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تفسوویر ،در دهههای اخیر آن را انکار کردهاند ،ولی روایات متعدد از
اهل بیت(ع) در منابع تفسوویری و روایی نشووان میدهد که ایشووان در
موضوووعات مختلف فق ی ،اعتقادی ،اخیقی سوویاسووی ،و حتی ادبی
بهنوعی تفسیر عصری انجام دادهاند ،از رهگذر تحلیل این روایات ،و
اثبات عصری بودنشان ،اصالت این نوع تفسیر روشن شد.
واژههای كلیدی :تفسیر ،تفسیر ع صری ،روایات تفسیر عصری،
اهل بیت(ع).
مقدمه و طرح مسئله
تف سیر ع صری ،ا صطیحی جدید میان قرآنپووهان ،ولی بنمایههای آن قدیمی و ری شهدار
اسووت ،و بنمایههای این تفسوویر را میتوان در برخی عبارات قرآنپووهان در قرنها قبل نیز

مشووواهده کرد ،همانطور که زرکشوووی (م  )794در البرهان میهویدُ « :ك ُّل َمن كا َن َحظُّهُ يِف
العلُ يوم أَوفَر كا َن نَصي ي ي مه يمن يل يق ال ُِ ي
رَن أَك َر»؛ هر که ب ره او از دان ها فزون تر با شد س م او
ُُ
ُ
در فراهیرى حقایق و معارف قرآنى بیشتر خواهد بود (زرکشی1410،ق ،ج  ،2ص .)148
در دهههای اخیر واژه تف سیر ع صری در کلمات ب سیاری از قرآنپووهان ،مانند عای شه
بنت الشاطی ،مصطفی محمود ،عفت شرقاوی و ایازی مورد استفاده قرار هرفته است .آنچه
م سأله ا صلی این پووه

را ت شکیل میدهد ،پا سخ به این پر س

ا ست که از روایات اهل

بیت(ع) چگونه تفسوویر عصووری بدسووت میآید و آیا از رهگذر این احادیث میتوان راهی
برای اثبات اصالت و ریشهدار بودن تفسیر عصری پیدا کرد؟
آنچه اسوواا انتخاا این روایات و محدوده آن را تشووکیل میدهد ،احادیث از عصوور
پیامبر اکرم تا امام جواد (ع) (م  220ق) اسوووت که موضووووعات آن نامر به مباحث عقاید،
اخیق و فقه بوده است ،به هونهای که اصالت تفسیر عصری از رهگذر چنین روایاتی اثبات
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میشووود .انتخاا این احادیث از جوامع حدیثی و تفسوویری معتبر شوویعه مانند کافی ،توحید،
عیون اخبار الرضا ،و تفسیر عیاشی بوده است.
پیشینه تحقیق
اصوووطیف تفسووویر عصوووری پیشوووینه ای طوالنی ندارد ،و در دهه های اخیر معرکه آراء و
دیدهاههای مختلفی شده ا ست ،حتی از سوی برخی قرآنپووهان مورد انکار نیز واقع شده
اسوت ،به عنوان مثال عایشوه بنت شواطی(م  1377ش) کتابی در زمینه عصوری شودن تفسویر
دارد با عنوان «القرآن و التف سیر الع صری»( 1349ش) که مخالفت با تف سیر ع صری ا ست یا
م صطفی محمود(م1388ش) کتابی با عنوان «القرآن محاولة لف م ع صری»(1979م) به ر شته
تحریر درآورده ا ست .عفت شرقاوی نیز کتاا «الفکر الدینی فی مواج ة الع صر»(1976م)
را در مورد ج ت هیری های تفسیر در عصر جدید نوشته است ،این نوشتهها ارزیابی و نقد
ج تی خاص از تفاسوویر کنونی اسووت .در دوران معاصوور و از قرآنپووهان شوویعی نیز محمد
علی ایازی کتابی به نام قرآن و تفسیر عصری را تألیف کرده است.

در میان پایان نامهها نیز این پووه ها انجام شوووده اسوووت« :اعجاز تشوووریعی قرآن در
تفاسوویر عصووری»(1392ش) اثر صوویری یزدانی رسووتم با راهنمایی محسوون نورایی« .بررسووی
تطبیقی جایگاه حدیث در تفاسیر عصری» (تف سیر المنار و الفرقان فی تف سیر القرآن بالقرآن

و السووونه)(1393ش) اثر محمد مولوی با راهنمایی محمد علی رضوووایی کرمانی« ،بررسوووی
نیازهای فکری روز ،از منظر تف سیر ع صری ،با محوریت تف سیر نمونه»( 139۵ش) ،اثر سیده
زهرا جعفریان امیری با راهنمایی سید معصوم حسینی .در میان مقالهها نیز این موارد به رشته
تحریر درآمده ا ست« :تأثیر شخ صیت مف سر در تف سیر قرآن»( 1378ش) که اثر محمد علی
ایازی اسووت« .مخاطب مداری رویکرد روش تفسوویر عصووری»( 1393ش) اثر زهره شووریعت
ناصری است.
در همه این پووه ها از تفسیر عصری سخن هفته شده ،ولی موضوع این مقاله ،یعنی
بررسی تحلیلی روایات تفسیر عصری از سوی اهل بیت(ع) بررسی نشده است.
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 .1تعریف برگزیده از تفسیر عصری
با توجه به جامعیت و جاودانگی قرآن ،و روایات و تاییداتی که از سووووی اهل بیت(ع) در
مورد جریان قرآن در هر عصر و زمانی وجود دارد ،دیدهاه صحیح در مورد تفسیر عصری
این است :تفسیر عصری یک رویکرد تفسیری است ،و میتواند ابزاری برای ف م ب تر باشد،
نه منبعی برای ف م قرآن و معارف آن ،و مفسر عصری با توجه به شب ات و فرقههای مختلف
کیمی ،فق ی ،اعتقادی و علوم و نظریات متفاوتی که در عصووور خوی

میبیند ،و یا با نظر

به اعتقادات و حاالت و روحیات سؤال کننده ،که از م سائل و علوم رایج در ع صرش ری شه
هرفته است ،تیش میکند به صورت روشمند و قاعدهمند ،از منبع وحیانی قرآن ،پاسخ این
شب ات و اعتقادات و م سائل ع صری را پیدا کند ،و لبا سی نو به معارف قرآن بپو شاند و آن
را به صورت قاعدهمند ،منبعی برای حل مشکیت عصر خوی

قرار دهد.

همچنین در تف سیر ع صری ،علوم رایج در هر ع صر اعم از علوم تجربی ،یا غیرتجربی
مانند علوم اجتماعی تاریخی ،و علوم انسانی و فلسفی ،میتواند ابزاری برای ف م ب تر مفاهیم
قرآن باشوود .یعنی تفسوویر عصووری یک رویکردی تفسوویری یا ابزار تفسوویری اسووت ،نه منبع
تفسوویری و علوم رایج هر عصوور ،نمیتواند منبعی برای تفسوویر باشوود .مفسوور عصووری از منبع
وحیانی قرآن ،برای حل شووب ات رایج در عصوور خود ،و یا از علوم عصوور خوی

به عنوان

ابزاری برای درک ب تر از معارف قرآن استفاده و قواعد تفسیر را رعایت میکند تا تفسیرش
رو شمند و قاعدهمند با شد و از تف سیر به رأی و تطبیق علوم ع صر خوی  ،بر معارف قرآن
خودداری خواهد کرد.
به صورت خی صه دو رکن ا سا سی برای تف سیر ع صری وجود دارد ،که هرکدام از
آن ا در تفسیر بود ،میتوان آن را تفسیر عصری قلمداد کرد؛
اول :موضعهیری مفسّر در برابر جریانها ،مکتبها و عقائد نادرست زمانه،
دوم :استفاده از علوم قطعی رایج در عصر مفسر.
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هرکدام از این دو نکته در تفسوویر وجود داشووت میتوان آن را تفسوویر عصووری قلمداد
کرد ،البته الزم نی ست مو ضعهیری مف سر ،منح صر به زمان خودش با شد ،بلکه ممکن ا ست
در عصرهای دیگر نیز این انحراف یا موضعهیری وجود داشته باشد.
موضوع این مقاله ،بررسی تحلیلی روایات 1اهل بیت(ع) در مورد تفسیر عصری است
تا ابتدا نق

و جایگاه تفسوویری ایشووان در مورد تفسوویر عصووری دانسووته شووود ،و از رهگذر

تحلیل روایات اهل بیت و اثبات عصری بودن این روایات ،ریشهدار بودن این نوع از تفسیر،
اثبات و دانسوته شوود که بحث در مورد تفسویر عصوری و تائید یا تکذیب آن در سوده اخیر
مطرف و معرکه آراء واقع شووده اسووت ،ولی تفسوویر عصووری اندکی پل از نزول قرآن ،در
قرنهای اول و دوم از سوی اهل بیت(ع) در پی هرفته شده است.
 .2بررسی تحلیلی روایات اهل بیت

(ع)

از رهگذر بررسوووی و واکاوی روا یات معصوووومین چنین به دسوووت می آ ید که آ نان در
موضوووعات هونههون اعتقادی ،اخیقی ،فق ی بیاناتی داشووتهاند که نامر به تفسوویر عصووری
قرآن محسوا می شود .ذییً نمونههایی از این روایات بر اساا همین تقسیمبندی (روایات
اعتقادی ،اخیقی ،فق ی) خاطرنشان میهردد.
 .1-2بررسی روایات اعتقادی
 .1-1-2روایت ناظر بر نفی ثنویه و دهریه و قدریه
از پیامبر اکرم (ص) نقل شوووده« :ایشوووان دائماً به پیروان خود میهفتند بگویید :فقط تو را،
یعنی خدای واحد و یگانه را میپر ستم ،نه مانند عقیده فرقه دهریه که باور دا شتند ا شیا هیچ
 . 1در این پژوهش تالش می شوو د ب پ پهیب م ن مر رق مامه ار روایهض یوواجت اب ه ب و ه ت بب ب م
دن روایتب ار آن اسوو دهدش شوو د .افزون پآنب در ترلجل روایهض ب خهطپ پپهجز ار ط النی شووان ال ب ب ر
س اق و نقا م ی آنهه نمی پپداریمب ولی ح مه در ان خه شهن دمت می ش د ته روایهض یاجت در این ترقجق کهر
نپونا.
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ابتدایی ندا شته و همی شه بودهاند ،و نه مانند عقیده ثنویه که هفتند رو شنایی و تاریکی تدبیر
کننده هسووتند ،و نه مانند عقیده مشوورکان که میهفتند بتهای ما همان خدایان هسووتند ،ما
هیچچیزی را شووریک تو در پرسووت

قرار نمیدهیم و هیچ خدایی را غیر از تو نمیخوانیم

همانطور که هروه کافران میهفتند ،و مانند ی ودیان و مسیحیان نمیهوییم برای تو پسری
هست ،که تو باالتر از این حرفهای باطل هستی» (معرفت 1387 ،ش ،ج ،1ص.)381
 .1-1-1-2بررسی و تحلیل روایت
در این روایت پیامبر اکرم(ص) در رد و ابطال چندین عقیده رایج در ع صر و زمان خوی ،
آیه قرآن را تفسیر میکنند .ایشان برای رد دهریه ،ثنویه ،مشرکان ،ی ودیان و مسیحیان ،از
ي
اک نَعمُ ُد» عقیده دهریه که خدایی را
آیه قرآن ا ستفاده میکند و ا شاره میکند که عبارت «ای َ
قبول نداشووتند ،و عقیده ثنویه و مشوورکان و ی ودیان و مسوویحیان که در کنار خدای یگانه،
خداهای دیگری را قرار داده بودند ،را رد و ابطال میکند .در جای خود در ادبیات عرا
ي
اک» مفید حصر است ،و امام از این انحصار ،یگانگی خداوند
ثابت شده است که عبارت «ایّ َ
در مقابل مشرکان ،ی ودیان ،مسیحیان و ثنویه را اثبات کرده است ،و از آنجایی که یگانگی
خداوند ،فر ع وجود خداوند است ،از این عبارت ،برای رد دهریه ووو که به وجود خدا معتقد
نبودندو نیز استفاده کرده است.
این تفسوویر عصووری اسووت زیرا پیامبر در آن به هروه و فرقههایی که در عصوور ایشووان
بودند ،پرداخته اسوووت و با آیه قرآن به رد این فرقه های اعتقادی می پردازد .در واقع این
روایت ازین ج ت ع صری ا ست که شامل مو ضعهیری پیامبر ،در مقابل فرقههای انحرافی
عصر خوی

است.

این روایت و اشوواره مسووتقیم پیامبر(ص) به این هروهها ،نشووان میدهد که این هروهها
در زمان ایشان یا پی

از اسیم نیز وجود داشته و رایج بودهاند ،وجود مشرکان و ی ودیان و

مسوویحیان قبل از عصوور رسووالت ،از بدی یات تاریخی اسووت ،ولی جدای از این روایت ،در
مورد دهریه و وجود آن ا در عصر پیامبر ،ش رستانی در ضمن سخن از ادیان اعراا جاهلی

عل ی

فصلنامه علمی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،16پیاپی7 43

سوووخن هفته و دهریان را هروهی از معطله (یا معطلیه؛ یعنی کسوووانی که میهویند :عالم
همیشه بوده و خواهد بود ،چرا که اهر روزی عالم نباشد همه چیز تعطیل میشود) (مشکور،
137۵ش ،ص ) 419عرا دانسوووته که منکر وجود آفر ید هار بوده و ب عث و نشوووور را رد
مووی کووردنوود ،آن و ووا موور

را مووعوولووول هووذر زمووان و حوویووات را مووعوولووول طووبوویووعووت

میدانستند(ش رستانی1993،م ،ج ،2ص.)۵82
البته در قرآن نیز صوووریحاً آیاتی در رد این هروه وجود دارد« :آن ا هفتند :چیزی جز
همین زندهی دنیا در کار نیست ،هروهی از ما میمیرند و هروهی جای آن ا را میهیرند ،و
جز طبیعت و روزهار ما را هیک نمیکند ،آن ا به این سوووخن که میهویند یقین ندارند،
بلکه تن ا همان بیپایهای دارند» (جاثیه.)24:
فرقه ثنویه نیز در عصوور پیامبر(ص) وجود داشووتهاند ،زیرا این روایت در احتجاجات و
منامرههای پیامبر آمده اسووت (طبرسووی1403 ،ق ،ج ،1ص )23و البته در قرآن نیز به رد این
فرقه در آیه اول سوره انعام اشاره شده است « :ستای

براى خداوندى است که آسمانها و

زمین را آفرید ،و ملمتها و نور را پدید آورد؛ اما کافران براى پروردهار خود ،شووریک و

ي
ُّور» در رد این هروه آمده است
شبیه قرار مىدهند» (انعام )1:که جمله « َو َج َع َل الظُّلُمات َو الن َ
و برخی روایات نیز در تفسووویر این آیه ،به این هروه و ردّ آن ا اشووواره کردهاند(مجلسوووی،
1403ق ،ج ،9ص.)266
پل این هروهها در عصوور پیامبر بودهاند و موضووعهیری پیامبر در مقابل آن ا به کمک
آیات قرآن ،یک نمونه روشوون از تفسوویر عصووری خواهد بود .اما همین آیه پنجم از سوووره
فاتحة الکتاا ،از سوووی امام صووادق(ع) به هونه دیگری تفسوویر شووده و در حقیقت در رد
هروههای رایج در عصر ایشان ،تفسیری عصری شده است.
«امام صادق(ع) همراه با مردی قَدَری مسلک نزد عبدالملک بن مروان حضور داشتند،
مرد قَدَری مسوولک به امام هفت از هر چه میخواهی سووؤال کن ،امام هفت :سوووره حمد را
بخوان ،مر د َقدَری م سلک شروع کرد به خواندن سوره حمد تا ر سید به آیه شریفه «تن ا تو
را مى پرسووتیم؛ و تن ا از تو یارى مى جوییم » امام به او هفت :توقف کن ،از چه کسووی یاری
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می خواهی؟ و اهر امور به تو واهذار شوووده ،چه احتیاجی به کمک داری؟ مردی که کافر
بود مب وت ماند و خدا هروه مالم پیشوووه را هدایت نمیکند» (عروسوووى حویزى141۵ ،ق،
ج ،1ص.)20
قدریه ،فرقهای که برای ان سان قدرت زیادی قائل بودند تا بدانجا که افعال ان سان را از
تحت قدرت خدای تعالی خارج میدانستند(ابن جوزی1409 ،ق ،ص.)40
این روایت در رد هروه قَدَریه از زبان امام صادق(ع) صادر شده ا ست و آن حضرت
برای ابطال عقیده یک فرد که در عصوور ایشووان میزیسووته و این عقیده در آن عصوور وجود
داشووته ،آیه را تفسوویر میکنند ،امام با اسووتفاده از ماهر عبارت «از تو یاری میجویم» به فرد
قدری که افعال را از دایره قدرت خداوند خارج میدانسوووته ،میهوید اهر افعال از دایره
قدرت خدا خارج اسوووت چرا از خدا در نماز یاری میخواهی؟! این یاری خواسوووتن خلف
عقیده قدریان اسووت .در روایت تصووریح شووده به وجود این مرد و مسوولک و اعتقادش ،و
دائرةالمعارف بزر

اسیمی در ذیل مباحث کیمی بصره مینویسد:

«اندیشه قَدَر در ربع سوم قرن اول هجری قمری در بصره توسط معبد
ج نی و در شوووام توسوووط غیین دمشوووقی ،مطرف شووود» (جمعی از
محققان ،بیتا ،ج ،12ص.)200

وس هذا األ َُم ية»؛ قَدَریه مجوا امت
روایت نقل شووده از رسووول اکرم(ص)« :ال َِ َدریةُ ََم ُ
اسیم هستند (کلینی 1429 ،ق ،ج ،1ص )379اشاره به همین فرقه دارد.
بنابراین وجود این هروه انحرافی در زمان امام صادق(ع) و استفاده ایشان از آیه قرآن
برای رد آن ا ،یک مو ضع هیری رو شن از ای شان در انحرافات ع صری ا ست ،و یک نمونه
روشوون از تفسوویر عصووری خواهد بود .آیه پنجم سوووره فاتحه ،توسووط پیامبر(ص) برای ردّ
فرقهها و مذاهب اعتقادی ،تفسوویر عصووری شووده و در زمان امام صووادق(ع) در رد مذهب
اعتقادی دیگری ،تفسیری متفاوت شده است.
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 .2-1-2روایت ناظر بر استفاده از ادبیات رایج در مفهوم شناسی آیه
در یک روایت طوالنی از امیرالمؤمنین(ع) آمده که مردی در آن از آیاتی که برای

م شتبه

شووووده سوووؤال می ک ند ،ا مام می فر ما ید :ا ما در این آ یه «و به آ نان در ق یا مت نمى نگرد»
(آلعمران )77:خداوند خبر میدهد که به آن ا خیری نمیرسووواند ،و عرا زبانان نیز وقتی
میهوید« :به خدا فینی به ما نگاه نکرد» منظورشان این است که از او خیری به ما نرسید ،و
در این آیه همین معنا از نظر و نگاه به مخلوقات ،از طرف خداوند تبارک و تعالی اراده
شده ا ست ،بنابراین نگاه خداوند به مخلوقات  ،رحمت و لطف او به بندهان ا ست (نه نگاه
با چشم عادی)» (ابن بابویه1398 ،ق ،ص.)26۵
 .1-2-1-2بررسی و تحلیل روایت
یکی از مصادیق تفسیر عصری این بود که مفسر از علوم عصر در تفسیر قرآن استفاده کند،
یعنی علوم قطعی رایج ع صر باعث ب شود مف سر لبا سی جدید بر قامت آیات بپو شاند و این
علوم خود را در تفسوویر آیات نشووان دهد ،یکی از علوم رایج عصوور ،ادبیات عرا و هفتمان
رایج و متعارف قبائل مختلف آن اسووت ،در این روایت آیهای از قرآن تفسوویر شووده و برای
رفع ت شابه آن آیه ،از ادبیات همان ع صر ا ستفاده شده و ت شابه آیه نیز مرتفع هردیده ا ست،
در این روایت امام شب ه یک فرد معاصر خوی
خوی

را با استفاده از ادبیات رایج عرا در زمان

برطرف میکند ،یعنی این روایت تفسیری عصری است به این معنا که ادبیات رایج

عصور ،خود را در تفسویر امام نشوان میدهد ،و امام(ع) از ادبیاتی که در عصور خوی

رایج

است و برای مخاطب نیز ملموا است ،استفاده کرده و لباسی نو از تف یم و تفسیر به الفاظ
قرآن میپو شاند و ت شاب ی که به خاطر لفظ نظر و ن سبت آن به خدا برای فردی ایجاد شده
بود را برطرف میکند.
نکته ع صری بودن این تف سیر ،مو ضعهیری امام در مقابل جریان انحرافی نی ست ،بلکه
ا ستفاده امام از ادبیات رایج در ع صر خوی
میشود تفسیر امام تفسیر عصری بشود.

ا ست و ا ستفاده از ادبیات رایج ع صر ،باعث
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این روایت تفسیری عصری در موضوعی اعتقادی تفسیری و با استفاده از ادبیات رایج
عصر است ،و نشان میدهد ،در روایات اهل بیت هاهی ادبیات عصر یا یک قوم خاصی در
تفسیر استفاده شده و از این ناحیه ،تفسیری عصری شکل میهیرد.
 .3-1-2حدیث ناظر بر رد غلو و تفویض
از امام رضا(ع) حدیثی طوالنی در مورد دالئل امامان و ردّ غالیان و هروه مفوّضه وارد شده
که در ق سمتی از این حدیث آمده :مأمون هفت :ای ابالح سن ،به ما خبر ر سیده که هروهی
در مورد شما غلو میکنند و از حد شما تجاوز میکنند؟ امام ر ضا(ع) فرمود :پدرم مو سی
بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد از پدرش محمد بن علی از پدرش علی بن حسوووین از
پدرش حسوووین بن علی از پدرش علی بن ابیطالب نقل کرده که فرمود :پیامبر(ص) فرمود:
از حقم باال نبرید ،چرا که خداوند تبارک و تعالی قبل از این که مرا پیامبر خود

مرا بی

بگیرد ،مرا عبد خود هردانیده ،خداوند تعالی فرمود« :براى هیچ بشوورى سووزاوار نیسووت که
خداوند ،کتاا آسمانى و حکم و نبوّت به او دهد سپل او به مردم بگوید« :غیر از خدا ،مرا
پرسوووت

کنید!» بلکه مردمى ال ى باشوووید ،آنهونه که کتاا خدا را مى آموختید و درا

مى خواندید .و نه اینکه ب ه شوووما دسوووتور دهد که فرشوووتگان و پیامبران را ،پروردهار خود
انت خاا کن ید .آ یا شووو ما را ،پل از آن که مسووول مان شوووود ید ،به کفر دعوت مى ک ند؟!»
(آلعمران)80-79:
و نیز علی(ع) فرمود :دو نفر در مورد من هیک می شوووو ند و ه ناهی بر هردن من
نیست ،دوستی که افراط میکند و دشمنی که افراط میکند ،و ما از کسانی که در مورد ما
غلو میکنند و ما را باالتر از حق مان میبرند ،بهسووووی خدا برائت میجوییم همانطور که
حضوورت عیسووی(ع) از مسوویحیان غالی برائت جسووت» (عروسووى حویزى141۵ ،ق ،ج ،1
ص.)3۵8
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 .1-3-1-2بررسی و تحلیل روایت
در زمان امامت امام ر ضا(ع) جریان فکری غلو که در دوره امامان قبلی وجود دا شت ،ادامه
پیدا کرد .افراد سر شنا سی در زمان امام ر ضا میزی ستند که عقائد غالیانه دا شتند که به چند
نمونه اشوواره میکنیم :یونل بن مبیان از غالیان مشوو وری اسووت که در زمان امام رضووا(ع)
میزیسوووته و منابع رجالی او را غالی معرفی کردهاند« ،یونل بن مبیان مت م و غالی اسوووت»
(کشى 1409 ،ق ،ص .)363
در روایتی وقتی مردی از یونل بن مبیان نزد امام رضوووا حدیثی غالیانه نقل میک ند،
امام رضا(ع) خشمگین می شود و او را لعنت و نفرین میکند« ،راوی میهوید شنیدم مردی
از طیاره (غالیان) با امام رضوووا(ع) در مورد یونل بن مبیان صوووحبت میکرد که یونل بن
مبیان هفت شبی در طواف بودم که ندایی از باالی سرم شنیدم که ای یونل من خدا هستم
که هیچ خدایی غیر از من نیسوووت ،مرا عبادت کن و نماز را برای یاد من بپادار (کشوووی،
1363ش ،ج ،2ص.)6۵8
امام رضا(ع) غضبناک شد به صورتی که نتوانست خود را آرام کند سپل به آن مرد
فرمود :از نزد من خارج شو خدا تو را لعنت کند و کسی که با تو صحبت کرده را نیز لعنت
کند ،خدا یونل بن مبیان را هزار بار لعنت کند که هر لعنتی هزار لعن را در پی داشته باشد،
و هر لعنتی تو را به قعر ج نم میبرد ،ش ادت میدهم که کسی جز شیطان به یونل نرسیده،
آهاه باش که یونل همراه ابو خطاا در شدیدترین عذااها همن شین ه ستند و پیروان آن ا
نیز با همان شیطان با فرعون و آلفرعون در شدیدترین عذااها خواهند بود این را از پدرم
شنیدم» (کشی 1409 ،ق ،ص.)363
این برخورد امام رضا با یونل و پیروان

نشانه رواج تفکر غالیانه در عصر امام است،

فرد سرشناا دیگری که معروف به غلو هستند ،محمد بن فرات است که در مورد او آمده
اسووت که «محمد بن فرات ادعا میکرد که امام رضووا باا و نبی اسووت»(همان ،ص  )۵۵۵و
امام رضوووا نیز او را نفرین کرده اسوووت« :محمد بن فرات مرا اذیت کرد ،خدا اذیت

کندو
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هرمی آهن را به او بچشوواند ،او طوری مرا اذیت کرد که ابوالخطاا مثل او امام صووادق را
اذیت نکرده است و هیچ پیرو خطابی مرا مثل محمد بن فرات اذیت نکرده است».
این عبارات نشانه رواج زیاد این تفکرات در زمان امام است به حدی که امام به شدت
از دست این تفکرات غالیانه اذیت و آزار می شده ،و نشانه دیگری از رواج این تفکر سخن
اباصوولت اسووت که میهوید« :ای پسوور رسووول خدا چه حرفی اسووت که مردم از شووما نقل
میکنند؟ فرمود مردم چه میهویند؟ هفت :میهویند شوووما ادعا کردهاید که مردم بندهان
شما ه ستند»(ابن بابویه1378 ،ق ،ج ،2ص )184یعنی این سخن غالیانه بین مردم شایع شده
بوده و اباصلت از این حرف غالیانه را از امام سؤال پرسیده است.
این روایات و ا سناد ن شان میدهد که رواج تفکر غالیان در زمان امام ر ضا(ع) به اوج
خود رسیده بوده است ،همین امر سبب شد امام رضا(ع) بهطور جدی موضعهیری کند و به
م قاب له و م بارزه با این جر یان بپردازد .و به همین دل یل این روا یت مورد ب حث از ب ترین
مصووادیق تفسوویر عصووری اسووت ،چرا که در این حدیث اعتقاد غلو که در زمان و عصوور امام
رواج یافته بود ،از سوی مأمون مطرف و امام به چال

و پا سخگویی دعوت می شود و امام

رضا(ع) با مرافت خاص و استداللهای محکمی پاسخ میدهد ،ابتدا حدیث و هفته خوی
را مستند به پیامبر میکند ،و تصریح میکند که پیامبر از این عقیده بیزار بود.
بعد ا ستدالل پیامبر و تم سک ای شان به آیات قرآن در ردّ باور غلو را مطرف میکند و
درواقع با اسوووتناد به آیات قرآن ،عقیده رایج عصووور خوی

را باطل میکند ،ایشوووان اعیم

میکند که وقتی پیامبر صووریحاً فرموده من بنده هسووتم و وقتی عقائد غالیان زمان حضوورت
عیسوووی را محکوم می کند ،دیگر جایی برای اعتقاد به غلو و خدایی اهل بیت نمی ما ند؟!
چگونه امامان عقیده به غلو را تائید کنند در حالیکه این عقیده در قرآن محکوم شده ا ست،
سپل فرمای

امام علی(ع) و مخالفت ایشان با غلو را مطرف میکند و در ن ایت خود ایشان

نیز برائت رسمی خوی

را از این عقیده ابراز میکند.

این حدیث به صووورت مسووتقل وجود عقیده غلو را از زمان پیامبر تا امام رضووا(ع) را
تائید میکند ،اما م علی نیز به صوووراحت از آن ا نام برده و از آن ا برائت جسوووته اسوووت:

عل ی

فصلنامه علمی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،16پیاپی13 43

امیرالمؤمنین(ع) فرمودند« :من از غیت بیزاری میجویم همانهونه که عیسوووی بن مریم از
ن صاری بیزاری ج ست ،خدایا آنان را خوار هردان و احدی از آن ا را یاری نکن» (طو سی،
1414ق ،ص.)76۵
بنابراین طبق این روایت ،عقیده غلو در اسووویم از زمان پیامبر ریشوووه میهیرد ،البته
هروههای م م غالیان در شیعیان از زمان امام علی شروع شد و در برخی پووه ها به وجود
این هروههای معروف غالیان تصووریح شووده اسووت(صووفری فروشووانی1388 ،ش ،ص - 71
.)140
این روایت تفسیر عصری است ،زیرا عقیده رایج در عصر اهل بیت توسط آیات قرآن
به چال

کشیده شده و این عقیده خود را در تفسیر نشان داده و مردود دانسته شده است ،و

امام با ا ستفاده از آیات قرآن مو ضع هیری کرده و هم پا سخ مأمون را داده و هم این عقیده
را باطل دانستهاند .موضوع این روایت اعتقادی است و نشان میدهد در عصر ائمه ،از آیات
قرآن برای حلوف صل م شکیت اعتقادی ا ستفاده شده و تف سیر ع صری صورت میهرفته
است.
 .2-2بررسی روایات اخالقی
 .1-2-2روایت ناظر بر مفهوم شناسی صحیح زهد
ابنابیالحدید میهوید« :بدان از اسوواتیدم روایت میکنم و به خط عبداهلل بن احمد خش وباا
نیز روایت را دیدم  ... :روزی ربیع بین زیاد حارثی به امام علی(ع) هفت :میتوانم از برادرم
عاصم بن زیاد شکایت کنم :امام فرمود :مگر چه کرده است؟ هفت :عبا پوشیده و لبااهای
خوا را ترک کرده ،خانوادهاش م موم و فرزندش غمگین اسوووت( .کنایه از این که زهد
پیشه کرده و ترک دنیا کرده است) امام فرمود :عاصم را صدا بزنید بیاید .وقتی آمد با چ ره
خشووومگین به او نگاه کرد و فرمود :وای بر تو ای عاصوووم ،آیا عقیده داری که خداوند
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لذتهایی را برای تو حیل کرده ولی دوسوووت ندارد که تو از آن ا اسوووتفاده کنی؟ چون تو
پستتر از این نعمتهایی؟!
آیا نشووونیدهای که خداوند میفرماید« :دو دریا را روان سووواخت در حالى که همواره
باهم تیقى و برخورد دارند»(الرحمن )19:و سوووپل میهوید« :از آن دو دریا لؤلؤ و مرجان
بیرون مىآید»(الرحمن .)22:و نیز خداوند میهوید« :و از هر یک هوشتى تازه مىخورید و
زینتى که آن را مىپوشید ،استخراج مىکنید»(فاطر.)12:
بدان به خدا قسوووم اسوووتفاده عملی از نعمت های ال ی و تمام کردن آن ها ،نزد خدا
محبوا تر اسووووت از حرف زدن در مورد آن نع مت ها ،و شووون یده ا ید که خدا فرمود« :و
نعمتهاى پروردهارت را بازهو کن (».ضحی )11:و خداوند فرمود« :بگو :زینتهاى خدا و
روزىهاى پاکیزه اى را که براى بندهان

پدید آورد ،چه ک سى حرام کرده؟» (اعراف)32:

و خداوند میفرماید« :اى پیامبران! از خوردنى هاى پاکیزه بخورید و کار شوووایسوووته انجام
دهید» (مؤمنون )۵1:و پیامبر (ص) به برخی زنان

فرمود « :چه شوووده که تو را شووولخته مو

میبینم و شانه نمیزنی ،چرا تو را سرمه نزده و مو رنگ نکرده میبینم؟!».
عاصم هفت :پل چرا خودتان از دنیا به لباسی خشن و غذایی سخت بسنده کردهاید؟
امام هفت :خدا بر امامان عادل واجب کرده که بهاندازهای که قوام و توان داشووته باشووند به
خود سخت بگیرند تا فقر فقیر برای

سخت و سنگین نباشد ».پل ح ضرت علی از جای

بلند نشد مگر اینکه عاصم عبا را ترک کرد و لباا شریف و خوا پوشید (یعنی روش
را عوض کرد و از زهد فروشی دست برداشت)» (ابنابیالحدید1404 ،ق ،ج ،11ص.)36
 .1-1-2-2بررسی و تحلیل روایت
این روایت با اندک تیییری در تفسووویر نورثقلین نیز آمده اسوووت (حویزی141۵ ،ق ،ج،2
ص )2۵که در آن ،ک سی که از برادرش شکایت میکند «عیء بن زیاد حارثی» نام دارد ،و
برخی از محققان هفتهاند :صحیح همان ربیع بن زیاد حارثی است ،زیرا فردی به نام عیء بن
زیاد ناشناخته است (معرفت1387،ش ،ج ،4ص.)349
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امام(ع) در این روایت با یک رویکرد اخیقی اشتباه در عصر خودشان مقابله میکنند،
رویکردی زهدفرو شانه که زهد را ترک دنیا یا ژندهپو شی میدان ست ،و از نعمتهای ال ی
اسووتفاده نمیکرد ،زیرا فکر میکرد اینهونه به خدا نزدیکتر میشووود ،امام با اسووتفاده از
آیات متعدد قرآن ،این رویکرد اخیقی را نکوه

کرده و ثابت میکند که خداوند متعال

از انسانها این نوع زهدفروشی را نمیخواهد.نکته عصری بودن این تفسیر امام ،موضعهیری
ایشان در قبال انحرافات اخیقی رایج عصر خوی

است.

این تفسیر از سوی امام ،تفسیری عصری است ،زیرا امام با روش اشتباه اخیقی فردی
در عصوور خوی  ،با اسووتفاده از آیات قرآن به مقابله برخواسووته و این روش غلط را محکوم
کرده اسووت ،مف وم درسووت زهد از دیدهاه امام علی(ع) در کیمی دیگر به صووراحت بیان
شده است« :تمام زهد و پارسائى بین دو کلمه از قرآن است :خداوند سبحان فرموده« :هرهز
بر آنچه از دسوووتتان رفته اندوه مخورید ،و بر آنچه به شوووما داد شوووادى نکنید»(حدید )23:و
کسووی که برهذشووته افسوووا نخورد و به آینده شوواد نگشووت پل زهد را از دو سوومت آن
(بىاعتنائى به هذشته و آینده) دریافته است» (ن ج البیغه1414 ،ق ،حکمت .)439
این انحراف اخیقی در عصوور دیگر امامان هم رواج داشووته اسووت و از آنجا که معیار
ع صری بودن تف سیر ،وجود یک انحراف یا بدعت در ع صر مف سر و مو ضعهیری ای شان در
قبال آن انحراف اسووت ،و ممکن اسووت یک انحراف در طول زمانهای مختلف باشوود .پل
موضووعهیری مفسوور در مقابل آن بدعت یا انحراف در عصوورهای دیگر هم تفسوویر عصووری
خواهد بود ،بنابراین موضعهیری دیگر امامان در مقابل همین روش اشتباه نیز ،تفسیر عصری
خواهد بود .و روایات زیادی در این زمینه وجود دارد که به یک نمونه آن اشاره میشود:
«روایت شوووده که هروهی از صووووفیان (که اهل تکلف در زندهی دنیوی بودند) در
خراسان ،بر امام علیبنموسیالرضا(ع) وارد شدند و هفتند :امیرالمؤمنین (مأمون عباسی) در
اموری که خدا به او واهذار کرده بوده فکر کرد ،و شوووما اهل بیت را سوووزاوارترین مردم
دان ست تا امام و پی شوای مردم با شید ،و در اهل بیت در شما نگاه کرد و عقیده دا شت شما
برای امامت مردم ،سزاوارترین هستی و بر این باور شد که امر امامت را به شما برهرداند ،و
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امامت احتیاج به کسی دارد که غذای سخت بخورد ،لباا خشن بپوشد ،سوار االغ ب شود و
به عیادت مریض برود(کنایه از اینکه شووما این موارد را رعایت نمیکنید و سووزاوار امامت
نیستی).
امام(ع) فرمود :بهدر ستی یو سف پیامبر خدا بود و لبا سی از دیباج میپو شید که با طی
زرباقی شوووده بود ،و بر متکاهای خاندان فرعون تکیه میزد و حکم میداد ،بدانید آنچه از
امام خوا سته شده ،عدالت و ق سط او ست ،وقتی سخن میهوید را ست بگوید ،وقتی حکم
میدهد عادل با شد ،و وقتی وعده میدهد عمل کند ،خداوند پو ش شی یا طعامی را برای ما
حرام نکرده اسووووت ،سوووپل این فر مای
روزىهاى پاکیزهاى را که براى بندهان

خدا را تیوت کرد« :بگو :زی نت هاى خدا و
پدید آورد ،چه کسى حرام کرده؟!» (اعراف»)32:

(ابنابیالحدید1404 ،ق ،ج ،11ص34؛ مجلسی1403 ،ق ،ج ،67ص.)120
در این روایت به صووراحت به وجود هروهی صوووفی مسوولک اشوواره شووده که حتی به
رف تار ا مام نیز خورده می هرفت ند و رف تار ا مام را نیز به خاطر باور های غلط خود خ طا
می دانستند ،این برداشت از زهد و این رویکرد اشتباه آن ا ،باعث شد امام رضا نیز در مقابل
آن ا موضوووع هیری کند ،و عقائد اشووتباه آن ا را دفع کند ،این روایت نیز تفسوویر عصووری
اسووت ،چرا که امام با اسووتفاده از قرآن به یک رویکرد غلط اخیقی رایج در عصوور خوی
میپردازد و آن را اصیف میکند.
نکته جالب توجه در این دو روایت ،تفاوت رفتار شووخصووی امام علی و امام رضووا(ع)
است ،چرا که در روایت اول امام علی ع ،لباسی خشن و غذایی سخت میخورد و به خاطر
همین رفتار از سوی عاصم مورد سؤال قرار هرفت که چرا خودتان به روشی دیگر زندهی
میکنید ،ولی امام رضووا(ع) به خاطر ترک این روش و رفتار ،یعنی نپوشوویدن لباا خشوون و
نخوردن غذای سخت از سوی صوفیان مورد مواخذه قرار هرفت .اهرچه هر دو امام روش
صوفیان را در سخت هرفتن در زندهی عدم ا ستفاده از نعمتهای ال ی را محکوم کردند،
ولی در رفتار شخصی دو امام متفاوت عمل میکردند.

عل ی

فصلنامه علمی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،16پیاپی17 43

این تفاوت در عملکرد و رفتار شخصی ،به خاطر تفاوت عصر و زمان این دو امام و به
خاطر تفاوت شرایط و مقتضیات زمان دو امام بوده است ،امام علی(ع) رئیل حکومت بوده
و در زمان ایشووان فقرا اینهونه زندهی میکرده و وضووعیت اقتصووادی زمانشووان سووختتر
بوده ،به همین دلیل ایشوووان تصوووریح میکند من اینهونه عمل میکنم تا فقر فقیر برای
سخت و سنگین نباشد.
ولی در زمان امام ر ضا و ضعیت معی شتی و اقت صادی مردم ب تر شده و امام نیز حاکم
حکومت نبوده و دخالت در حکومتداری را نیز نپذیرفته اسوووت .بنابراین چون شووورایط و
وضعیت زندهی و جایگاههای دو امام متفاوت بوده است ،رفتار آن ا نیز متفاوت بوده است.
این مطلب ن شان میدهد عیوه بر اینکه امامان ما تف سیر ع صری میکردهاند ،و آیات قرآن
را به حسوووب شووورایط و مشوووکیت زمان خوی

تفسووویری قاعدهمند میکردند ،در رفتار

شخ صی شان نیز  ،رفتاری ع صری دا شتهاند و مطابق با شرایط زمان خوی

تیییر رفتار نیز

میدادند.
مطلب دیگری که رواج این تفکر در زمان امامان معصوم را نشان میدهد ،وجود یک

باا روایت در کتاا شوووریف کافی اسوووت با این عنوان « :باا دخول صووووفیان بر امام
صوووادق(ع)و منامره های آن ا با امام صوووادق در مورد ن ی مردم از طلب روزی» (کلینی،
1429ق ،ج ،9ص .)۵09این دو روایت تفسوویری عصووری از سوووی دو امام اسووت که شووامل
موضعهیری ایشان در موضوعی اخیقی است که در زمان و عصر ایشان رواج داشته است.
 .2-2-2روایت ناظر بر نفی باور انحرافی اخالقی در مورد سعادت انسان بدون
عمل صالح
محمد بن علی ماجیلویه و محمد بن موسوووی متوکل و احمد بن زیاد بن جعفر از علی بن
ابراهیم بنها شم حدیثی را نقل میکنند ،وی هفت :یا سر برایم نقل کرد که زید بن مو سی
برادر امام ر ضا(ع) در مدینه خروج کرد و سوزاند و به ک شتن پرداخت ،وزید آت

نامیده
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می شد ،مأمون هروهی را فر ستاد تا او را د ستگیر کنند ،او را ا سیر کردند و به سوی مأمون
فرستادند.
مأمون هفت :اباالحسن رضا را نیز بیاورید .یاسر هفت :وقتی زید بن موسی را داخل مجلل
کردند ،امام رضووا به او هفت :ای زید آیا سووخن فرومایگان اهل کوفه تو را فریب داده که
هفتند :فاطمه پاکدامنی پیشوووه کرد پل خدا ذریه و نسووول او را بر آت

دوز حرام کرده

است؟ (کنایه از اینکه با اعتماد به این سخنان دست به کارهای ناشایست زدی؟).
این سوووخن فقط برای امام حسووون و امام حسوووین(ع) اسوووت ،اهر فکر میکنی که تو
معصویت خدا را انجام میدهی و به ب شوت میروی و موسوی بن جعفر اطاعت خدا را انجام
میدهد و او نیز به ب شوووت می رود ،پل جایگاه تو نزد خدا از موسوووی بن جعفر (که پدر
توسووت و امام و حجت خداسووت) نیز باالتر اسووت ،هیچ انسووانی جز با عبادت ،به آنچه نزد
خداست (از خوبیها) نمیرسد ،و تو عقیده داری با معصیت نیز به آن وعدهها و نعمتهای
ال ی میر سی ،چه بد عقیدهای داری .زید هفت :مگر من برادر و پ سر پدر تو نی ستم؟ (کنایه
از اینکه من از خاندان اهل بیتم).
سپل امام رضا (ع) هفت :تو برادر من هستی ولی اطاعت خدای عز و جل را نکردی،
بهدرستی نوف(ع)هفت« :پروردهارا! به راستى که پسرم از خاندان من است و یقیناً وعدهات
[به نجات خاندانم ] حق اسووت و تو ب ترین داورانى» (هود )4۵:و خداوند فرمود« :اى نوف! به
یقین او از خاندان تو نیسوت ،او [داراى ] کردارى ناشوایسوته اسوت»(هود )46:و خداوند عزو
جل او را به خاطر معصوویت

از خاندان نوف خارج کرد» (عروسووى حویزى141۵ ،ق ،ج،2

ص.)370
 .1-2-2-2بررسی و تحلیل روایت
امام(ع) در این روایت باور نادرسووت برادرش زید بن موسووی را وووووو که در برخی روایات
مذهب او را زیدی معرفی کردهاند ،یعنی طرفدار مشوووی و مرام زید بن علی بن حسوووین در
خروج و امامت بود(ابن بابویه1378 ،ق  ،ج ،2ص )233ووووو در مورد اینکه نسوول حضوورت
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زهرا(ا) به ج نم نمیروند ،به چال

میکشووود ،و با اسوووتفاده از اسوووتداللهای عقییی و

منطقی و با اسووتفاده از آیات قرآن ثابت میکند که اهر کسووی فرزند پیامبر هم باشوود ولی
عمل غیر صالح دا شته با شد و یا اهل مع صیت با شد ،از دایره رحمت خدا خارج می شود و
دیگر اهل و خاندان پیامبر نی ست و م صون از عذاا و عقاا نی ست .نکته ع صری بودن این
تفسیر ،موضعهیری امام در مقابل انحراف فکری برادر است.
امام در این روایت به صووراحت بیان میکند که این عقیده ،از سووخنان هروهی از اهل
کوفه که در مورد اهل بیت غلو میکردند ،ریشوووه هرفته اسوووت ،و امام آن ا را سوووفله یعنی
فرومایه و کمب ره میداند ،و برخی از کوفیان در عصر اهل بیت(ع) در مورد ایشان عقایدی
غالیانه داشتند که برخی پووهشگران به این نکته اشاره کردهاند.
«بافت و ترکیب قومی و ملی مردم عراق و کوفه به هونهای است که عناصر مختلفی را
وارد خود کرده اسوووت .از جمله این ا قبایل یمانی و موالی بودند .م متر از همه این موارد،
آهاهی و علم مردمان این ناحیه به مذاهب و ادیان غیر اسوویمی و ارتباط مسووتمر آن ا با این
اعتقادات و طرز فکرها ،باعث می شد تا مردم این سرزمین ذهن و فکرشان بیشتر باز شود ،به
نحوی که در یک فضوووای تخیلی سووویر کنند ،بنابراین به غلو میانجامید .این موالی در این
نقطه سووواکن بودند ،آن ا با توجه به سوووابقه تاریخی خود در ایران زمین ،که فکر و اندیشوووه
پرسوت

پادشواهان را قابل تقدیل میدانسوتند ،راحتتر به این عقیده و جریان غلو کشویده

شووودند .در نتیجه در مورد امامان به غلو هراییدند و در این مورد افراط کردند .به هر حال
پدیده غلو و م ور غالیان در کوفه ،اولین بار خود را در حرکت مختار و شعارهای کیسانیان
نشان داد» (نشار1966 ،م ،ج ،2ص.)70-68
ابن ابی الحدید نیز به وجود عقائد عجیب و انحرافی در عراق اشاره میکند و عراق را
مرکز مناسووب ،برای رشوود بسوویاری از آرا و افکار ازطرف فرقههای مختلف و ارباا اهوا و
نحلهها و مذاهب بدیع ،مثل مانی و دیصووان و مزدک و  ...میداند (ابنابیالحدید1404 ،ق،
ج ،7ص.)۵1
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ول َسي ي ي ي َ لَ ية اَ ي
هل الکوفة» از امام و سووابقه برخی کوفیان در غلو ،نشووانه رواج این
عبارت «قَ ُ
نوع تفکر باطل در میان مردم بوده که امام در مقابل همه مردم این سوووخنان را رد میکند ،و
با اسووتفاده از آیات سوووره هود ،میفرماید همانطور که پسوور نوف با معصوویتی که کرد ،از
اهلیت خارج شد و خداوند به نوف فرمود او دیگر از اهل تو مح سوا نمی شود ،فرزندان و
خانواده امام نیز اهر خطا و معصوویت کنند ،دیگر از اهل بیت خارج میشوووند .این اسووتدالل
قرآن امام ر ضا(ع) تف سیر ع صری ا ست چراکه لبا سی نو به آیات قرآن میپو شاند تا شب ه
عصر خوی

را برطرف کند.

در ادا مه ا مام(ع) اسووو تداللی عقلی نیز بر رد این عق یده غال یا نه میآورد که اهر
امامزاده ای با مع صیت وارد ب شت ب شود ،و امام مع صومی هم وارد ب شت ب شود ،نتیجهاش
این ا ست که مقام امام زاده هن کار از امام مع صوم باالتر ا ست ،و هر عاقلی تقدیم مف ضول
بر فاضل را قبیح میشمارد ،و خداوند کار قبیح نمیکند.
روایت مذکور یکی از زیباترین روایات تفسیر عصری است که در موضوعی اخیقی
و البته سوویاسووی وارد شووده اسووت ،از ج تی باالتر دانسووتن خود از دیگران به خاطر نسووب
رذیله ای اخیقی اسوووت که از عقائد غالیانه ریشوووه هرفته بود ،و از طرف دیگر فعالیتهای
براد ر امام ،و د ستگیری او فعالیتی سیا سی ا ست که امام در اینباره مو ضعهیری کرده و با
اسووتفاده از تفسوویر عصووری آیات قرآن ،در مقابل هر دو ج ت موضووعهیری کرده و آن ا را
اصوویف میکند ،با ردّ باور اعتقادی غلط مردم کوفه ،میک برتری را اطاعت و تقوا معرفی
میکند و از طرف دیگر مأمون با ترتیب دادن جل سهای میخواهد اهل بیت را با عملکرد بد
برخی از خاندان شوووان محکوم کند ،امام این نقشوووه او را نیز باطل میکند ،و اهل بیت را از
کردارهای بد برخی از خاندان شووان مبربا میداند و اجازه نمیدهد که از کسووی از عملکرد
ناشایست برادرش سوءاستفاده کند و اهل بیت را قومی سرک

و طییان هر معرفی کند.

در این موضوووع شوویخ صوودوق بابی در کتاا عیون االخبار آورده به این عنوان «باا
فرمای شات امام ر ضا با برادرش زید بن مو سی وقتی در مجلل مأمون بر دیگران به خودش
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افتخار میکرد و فرمای

امام در مورد افرادی از اهل بیت که خاندان شیعه را بدنام کرده و

مراقبت بر اعمال را ترک کردند» (ابن بابویه1378 ،ق ،ج ،2ص.)233
این روایت تف سیر ع صری ا ست چرا که امام عقیده هروهی از مردم ع صر خوی
که در فردی از خاندان
قرآن به چال

را

ر سو کرده و باعث انحراف اخیقی او شده ،با ا ستفاده از آیات

میکشووود و به آیات قرآن لباسوووی جدید برای رفع شوووب ات عصووور خوی

میپوشاند.
 .3-2بررسی روایات فقهی
 .1-3-2روایت ناظر بر انحراف فقهی در مورد ارث
عیاشوووی از ابی جمیله از برخی اصوووحاب

از امام باقر یا صوووادق(ع) نقل میکند که فرمود:

فاطمه که درود خدا بر او باد بهسووووی ابوبکر رفت تا میراث خود را از پیامبر(ص) از او
درخواست کند ،ابوبکر هفت :پیامبر خدا ارث بهجا نمیهذارد ،ح ضرت فرمود :آیا به خدا
کافر شدی و کتاا خدا را تکذیب میکنی؟ خداوند در قرآن فرموده« :خدا شما را درباره
[ارث ] فرزندانتان سووفارش مى کند که سوو م پسوور مانند سوو م دو دختر اسووت » (نسوواء)11:
(عیاشی1380،ق ،ج ،1ص.)22۵
 .1-1-3-2بررسی و تحلیل روایت
این روایت تف سیری ع صری از آیات قرآن ا ست چراکه ح ضرت زهرا در یک م سئله فق ی
م م عصر خوی

وو ارث بردن یا نبردن از پیامبر وو ورود میکند و با استفاده از آیات قرآن،

این باور را که از سوی ابوبکر نقل شده را باطل میکند ،این هفته ابوبکر در عصر حضرت
زهرا ،باعث می شود ای شان لبا سی نو از ا ستدالل به آیات قرآنی بپو شاند و این هفته که به
انگیزههای سیاسی مطرف شده را ردّ و باطل کند.
و در روایت دیگری ح ضرت برای ردّ این هفته از آیات دیگر قرآن ا ستفاده میکند:
«وقتی ابوبکر تصووومیم به منع فاطمه از فدک هرفت و این سوووخن به هوش حضووورت زهرا
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رسوووید ،آمد نزد ابوبکر و به او هفت :ای پسووور ابی قحافه آیا در کتاا خدا آمده که تو از
پدرت ارث ببری ولی من از پدرم ارث نبرم ،کار بسووویار عجیب و بدى انجام دادى  ،آیا از
عمد کتاا خدا را ترک کرده و پشووت سوور انداختهاید؟ چرا که خدا میهوید« :و سوولیمان
وارث داوود شووود» (نمل )16:و خداوند در آنچه از اخبار یحیی پسووور زکریا نقل میکند
فرمود« :تو از نزد خود جانشوینى به من ببخ

که وارث من و دودمان یعقوا باشود؛ و او را

مورد رضایتت قرار ده!» (مریم( »)6-۵:طبرسی 1403،ق ،ج ،1ص.)102
این روایت و سخن از حضرت زهرا(ع) در یک موضوع فق ی و البته سیاسی است که
وقتی ای شان تو سط ابوبکر از ارث ممنوع می شود با ا ستفاده از آیات قرآن ،این عقیده را به
چال

کشووویده و محکوم می کند و با آیات متعدد قرآن اصووول ارث بردن را ثابت و اعیم

میکند که از پیامبر به ایشوووان ارث میرسووود ،قطعاً این روایت و بیانی که ابوبکر در معرض
عموم نقل کرد ،باعث شد حضرت زهرا این نوع از آیات قرآن استفاده کند و لباسی جدید
برای ردّ سووخنان او به آیات قرآن بپوشوواند .نکته عصووری بودن این روایت نیز موضووعهیری
حضرت زهرا در برابر انحراف عصر خوی

است.

این روایت یکی از ب ترین روایات تفسوویر عصووری و یکی از ب ترین نمونههای عرضووه
حدیث بر قرآن و سنج

صحت روایات با قرآن است که توسط حضرت زهرا و در یک

موضوع فق ی سیاسی است.
 .2-3-2روایت ناظر بر صحت دو متعه در فقه
از امام صوادق(ع) نقل شوده :که ابوحنیفه از ایشوان در مورد متعه سوؤال کرد ،امام فرمود :از
کدام یک از دو متعه سؤال میکنی؟ هفت :از متعه حج سؤال کردم به من از متعه زنان خبر
بده که آیا این متعه حق اسووت؟ امام فرمود :منزه اسووت خدا آیا کتاا خدا را نخواندهای «و
زنانى را که متعه مى کنید ،واجب اسوووت م ر آن ا را بپردازید»(نسووواء )24:ابوحنیفه هفت به
خدا مثل اینکه این آیه را تا به حال نشنیده بودم (فیض کاشانی141۵ ،ق ،ج ،1ص.)440
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 .1-2-3-2بررسی و تحلیل روایت
در این حدیث هفتگوی امام با ابوحنیفه که ابوحنیفه نعمان بن ثابت ،فقیه و متکلم کوفه و
پایههذار مذهب حنفی از مذاهب چ ارهانه اهل سوونت ،مطرف ش وده و امام در مورد سووؤال
ای شان از متعه به آیات قرآن ا ستدالل میکند ،و باور باطل بودن متعه و ازدواج موقت را که
عقیده بسیاری از پیروان ایشان است با استفاده از آیه قرآن به چال

کشیده است.

پیروان ابوحنیفه ،مذهب و روش او را اهل رأی می نامند زیرا ابوحنیفه قائل به رأی
ا ست چنان که بعد از صدور هر فتوایی و حکمی عنوان میکرد «این سخن ما رأی ا ست و
ب ترین سخنی ا ست که بر آن د ست یافتهایم ،پل هر که ب تر از سخن ما آورد ،او از ما به
صواا نزدیکتر است» (خطیب بیدادی1417 ،ق ،ص.)3۵2
شخصیت و نظرات و فتاوای ابوحنیفه و مذهب جدیدی که در فقه برای خود تأ سیل
کرده بود با امام صادق و روش و سیره اهل بیت و یا قرآن تقابل دا شت ،به هزارش برخی
رجالیان ،شوویخ مفید درباره مخالفت ابوحنیفه با تصووریح کتاا خدا و سوونت پیامبر رسووالهای
تألیف کرده است که از باا ط ارت تا دیات تقابل و مخالفت او را در بر دارد و این رساله
را مسائل صاغانیه نامیده است (خوئی1372 ،ش ،ج ،20ص.)179
این تقابل باعث شووود که امام منامره ها و ردیه های زیاد بر او مذهب و نظرات

وارد

کند ،و با توجه به شخصیت و جریانی که او در زمان امام صادق به راه انداخته بود ،استفاده
امام از آیات قرآن برای رد و ابطال نظرات او ،تف سیری ع صری ا ست ،چراکه با ا ستفاده از
قرآن ،به موضع هیری و رد جریان فق ی مخالفان میپردازد .این تفسیر عصری در موضوعی
فق ی است و با توجه به مذاهب مختلف فق ی در زمان اهل بیت  ،این نوع تفسیر عصری نیز
رواج داشته است.
 .3-3-2روایت ناظر بر تفسیر صحیح حد شرعی سرقت
از زرقان همراه و دوسووت صوومیمیابنابیداوود نقل شووده که روزی ابنابیداوود با حالتی
غمناک از نزد معت صم بره شت ،از او در مورد ناراحتیاش پر سیدم ،هفت :دو ست دا شتم
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بیسووت سووال پی

مرده بودم .هفتم چرا؟ هفت :به خاطر هفتههای این فرد روس ویاه اباجعفر

محمد بن علی بن موسوووی که نزد معتصوووم بیان کرد ،هفتم مگر چه اتفاقی افتاده؟ هفت:
دزدی اقرار به دزدی کرده بود ،و خلیفه از چگونگی تط یر او و اقامه حد بر او سووؤال کرد،
و به همین دلیل فق ا را جمع کرد ،و اباجعفر هم ح ضور دا شت ،خلیفه از ما سؤال کرد که
دست دزد را از کجا باید قطع کرد؟ من هفتم :از مچ به پایین ،خلیفه هفت :دلیلت چیست؟
هفتم :چون دسوتها انگشوتها و کف دسوت تا مچ دسوت اسوت ،زیرا خدا در مورد
تیمم میهوید« :م سح کنید صورت و دستهایتان را» (ن ساء( )43:که منظور م سح دست از
مچ دسوووت به پایین اسوووت) هروهی از قوم هم با هم موافقت کردند.هروهی دیگر هفتند
د ست دزد باید از آرنج قطع شود ،خلیفه هفت دلیل شما برای این سخن چی ست؟ هفتند:
زیرا خداوند وقتی در غسوول میهوید« :دسووتهایتان را تا آرنج بشووویید» (مائده )6:متوجه
میشوویم که حد دسوت تا آرنج اسوت ،آنگاه خلیفه به محمد بن علی رو کرد و هفت :نظر
شوووما در این مورد چیسوووت ای اباجعفر؟ او هفت:ای امیر بقیه به اندازه کافی در این مورد
سخن هفتند ،خلیفه هفت :هفتههای آن ا را رها کن ،تو چه سخنی در این مورد داری؟
اباجعفر هفت :ای امیر مرا از این سوووخنان معاف کن .خلیفه هفت :تو را به خدا قسوووم
میدهم که آنچه داری بگویی .اباجعفر هفت :حاال که مرا قسم به خدا دادی میهویم :همه
در مورد این حکم مسئله خطا کردند ،دست باید از انت ای انگشتان قطع شود و کف دست
باید باقی بماند .خلیفه هفت دلیل شووما برای این حکم چیسووت؟ اباجعفر هفت :دلیل سووخن
رسول خداست که فرمود :سجده بر هفت عضو بدن است :صورت (پیشانی) دو دست ،دو
زانو ،و دو پا ،و اهر د ست دزد از آرنج یا مچ ،قطع شود ،د ستی برای سجده کردن او باقی
نمیماند ،و خداوند تبارک و تعالی میهوید« :و اینکه مساجد از آن خداست»(جن)18:
منظور از مساجد همین اعضای هفت هانهای است که بر آن سجده میشود«،پل هیچ
کل را با خدا نخوانید» (جن )18:و آنچه برای خداسوووت قطع نمیشوووود .خلیفه از سوووخن
اباجعفر شووگفتزده شوود و امر کرد که دسووت دزد را از انت ای انگشووتان قطع کنند و کف
دست او باقی بماند» (عیاشى1380 ،ق ،ج ،1ص.)320
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 .1-3-3-2بررسی و تحلیل روایت
اختیفات فق ی در میان مسلمانان و حتی فرق شیعه ،یکی از رایجترین مسائل عصری ایشان
اسوووت .این روایت به خوبی اختیف نظرات فق ی در عصووور و زمان اهل بیت(ع) را نشوووان
میدهد ،و به وضووووف نشوووان میدهد که در فتواهای فق ی مختلف ،رویکرد اهل بیت(ع)
استفاده از آیات قرآن بوده ا ست ،و امام با استفاده صحیح از آیات قرآن ،یک مشکل فق ی
را در عصر و زمان خوی

حل کردهاند .در هفتمان شیعه که در جای خود ثابت شده است،

امام جانشووین پیامبر اسووت و باید در مقابل انحراف موضووعهیری کند و همین نکته عصووری
بودن این روایت اسوووت .امام وقتی فتواهای اشوووتباه را از سووووی برخی درباریان میبیند ،با
ا ستفاده و ا ستناد به آیات قرآن و روایت پیامبر  ،نظر صحیح فق ی را با تکیه به آیات قرآن
بیان میکند.
با بررسیهای صورت هرفته میان تفاسیر و منابع شیعی و روایات اهل بیت(ع) میتوان
هفت که برای توضیح و تفسیر این آیه سه نوع روایت صادر شده است.
الف) برخی روایات ،این آیه را برای اهل بیت و اوصووویاء پیامبر(ع) دانسوووته و مراد از
این آیه را اهل بیت میداند ،یعنی کنار اهل بیت ،ک سی دیگر که معصوم نی ست را نخوانید،
در این مورد روایات زیادی آمده اسوووت ولی چون بیان مصوووداق اسوووت ،تأویل عصوووری
مح سوا می شود نه تف سیر ع صری ،مخ صو صاً که در این روایات پیوندی با ادبیات آیه در
تأویل برقرار نشده است ،البته چون از معصوم صادر شده حتماً این تأویل پذیرفته است ولی
داخل در موضوع پووه

ما نیست(فرات کوفى1410 ،ق ،ص.)۵11

ب) طبق روایتی از امام صووادق(ع) ،این آیه در مورد مسوواجد و توحید عبادت خدای
یگانه در آن ا آمده اسوووت ،در مقابل ی ود و نصووواری که در معابدشوووان به خدا شووورک
میورزیدند (کراجکى1410 ،ق ،ج ،1ص.)1۵1
ج) اما در عصر امام جواد همین روایت برای رفع اختیف در مسأله ای فق ی استفاده
شده ا ست ،نکته م م این ا ست که فق ای دربار عبا سی نیز از آیات قرآن برای فتوای خود
استفاده کردند ،یکی برای اینکه محدوده دست را معین کند ،به آیه وضو و دیگری به آیه
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تیمم استناد کردند ،ولی امام برای رفع این اختیف از آیه  18سوره جن استفاده کرده است.
این آیه از زبان امام صادق(ع) در مواج ه با ی ود و ن صاری ،ا ستفاده شد و ای شان فرمودند
منظور از کلمه «مساجد» همان عبادتگاه و مسجد است ،ولی در زمان امام جواد(ع) در مقابل
جریان فق ای درباری و برای یک مسأله فق ی استفاده شد و امام فرمود منظور از این عبارت
«مساجد» مواضع سجده است.
بنابراین این روایت نیز تفسوویری عصووری از آیات قرآن ،در موضوووعی فق ی اسووت و
رواج این نوع اختیفات در مسوووائل فق ی در زمان اهل بیت بر اهل تحقیق و فق ا پوشووویده
نی ست ،و در مقابل این نوع اختیفات فق ی امام مو ضعهیری کرده این تف سیر ع صری را به
کار بردهاند.این روایت نیز تفسیری عصری از آیات قرآن ،در موضوعی فق ی است و رواج
این نوع اختیفات در مسائل فق ی در زمان اهل بیت بر اهل تحقیق و فق ا پوشیده نیست.
نتیجهگیری
چنین مینماید اهل بیت در موضووووعات هونههون و در مواج ه با افراد و شوووخصووویتهای
مختلف و یا عقائد انحرافی رایج در عصووور خوی  ،با ال ام از آموزههای قرآنی به تفسووویر
عصری اقدام نمودهاند ،اینهونه تفاسیر اشکال متفاوتی داشته است ،برای مثال هاهی برای
به چال

کشووویدن یک مذهب فق ی ،یا باطل کردن یک عقیده رایج میان هروه یا قبیله یا

ش ری ،و هاهی برای رد دستاویزهای سیاسی خلفا و مخالفان ،یا در داوریهای فق ی میان
مذاهب ،از آیات قرآن استفاده و با آن ا استدالل کردهاند ،چنان که در پارهای مواضع آیات
قرآن را بر اسوواا قواعد زبانشووناختی و ادبی رایج عصوور خوی
نق

تفسوویر کرده ،این قواعد،

خود را در تفسیر نشان دادهاند.
اهل بیت(ع) در مواقع مختلف و در شرایط و حاالت متفاوت منا سب با ع صر و زمان

خوی  ،در مواج ه با آیات قرآن از استدالل و بیانهای جدید و بر مبنای مقتضیات روزهار
خوی

ب ره هرف ته ا ند  ،به ب یان دیگر قرآن را برای حل مشوووکیت ،ن قد شوووب ات ،ب ره
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برداریهای سیا سی هروهها ،و نقد جریانهای انحرافی ،به مثابه حجت و دلیلی رو شن قرار
دادهاند.
با بررسوووی و تحلیل این روایات نتیجه میهیریم که رد و اثبات تفسووویر عصوووری ،در
دهه های اخیر معرکه آرای مستشرقان و پووهشگران واقع شده است ،ولی این نوع تفسیر از
قرن اول و دوم هجری از سوووی اهل بیت بکار میرفته اسووت و نظرات ایشووان که میان همه
مسوولمانان حداقل به عنوان یک عالم و دانشوومند شووناخته میشوودند ،ریشووهدار بودن این نوع
تفسیر را اثبات میکند.
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Abstract
Time-based Exegesis occurs in controversial matters in Quranic sciences and,
especially in recent centuries, has been considered by various opinions of
Muslim scholars and orientalists. Some of which are contrary to the others, so
that even it has been denied by some. Based on library documents and textbased study in Infallibles’ (AS) hadiths, the present paper proves that the
interpretation of the Qur’an was affected definitely and firmly by sciences,
misconceptions, sects, beliefs and issues being existed in the exegete’s
lifetime. Although some denied it because of the extremist usage of such a
kind of exegesis, several reports from the Infallibles in interpretive and
narrative sources declare that they have intended to time-based Interpretation
in different issues including juridical, theological, moral, political and even
literary matters. Through the analysis of such hadiths and proving their timebased identity, the origin of time-based exegesis dates back to the time of
Imams as well.
Keywords: Exegesis, Time-Based Exegesis, Time-based Exegetical Hadiths,
The Infallibles.
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