَالَ: قُ
لَي إِصع لْتعنْ كتَابِ فَجم هاهأَشْب ذَا وه رَف؟ قَالَ: تُعضُوءبِالْو نَعأَص ةً، فَكيفرَاري معب

 1407امسح علَيه (كليني، » ما جعلَ علَيكم في الدينِ منْ حرَجٍ«اللَّه، قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ 
  ).277ص ،2ق، ج 1403؛ مجلسي، 363ص  ،1ش، ج1365؛ طوسي، 33ص ،3ق، ج

 امام در پاسخ وي ابتدا جملة معروف»نْ كتَابِ اللَّهم هاهأَشْب ذَا وه رَفرا بر » تُع
 مخالف زبان آورد، كه داللت بر امكان فهم كتاب خدا دارد. صرف نظر از دو گروه

معنا امكان فهم قرآن و موافق آن، بايد گفت كه طرح اصل قابل فهم بودن قرآن، به اين 
را به عنوان يك كتاب خودآموز، و بي نياز از مفسر و معلم قلمداد كنيم،  نيست كه آن

  .دانند ميرا براي غير معصوم بسته بلكه براي رد كساني است كه باب فهم قرآن 
به عبارت ديگر مراد ما از امكان فهم، عجالتاً امكان عقليِ فهمِ قرآن به نحو موجبة 

 گيرد ميل سلب كلي و پنداشت استحالة عقليِ فهم قرار جزئيه است، كه در مقاب
). امكان فهم قرآن به دالئل متعدد قرآني و روائي و 401ش، ص 1387(سعيدي روشن، 

  ).292-282ش، صص  1389عقلي ثابت شده است (اخوان مقدم، 
ما جعلَ علَيكم في الدينِ منْ «سپس حضرت در ادامة پاسخ به آن شخص، به فراز 

بارة ترغيب به جهاد است، و و در 3اشاره فرمود كه بخشي از يك آية طوالني» حرَجٍ
فرمود: خدا در دين شما سختي و حرج قرار نداد. پس از آن با تكيه بر همين فراز، 
 حكم وضو را براي پرسش كننده روشن نموده فرمود: بر همان مرهم و دارو مسح كن.

  د:در اين بحث چند نكتة مهم وجود دار
از  ها برداشتاين نوع  دهد ميبه شكل مجهول آمده، نشان » يعرَف«. چون فعلِ 1

بفهمد. پرسشگر نيز اگر دقت مي  تواند ميو شخص فهيم و دقيق  ،قرآن ممكن است
  ست اين برداشت را بنمايد.توان ميكرد، خودش از قرآن 

كننده را رد كنند كه با پاسخي بدون توضيح، سؤال  كردند نمي. امامان(ع) اراده 2
بلكه پيوسته در فكر آموزش شيعيان خصوصاً در تعامل با قرآن بودند. در روايت فوق 

تا آن شخص تكليف خود را مي » امسح علَيه«كافي بود حضرت صادق(ع) بفرمايد: 
  .رفت ميشنيد و 
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ناد حضرت قرار مورد استكه » ما جعلَ علَيكم في الدينِ منْ حرَجٍ«. نه اين فرازِ 3
ي متعدد را به پيروان ها برداشتبارة وضو است و نه كلِ آيه. ولي امام(ع) راه گرفته، در
 اي دايرهمستقل و در  اي گونه به، تا بتوانند از هر بخش و فرازِ آيه، آموزد ميخويش 

  است.ع برداشت، خاصِ مكتب اهل بيت(ع) بسيار گسترده استفاده كنند، و اين نو
تضمين جاودانگي و حيات قرآن، آموزش قرآني از سوي اهل بيت(ع)  ع. اين نو4
كه سفارش اكيد قرآن و معصومان(ع) تعمق و تدبر در قرآن است،  ساز زمينهو نيز 

  .باشد مي
ما ليس لَه «آورده و حرَج را » كتاب الجهاد«. صاحبان آيات االحكام اين آيه را در 5
ا در امر جهاد توسعه داده و اگر كسي كوتاهي نمود معنا كرده و گفته اند كه خد» مخرج

؛ 2ص  ،2ق؛ ج  1404و حق جهاد را بجا نياورد، راه توبه بر او باز است (جرجاني، 
  .اند نكردهدر آيه مطرح  اي توسعه). ايشان هيچ گونه 91ص  ،5ق، ج  1405جصاص، 

محققي معاصر پس از ذكر وجوب جهاد و لزوم محافظت مسلمانان از دينشان، 
يعني برگزيده شدنِ اين امت براي دفاع از  _معتقد است كه در آيه بر مقتضيِ جهاد 

تصريح شده، و مانع جهاد هم كه حرج و سختي است، نفي شده است. وي  _ دين خدا
شرحي خاص يا عموميتي در معناي آيه بر كتابش، » تفسير آيات االحكام«با وجود نام 

  ). 524قائل نشده است (سايس، بي تا، ص 
ما «كه مراد از فرازِ  اند كردهمفسران قرآن نيز غالباً همين گونه عمل كرده و تصريح 

ش،  1378جهاد در حد وسع و قدرت است (طيب، » جعلَ علَيكم في الدينِ منْ حرَجٍ
م پس از بيان حكم جهاد در آيه، تأكيد شده كه در اسالم ه تبيان). در 351ص  ،9ج

 چيزي نيست كه نتوان از عقوبت آن خالص شد، و امكان خالصي يا با توبه و يا با رد
  ). 252ص ،17مظلمه فراهم است (طوسي، بي تا، ج

معنا شده و شاهد يك » بذلِ وسع و جهد در مبارزه با دشمن«جهاد به  الميزاندر 
». دشمن«يي هستيم. اما نه در حوزة حكم جهاد، بلكه در حوزة مصاديقِ توسعة معنا

بدين گونه كه نويسنده معتقد است دشمن كه امر به جهاد با او شده، فقط شخص كافر 
، مانند شيطان و نفس اماره. لذا رساند مينيست، بلكه هر چيزي است كه به انسان شرّ 
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، 14ق، ج 1390كل گرفته است (طباطبائي، جهاد اكبر ذيل اين آيه به همين مناسبت ش
  ).411ص 

چيزي بر خالف مقتضيات زبان قرآن يا ان نشود كه برداشت امام صادق(ع) گم -6
بطن «اشاريِ بدون مبنا است، بلكه با استفاده از  - سياق آيات، و يا يك تفسير رمزي

برخي از جعليات در تفاسير باطن  اگرچه. اند فرموده، ساز و كار يك نمونه را ارائه »يابي
راه يافته، و بيش از نيمي از اين روايات، به صورت مرسل و مقطوع السند و يا از سوي 

ي بطني را ها برداشت توان نمي) ولي 19ش، ص 1385غاليان مطرح شده ( شاكر، 
  يكسره نادرست شمرد. 

عالمه طباطبائي بر اين نكته تأكيد دارد كه معانيِ باطني نيز مانند معانيِ ظاهري، 
)، 67ص ،3ق، ج 1390طباطبايي، ( اند شدهمدلول لفظ هستند، و هر دو از كالم اراده 

 ،3ق، ج1390(طباطبايي،  شوند ميجز آنكه افراد سطحي نگر به درك آنها نائل ن
  ).44ص

ي از آية جهاد، اين تبيين صحيح مي نمايد كه: ظاهر آيه، به نظر نگارنده در بطن ياب
نيز مسلّماً ناظر » ما جعلَ علَيكم في الدينِ منْ حرَجٍ«مسلّماً موضوع جهاد است، و فراز 

. باشد ميبر جهاد. اما اگر يك اليه به بطن برويم، جهاد يكي از احكام و فروع دين 
م، حكمي اطالق شود، در احكام ديگر مانند وضو وقتي در يكي از مصاديقِ حوزة احكا

و نماز و روزه و مانند آن نيز نفيِ وجود حرج صحيح است. در بافت زبانيِ ظاهرِ آيه، 
ات زبان قرآن نيز و لذا از مقتضي دهد ميبه ما اجازة اين توسيع و تعميم را » الّدين«واژة 

  غفلت نشده است.
فسيري پذيرفته نبوده تفسير و روايات تنتيجه آنكه هيچگونه رمز انگاري در 

هرمنوتيك مدرن  هاي ايدهش) و ديدگاه ابهام انگاري متن هم مردود، و از 1385(شاكر، 
  ).183ش، ص  1378است (قائمي نيا، 

   
  »ال يمسه إِالَّ الْمطَهرُون«آيه استفاده از  .3-2

آنها و نيز سياق، شكي در سورة واقعه آياتي وجود دارد كه با توجه به مفردات خود 
فَال أُقْسم بِمواقعِ النُّجومِ* و إِنَّه لَقَسم لَو «بارة اوصاف قرآن كريم است: نيست كه در
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لَّا الْمطَهرُونَ* تَنْزِيلٌ منْ تَعلَمونَ عظيم* إِنَّه لَقُرْآنٌ كرِيم* في كتابٍ مكنُونٍ* ال يمسه إِ
). اين آيات داللت بر وجود لوح محفوظيِ قرآن دارد و به 75-80(واقعه:  »رب الْعالَمينَ

(مجلسي،  اند شدهكه در آية تطهير معرفي  رسد ميآن مرتبه، فقط دست مطهراني 
  ش، فصل اول).1392؛ اخوان مقدم، 363، ص54ق، ج1403

  يت دقت كنيد:حال به اين روا
قال: المصحف ال تَمسه علي غَيرِ بن عبد الحميد عن أبي الحسن(ع)  عن إبراهيم«

» ال يمسه إِلَّا الْمطَهرُونَ«طُهرٍ، و ال جنُباً و ال تمسِ خَطَّه و ال تُعلقه، انَّ اهللاَ تعالي يقولُ: 
؛ فيض كاشاني، 272ص، 5ق، ج1416؛ بحراني، 127ص، 1ش، ج1365(طوسي، 

  ).130ص  ،5ق، ج1415
فرمود: بدون وضو و در حال ،جنابت به قرآن دست نزنيد، و خط آن  امام كاظم(ع)

را لمس  هم قرار ندهيد زيرا خدا فرموده: بجز مطهران آن» گردن«را مس نكرده و آويز 
  .كنند نمي

و ) 137ص ،19ج ق،1417 طباطبايي،مراد از لمس در آيه، تسلط علمي (با آنكه 
ات اين اي مجموعه، ولي امام كاظم(ع) اين آيه را از باشد ميمراد از مطهران، اهل بيت(ع) 

كه لمس ماديِ قرآن  فرمايد ميبحث جدا نموده و حكم فقهي استخراج كرده و امر 
  بدون وضو و پاكي جايز نيست.

  :وجود دارد و روايت مربوط به مس قرآن ي در آيات اوصاف قرآننكات مهم
مراد را قرآن فعلي  توان نمي» مكنون«. در مجموعِ آيات فوق، به سبب وجود واژة 1

دانست، كه اساساً مسئلة لمس آن با دست ناپاك بتواند مطرح گردد، زيرا قرآن موجود 
لمس  آن را تواند مينه تنها مكنون و پوشيده نيست، بلكه هر كافر و بت پرستي هم 

مطهران است. ولي  لوح محفوظ، محفوظ از دست غيركند. مراد، قرآني است كه در 
حجيت داشته و بر  تواند ميآموزش دادند كه بخشي از اين مجموعه نيز امام كاظم(ع) 

  اساس ظهور آن، حكمي استخراج گردد.
، ولي خواند مي. هدايت فراگير پروردگار كه در قرآن تجلّي يافته، همگان را فرا 2

آن، و به بار نشستن نهال معرفت، و برگرفتن از اين رحمت،  بار يافتن به پيشگاه نورانيِ
. در اين باب، دسترسي به وجود ملكي و وجود ملكوتيِ قرآن، دو طلبد ميشرايطي 
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، و نيز گيرد ميحوزة متفاوت است، كه هر كدام با شرايط خاص، به افراد خاصي تعلق 
  در هر مرتبه مقول به تشكيك و درجه بندي خواهد بود.

چه قرآن براي همة مردم نازل شده و لزوم بهره برداري از آن بر كسي اگر .3
كه قواي ادراكيِ  آن استالفاظ قرآن منعكس كنندة معانيِ  اگرچهپوشيده نيست، و 

، اما قرآن نيز مانند انسان، يك ظاهر دارد و يك روح كند ميمتعارف، آنها را درك 
ملكوتي، كه اين معاني و الفاظ، حاكي از آن روح است. آن حقيقت بطور متعارف قابل 
درك عامه نبوده، بلكه قابل درك شهودي براي اولياء الهي و برگزيدگان معصوم است و 

نوي و معارف الهي نشان خداوند در قالب يك مثال، تفاوت مردم را در فهم حقايق مع
  ).17(رعد:  دهد مي

) و نيز: 4(زخرف:» و إِنَّه في أُم الْكتابِ لَدينا لَعلي حكيم«. از آيات قرآن مانند: 4
بلْ هو قُرْآنٌ «)، و نيز: 1(هود: » كتاب أُحكمت آياتُه ثُم فُصلَت منْ لَدنْ حكيمٍ خَبِيرٍ«

كه قرآن دو رتبه و مرتبه دارد؛  شود مي)، فهميده 21-22 (بروج:» محفُوظ مجِيد في لَوحٍ
يكي همان مرتبة نازل شده و قابل فهم براي عموم و ديگر مرتبة اُم الكتاب كه فراتر از 

تفصيل و تفريق . مفاد اين آيات اشاره به مرتبه جمعي قرآن و سپس تنزيل و آن است
) و غالب مفسران، به اين دو مرتبة وجوديِ 68و 7ص  ،1ش، ج1378آن است (طيب، 

  ). 193ص ،4ش، ج 1362(طالقاني،  اند نمودهقرآن تصريح 
پس آيه ظهور در اين معنا دارد كه قرآن قبال در كتاب مبيني بوده كه خواندني و 
عربي نبوده، و بعدها خواندني و عربي شده، و لباس الفاظ آنهم به واژه عربيت پوشيده، 

آن را بفهمند و قبل از نازل شدن، موقعيتي در كتاب مكنون داشته، مكنون از تا مردم 
، لوح اغيار، همان موقعيتي كه در آيه سوره زخرف ام الكتابش خوانده، و در سوره بروج

ق،  1417(طباطبائي،  "بلْ هو قُرْآنٌ مجِيد في لَوحٍ محفُوظ"محفوظش ناميده و فرموده: 
  ص).با تلخي 17ص ،2ج

صيغة نفي بكار رفته است. طبرسي نهي گرفتنِ  »مسه إِلَّا الْمطَهرُونَال ي«. در آية : 5
ش،  1372زارش كرده است (طبرسي، آن را به همراه اقوال متعدد در بارة مطهران گ

 اند دانسته» پنهان«، و يا »مصون«). واژة مكنون را مفسران به دو معناي 226ص  ،9ج
به معناي لمس ظاهري باشد. زيرا لمس  تواند ميكه باشد، واژة مس نولي هر كدام 
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اين معناي مس، لمسِ دست نيست، . بنابرو هستاي همگان ميسر بوده ظاهريِ قرآن بر
، و مراد مس تفسيري )737، ص 14ق، ج 1417معناي مخالطه با قلب (خطيب، بلكه به 

  ).435، ص 21ق، ج1419(فضل اهللا،  باشد مي
آنجا كه كالم در سياق بزرگداشت قرآن است، مس به معناي علم و اطالع آمده، از 

 قرآن«چه اين بخش از آيه بنا بر اختالف نحوي، صفت «به حساب آيد، و چه صفت 
، 19ش، ج1390؛ طباطبائي، 53، ص 13ش، ج1368(مشهدي قمي، » كتاب مكنون«

  ).137و 157ص
، ناظر بر وجود ملكوتيِ اند شدهنازل . شكي نيست سياق آيات فوق كه با هم 6
يك آيه را از سياق جدا فرموده و بر اساس است، اما حضرت موسي بن جعفر(ع) قرآن 

تا به همگان آموزش دهند كه انحصاري در آيات قرآن  اند كردهآن حكم هم برداشت 
يات كه ايجاد نكنند و از بطون متعدد آن بهره مند گردند. مهمتر اينكه برداشت از كلِ آ

خاص مطهران است، با برداشت از آية مورد بحث، منافاتي ندارند و حجيت هر دو قابل 
  جمع است.

  
  »إِنِّي حفيظٌ عليم« آيه استفاده از .3-3

به فرازها و آياتي كه در سياق قصص قرآن هستند، به دفعات استناد كرده معصومان(ع) 
بسياري از فقيهان و مفسران مذاهب ، و اند نمودهو حتي احكام عملي از آن برداشت 

 (ايازي، اند نمودهرا روا دانسته و از آن پيروي  سالمي نيز اين مبناي اهل بيت(ع)ا
البته نگاه مستقل به بخش هاي قصص قرآن، به رغم آنكه  به بعد). 334ش، ص1380

ريشه در انبوه روايات دارد، با اشكال هائي مواجه شده كه همه آنها قابل رد است 
  ).296-299ش، ص1385(ن.ك: اسعدي، 

اعتراض شد كه چرا واليتعهدي مأمون ستمكار را پذيرفتند. به امام رضا(ع)  
حضرت به قصة حضرت يوسف اشاره كرده فرمود: با آنكه عزيز مصر، مشرك بود با 
اين وجود، يوسف خودش درخواست رياست و واليت كرد، و حتّي (براي جلب نظر 

تايش نمود. ولي مأمون مسلمان است، مضافاً به اينكه (من خودم عزيز مصر) خود را س
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، 2ق، ج1416بحراني، ) مرا مجبور به قبول نموده است (درخواست مقام نكردم و مأمون
 ).256ص

  :و روايت مربوط به آن ي مهم در آيات قصة يوسفنكات
أَرضِ إِنِّي حفيظٌ قالَ اجعلْني علي خَزائنِ الْ«اين آيه است:  مراد امام هشتم(ع) .1
ليممرا سرپرست خزائن سرزمين (مصر) قرار ده، كه «. (يوسف) گفت: )55(يوسف:  »ع

  ».نگهدارنده و آگاهم
. اين ماجرا مربوط به زماني است كه حضرت يوسف بعد از تعبير خواب، از 2

  زندان آزاد شد، و عزيز مصر در تدارك پيش بيني براي سال هاي قحطي بود.
و مرتبط با يك سياق  اند شدهاين مورد واضح است كه آيات، با هم نازل  . در3

  لذا اثبات الزم ندارد. ،مشترك، يعني قصة يوسف هستند
آيه را محدود به قصه  مشترك، محرز است ولي امام رضا(ع). با وجوديكه سياق 4

ننموده و در زندگي عصر خود جاري و ساري فرموده، و حتي حكم اباحه از آن 
. توضيح آنكه قصد معترضان، جايز ندانستنِ عمل امام و حرمت آن اند نمودهبرداشت 

  بود ولي با پاسخ قطعي و قرآني حضرت مواجه شدند.
د ايشان عالوه بر حلّ براي ما حجت است و همواره، قص. عمل معصومان(ع) 5

مشكل مطرح شده، آموزش شيعيان بوده، تا قرآن را مهجور و محدود نكنند و از هر آيه 
  و حتي بخشي از آيه نيز در امور زندگي بهره ببرند.

فراوان  هاي نمونه. شيوة عملي استنطاق از قرآن را به وضوح در اين نمونه و 6
 اند فرمودهامر به استنطاق از قرآن يرالمؤمنين(ع) اگر ام نيبنابراياد گرفت.  توان ميديگر 

قرآن را به نيز ايشان و ديگر معصومان(ع)  )، در عمل61ص  ،1ق، ج 1407(كليني، 
(ايزدي و اخوان مقدم،  اند دادهنطق گرفته، و روش استنطاق و تعامل با قرآن را آموزش 

  ش). 1392
  

  » أَنَا لَكم ناصح أَمين« آيه استفاده از .3-4

نمونة ديگر كه مشابه مورد سوم است، استناد معصوم به قصه يوسف و قصه هود، و 
الَّذينَ يجتَنبونَ «ناظر به آية آنهاست. شخصي از امام صادق(ع)  برداشت حكم عملي از
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مغْفرَةِ هو أَعلَم بِكم إِذْ أَنْشَأَكم منَ كبائرَ الْإِثْمِ و الْفَواحش إِالَّ اللَّمم إِنَّ ربك واسع الْ
 كمهاتطُونِ أُمأَجِنَّةٌ في ب إِذْ أَنْتُم ضِ والْأَركمنِ اتَّقي فَال تَُزكوا أَنْفُسبِم لَمأَع وپرسيد: » 4ه

آيا تمجيد و ستايش كردن از خود جايز است؟ حضرت با استناد به دو آيه ذيل فرمود: 
صورت ضرورت جايز است، چنانكه حضرت يوسف خطاب به عزيز مصر خود را  در

  ».أُبلِّغُكم رِساالت ربي و أَنَا لَكم ناصح أَمين«ستود و نيز هود به قوم مشركش فرمود: 
  :و روايت مربوط به آن آيات قصة يوسف و هود مهم در ينكات

رار مي دهند، مرادشان آية عمل حضرت يوسف را مالك ق ،. آنجا كه امام ششم1
  بحث آن گذشت.» مورد سوم«سورة يوسف است كه در  55

، كه باشد مياعراف  68. آية دوم كه مورد استناد امام ششم قرار گرفته، آية 2
هود در پاسخ قوم نادان كه ايشان را به سفاهت و ناداني متهم كردند، فرمود من  حضرت

  5».أُبلِّغُكم رِساالت ربي و أَنَا لَكم ناصح أَمينٌ«نه تنها نادان و سفيه نيستم بلكه: 
. همانند مورد سوم، در اينجا نيز امام روش بهره برداري از قرآن و استنطاق آن، و 3

نيز استخراج حكم از آيات را به مسلمانان آموزش داده و بر عدم انحصار آيه در معناي 
  . گذارند ميسياقي صحه 

. نكتة مهمي كه ويژة مورد چهارم است، آموزش برداشت از آيات بصورت 4
 22. برداشت سؤال كننده از آية باشد مي» تفسير موضوعي«جمعي، و به عبارت بهتر 

سورة نجم صحيح بود و انسان نبايد خود را تمجيد و ستايش كند. اما حضرت 
حكم عدم جواز، با » اطالقِ«ند كه با نگاه فراگير به آيات قرآن، به او نشان داد (ع)صادق

  .شود ميخورده و لذا چنين فعلي به هنگام ضرورت، جايز » قيد«نگاه به آيات ديگر، 
  

  »ال ينالُ عهدي الظَّالمين« آيه استفاده از .3-5

از فرازهاي قرآني، محدود به احكام عملي و اصول اخالقي نيست، استفادة اهل بيت(ع) 
چيستي شرايط امام، معصومان(ع)  . درگيرد ميبلكه به حوزة اصول اعتقادات نيز تعلق 

بارها به فراز فوق الذكر كه بخشي از آية زير است، اشاره كرده و لزوم عصمت امام را 
  :اند نمودهبرداشت 
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يم ربه بِكلمات فَأَتَمهنَّ قالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قالَ و منْ و إِذ ابتَلي إِبراه«
  6».قالَ ال ينالُ عهدي الظَّالمينذُريتي 

يعني كسي ». منْ عبد صنَماً أَو وثَناً ال يكونُ إماماً «فرمود: در روايتي امام صادق(ع) 
ال «، پيشوا نخواهد بود، و نيز در حديث ديگري فرمود: كه هر گونه بتي را پرستيده باشد

. نيز حضرت شود مييعني بي خرد، پيشواي پرهيزكار ن ؛»يكونُ السفيه امام التَقيِ
فَأبطَلَت هذه اآليةُ إمامةَ كلِّ ظالمٍ إلي يومِ القيامةِ «با استناد به همين آيه فرمود: رضا(ع) 

يعني اين آيه پيشوائي هر ستمكاري را تا روز قيامت باطل اعالم  ؛»الصفْوةِو صارت في 
و  322ص، 1ق، ج1416كرده است، پس امامت، ويژة برگزيدگان الهي است (بحراني، 

، 1ق، ج1415؛ حويزي، 560و  187، ص 1ق، ج1415؛ فيض كاشاني، 282، ص 4ج 
 مشهدي قمي،؛ 124ص، 1؛ بالغي، بي تا، ج183ص، 2، جش1378، ؛ طيب121ص

  ).137ص، 2ش، ج1368
  :ابراهيم، و روايات مرتبط حضرت مهم در آية مربوط به ينكات

. اينكه سياق آيه مربوط به قصه حضرت ابراهيم است، به سبب وجود نام ايشان 1
  در آيه، نياز به اثبات ندارد.

كه آية مزبور، تنها در فضاي حكايت مورد نظر يعني  ديآ يبرم. از اين روايات 2
، بلكه فراتر از آن حاكي از اين حقيقت است كه يابد نميقصة حضرت ابراهيم معنا 

است كه هيچ ظلمي، خصوصاً ظلم بر  اي برگزيدهپيشوائي اهل ايمان، شايستة بندگان 
  نفس، كه خود گناه و معصيت است، مرتكب نشده باشند.

معصوم در روايات فوق، آموزش دادند كه آيه، منحصر در شأن نزول، و . سه امام 3
» بطن يابيِ صحيح«. بلكه بايد روح كليِ آيه دريافت شده و با شود مييا معناي سياقي ن

  معارف بلند آيات استخراج گردد.
هدف اين نوشتار نيست.  اگرچهدر آيه بسيار مهم و قابل توجه است » امام«. واژة 4

ه جناب ابراهيم پس از پيامبري، و خليل اهللا شدن، و سربلندي از ابتالء و طرفه اينك
در همين آيه بدان تصريح شده، » امتحان با كلمات خدا«سخت و متعدد، كه  هاي امتحان

  ، و طلب اين مقام را براي ذريه اش مي نمايد.رسد مي» امامت«تازه به مقام 
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  »ديكم إِلَي التَّهلُكهال تُلْقُوا بِأَي« آيه استفاده از .3-6

را جهت واليتعهدي برگزيد و ايشان را مجبور به  آن هنگام كه مأمون حضرت رضا(ع)
بگويم به چه دليل اصرار داري من اين امر را  خواهي ميسفر كرد، امام به او فرمود: 

  بپذيرم؟ مأمون گفت: آري. حضرت فرمود:
 » ك أَنْ يقُولَ النَّاسبِذَل ي الرِّضَاتُرِيدوسنَ مي بللْ  (ع)إِنَّ عنْيا بي الدف ديزْه لَم

كه  خواهي ميتو  ؛»زهدت الدنْيا فيه، أَ لَا تَرَونَ كيف قَبِلَ وِلَايةَ الْعهد طَمعاً في الْخلَافَةِ
ا ، زيررسيده نميمردم بگويند علي بن موسي زاهد دنيا نبوده، بلكه دنيا به دستش 

  واليتعهدي را به سبب طمع در خالفت پذيرفت.
فَغَضب الْمأْمونُ، ثُم قَالَ: فَبِاللَّه أُقْسم لَئنْ قَبِلْت وِلَايةَ الْعهد، و إِلَّا أَجبرْتُك علَي « 

أَنْ أُلْقي ه عزَّ و جلَّ : قَد نَهاني اللَّفَقَالَ الرِّضَا(ع) ذَلك، فَإِنْ فَعلْت، و إِلَّا ضَرَبت عنُقَك.
فَإِنْ كانَ الْأَمرُ علَي هذَا فَافْعلْ ما بدا لَك و أَنَا أَقْبلُ ذَلك، علَي أَنِّي لَا  بِيدي إِلَي التَّهلُكةِ،

لْأَمرِ منْ بعيد مشيراً، أُولِّي أَحداً و لَا أَعزِلُ أَحداً و لَا أَنْقُض رسماً [و لَا سنَّةً و أَكونُ في ا
، 2ق، ج1404(صدوق،  »فَرَضي منْه بِذَلك، و جعلَه ولي عهده علَي كرَاهةٍ منْه  لذَلك

؛ 297ص ،2ق، ج1381؛ محدث اربلي، 130، ص49ق، ج1403، مجلسي، 140ص
  ).68ق، ص1406عطاردي، 

خدا مرا نهي كرده كه خويش را در  وقتي تهديد مأمون را شنيد فرمود كه (ع)امام 
، و سپس شرايط خود را مطرح فرمود كه نه كسي را پذيرم ميهالكت بيندازم. پس 

  .بگمارد و نه كسي را عزل نمايد و نه سنتي را تغيير دهد
: خدايا تو مرا فرمايد ميهمين مطلب را به شكلي ديگر در عبارتي مشابه، امام(ع) 

بطوري كه اگر  اند كردههالكت بيندازم، و اينك مرا مجبور كه خود را به  اي كردهنهي 
  ).179ص، 1ق، ج 1415قبول نكنم، از طرف مأمون مشرف به قتل مي شوم (حويزي، 

  :آية و روايات مرتبط خصوص نكات مهم در
فرمود و با خط مشخص شده، ناظر به بخشي از آية  (ع)كه امام هشتم اي جمله .1

و أَحسنُوا إِنَّ اللَّه يحب  ال تُلْقُوا بِأَيديكم إِلَي التَّهلُكةِ في سبيلِ اللَّه وو أَنْفقُوا « زير است:
  7».الْمحسنينَ
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روشن است كه قبل و بعد اين فراز معناي ديگري دارد و اين بخش به همراه آنها 
ه حكم از همين فراز به طور جداگانولي با اين وجود، امام هشتم(ع)  معنايي دارد،

عملي برداشت فرموده است. آيات قبل و بعد همگي در مورد احكام قتال در راه خدا و 
  .باشد ميحج و عمره و مانند آن 

هم  (ص)، در سخنان پيامبرل را عالوه بر كالم امام رضا(ع). همين گونه استعما2
وجدت علَيهِم فَإِنْ « :فرمايد وصي خويش، امير مؤمنان علي(ع) مي، آنجا كه به بينيم مي

أَعواناً فَجاهدهم و قَاتلْ منْ خَالَفَك بِمنْ وافَقَك و إِنْ لَم تَجِد أَعواناً فَاصبِرْ و كف يدك 
لُكة وا إِلَي التَّه264ص، 1ش، ج1363(صدوق،  »لَا تُلْقِ بِه.(  

) اگر ياوري يافتي، با (در مقابل اين ماجراها كه پس از من اتفاق مي افتد: يعني
ايشان بجنگ و اگر نيافتي، دست نگهدار و خودت را با دست خويش به هالكت 

  نيفكن.
: فرمايد مياز اين فراز، برداشتي جداگانه از كل آيه نموده و . نيز امام سجاد(ع) 3

، و متعرض خشم او نشوي، كه با دست خويش، خود ...حق سلطان اين است كه بداني
  ).180ص، 1ق، ج1415(حويزي،  اي انداخته ه هالكترا ب

انفاق كنيد و  :اول اينكه وجوه متعددي بيان شده:» ال تُلْقُوا«و» أَنْفقُوا«. در معناي 4
با ترك انفاق، خود را به هالكت نيندازيد، زيرا ترك انفاق در راه خدا موجب غلبة 

به رحمت و بخشش انفاق كنيد و  :. دوم اينكهشود ميدشمن بر شما و هالكت شما 
در  :مجدد خدا اميدوار باشيد، و با يأس از مغفرت الهي مرتكب معاصي نشويد. سوم

انفاق كردن اسراف نكنيد، بطوري كه براي خودتان چيزي نماند و منجر به هالك شود. 
بدون اطمينان به پيروزي عليه دشمن، و بدون قدرت دفاعي و بدون انديشه و  :چهارم

  يدن شتاب ننمائيد.فكر كردن، بر جنگ
سه وجه از معاني فوق، ناظر بر موضوع انفاق و بخشيدن، و فوائد آن، و عواقب 

، مرتبط هستند. ولي »ال تُلْقُوا«و» أَنْفقُوا«كه دو فعل  دهد مي، و نشان باشد ميترك آن 
ط به انفاق، روايت امام . تأييد موارد مربوشود ميوجه چهارم، از حوزة انفاق خارج 

: اگر شخصي هر چه دارد انفاق كند، نه كار نيكوئي انجام فرمايد مياست كه  صادق(ع)
خود را با دست خويش به هالكت «داده و نه موافق شرع است، زيرا خدا فرموده: 
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، و نيز امام ششم(ع) »دوست داردنيندازيد و احسان كنيد كه خدا احسان كنندگان را 
، 4ق، ج 1407معنا فرموده است ( كليني، » ينمقتصد«در آية فوق را به » محسنين«

  ).53ص
نيز از مفهوم سياقي خارج نشده، و فقط » ال تُلْقُوا«و» أَنْفقُوا«وجه چهارم در معناي 

را به آيات قيل سرايت داده كه در بارة قتال در راه خداست، و ناظر بر » ال تُلْقُوا«حكمِ 
فكندنِ مسلمانان به ورطة هالكت است اين است كه جنگ بدون داشتن امكانات الزم، ا

 واجد بودنِ زمينه هاي «و نبايد چنين عملي انجام شود. يعني اطالق حكم قتال را به قيد
  .كند ميمقيد » مورد نياز

نقل شد، نشان مام زين العابدين و حضرت رضا(ع) اما رواياتي كه از پيامبر و ا
زديك آن، يعني انفاق، و سياقِ دور آن، بخشي از آيه را از سياقِ ن توان ميكه  دهد مي

كه ناظر به عدم دور انديشي و آينده نگري  اي عرصهيعني قتال، جدا نموده و در هر 
  باشد، و موجبات ضرر و دردسر براي شخص درست كند، مورد استناد قرار داد.

ي رسمتعدد مورد بر هاي مثال. با توجه به مسئلة بطن يابي و استنطاق قرآن، كه با 5
روشن است. اين » ال تُلْقُوا بِأَيديكم إِلَي التَّهلُكه«از فرازِ قرار گرفت، برداشت ائمه(ع) 

فراز و بخش، با سياق نزديك و درون آيه ايِ خودش، حد و حدود انفاق را مشخص 
؛ و با سياق دورتر يعني آيات قبل و بعد، حد و حدود همة آن احكام را مشخص كند مي
با يكديگر؛ و اينكه در هر سه  ها انسانخارج از سياق، حد و حدود تعامل ، و در كند مي

حوزه، نبايد زمينة هالك شخص فراهم آيد. به عبارت ديگر روح كليِ آيه، اين است كه 
عاقالنه، در هيچ  هاي بيني پيشصحيح و  ريزي برنامهانسان نبايد با دست خود، و بدون 

  ند.امري موجبات هالكت خود را فراهم ك
از توسعة فوق الذكر، باز هم بطن يابي  توان ميي اهل بيت(ع) ها آموزه. طبق 6

ديگر نيز از آيه دست بيابيم، و آن اينكه هالكت، منحصر در هالكت  اي اليهكرده و به 
اگر كسي خود را وارد  نيبنابرا. شود ميمادي نيست، و شامل هالكت روحي هم 

بدون توجه به سياق دور و  توان ميگناه و معصيت نمود و توبه نكرد، باز هم  هاي حوزه
خودت را با دست خود به هالكت »: ال تُلْقُوا بِأَيديكم إِلَي التَّهلُكه«نزديك، به او گفت: 

   نينداز.
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  ديگر در استناد به فرازي از آيه هاي نمونه .4

عناي سياقي عرضه شد. نمونة اين شش مورد از معناداري آيه يا آيات، خارج از م
به بخشي از يك آيه، و تعميم حكم آن فراتر از بعد ظاهري و  استنادها، و ها تأويل

  :مانند ،فراوان استآية مربوطه در كالم اهل بيت(ع) تنزيلي 
 1415(حويزي، سوره اسراء توسط امام صادق(ع)  36استناد به بخشي از آيه  -1
  )164، ص 3ق، ج

(حر عاملي، سوره نساء توسط امام صادق(ع)  29به بخشي از آيه  استناد -2
  )13ص  ،19ق، ج 1409
امام باقر و نيز امام صادق(ع)  سوره نساء توسط 43استناد به بخشي از آيه  -3

  ).483، ص1ق، ج 1415(حويزي، 
از آيات مرتبط، كه نزول  اي مجموعههمچنين مشابه اين استنادها به يك آيه از  

اعم از احكام، اخالق و اعتقادات نيز در  ها حوزهآنها به صورت پيوسته بوده، در همة 
كه در ضمن حكايت سوره مائده،  45؛ مانند آيه شود ميروايات ايشان بسيار ديده 

مربوط به شريعت يهود و محتويات تورات است، اما در باب قصاص، مستند حكم 
 شود مي، از آيات محكم قرآن شمرده و حتي از سوي معصومان(ع) گيرد ميشرعي قرار 

  ).54ص ،29ق، ج1409لي، عام؛ حّر183، ص10ش، ج1365(ر.ك: طوسي، 
سوره مائده ناظر بر حرمت اكيد قتل در بين بني اسرائيل است، و تصريح  32يا آيه 

بخشيده، ولي از دو يا همگان را حيات ه هركس يك نفر را احياء كند، گوك كند مي
حيث به مفهوم آن وسعت داده شده: هم از حيث حكم شرعي از بني اسرائيل، به 

) و هم از بعد تأويلي و 460ص، 1ق، ج1416مسلمانان تعميم داده شده (بحراني، 
. به اين صورت كه هر كس يك نفر را از گمراهي كند ميباطني، به مسئلة هدايت اشاره 

حيات داده، و هر كس ديگري را گمراه كند، گويا او را كشته نجات دهد، گويا به او 
  ). 619ص ، 1ق، ج 1415است (حويزي، 

، كه اينك اند بردهدر تفاسير خود بسيار بهره نيز از اين آموزة اهل بيت(ع) مفسران 
كه حكم روزه مطرح  8بقره 185، در آية الكاشف. در تفسير كنيم ميبه يك مفسر اشاره 

يريد اللَّه بِكم الْيسرَ و ال يريد بِكم «شده، همين توسعه انجام شده است؛ لذا مفسر، فرازِ 
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داند و براي آن تعميم قائل است (مغنيه،  را منحصر و خاصِ حكم روزه نمي» الْعسرَ
  .)285ص، 1ق، ج 1424

را تعميم داده » شُهداء بِالْقسطكونوا ... « فرازِ 9همو در آية هشتم سورة مائده
او  دربارهسياق، ناظر بر اين است كه حقوق دشمن را ناديده نگرفته و  اگرچه«: گويد مي

، اختصاصي به اين موضوع نداشته و انسان بايد »شهادت به عدل«عدل پيشه كنيم، اما 
  .)25ص ،3ق، ج 1424(مغنيه، » در كلِ سلوك زندگي خود، عدل را پيشه كند

تعميم قائل شد، و عالوه بر معناي سياقي، معناي  توان ميآيا در هر آيه يا فرازي  
ديگري نيز برداشت نموده و ادعاي حجيت كرد؟ پاسخ اين سؤال مهم در عنوان بعدي 

  خواهد آمد.
  

  و فرازها ها واژهي قرآني در حوزة ها داللتسازوكارِ توسعة . 5

نكتة مهم در  برداشت معناي جداگانه و فارغ از قياس آيات، اين است كه در هر آيه و 
تعميم داد، بلكه چنانكه  آن راتوسعة معنائي ايجاد كرده و  توان نمييا فرازي از آيه 

 تواند ميحاصل شود. مثالً كسي ن اي ويژهخواهيم گفت، بايد شرايط مقدماتي و علميِ 
توسعه قائل شده و خود يا ديگري را مجاز در چنان ر(ع) در مورد اعمال حضرت خض

افتد. حتي  ن احكام، براي كمتر كسي اتفاق ميافعالي بشمارد؛ زيرا موضوع و شرايط آ
به واسطة علم ن موسي(ع) ممكن نشد، و خضر(ع) درك چنين افعالي براي شخصي چو

  بود.ئي در جان و مال مردم يافته )، تصرفات وال65 ويژة غيبي (كهف:
پس تعميمِ حكم چنين آيه اي هم امكان دارد، ولي فقط براي كساني كه طبق قرآن 

ش، 1385(ن.ك: اسعدي،  )، عهده دار مقام الهي واليت بر مردم هستند6(احزاب:
  )298ص

يكي از مالحظات الزم، مالحظة زبان و ادبيات عرب است. زبان قرآن، بدون آنكه 
يش قابليت توسعه ها داللتاست كه در  اي گونه بهاز ماهيت عربيِ خود بيگانه شود، 

داشته و وجوه و ابعاد گوناگون معنائي را برمي تابد. ولي اين توسعه پذيري در قرآن، 
ممتاز  هاي ويژگيامري فراتر از سطح متعارف و عمومي زبان عربي بوده و حاكي از 

معهود آن، بيشترين  هاي آرايهآشناي زبان عربي و  هاي قالبقرآن، از  درواقعقرآن است. 
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بهرة ادبي را برده، و لطافت و غناي معانيِ خود را به حد كمال رسانده است. اما 
ش،  1385ي توسعه يافته، بدون مبنا و دليل نبايد باشد (اسعدي، ها داللتبرداشت اين 

  ).377ص
سازوكار دوم آن است كه مفسر، قابليت الزم در كشف و دريافت وسعت دامنة 

  ي قرآني، و تفقه و ژرف نگريِ عالمانه در كالم اهللا را داشته باشد.ها داللت
و  ها مناطمالحظة سوم، آگاهيِ كافي از ديگر دالئل عقلي و شرعي، و كشف 

چنين دانشي، اين است كه هيچ برداشتي متناقض  آورد رهشرايط مربوط به احكام است. 
  رت نمي پذيرد.با ديگر اصول شريعت، و متنافي با قرآن و سنت، صو

چهارمين ساز و كار كه به روش كار مربوط است، اين است كه در پرتو تعاليم  
، استخراج و اصطياد ها برداشتو  ها استنطاقاولياي دين و وارثان قرآن، روش اين گونه 

  گردد.
، كه معاني خوريم برميه روايات متنوعي از اهل بيت(ع) گاه ذيل برخي آيات، ب 

،  مثالً تنها در حوزة كنند مياژه، يك فراز، و يا يك آيه را گزارش متعددي از يك و
كه گاه از سنخ معناشناسي لغوي، گاه از  شود ميمفردات، رواياتي با مضامين متعدد ديده 

ش، 1385مقولة تفسير و تبيين، و مواردي از نوع بيان تأويلي است (معارف و اوجاقلو، 
  ). 149ص 

ممكن است نوعي عدم ثبات يا تعارض را به ذهن  مطالعة سطحيِ اين روايات،
بياورد. در حالي كه يكي از وجوه اعجاز قرآن همين است، و اساساً اين موضوع كه 

، خود زمينة تدبر و تعمق در قرآن را فراهم تابند برميو آيه ها معانيِ متفاوتي را  ها واژه
سوره نساء، با در نظر گرفتن شرايط مختلف، هم  43در آية » صاله«مي نمايد. مثالً 

يا  .)360ص ،4ق، ج1390 و هم مكان نماز (طباطبايي، كند ميمعناي نماز را تحمل 
انواع مستي از قبيل مستي خواب، مستي مال، مستي  تواند ميدر همان آيه، » سكاري«

  ). 483ص، 1ق، ج1415حكومت و مستي شراب را در خود بگنجاند (حويزي، 
را خوب بررسي اگر روايات اهل بيت(ع) : «نويسد مير اين باب عالمه طباطبائي د

و از عامِ  اند كردهكه بسياري از اوقات، از عام قرآن يك حكم استفاده  يابيد ميكنيد، در 
همراه با مخصص، يك حكمِ ديگر. مثالً از عام، استحباب را برداشت نموده و از عام 
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از عام، كراهت را استنباط نموده و از خاص، حرمت را. همراه مخصص، وجوب را. يا 
اين يكي از اصول و كليدهاي تفسير در اخبارِ نقل شده از ايشان است، و مدار بسياري 

  ». باشد مياز روايات بر همين امر استوار 
يد دو قانون در معارف قرآن به توان ميشما  نيبنابرا«كه:  گيرد ميسپس وي نتيجه 

 ديگر، هر يك ييدهايقدست آوريد: اول آنكه هر جمله به تنهائي و همان جمله با 
سوره انعام  91مفسر مذكور مطلب را با آيه ...». و  بيانگر يكي از حقائق ثابت هستند
   ).26ص  ،1ق، ج 1390تبيين مي نمايد (ن.ك: طباطبايي، 

  
  يبند جمع

  برشمرد: توان ميرا  ها يافتهبر اساس پژوهش فوق اين 
از آيات، اگر ظهوري مستقل و غير منافي با  ييفرازها(ع) طبق تعاليم اهل بيت .1

مورد تمسك و استناد قرار گيرد، مگر آنكه  تواند ميآية اصلي داشت، حجيت دارد و 
اين ظهور، بر خالف صراحت سياقِ همان آيه، يا آيات ديگري باشد، و يا با دالئل 

  عقلي و نقليِ ديگر مخالفت كند.
ترك در آن شرط اين موضوع، اختصاص به آيات پيوسته ندارد و سياق مش .2

آن آمده، ممكن است از عام  اي عام است و در جاي ديگر خاص نيست، لذا اگر آيه
حكمي اراده شود، و از خاص حكم ديگر. چه بسا اساساً هدف از اينكه عام و خاص 

  ، استنباط معاني متعدد و متفاوت بوده است.اند شدهجدا ذكر 
كه در همة  اند شدهدر قرآن داراي مصاديق متعددند و طوري استعمال  ها واژه. 3
باشند و از تازگيِ قرآن كم نشود. اين استعمالِ لفظ در قابل تطبيق  ها مكانو  ها زمان

معانيِ گوناگون نه تنها اشكال ندارد، بلكه از محسنات كالم است و يكي از وجوه 
  .بخشد مياعجاز؛ زيرا به جامعيت و جاودانگيِ قرآن تحقق 

اين اگر دو آيه يا دو قصه يا دو فراز در چند جاي قرآن بكار رفته، حتماً قرآن با  .4
بيان نكتة جديدي بوده است. لذا محققان معاصر، تعبير تكرار را براي  درصددروش، 
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را مناسب مي شمرند، يعني الفاظي به » تصريف«اين موارد صحيح ندانسته و اصطالحِ  
  .اند آمدهظاهر يكسان، ولي براي صرف معناي ديگري 

بياموزد، فضاي  ين اصل تفسيري را از معصومان(ع)فهمنده يا مفسري كه ا .5
، كه خود بخشي از اعجاز بيند ميجديد و بديعي را در تفسير آيات پيش روي خود 

قرآن است. وي در تفسير آيات، به تالش جهت فهم سياق، و مراد تنزيلي آيه، و به 
عبارت ديگر به ظَهر آيات، اكتفا ننموده و در پي كشف معاني جديد بر اساس فرازها و 

» معاني بطني و تأويليِ قرآن«، كه  اين خود، يكي از مصاديقِ آيد برميبخش هاي قرآن 
  است. 

سياق، اعم از قصه يا بيان حكم عملي يا صبغة  هاي قالبچنين مفسري خود را در 
اعتقادي محصور نكرده و با رها شدن از اين حدود و مرزها، به استنباط معاني جديد 

، و آورد مي، قرآن را به نطق »عدم تنافي«روي آورده، و البته با توجه به موضوع مهم 
كه اصول و  هل بيت(ع)اين مفسر طبق تعاليم ا. يابد ميمفاهيم گسترده و جديدي را در 
، نه به دام تفسير به رأي مي افتد، و نه به دام اند دادهروش اين گسترش را آموزش 

محدود و مقصور نمودن كالم الهي و منحصر كردن آن در مصاديقِ خاص؛ بلكه در پرتوِ 
اين تعاليم، جاودانگي و حيات قرآن را عينيت بخشيده و نو بودن كالم اهللا را محقق و 

   .محقَق مي نمايد آن راار ساخته و استنطاق از نمود
  
  كتابنامه

  .قرآن كريم
، پايـان نامـه   (ع)تفسـير برگرفتـه از روايـات اهـل بيـت     اصول  )،ش1389( اخوان مقدم، زهره،

  .ري، دانشگاه امام صادق (ع)دكت
  .ان: انتشارات نبأ، چاپ اول، تهرتطهير در آينة شعر عربآية  )،ش1392(، ـــــــــــــ

 .، قم: موسسه بوستان كتاب، چاپ اوليمعنائ يها يهها و ال يهسا )،ش1385( ، محمد،ياسعد

، قـم: پژوهشـكده   يريتفسـ  هـاي  جريان يشناس يبآس )،ش1389( و همكاران، ؛محمد ياسعد
  .حوزه و دانشگاه، چاپ اول

  .، قم: بوستان كتاب، چاپ اوليقرآن يفقه پژوه )،ش1380( ،ايازي، سيد محمد علي
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ضرورت، ماهيـت، و روش اسـتنطاق از منظـر    « )،ش1392( اخوان مقدم، زهره، ايزدي، مهدي؛
  .12، شماره عات قرآن و حديثمجلة مطال، »روايات اهل بيت (ع)

  .، تهران: بنياد بعثتالقرآن ريتفس يف البرهان )،ق1416( بحراني، سيد هاشم،
  ي.مكتبه وجدان، قم: آالء الرحمن يرتفس )،تا يب( ، محمد جواد،يبالغ

 و مجمـوعي  رويكرد دو با آيات تفسير يسازگار«)، 1392( فهيمه، راد، جمالي ؛سهيال پيروزفر،
   .2 شماره ،قرآن زبان و تفسير پژوهشنامه ،»تفكيكي

  .، تهران: انتشارات نويدت األحكامآيا )،ق1404( جرجاني، سيد امير ابوالفتوح،
  .يالعرب التراث اءياح بيروت: دار، العربلسان )، ق1405(، يعل بن احمد جصاص،

  يت.، قم: انتشارات آل البيعهوسائل الش )،ق1409( حرّ عاملي، محمد بن حسن،
  يليان.، قم: انتشارات اسمائيننور الثقل )،ق1415( بن جمعه، ي، عبد عليزي عروسيحو

  .انديشة گاه فرهنگ و، تهران: پژوهشفلسفه هاي مضاف )،ش1385( خسرو پناه، عبدالحسين،
  .، بي جاللقرآن يالقرآن يرالتفس )،ق1417( ،يم، عبد الكريبغداد يبخط
  يه.العالم ي، قم: جامعه المصطفقرآن يرمنطق تفس )،ش1387( ،ي، محمد علياصفهان ييرضا
، قـم:  فهـم آن  يزبـان قـرآن و روش شناسـ    يـل تحل )،ش1387( روشن، محمـد بـاقر،   يديسع

  .3، چاپيشهسازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندپژوهشگاه حوزه و دانشگاه و 
فصلنامه علـوم  ، »قرآن يرمز انگار يثو حد يريتفس ياتروا« )،ش1385( شاكر، محمد كاظم،

  .39، شمارهيثحد
: موسسه يروت، باخبارالرضا يونع )،ق1404( ،صدوق، محمد بن علي بن حسين بن بابويه قمي

  .لمطبوعاتل ياالعلم
، قم: مؤسسـه  ياكبر غفار يبه كوشش عل ،وتمام النعمه ينكمال الد )،ش1363(، ـــــــــــــ

  ي.النشر االسالم
 .انتشار ي، تهران: شركت سهاماز قرآن يپرتو )،ش1362( محمود، يد، سيطالقان

  يليان.، قم: انتشارات اسماعيزانالم )،ق1417( طباطبائي، سيد محمد حسين،
حسـن   يدبه كوشش س ،شرح المقنعه ياالحكام ف يبتهذ )،ق1365( ،طوسي، محمد بن حسن

  .، چاپ چهارميهخرسان، تهران: دار الكتب االسالم يموسو
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  ، بيروت، دار أحياءالتراث العربي.التبيان في تفسير القرآن )،بي تا(، ـــــــــــــ
  اسالم.: تهران ،القرآن ريتفس يف انيالب بياط )،ش1378( طيب، سيد عبد الحسين،

  مشهد: انتشارات آستان قدس، چاپ اول. ،)ع(رضاالمام المسند ا)، ق1406(، ز اهللايعز ي،عطارد
  .: المالك للطباعه و النشريروت، بالقرآن يمن وح )،ق1419( ،ينمحمد حس يدفضل اهللا، س

  .، تهران: انتشارات صدريالصاف ريتفس)، ق1415(محسن،  مال ،ياشانك ضيف
  .12شماره  ،مجله قبسات، »متن يشناسمعرفت «)، ش1378( ،يرضا، عليان يقائم
  چاپ چهارم.، يه، تهران: انتشارات اسالميكافال)، ق1407(، يعقوب، محمد بن ينيكل

: دار ، بيـروت بحار االنوار الجامعه لدرر اخبـار االئمـه االطهـار    )،ق1403( مجلسي، محمد باقر،
  چاپ دوم.أحياء التراث العربي، 

 ي: انتشـارات بنـ  يـز ، تبرمعرفه االئمه يكشف الغمه ف)، ق1381(، يدبن سع ي، عليمحدث اربل
  .هاشم

، تهران: سازمان چاپ و انتشارات كنز الدقائق و بحر الغرائب )،ش1368( ، محمد،ي قميمشهد
  .، چاپ اوليوزارت ارشاد اسالم

 روايـات  در دينـي  واژگـان  تبيين شناسي گونه« )،ش1385( ،ابولقاسم، اوجاقلو ؛ معارف، مجيد
  . 79 شماره ،بررسيها و مقاالت ،»السالم عليهم معصومين

  يه.، تهران: دار الكتب االسالمكاشف يرتفس)، ق1424(، محمد جواد، يهمغن
  ي.، تهران: مكتب مرتضويانالب ةزبد )،تا يب( ، احمد،يليمقدس اردب

  .، بي نا، تهرانيرآفاق تفس )،ش1382( مهدوي راد، محمدعلي،

   ها    يادداشت

                                                 
برخي از آثار فارسي كه در اين زمينه انتشار يافته عبارتند از: تأويل و ساختار متن اثر بابـك   .1

احمدي؛ منطق و مبحث علم هرمنوتيك اثر محمدرضا ريخته گران؛ هرمنوتيك كتـاب و سـنت   
اثـر جعفـر سـبحاني؛     اثر مجتهد شبستري؛ درآمدي بر هرمنوتيك اثر احمد واعظي؛ هرمنوتيـك 

 .هرمنوتيك تطبيقي اثر حسن قاسم پورهرمنوتيك و نوانديشي ديني اثر جهانگير مسعودي؛ 
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يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ال تَقْرَبوا الصالةَ و أَنْتُم سـكاري حتَّـي تَعلَمـوا مـا تَقُولُـونَ و ال جنُبـاً إِالَّ       « .2
نَ الْغـائط أَو       عابِري سبيلٍ حتَّي  مـ ـنْكمم ـدأَح جـاء فٍَر أَو لي سـع رْضي أَوم إِنْ كنْتُم لُوا وتَغْتَس

وهكم و أَيـديكم إِنَّ   جـوا بِوحسعيداً طَيباً فَاموا صمفَتَيم وا ماءتَجِد فَلَم النِّساء تُمسكـانَ    الم ه اللـَّ
ايد! در حال مستي به نماز نزديك نشويد، تـا   كساني كه ايمان آوردهاي ) 43:نساء». (عفُوا غَفُورا

تـا غسـل    -مگر اينكه مسـافر باشـيد  -گوييد! و همچنين هنگامي كه جنب هستيد بدانيد چه مي
ايـد، و يـا بـا زنـان آميـزش جنسـي        كـرده » قضاي حاجـت «كنيد. و اگر بيماريد، يا مسافر، و يا

وضو يا غسل) نيافتيد، با خاك پاكي تـيمم كنيـد! (بـه ايـن     ايد، و در اين حال، آب (براي  داشته
 طريق كه) صورتها و دستهايتان را با آن مسح نماييد. خداوند، بخشنده و آمرزنده است.

3. »   لَّـةَ أَبـيكمرَجٍ منْ حينِ مي الدف لَيكملَ ععما ج و تَباكماج وه هقَّ جِهادح ي اللَّهوا فدجاه و
براهيم هو سماكم الْمسلمينَ منْ قَبلُ و في هذا ليكونَ الرَّسولُ شَهيداً علَـيكم و تَكونُـوا شُـهداء    إِ

 .»لنَّصـيرُ علَي النَّاسِ فَأَقيموا الصالةَ و آتُوا الزَّكاةَ و اعتَصموا بِاللَّه هو موالكم فَنعم الْمولي و نعم ا
و در راه خدا جهاد كنيد، و حقّ جهادش را ادا نماييد! او شما را برگزيـد، و در ديـن    )78:حج(

(اسالم) كار سنگين و سختي بر شما قرار ندارد؛ از آيين پدرتان ابراهيم پيروي كنيـد؛ خداونـد   
و  ناميد، تا پيامبر گواه بر شما باشد،» مسلمان«شما را در كتابهاي پيشين و در اين كتاب آسماني

شما گواهان بر مردم! پس نماز را برپا داريد، و زكات را بدهيد، و به خدا تمسك جوييد، كه او 
 اي!  موال و سرپرست شماست! چه موالي خوب، و چه ياور شايسته

كنند، جز گناهان صغيره (كه گـاه   يعني: همانها كه از گناهان بزرگ و اعمال زشت دوري مي .4
پروردگار تو گسترده است؛ او نسبت به شما از همه آگـاهتر اسـت    شوند)؛ آمرزش آلوده آن مي

از آن هنگام كه شما را از زمين آفريد و در آن موقع كه بصورت جنينهـايي در شـكم مادرانتـان    
 ).22: نجم. (شناسد بوديد؛ پس خودستايي نكنيد، او پرهيزگاران را بهتر مي

 كنم؛ و من خيرخواه اميني براي شما هستم. ميهاي پروردگارم را به شما ابالغ  يعني: رسالت .5
 ).68: اعراف(

يعني: (به خاطر آوريد) هنگامي كه خداوند، ابراهيم را با وسايل گونـاگوني آزمـود،و او بـه     .6
من تو را امام و پيشـواي مـردم قـرار    «خوبي از عهده اين آزمايشها برآمد. خداوند به او فرمود: 

پيمان من، به «خداوند فرمود: » دودمان من (نيز اماماني قرار بده!)از «ابراهيم عرض كرد: » دادم!
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رسد! (و تنها آن دسته از فرزندان تو كـه پـاك و معصـوم باشـند، شايسـته ايـن        ستمكاران نمي
 .)124:بقره( مقامند)

و در راه خدا، انفاق كنيد! و (با ترك انفـاق،) خـود را بـه دسـت خـود، بـه هالكـت         . يعني:7
 . )195: بقره( دارد نيكي كنيد! كه خداوند، نيكوكاران را دوست مي نيفكنيد! و

8. »      نْ شَـهِد الْفُرْقـانِ فَمـ ـدي ونَ الْه مـ يناتب لنَّاسِ ودي لالْقُرْآنُ ه ضانَ الَّذي أُنْزِلَ فيهمرُ رشَه
دفَرٍ فَعلي سع ريضاً أَونْ كانَ مم و همرَ فَلْيصالشَّه نْكمال   م رَ و الْيسـ بِكـم اللَّه نْ أَيامٍ أُخَرَ يريدةٌ م

 .»يريد بِكم الْعسرَ و لتُكملُوا الْعدةَ و لتُكبرُوا اللَّه علي ما هداكم و لَعلَّكم تَشْكرُونَ
9. »و طسبِالْق داءشُه لَّهينَ لامنُوا كونُوا قَوينَ آما الَّذلُوا   يا أَيهـدلي أَالَّ تَعمٍ عنُ قَوĤَشَن نَّكمرِمال يج

  .»اعدلُوا هو أَقْرَب للتَّقْوي و اتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خَبِيرٌ بِما تَعملُونَ


