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 )ع(شناسی روایات تفسیري امام رضاگونه
  
  

  یزديپور عباس مصالئیدکتر 
   )ع(استادیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه امام صادق

  کار گراب محسن دیمه
  دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد گرایش علوم قرآن و حدیث 

  
  

  :چکیده
تنها کسـانی هسـتند کـه پـس از خـدا و      ) ع(اطهار ۀبه استناد بسیاري از آیات و روایات، ائم

، بـا توجـه   )ع(ائمـه  .، و مراد و مقصود آیات آن دارند قرآن آگاهی کامل به معارف ،)ص(پیامبر
 ةبا عنایت بـه اهمیـت و جایگـاه ویـژ    . اند پرداخته قرآن کریمبه تفسیر و تبیین آیات  ،به نیاز بشر

از سـوي   )ع(و کثرت روایات تفسیري اهل بیت ،از یک سو قرآن کریمشناسی در تفسیر  روش
. مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتـه اسـت   )ع(تفسیري امام رضادیگر، در این مقاله تنها روایات 

  :عبارت است از )ع(هاي تفسیري روایات امام رضا ترین گونهبر اساس این پژوهش، مهم
ذکر سبب نزول، بیان معنی مفردات، تبیین آیات از راه بیان مصداق و نیز قیدهاي توضیحی 

بـا سـنت،    قـرآن ، تفسـیر  قـرآن بـه   قرآنیر آیات، تعیین مرجع ضمیر، توجه به نوع خطاب، تفس
حکـام، ذکـر جزئیـات    اال تفسیر موضوعی، تأویل آیات متشابه، بیان بطون آیـات، تبیـین آیـات   

، استناد به آیات در روایات، بیان چرایـی مطالـب در آیـات، توجـه بـه پیـام و       قرآنهاي داستان
و تبیـین معـارف    قرآن کریم اهداف تربیتی و هدایتی، زدودن شبهه و تصحیح بدفهمی نسبت به

  .برخی مباحث علوم قرآنی و نیز ارائۀ اعتقادي
شـناختی و تأکیـد بـر    قـرآن  از دیگر مباحث مطرح شده در این نوشـتار، بیـان برخـی مبـانی    

  . است )ع(وجود دو رویکرد روایی و کالمی در روایات تفسیري امام رضا
  : هاکلیدواژه

  .روش تفسیري، روایات تفسیري، تفاسیر مأثور، تأویل، قرآن ، تفسیر)ع(امام رضا
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  لهئطرح مس
، از سـوي  )ص(جاویـدان رسـول خـدا    ةآخرین کتاب آسمانی و معجـز  ،قرآن کریم

یکی از نیازهاي ضروري مردم براي رشد . ها نازل شده است خداوند براي هدایت انسان
خداونـد بـه   . فهم مراد و مقصود آیـات الهـی اسـت    ،قرآنوري از هدایت  معنوي و بهره

ی «ش را به عنـوان  رسول خوی ،قرآن کریموري بهتر مردم از  منظور بهره بـایـن کـالم    »نم
 ولَعلَّهـم  إِلَـیهِم  نُـزِّلَ  مـا  للنَّـاسِ  لتُبـینَ  الذِّکْرَ إِلَیک وأَنزَلْنَا...« :معرفی کرده و فرموده است

ی الْعلْـم       ...«ۀ در آی) 44: نحل(» یتَفَکَّرُونَ خُونَ فـ الرَّاسـ و ه آل (»... و مـا یعلَـم تَأْویلَـه إِالَّ اللـَّ
. را مختص خویش و راسخان در علم دانسته اسـت  قرآن کریمعلم به  تأویل ) 7: عمران

ــات   ــه اســتناد بســیاري از روای ــان معصــو  »راســخان در علــم«ب  )ع(مرســول خــدا و امام
ــتند ــی، : ك.ر.(هسـ ــفار،  /213ص، 1ش، ج1365کلینـ ــري،  /196ق، ص1404صـ طبـ

  )179، ص27ق، ج1409حرعاملی،  /164ص، 1ق، ج1380عیاشی، /193صق، 1383
 صدورِ فی بینَات آیات هو بلْ«ۀ در آیـ  »الَّذینَ أُوتُوا الْعلْم« مراد از ،در روایات متعددي

ق، 1404صـفار،  (انـد  کـرده معرفـی   )ع(اطهـار  ۀائمـ را ) 49 :عنکبوت(»...الْعلْم أُوتُوا الَّذینَ
ــی،  /205 ــر /214ص، 1ش، ج1365کلین ــاملی،  ح ــن   )180ص، 27ق، ج1409ع ــر ای ب

عالوه بر دسـتیابی بـه تفسـیر و تأویـل      ،و روایات ایشان )ع(با مراجعه به اهل بیت ،اساس
چراکـه   ؛و روش تفسیري ایشـان پـی بـرد    توان به مبانیمی ،قرآن کریمدرستی از آیات 

و روش فهـم  م اسلوب بیان روایات تفسیري، تعلی، )ع(هاي اساسی اهل بیت یکی از نقش
  )469ـ  468، ص1ق، ج1419معرفت، .(بوده است قرآن کریم

بـه منظـور تمرکـز    ، )ع(با توجه به وسعت روایات تفسیري اهـل بیـت   ،در این نوشتار
. بررسی شده اسـت  )1 نوشتپی()ع(ت تفسیري امام رضاروایا ،بیشتر در این موضوع

از منـابع   غالبـاً  انـد، قـرار گرفتـه   شناسـی  روایاتی که در این نوشتار مـورد تحلیـل و روش  
الکـافی منسوب به علی بن ابـراهیم قمـی،    تفسیر، بصائر الدرجاتم امامیه همچون متقد ،

ر، بحـاراالنوا ، سـائل الشـیعه  والبتـه از  . عیاشی نقـل شـده اسـت    تفسیرآثار شیخ صدوق، 
ناگفتـه نمانـد نقـد و    . نیز روایاتی نقل شـده اسـت   نورالثقلین و ،البرهان فی تفسیر القرآن

  .گنجد و نیاز به مجال دیگري دارد بررسی سندي این روایات در این نوشتار نمی
 
  )ع(شناختی در روایات امام رضاقرآن مبانی .1

شناختی ترین مبانی قرآندهد که مهم نشان می )ع(تأمل در روایات تفسیري امام رضا
  :در روایات حضرت عبارت است از

  قرآنجاودانگی . 1ـ1
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نقل کرده است که  )ع(روایتی از امام صادق ،پدر بزرگوارش ۀبه واسط )ع(امام رضا
 ،گیـرد  بیشتر مورد بررسی قرار می قرآنچگونه است که هر چه «: پرسید ایشانمردي از 

انٍ   یلأَنَّ اللَّه تَبارك و تَعالَ«: حضرت فرمود »شود؟ بر تازگی آن افزوده می زَمـل لْهعجی لَم
ومِ       إِلَـی یـ مٍ غَـضکُـلِّ قَـو نْدع و یددانٍ جمی کُلِّ زف وونَ نَاسٍ فَهنَاسٍ دلَا ل انٍ ومونَ زد

امینـازل نفرمـوده    ،خصـوص ی مرا براي زمـانی خـاص و مردمـ    قرآنزیرا خداوند : »ۀالْق
 ابـن .(در هر زمان جدید و تا روز قیامت نزد هـر قـومی تـازه اسـت     قرآن ،بنابراین .است

از ایــن روایـت بـه خــوبی   ) 66، ص1 ق، ج1416بحرانـی،   /87، ص2ق، ج1378بابویـه،   
زمـان بـراي    و شکوفاتر شـدن آن در هـر عصـر و    قرآنتوان به جاودانگی و طراوت  می
  . مردم تا روز قیامت پی برد ۀهم

  
 صیانت قرآن کریم از خطر تحریف. 2ـ1

شناختی اسـت کـه اثبـات    قرآن ترین مبانییکی از مهم ،قرآن کریمناپذیري  تحریف
در روایتـی   )ع(امام رضـا . طلبد قطعی دارد که شرح آن مجال دیگري می ۀآن نیاز به ادل
لأَنَّه لَم یجعلْ لزَمانٍ دونَ زمانٍ  الْأَلْسنَۀِو لَا یغثُّ علَی  الْأَزمنَۀِلَا یخْلُقُ منَ ...«: فرموده است

 انِ ورْهیلَ الْبللَ دعلْ جۀًبجانٍ حلَی کُلِّ إِنْسلَا ع یهأْتلُ یاطن الْبنِ میب  ه یـدلَـا  ینْ  و مـ  ه خَلْفـ 
شـود،   هـا تـرك نمـی    گردد و بر زبان ها کهنه نمی در زمان قرآن :حمید حکیمٍ منْ تَنزِیلٌ

کتابی کـه  . هاستبراي زمان خاصی نیست بلکه دلیل روشن و حجتی بر همه انسانرا زی
اي  اسـت از   ] نامـه [ آیـد وحـی    باطل به سـویش نمـی   ،از پیش روي آن و از پشت سرش

، 1 ق، ج1416بحرانــی،  /130، ص2ق، ج1378ابویــه، ب ابــن(»]. صــفات[حکیمــی ســتوده 
: ك.ر.(از تحریـف را اسـتنباط کـرد    قرآن کـریم توان صیانت  از این روایت می) 65ص

  )24ش، ص1382جوادي آملی، 
 
  هدایتگري قرآن. 3ـ1

کتاب هدایت است مانند  ،قرآنبیانگر این حقیقت است که  ،قرآنآیات بسیاري از 
   :آیات
- »کذَل تَابالَ الْک بیر یهى فدینَ هتَّق2:بقره(»لِّلْم(  
ــلْ« - ــه قُ ــدسِ روح نَزَّلَ ــن الْقُ م ــک بقِّ رــالْح ــت بِ ثَبیینَ لــذ ــواْ الَّ ــدى آمنُ هــرَى و  وبشْ

  )102: نحل(»للْمسلمینَ
  )2ـ1:نمل(»للْمؤْمنینَ وبشْرَى هدى* مبِینٍ وکتَابٍ الْقُرْآنِ آیات تلْک طس« -
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شناختی است که در روایات امـام  قرآن یکی دیگر از مبانی ،قرآن کریماین ویژگی 
 ةدر روایتـی ریـان بـن صـلت از آن حضـرت دربـار      . نیز به آن اشاره شده است )ع(رضا

ی  کَلَام اللَّه لَا تَتَجاوزوه و لَ«: حضرت در جواب فرمود. قرآن سؤال کرد ي فـدوا الْها تَطْلُب
ید یاز آن تجاوز نکنید و هدایت را در غیر آن نجو ،کالم خدا است، قرآن »غَیرِه فَتَضلُّوا

  )224ق، ص1398بابویه،  ابن.(شوید که گمراه می
  
 )ع(جایگاه علوم قرآنی در روایات امام رضا .2

بیانگر این مطلب است که بخشی از روایـات   ،)ع(تأمل در روایات تفسیري امام رضا
  :شود ها اشاره میکه در ذیل به آناست  ایشان ناظر به مباحث علوم قرآنی

  سبب نزول. 1ـ2
اي  از اهمیـت ویـژه   قـرآن کـریم  تفسـیر   ةیکی از مباحث علوم قرآنـی کـه در حـوز   

دانسـتن ایـن   ، اسباب النزولدر کتاب  واحدي. است، مبحث سبب نزول برخوردار است
فهـم و تفسـیر    ،وي ۀکه به گفت؛ چراالزم دانسته است قرآن کریمعلم را به منظور تفسیر 

واحــدي، .(بــدون شــناخت ســبب نــزول آیــات، امــري ممتنــع و غیــرممکن اســت قـرآن 
راهی بسیار قوي در فهـم معـانی    ،ابن دقیق نیز آگاهی از سبب نزول را) 10ق، ص1411
بـه فهـم    ،تیمیه نیز بر این باورند که شناخت سـبب نـزول   بغوي و ابن. دانسته است قرآن

 .انجامـد  مـی ب به این دلیـل کـه علـم بـه سـبب، بـه علـم بـه مسـب          ،کند آیات کمک می
 ،)ع(روایـت ذیـل از امـام رضـا    ) 342تـا، ص  سـیوطی، بـی   /13، ص1 ق، ج1420بغـوي، (

  :کند ابراهیم بن عباس نقل می: باشد این علم می ةبیانگر جایگاه ویژ
لَـو  ": فرمـود مـی  کـرد و را خـتم مـی   قرآن ،در هر سه روز یک مرتبه )ع(امام رضا...«

ا و    بِآیۀٍلَخَتَمت و لَکنِّی ما مرَرت  ثَلَاثَۀٍأَردت أَنْ أَخْتمه فی أَقْرَب منْ  یهـف رْت قَطُّ إِلَّا فَکـَّ
شَی ی أَيفَ ف قْتو ی أَيف و أُنْزِلَت ی کُـلِّ  ءف مأَخْت رْتص کذَلامٍ  ثَلَاثَۀِل بابویـه،    ابـن ("أَیـ

را  قـرآن خواستم که  اگر می) 217، ص6ق، ج1409عاملی،  حر /180ص، 2ق، ج1378
کـنم مگـر    اي عبـور نمـی   کردم لکن از هـیچ آیـه   در کمتر از سه روز ختم کنم، ختم می

فکـر   ،چه امري نـازل شـده و در چـه زمـانی نـازل شـده       ةآن و اینکه دربار ةاینکه دربار
  ».کنمرا در هر سه روز ختم می قرآنکنم، لذا  می

در  ،که نـاظر بـه بیـان سـبب نـزول اسـت       )ع(هایی از روایات تفسیري امام رضانمونه
  .هاي تفسیري خواهد آمد بخش گونه

  
 علم قرائت .2ـ2
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توجه به آن در برخی از روایـات  علم قرائت نیز یکی دیگر از علوم قرآنی است که 
سـوره  «: پرسـید  )ع(عزیز بن مهتدي در روایتـی از امـام رضـا   . شود دیده می )ع(امام رضا

ق، 1416بحرانـی،  (»...کمـا یقرؤهـا النـاس   «: حضـرت فرمـود  » توحید را چگونه بخوانم؟
تـوان جـواز    از این روایـت بـه خـوبی مـی    . خوانند گونه که مردم میهمان) 801، ص5 ج
 البیان فـی تفسـیر القـرآن    ةنویسند. را استنباط کرد )ع(ات متعارف در زمان اهل بیتئقرا
پس از ذکر دو نمونه از این دسته از  ،ات گوناگون در نمازئجواز خواندن قرا ةدربار ،نیز

البته اگـر آن قـراءات   . است )ع(ات معروف در زمان معصومانئروایات قائل به جواز قرا
تــا،  خـویی، بـی  .(ات منـع نکـرده باشـند   ئـ از آن قرا )ع(معصـومان و جعلـی نباشـد و    شـاذّ 
اي  آیـه    قرائتی که بیانگر معنایی غیـر از مـراد و مقصـود الهـی از      ،عالوه بر این) 167ص

 نُوح یا قَالَ«ۀ آی ةدر روایتی دربار )ع(امام رضا ،نمونه براي. محکوم به بطالن است ،باشد
إِنَّه سنْ لَیم کلأَه لٌ إِنَّهمرُ عحٍ غَیالحٍ «قائالن به قرائت ) 46 :هود(»... صال رَ صـلَ غَیمع إِنَّه« 

ینَ      «: و فرموده استرا دروغگو دانسته  حـ نْـهع لَّ نَفَـاه جـ زَّ و عـ نَّ اللَّهلَک و نُهاب ووا هکَذَب
  ـه ینــی د فـ ــه   ) 151، ص2ق، ج1380ی،عیاشــ /75ص، 2ق، ج1378بابویــه،  ابــن(»خَالَفَ

دهد این قرائت بیانگر ولد زنا بودن پسر  گونه که مجلسی این روایت را توضیح میهمان
دهـد کـه    وي احتمـال مـی  همچنین . آن را نفی کرده است )ع(باشد که امام رضا نوح می

حضـرت نیـز ایـن     ،باشد که در این صـورت  »عملُ غَیرِ صالحٍ«قرائت در روایت مذکور 
مجلسـی،  : ك.ر.(ت را نفی کرده است، زیرا امري موضوع و بـه دور از واقـع اسـت   قرائ

  )321، ص11ق، ج1404
الفاظ و یا عبـاراتی میـان    ،)ع(ناگفته نماند که در برخی از روایات تفسیري امام رضا

 »هکـذا نزلـت  «: آمده است و حضرت در انتهاي روایت فرموده است قرآن کریمآیات 
 أَن إِالَّ ینظُـرُونَ  هـلْ «چنین نازل شده است مانند روایت ذیل که حضرت آیه نای این آیه 

مهیأْتی ی اللّهنَ ظُلَلٍ فامِ مرا به صورت  »...الْغَم» اللَّه مهیأْتنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ یلْ یکَۀِهالئی  بِالْمف
بایـد توجـه   ) 126، ص1ق، ج1378بابویـه،   ابـن (.قرائـت کـرده اسـت    »...ظُلَلٍ منَ الْغَمـامِ 

متنی و اضـافات تفسـیري   ل اضافات برونگونه الفاظ و عبارات از قبینداشت که ذکر ای
طباطبـایی،  : ك.ر.(است که به منظور تبیین بهتر آیـه از آن حضـرت صـادر شـده اسـت     

  )105، ص2 ق، ج1417
 
  شناسیاطالعات سوره. 3ـ2
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ها و آیـات   برخی از سوره ةناظر به اطالعاتی دربار )ع(گاه روایات تفسیري امام رضا
شناسی مورد بررسـی قـرار   در مباحث سوره است که امروزه چنین اطالعاتی قرآن کریم

  :دو نمونه از چنین روایاتی از این قرار است. گیرد می
  کیفیت نزول سورة انعام. 1ـ3ـ2

اسـت کـه    چنـین بیـان کـرده   نانعام را ای ةکیفیت نزول سور ،در روایتی )ع(امام رضا
» ةُنَزَلَتورامِ  سةًالْأَنْعداحلَۀً ومج   یـلِ ولالتَّه بِیحِ ولٌ بِالتَّسجز ملَه لَکم ونَ أَلْفعبا سهعشَی

ومِ    إِلَـی  یـ وا لَهحبا سنْ قَرَأَهۀِ التَّکْبِیرِ فَم امـینـی،  بحرا /193ص، 1ق، ج1404قمـی،  (».الْق
ایشـان نـزول ایـن سـوره را نـه بـه صـورت نـزول          ،بر این اساس) 395، ص2 ق، ج1416

آگـاهی از چنـین امـوري کمـک     . تدریجی بلکه به صورت نزول یکپارچه دانسته اسـت 
   .کند می قرآن کریمبسیاري به فهم و تفسیر 

 اولین و آخرین سوره در ترتیب نزول. 2ـ3ـ2

اولین  ،)ع(به نقل از امام صادق )ع(پدر بزرگوارش ۀدر روایتی به واسط )ع(مام رضاا 
نصـر   ةعلـق و سـور   ةسـور  ،را بـه ترتیـب   )ص(نازل شده بر رسول خـدا  ةو آخرین سور

  )69، ص1 ق، ج1416بحرانی،  /6، ص2ق، ج1378بابویه،   ابن.(دانسته است
  
  ها و آیات  ل و خواص سورهیفضا. 4ـ2

قـرآن  هـا و آیـات    ل و خـواص سـوره  ذکر فضای ،یکی دیگر از مباحث علوم قرآنی
روایـات ذیـل    ۀنمونـ . بیـان شـده اسـت    )ع(است که در برخی از روایات امام رضا کریم

  :بیانگر این مطلب است
  سورة فرقان. 1ـ4ـ2

 الْفُرْقَـانَ  نَـزَّلَ  الَّـذي  تَباركقرائت «: در روایتی به اسحاق بن عمار فرمود )ع(امام رضا
خداوند هرگز او را  ،ترك مکن زیرا هر که این سوره را هر شب بخواندرا  1...عبده علَى

کنـد و جایگـاهش در فـردوس اعلـی خواهـد       کنـد و از او حسابرسـی نمـی    عذاب نمـی 
  ) 250، ص7 ش، ج1372طبرسی،  /109ش، ص1364بابویه،   ابن(».بود

  زلزال ةسور. 2ـ4ـ2
هر کـه  «: فرمود )ع(رسول خداایشان در روایتی به نقل از پدران معصومش به نقل از 

لْزِلَترا خوانده  قرآنمانند کسی است که تمام  ،را چهار مرتبه بخواند) سوره زلزال(إِذا ز
  )263، ص10 ق، ج1422ثعلبی،  /66صق، 1406، نجف(».باشد
  الکرسی آیۀ. 3ـ4ـ2

                                                             
سورة فرقان . 1  
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: فرمود )ص(به نقل از رسول خدا )ع(ایشان در روایت دیگري به نقل از امیرالمؤمنین
همچون کسی است که خداونـد را در طـول    ،الکرسی را صد مرتبه بخواند آیۀهرکس «

  )65ص، 2ق، ج1378بابویه،  ابن(».حیاتش عبادت کرده است
  
  حروف مقطعه. 5ـ2

 در روایتـی  )ع(امام رضـا . نی استآحروف مقطعه نیز یکی دیگر از مباحث علوم قر
را با همین حروفی که در میـان جمیـع    قرآناین همانا خداوند تبارك و تعالی ...«: فرمود

 علَـى  والْجِنُّ اإلِنس اجتَمعت لَّئنِ قُل« :سپس فرمـود  ».نازل کرده است ،عرب متداول است
ایـن روایـت    ،رانبرخی از مفس) 44ش، ص1361بابویه،  ابن(»1... الْقُرْآنِ هذَا بِمثْلِ یأْتُواْ أَن

  )64، ص1 ش، ج1374مکارم شیرازي، : ك.ر.(اند را در ارتباط با حروف مقطعه دانسته
  
  محکم و متشابه .6 ـ2

هـاي  یکـی از راه . محکـم و متشـابه اسـت    ،تـرین مباحـث علـوم قرآنـی    یکی از مهم
 قـرآن کـریم  اسـتفاده از آیـات محکـم بـراي فهـم متشـابهات       قرآن کریم صحیح تفسیر 

اصـل و  کـه  یکـی، محکمـات   : کـرده آیاتش را بـر دو قسـم   ، قرآنکه خود  است؛ چنان
 »...متَشَـابِهات  وأُخَـرُ  الْکتَـابِ  أُم هـنَّ  محکَمـات  آیات منْه...« مادرند و دیگري، متشابهات

مرجعیت محکمات بـراي   »هنّ ام الکتاب«الکتاب و اصل بودن  م، مفهوم ا)7: عمران آل(
بـا   قـرآن فهمانـد کـه اوالً    این اصل از یک طرف به ما مـی  .سازد روشن میمتشابهات را 

کنـد کـه اگـر     را براي ما بیان می قرآنثانیاً به نوعی استقالل فهم . قابل تفسیر است قرآن
براي انسان قابل فهم نبود، در جاي دیگر بایـد بـه سـراغ    ) مانند متشابهات(قرآنجایی از 
   .آن رفت

از روایـات  «: نویسـد  مـی  تفسیر متشابهات ةاز بیان روایاتی دربارمه طباطبایی پس الع
شود و  استفاده می کماتیعنی ارجاع متشابهات به مح ،همان مطلبی را که ما بیان کردیم

تواننـد متشـابهات را تفسـیر     چراکـه محکمـات مـی    ؛تشابه در متشابهات قابل رفـع اسـت  
  )68، ص3جق، 1417طباطبایی، (».کنند

را  کـریم  قـرآن لزوم ارجاع آیات متشابه بـه آیـات محکـم     ،در روایتی )ع(امام رضا
بـه   ،را به آیات محکم آن برگردانـد  قرآنهرکس آیات متشابه «: چنین بیان کرده است

، متشـابه و نیـز ماننـد    قـرآن همانا در اخبار ما ماننـد متشـابه   . راه راست هدایت شده است
را به محکم آن برگردانیـد و از متشـابه   پس متشابه آن  .، محکم وجود داردقرآنمحکم 
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حـویزي،   /290، ص1ق، ج1378بابویـه،    ابـن (».شـوید  آن پیروي نکنیـد کـه گمـراه مـی    
  )318، ص1 ق، ج1415

مبنـی بـر ارجـاع آیـات     کـه   اتیاز آیـ  )ع(تفسیر امـام رضـا  از روایت دو  ،نمونه براي
  :کنیمرا بیان می اند،متشابه به آیات محکم

 أَسـتَکْبرْت  بِیدي خَلَقْت لما تَسجد أَن منَعک ما إِبلیس یا قَالَ«ۀ ایشان در تفسیر آی ـالف
أَم نَ کُنتینَ مال1ق، ج1378بابویـه،   ابـن (».قدرتی و قوتیه یعنی ب«: فرمود) 75 :ص(»الْع ،

  )120ص
: نیـز فرمـود  ) 23ــ  22:قیامـه (»نَـاظرَةٌ  ربهـا  إِلَى *نَّاضرَةٌ یومئذ وجوه«ۀ در تفسیر آی ـب

، 2ق، ج1403طبرسـی،   /116صق، 1398بابویـه،   ابـن (».یعنی مشرقه تنتظـر ثـواب ربهـا   «
  )409ص

  
  هاي مختلف در سویه )ع(روایات تفسیري امام رضا .3

هاي مختلف  بیانگر این مطلب است که سویه ،)ع(تأمل در روایات تفسیري امام رضا
از این میان، . شود در روایات تفسیري ایشان دیده می...اعم از اخالقی، اعتقادي، فقهی و

  :تر است هاي زیر برجسته سویه
  سویۀ روایی. 1ـ3

و خود به  احاطه کامل داشته قرآن کریمبه مراد و مقصود آیات  )ع(اگرچه امام رضا
 ،قرآن کریماست، لکن گاه در تفسیر آیات  قرآن کریمبع متقن تفسیر عنوان یکی از منا

توانـد   ایـن امـر مـی   . برخی از روایات تفسیري امامان پیش از خویش را ذکر کرده است
  :بیانگر نکات قابل توجهی باشد

حیـا و تـرویج مکتـب تفسـیري اهـل      اموجـب   )ع(ذکر چنـین روایـاتی از ائمـه    ـالف
  .شود به مردم عرضه می قرآنشده و از این طریق، تفسیر درستی از آیات  )ع(بیت

بـرده و بـه    پـی  )ع(مردم با آگاهی از چنین روایاتی به علم و فهم عمیق اهل بیت ـب
  .آورند وري از علوم آنان به روایات ایشان روي میمنظور بهره

اي منحـرف شـیعه   هـ  که دوران غربت امامیـه و رواج فرقـه   )ع(در عصر امام رضا ـج
گذشـته، از   ۀمانند فطحیـه، اسـماعیلیه، واقفیـه و امثـال اینهـا بـوده، شـنیدن روایـات ائمـ         

و پـذیرفتن   )ع(هـا بـه امـام رضـا     موجب روي آوردن اهـل ایـن فرقـه    )ع(ابوالحسن الرضا
 .  شد مکتب امامیه می

  سویۀ کالمی در تفسیر قرآن. 2ـ3
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کرد کـه عصـر شـکوفایی تمـدن اسـالمی بـود و        در دورانی زندگی می )ع(امام رضا
ک تشـکی  ،از طرف دیگر. شد کتب یونانیان، رومیان و جز این دو بسیار انجام می ۀترجم

ملحدان و نصاري و قائالن به تجسیم از اهل حدیث نیز امري  ۀد از ناحیدر اصول و عقای
ظره با دانشمندان مذاهب مختلف براي در آن دوران فرصت منا ،این اساس بر. شایع بود

دوران  ،)ع(در واقـع دوران امـام رضـا   ) 147تـا، ص  سـبحانی، بـی  .(آن حضرت مهیا شـد 
ها بین زعماي ادیـان ، مـذاهب اسـالمی و غیـر اسـالمی بـوده        ها و احتجاج شیوع مناظره

 ها جدال وبین آن ،است که در بسیاري از مباحث کالمی به ویژه در مباحث اصول دین
اگرچـه در کتـب   ) 101ش، ص1372قرشـی، (.افتاده اسـت  نزاع علمی به شدت اتفاق می

ابـن   البدایه و النهایـه ذهبی و  تاریخ االسالم، الکامل فی التاریخ ابن اثیرتاریخی همچون 
هـایی از   گـزارش  ،گزارش نشده است، لکن در جوامع روایـی شـیعه   ها این مناظره ،کثیر

مام بـا متکلمـان و دانشـمندان ادیـان گونـاگون ثبـت شـده        هاي آن ا ها و مناظره احتجاج
ذکر مجلـس الرضـا علـی بـن      باب 417ق، ص1398بابویه،  ابن: ك.ر ،نمونه براي(است
وت و رؤسـاء  صحاب المقاالت مثل الجـاثلیق و رأس الجـال  ادیان و اهل االمع  )ع(یموس

بابویـه،   ابـن  / عند المأمونکبر و ما کلم به عمران الصابی فی التوحید الصابئین و الهربذ اال
ــا   191و 179 ،154، ص1ق، ج1378 ــس الرض ــر مجل ــاب ذک ــع  )ع(ب ــان و  م ــل االدی اه

مـع سـلیمان    )ع(صحاب المقاالت فی التوحید عند المأمون، باب فی ذکر مجلس الرضـا ا
عند  )ع(المروزي متکلم خراسان عند المأمون فی التوحید و باب ذکر مجلس آخر للرضا

 عصـمۀ الملل و المقاالت و ما أجاب به علی بـن محمـد بـن الجهـم فـی      هل االمأمون مع 
هـل الکتـاب و   اعلـی   )ع(ذیل احتجـاج الرضـا   415، ص2ق، ج1403و طبرسی،  ،نبیاءاال

  )المجوس و رئیس الصابئین و غیرهم
هاي کالمی مسلمانان و غیـر مسـلمانان از یـک سـو و      ها و سؤال بر این اساس مناظره

سـبب   ،در آن دوران حسـاس از سـویی دیگـر    قـرآن نیاز جدي به دفاع از دیـن و تبلیـغ   
بسیار استناد و  کریم قرآنهاي کالمی به آیات  شد که آن حضرت در پاسخ به سؤال می

بـه خـوبی    )ع(لذا رویکرد تفسیر کالمی در برخـی از روایـات امـام رضـا    . استدالل نماید
  : برخی از مباحث کالمی مطرح شده در آن دوران از این قرار است. شود دیده می
  ـ امامت و والیتالف

مت با توجه به ضرورت تبیین والیت، اما )ع(مراد از این سویه آن است که امام رضا
 ،بـه منظـور هـدایت مـردم در تفسـیر برخـی از آیـات        )ع(و لزوم تبیین جایگاه معصومان

تأمل در روایـات تفسـیري امـام    . توجه مخاطبان را به بعد والیی آیات جلب کرده است
بیانگر این حقیقت است که ایشان به منظور تحقق ایـن هـدف از طریـق تأویـل      ،)ع(رضا



46 
 

امامـت، والیـت و    به مسئلۀ قرآن کریمهاي باطنی  الیه برخی از آیات و یا از طریق بیان
و در برخی از موارد به ذکر منکران، دشمنان و منحرفان از امامـت   )ع(جایگاه معصومان

 )ع(هایی از روایات تفسیري امام رضـا نمونه. ها پرداخته استجایگاه آن و )ع(معصومان
ات از راه بیـان مصـادیق و بیـان    در دو بخش تبیـین آیـ   ،باشد که ناظر به این رویکرد می

  .بطون آیات خواهد آمد
  

  عدم امکان توصیف و رؤیت خدا ـب
سـؤال   »امکان توصـیف خداونـد  « ةدربار )ع(ابوهاشم جعفري در روایتی از امام رضا

 اللَّطیـف  وهـو  األَبصـار  یـدرِك  وهـو  األَبصار تُدرِکُه الَ« ۀکرده که حضرت در پاسخ به آی
نْ     «: استناد کرده و در ادامه فرمـوده اسـت  ) 103: نعاما(»الْخَبِیرُ رُ مـ الْقُلُـوبِ أَکْبـ ام هـإِنَّ أَو

 /99ص، 1ش، ج1365کلینی، (» َم و هو یدرِك الْأَوهامأَبصارِ الْعیونِ فَهو لَا تُدرِکُه الْأَوها
  )112ق، ص1398بابویه،  ابن

  
  پیش از خلقت ااشی علم خداوند به ـج

از آن حضرت  »قبل از خلقت اعلم خداوند به اشی«ة حسین بن بشار در روایتی دربار
 کُنَّا إِنَّا بِالْحقِّ علَیکُم ینطقُ کتَابنَا هذَا« سؤال کرده که ایشان در پاسخ به این سؤال به آیات

 لَعـادواْ  ردواْ ولَـو  قَبلُ من یخْفُونَ کَانُواْ ما لَهم بدا بلْ«، )29: جاثیه(»تَعملُونَ کُنتُم ما نَستَنسخُ
 الـدماء  ویسفک فیها یفْسد من فیها أَتَجعلُ قَالُواْ...« و) 28: انعام(»لَکَاذبونَ وإِنَّهم عنْه نُهواْ لما

که داللـت بـر علـم    ) 30:بقره(»تَعلَمونَ الَ ما أَعلَم إِنِّی قَالَ لَک ونُقَدس بِحمدك نُسبح ونَحنُ
  )118، ص1ق، ج1378بابویه،  ابن.(استناد کرده است ،پیش از خلقت داشته االهی به اشی

  
  )ع(ـ دفاع از عصمت انبیاد

شبهه پیرامون آیاتی است که  ،هاي مطرح شده در آن دوران یکی از شبهات و سؤال
بـه   )ع(امام رضا ،بر این اساس. الهی اشعار دارد ايدر ظاهر به عدم عصمت برخی از انبی

ماننـد روایـت علـی بـن      .به تفسیر این آیات پرداختـه اسـت   ،نبیاامنظور دفاع از عصمت 
، ق1378بابویـه،   ابـن ()ع(عصـمت انبیـا   ةمحمد بن جهم از ایشان در مجلس مأمون دربار

  . کنیم که در سطور آینده به بخشی از این روایت اشاره می )196، ص1ج
  
  ـ مسئلۀ جبر ه 
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 حسـنَۀٍ  منْ أَصابک ام« ۀبه آی ،جبربه منظور رد نظر قائالن به  در روایتی )ع(امام رضا
تا،  حمیري، بی.(است استناد کرده )79 :نساء(»...نَّفْسک فَمن سیئَۀٍ من أَصابک وما اللّه فَمنَ
  )338ق، ص1398بابویه،  ابن /160ص، 1ش، ج1365کلینی،  /155ص

  
  وـ مسئلۀ تکلیف ما الیطاق

و مـا  ...«ۀ بـه اسـتناد آیـ    »تکلیف ما الیطـاق «رامون در پاسخ به سؤالی پی )ع(امام رضا
بِیدلْعبِظَلَّامٍ ل کب1ق، ج1378ابویـه،  ب ابـن .(این امر را مردود دانسته است) 46: فصلت(»ر ،

  )413، ص2ق، ج1403طبرسی،  /124ص
  
   هاي روایات تفسیري گونه .4

کاشـف از ایـن مطلـب     ،)ع(شناسی در روایات تفسیري امام رضـا  هاي روش پژوهش
کـه در ایـن نوشـتار از آن     ایشـان هاي روش تفسیري از منظر  ترین شاخصاست که مهم

  :از این قرار است ،شود شناسی روایات تفسیري تعبیر می به گونه
 ذکر سبب نزول. 1ـ4

از جایگاه قابل تـوجهی برخـوردار    )ع(ذکر سبب نزول در روایات تفسیري امام رضا
  :کنیم به برخی موارد اشاره می ذیالً. است

روایتـی از   ،یـونس  ةسـور  99 ۀبه منظور رفع ابهام و تبیین بهتر آیـ  )ع(امام رضاـ الف
نقل کرده است که برخی از مسـلمانان بـه رسـول     )ع(منینطاهرین خود از امیرالمؤ يآبا

گفتند که ایشان مردم را به اکراه دعوت به اسالم نماید کـه تعـداد یـاوران آن     )ص(خدا
هـا را  پیشـنهاد آن  )ص(حضرت بیشتر شود و بر دشـمنان پیـروز شـوند، امـا رسـول خـدا      

 فـی  مـن  آلمنَ ربک شَاء ولَو«: نپذیرفت و در این هنگام این آیه بر آن حضرت نازل شـد 
 بِإِذْنِ إِالَّ تُؤْمنَ أَن لنَفْسٍ کَانَ وما *مؤْمنینَ یکُونُواْ حتَّى النَّاس تُکْرِه أَفَأَنت جمیعا کُلُّهم األَرضِ

ۀخواست، قطعاً هر که در زمین است هم  و اگر پروردگار تو می) 100ـ99: ونسی(»...اللّه 
و هـیچ   کنی کـه بگرونـد؟   پس آیا تو مردم را ناگزیر می. آوردندها یکسر ایمان می آن

این  بر) 413، ص2ق، ج1403طبرسی، .(...که جز به اذن خدا ایمان بیاوردکس را نرسد 
در  )ص(رسول خدا بارةم موجود درتوه ،با بیان سبب نزول این آیه )ع(امام رضا ،اساس

  . به دین اسالم برطرف کرده است مکره ساختن مردمظاهر این آیه را مبنی بر 
و مـا خَلَـقَ الـذَّکَرَ و    « در روایت دیگري به منظور تبیین بهتـر آیـات   )ع(امام رضا ـب
ــأُنْثی ــتَّی  *الْ ــعیکُم لَشَ طــ *إِنَّ ســنْ أَع ــا م اتَّقــی یفَأَم ــنی *و سقَ بِالْحــد ص و*   ــرُه سنُیفَس
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تـا،   حمیـري، بـی  : ك.ر.(سبب نزول این آیـات را بیـان کـرده اسـت    ) 6ـ 3: لیل(»للْیسري
  )156ص

                
  ذکر معنی مفردات آیات                        . 2ـ4

اهمیـت  . باشـد  فهم مفردات آیات آن مـی  ،قرآن کریمتردید یکی از لوازم تفسیر  بی
اي است که راغب اصفهانی فهم معـانی مفـردات آیـات را از نیازهـاي      این علم به اندازه

برخی ) 54ق، ص1412راغب اصفهانی، .(دانسته است قرآن کریماولیه براي طالبان فهم 
یق و صحیح را مبنی بر فهم دق قرآن کریمحکام و آداب اق، معارف، ینیز استفاده از حقا

تأمل در روایات تفسـیري  ) 5، ص1 ش، ج1360مصطفوي،.(اند مفردات آیات آن دانسته
بیانگر این مطلب است که یکی از امور مورد توجه آن حضرت در تفسـیر   ،)ع(امام رضا

هـاي مختلـف    ه ذکر معنی مفردات آیات بوده است که ایشان به شـیو  ،قرآن کریمآیات 
  :کنیم در اینجا به برخی از این موارد اشاره می. به این مهم پرداخته است

 
  تعیین مفردات به استناد آیات . 1ـ2ـ4

بـلْ طَبـع   ...«ۀ بقره را به استناد آی ةسور 7 ۀدر آی »خَتَم« در روایتی معنی )ع(امام رضا
بیـان کـرده    »طبـع بـر قلـوب کفـار    «) 155 :نسـاء (»ه علَیها بِکُفْرِهم فَال یؤْمنُـونَ إِالَّ قَلـیالً  اللَّ

فرقـان   ةسـور  67 ۀدر آیـ » قواماً« معنیهمچنین ) 123، ص1ق، ج1378بابویه،   ابن.(است
متاعـاً بِـالْمعرُوف حقـا علَـی      الْموسعِ قَدره و علَـی  الْمقْتـرِ قَـدره     علَی...« را به استناد آیات

بیـان کـرده    )7: طـالق (»...و ال یکَلِّف اللَّه نَفْسـاً إِلَّـا مـا آتاهـا    ...« و) 236: بقره(»الْمحسنینَ
  )556، ص21ق، ج1409عاملی،  حر /54ص، 4ش، ج1365کلینی، .(است
  
 بیان وجه تسمیه. 2ـ2ـ4

وجـه   ،در برخی از روایات بـه منظـور تبیـین برخـی از مفـردات آیـات       )ع(امام رضا 
را  »اولـوالعزم «ۀ ایشان در روایتی وجه تسـمی  ،نمونه براي. ها را بیان کرده استآن ۀتسمی

وجه  ،در روایت دیگري) 122، ص1تا، ج بابویه، بی  ابن: ك.ر(احقافسورة  35در آیۀ 
ۀ و در روایت دیگري وجه تسـمی ) 133، ص16ق، ج1404مجلسی، : ك.ر(»أُمی«ۀ تسمی

  )138ش، ص1361بابویه،   ابن: ك.ر.(را بیان کرده است »ابلیس«
  
  بیان مراد از مفردات .3ـ2ـ4
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ماننـد  . مراد از مفردات آیات را بیان کـرده اسـت   ،در برخی از روایات )ع(امام رضا
ابتَدعوها ما کَتَبناها علَیهِم إِالَّ ابتغاء رِضْوانِ و رهبانیۀً ...«ۀ در آیـ  »رهبانیۀً«شان روایتی که ای

  )120ص، 2ش، ج1365طوسی، .(نماز شب دانسته است را) 27: دحدی(»... اللَّه
إِلَیـه یصـعد الْکَلـم الطَّیـب و الْعمـلُ      ...«در » الْکَلم الطَّیب«از مراد  ،در روایت دیگري

رْفَعی حالرا قول ) 10: فاطر(»...هالص»   یفَتُـهخَل و ه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه محمد رسولُ اللَّه علی ولی اللـَّ
اللَّه خُلَفَاء خُلَفَاؤُه قّاً و469ق، ص1409، حسینی.(دانسته است »ح(  

  
  بیان مصداق تبیین آیات از راه. 3ـ4

تبیـین آیـات از راه بیـان مصـداق      ،)ع(رضـا  هـاي تفسـیري امـام    یکی دیگـر از گونـه  
  :رسد ذکر دو نمونه از این روایات ضروري به نظر می. باشد می

  ـ مصادیق کبائرالف
 »...إِنْ تَجتَنبـوا کَبـائرَ مـا تُنْهـونَ عنْـه     «ۀ در روایتی بـه منظـور تفسـیر آیـ     )ع(امام رضا

ها، شرب خمر، قتل نفس، عقـوق   بترا عبادت ) گناهان کبیره(مصادیق کبائر )31:نساء(
عیاشـی،  .(والدین، قذف المحصنات، فرار از نبرد و خوردن مال یتـیم ذکـر کـرده اسـت    

  )238، ص1ق، ج1380
  

  ـ مصادیق میسر ب
و هر آنچه با آن قمـار   »اربعه عشر«، »نرد«، »شطرنج« در روایت دیگري )ع(امام رضا

 /435، ص6ش، ج1365کلینـی،  .(اسـت دانسـته  ) 89: مائـده (»میسـر «شود را از مصـادیق  
  ) 339، ص1ق، ج1380عیاشی، 

گویاي این مطلب اسـت کـه برخـی از     ،)ع(تأمل بیشتر در روایات تفسیري امام رضا
باشـد، متناسـب بـا مقتضـیات و      مطالب تفسیري ایشان که ناظر به بیان مصادیق آیات می

در واقع چنـین  . ه استبیان شد اسالمیۀ شرایط سیاسی، اجتماعی، مذهبی آن روز جامع
در بیـان مصـادیق آیـات     )ع(تأثیر قابل توجهی در رویکرد تفسـیري امـام رضـا    ،شرایطی

  :مکنی میشاره اعا به چند نمونه از این روایات براي نشان دادن این مد. داشته است قرآن
ضـاً حسـناً   مـنْ ذَا الَّـذي یقْـرِض اللَّـه قَرْ    «ۀ در روایتی در تفسـیر آیـ   )ع(امام رضا ـالف

رٌ کَرِیمأَج لَه و لَه فَهضاعقَۀِ     «: فرموده اسـت ) 11:حدید(»فَی لَـۀِ الْفَسـوی د لَۀُ الْامـام فـ صـ.« 
  )302، ص8ش، ج1365کلینی، (
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حاکمان فاسق، نیاز بـه تـأمین مـالی و     ۀمذکور به خوبی سلط ۀبیان این مصداق از آی
دهد، درحالی که ظاهر ایـن   در آن زمان نشان میرا  )ع(لزوم ارتباط مردم با امام معصوم

  . بیانگر این مطلب نیست ،آیه
  مذَبذَبِینَ بـینَ ذلـک ال إِلـی هـؤُالء و ال إِلـی      «ۀ آی ةدر روایتی دربار )ع(امام رضا ـب
کشـی،  .(واقفیـه نـازل شـده اسـت    دربـارة  ) هاین آیـ (« :فرموده است )143: نساء(»...هؤُالء
  )462ش، ص1348

و قالَت الْیهود ید اللَّه مغْلُولَۀٌ غُلَّت أَیدیهِم و لُعنُوا بِما «ۀ نزول آی ،در روایت دیگري نیز
شاءی فقُ کَینْفوطَتانِ یسبم داهلْ یچـرا  . واقفیه دانسـته اسـت  ة را دربار) 64: مائده(»...قالُوا ب

هـا پاسـخ داد   نیست که خداونـد بـه آن   )ع(فرها گفتند امامی بعد از موسی بن جعکه آن
ش، 1348کشـی،  (اسـت  »امـام «م، در باطن قرآن کری »دی«و مراد از  »بلْ یداه مبسوطَتانِ«

به وجود آمـده و ایـن    )ع(پس از شهادت امام کاظم »واقفیه« ۀدر حالی که فرق) 457ص
بـر ایـن   . شـده اسـت  یهـود نـازل    ةسال پیش از صدور این روایت دربار 150آیه بیش از

ۀ مـذکور بـه   شود کـه بیـان ایـن مصـداق از آیـ      در این روایت به خوبی دیده می ،اساس
  .واقفیه بوده که در آن دوران در حال گسترش بوده است منظور رد فرقۀ

) 13: حجـرات (»...اللَّه أَتْقـاکُم إِنَّ أَکْرَمکُم عنْد...«ر در روایتی در تفسـی  )ع(امام رضا ـج
ۀً «: فرموده اسـت  یـتَق کُم16ق، ج1409حرعـاملی،   /258، ص1ق، ج1371برقـی،  (»أَشَد ،

  ) 212ص
اسـت کـه در    بیانگر شرایط زمانی آن امـام  ،به عنوان مصداقی از این آیه »تقیه«ان بی

تـأثیر   ،بـر ایـن اسـاس   . براي شیعیان امري ضروري بـوده اسـت   »تقیه« آن دوران حساس
در رویکــرد تفســیري امــام  ،مســتقیم شــرایط سیاســی، اجتمــاعی و مــذهبی در آن زمــان

  .به خوبی نمایان است )ع(رضا
  
  تبیین آیات از راه بیان قیدهاي توضیحی. 4ـ4

دیـده   )ع(که در روایات تفسیري امام رضا قرآن کریمهاي تفسیر  ه یکی دیگر از شیو
تبیین آیات از طریق بیان قیدهاي توضـیحی اعـم از جـار و مجـرور،  قیـد و یـا        ،شود می

. علــت برخــی از افعــال و عبــارات موجــود در آیــات و توضــیحاتی از ایــن قبیــل اســت 
م موجـود  ی در فهم بهتر آیات و دفع تـوه مهم تردید، ذکر چنین مواردي نقش بسیار بی

  .  دارد کریم قرآندر برخی از آیات 
  : عا استبیانگر این مد )ع(از روایات تفسیري امام رضانیز  دو نمونه
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فَمنْ یرِد اللَّه أَنْ یهدیه یشْرَح صـدره  « ۀآی ةدر پاسخ به سؤالی دربار )ع(امام رضا ـالف
) 125 :انعـام (»...یصعد فی السـماء للْإِسالمِ و منْ یرِد أَنْ یضلَّه یجعلْ صدره ضَیقاً حرَجاً کَأَنَّما 

م، قیدهایی در ضمن این آیه بیان به منظور دفع این توه ،شعار داشتهاکه در ظاهر به جبر 
جنتـه   یبإیمانه فی الدنیا إلـ (فَمنْ یرِد اللَّه أَنْ یهدیه«: ها از این قرار استدکرده که این قی

بـه و السـکون إلـی  مـا      الثقۀللتسلیم هللا و (صدره للْإِسالمِ یشْرَح) اآلخرةو دار کرامته فی 
 اآلخـرة عن جنته و دار کرامته فـی  (و منْ یرِد أَنْ یضلَّه) لیهاوعده من ثوابه حتی  یطمئن 

دره ضَـیقاً حرَجـاً     )لکفره به و عصیانه له فی الـدنیا  لْ صـ عـجفـی کفـره و     (ی حتـی یشـک
کَأَنَّما یصعد فی السماء کَذلک یجعلُ اللَّه الـرِّجس  ) اد قلبه حتی  یصیریضطرب من اعتق

ایشان هدایت الهی را بـه دلیـل ایمـان در انسـان و      ،این اساس بر ». علَی  الَّذینَ ال یؤْمنُونَ
، 1ج ق،1378بابویـه،    ابـن .(اضالل وي را به دلیل کفر و عصیان وي در دنیا دانسته است

  )131ص
و دفـاع   )ع(م ضاللت حضـرت موسـی  در روایتی به منظور دفع توه )ع(امام رضا ـب

که حضرت موسـی    )20:شعرا(»قالَ فَعلْتُها إِذاً و أَنَا منَ الضَّالِّین«ۀ آی ةاز عصمت وي دربار
عـن الطریـق   «د را مقید به قیـ  »ضالین« ،به صراحت اقرار کرده که از گمراهان بوده است

از  )ع(دانسـته اسـت، بـه ایـن معنـا کـه حضـرت موسـی         »من مدائنک مدینۀلی ابوقوعی 
 هـاي گمراهان نبوده است بلکه راه را گم کرده و به صورت اتفاقی وارد یکـی از محلـه  

أَلَـم  « ۀآیـ ة دربـار  همچنـین . و در آنجا ماجراي قتـل آن قبطـی رخ داده اسـت    شهر شده
و «ۀ آی بارةو در »لیک الناسا ألم یجدك وحیدا فآوي« : فرموده است »یجِدك یتیماً فَآوي
دي «ة دانسـته و دربـار   »عنـد قومـک  «را مقید به  »ضَالا«، »وجدك ضَالا فَهدي فرمـوده    »فَهـ

: فرمـوده اسـت   »وجـدك عائلًـا فَـأَغْنی    و«ۀ آیـ  و دربارة» لی معرفتکاأي هدیهم « :است
آن  ،بر ایـن اسـاس  ) 48، ص4 ق، ج1415حویزي، (».دعاءك مستجاباأغناك بأن جعل «

نبیا دفاع کرده ات پرداخته و از عصمت ابه تبیین این آی ،حضرت با بیان قیدهاي مذکور
  .است

از قبیـل  ، قرآن کریمناگفته نماند ذکر چنین مواردي در میان الفاظ و عبارات آیات 
نی بر جزء آیه و کالم الهی دانستن این ري مبمتنی است و هرگونه تصوتوضیحات برون

ـ     دقتی و سـطحی  ناشی از بی ،موارد از خطـر   قـرآن مـتقن صـیانت    ۀنگـري اسـت و بـا ادلّ
  .مردود خواهد بود اي در این بارهوجود هر نوع شائبه تحریف

  
 تعیین مرجع ضمیر. 5ـ4
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تعیین صحیح مرجع ضمیر نیز از دیگر عواملی است که موجب فهم صحیح از آیات 
. انجامـد  می قرآنشود و تشخیص نادرست در این امر به فهم نادرستی از آیات  می قرآن

ـ «ۀ مانند آیـ  م یرُنا فَنُجنَص مهوا جاءبکُذ قَد مظَنُّوا أَنَّه لُ والرُّس أَستَیتَّی إِذَا اسال  ح و نْ نَشـاء
 کـه مـأمون عباسـی گمـان کـرده کـه قیـد       ) 110:یوسـف (»یرَد بأْسنا عنِ الْقَومِ الْمجـرِمینَ 

م «م در هـ و  »ظَنُّوا«واو در بوده و ضمیر  »لرسمن ال« ،»استَیأَس الرُّسلُ« لُ «بـه   »أَنَّهـ الرُّسـ« 
در عصمت و یقـین رسـوالن الهـی     ،مبارکه ۀوي بر اساس این خوانش از آی. گردد برمی

لُ  «با ذکر قید صحیح براي  )ع(لکن امام رضا. تردید کرده است الرُّسـ أَستَی و تعیـین  » اسـ
ایشان در تفسـیر ایـن آیـه، قیـد     . م را مردود دانسته استمرجع ضمیر، این توه»  أَستَی اسـ

» مهـ ر و مرجع ضـمی  »قوم«را  »ظَنُّوا«دانسته و مرجع ضمیر واو در  »من قومهم«را » الرُّسلُ
إِذَا اسـتَیأَس   یحتَّ«ه را به صورت و این آی دانسته »الرُّسلُ« ،را »کُذبوا«در  واوو  »أَنَّهم«در 

 .تـالوت کـرده اسـت   » الرُّسلُ من قومهم و ظن قومهم أن الرسل قد کذبوا جاء الرسل نصرنا
  )217، ص3 ق، ج1416بحرانی، (

  
  نوع خطابتوجه به . 6ـ4

است کـه   )ع(هاي تفسیري امام رضا یکی دیگر از گونه ،تعیین نوع خطاب در آیات
موجـب تردیـد در عصـمت     ،قـرآن کـریم  بی تـوجهی بـه ایـن امـر در برخـی از آیـات       

و لَقَـد  «، )43: توبـه (»...عفَا اللَّه عنْک لـم أَذنْـت لَهـم   «ات شود مانند آی می )ص(پیامبراکرم
 یـرینَ   أُوحـنَ الْخاسلَتَکُـونَنَّ م و لُکمطَنَّ عبحلَی نْ أَشْرَکْتلَئ کلنْ قَبإِلَی  الَّذینَ م و کإِلَی« 

 )ع(امـام رضـا  ) 74: سراءا(»و لَو ال أَنْ ثَبتْناك لَقَد کدت تَرْکَنُ إِلَیهِم شَیئاً قَلیالً«و ) 65 :زمر(
إیـاك  «نوع خطاب در ایـن آیـات را از نـوع     )ص(ول خدابه منظور دفاع از عصمت رس

بحرانــی،  /202ص، 1ق، ج1378بابویــه،   ابــن.(دانســته اســت »أعنــی و اســمعی یــا جــاره
ابن عباس در روایتـی بـه وجـود ایـن     ) 18ق، ص1404 جزائري، /778، ص2 ق، ج1416

رازي،    فخرالـدین  /119صتـا،   الهدي، بی علم.(اشاره کرده است قرآننوع از خطاب در 
  )112ق، ص1406

نزل القـرآن بإیـاك أعنـی و اسـمعی یـا      «: نیز در روایتی فرموده است )ع(امام صادق
  )10، ص1ق، ج1380عیاشی، /631ص، 2ش، ج1365کلینی، (».جارة

: نویسـد  این نوع از خطـاب ذیـل روایـت مـذکور مـی      ةمحمد صالح مازندرانی دربار
 ،به عبـارت دیگـر   .تعریض نازل شده استبه نحو  قرآنو یا خود  قرآنبرخی از آیات «

متوجه کردن خطاب به مخاطب  است، درحالی که مراد از خطاب شـخص   ،مراد از آن
  )81، ص11تا، ج مازندرانی، بی(».باشد خطاب می ۀدیگري است که او شایست
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بـر ایـن اسـاس خطـاب متوجـه      « :نویسـد  شیخ طوسی نیز پس از نقل این روایـت مـی  
، 10تـا، ج  طوسـی، بـی  (».باشـد  امـت ایشـان مـی    ،لکـن مـراد از خطـاب    ،بوده )ص(امبرپی

  )28ص
 
  تفسیر قرآن به قرآن . 7ـ4

اسـت چـرا کــه    قــرآنخـود   ،قـرآن کـریم  تــرین منبـع بـراي تفســیر    تردیـد مـتقن   بـی 
ض و ینْطقُ بعضُه بِـبعضٍ و یشْـهد بعضُـه علَـی      «: فرمود قرآندرباره  )ع(امیرالمؤمنین عـب« 

دهـد کـه برخـی از     نشـان مـی   ،قـرآن کـریم  تأمـل در آیـات    )192تا، ص سیدرضی، بی(
در حالی که همان مطالب در  ،دهات به صورت مبهم و مجمل آممطالب در برخی از آی

آیات دیگري به صورت مفصخـود را   قـرآن  ،عـالوه بـر ایـن    .ن بیان شده اسـت ل و مبی
»کُلِّ شَییاناً لبت القرآن یفسر بعضه بعضا«سخن معروف . است معرفی کرده) 89 :نحل(»ء« 

  )22، ص2ق، ج1419معرفت، .(است قرآنبه  قرآننیز ناظر به روش تفسیري 
در  کـه  شـود  دیـده مـی   )ع(در روایات تفسیري امام رضـا  قرآنبه  قرآنروش تفسیر 

  :کنیممی کر دو نمونه از این روایات اکتفااینجا به ذ
إِلَـیهِم فَسـئَلُوا أَهـلَ      و ما أَرسلْنا قَبلَک إِالَّ رِجاالً نُـوحی « ۀآی ةدربار )ع(امام رضا ـالف 

لَ الـذِّکْرِ  «به منظور اثبات این مطلـب کـه مـراد از    ) 7: نبیاا(»الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُم ال تَعلَمون أَهـ«، 
آن حضـرت  . استفاده کـرده اسـت   قرآنبه  قرآنباشد، از روش تفسیر  می )ع(اطهار ۀائم

 »...قَد أَنْزَلَ اللَّه إِلَیکُم ذکْـرا رسـولًا یتْلُـوا علَـیکُم آیـات اللَّـه مبینـات       ...«ات با استناد به آی
ذکـر تعبیـر شـده اسـت،     بـه عنـوان    )ص(که در این آیات از رسول خـدا  )11ـ10:طالق(

  )239، ص1ق، ج1378بابویه،   ابن.(عرفی کرده استم »أَهلَ الذِّکْرِ«ة خویش را از زمر
 »...یوصیکُم اللَّه فی أَوالدکُم للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَیینِ« ۀآی ،ایشان در روایت دیگري ـب

ـ «ۀ را به کمک آی) 11:نساء( بعـضٍ و    یالرِّجالُ قَوامونَ علَی  النِّساء بِما فَضَّلَ اللَّه بعضَهم عل
 هِمـوالنْ أَم2ق، ج1405راونـدي،   قطـب .(تفسـیر کـرده اسـت   ) 34: همـان (»...بِما أَنْفَقُوا م ،

  )95، ص26ق، ج1409حرعاملی،  /359ص
  
  تفسیر قرآن به سنت. 8ـ4

ــرین و   ــی از بهت ــروريیک ــرین راهض ــناخت  ت ــاي ش ــرآنه ــنت   ،ق ــه س ــیر آن ب تفس
یکـی از منـابع علـم تفسـیر و اصـول      ، )ع(در واقـع سـنت معصـومان   . اسـت  )ع(معصومان

بـر اسـاس    )ع(عتـرت طـاهرین  . بررسی و تحقیق براي دستیابی بـه معـارف قرآنـی اسـت    
ـ  قرآنهمتاي  ،حدیث متواتر ثقلین بـدون دیگـري   ،ک بـه یکـی از آن دو  بوده که تمس، 
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عتصـام بـه   ا ،و بـراي دسـتیابی بـه دیـن کامـل     از این ر ،مساوي با ترك هر دو ثقل است
  )132، ص1ش، ج1379جوادي آملی، .(ک به دیگري باشدباید همراه با تمسهرکدام 

است و روایات تفسـیري ایشـان یکـی     )ع(اگرچه خود یکی از اهل بیت) ع(امام رضا
آیـد، عـالوه بـر بیـان مطالـب تفسـیري       به شمار می کریم قرآناز منابع متقن براي تفسیر 

کـرده   نقـل  قـرآن و اجداد طـاهرینش را در تفسـیر آیـات     ات آبابرخی از روای ،خویش
  :برخی از این روایات از این قرار است. است

طــاهرینش از  يروایتـی از آبـا   ،حمــد ةبـه منظــور تفسـیر سـور    )ع(امــام رضـا  ــ الـف 
 التفسیرالمنســوب الــی االمــام(.در تفســیر ایــن ســوره نقــل کــرده اســت  )ع(امیرالمــؤمنین

   )30ق، ص1409، )ع(العسکري 
موته إِالَّ دابۀُ   فَلَما قَضَینا علَیه الْموت ما دلَّهم علی « ۀآن حضرت به منظور تفسیر آی ـب

أَتَهنْسضِ تَأْکُلُ مع(پدر و جـد خـویش از امـام بـاقر     ۀروایتی را به واسط )14: سبأ(»...الْأَر( 
  )38ص، 2ق، ج1404قمی، .(این آیه نقل کرده است ةدربار
أَنْ أَشْـکُرَ    فَتَبسم ضاحکاً منْ قَولهـا و قـالَ رب أَوزِعنـی   « ۀایشان به منظور تفسیر آی ـج

ــی ــک الَّت ــدي   نعمتَ ــی وال ــی و عل ــت علَ مــه واســطۀ روایتــی) 19: نمــل(»... أَنْع ــدر  را ب پ
 /72ص، 1تــا، ج بابویــه، بــی  ابــن.(نقــل کــرده اســت  )ع(از امــام صــادق )ع(بزرگــوارش

  )368ق، ص1404جزائري، 
روایتـی از امـام   ) 8: تکـاثر (»ثُم لَتُسئَلُنَّ یومئذ عنِ النَّعیمِ«ۀ ایشان به منظور تفسیر آی ـ   د

  )128، ص2ق، ج1378بابویه،   ابن.(نقل کرده است )ع(صادق
 
  قرآن کریمتفسیر موضوعی . 9ـ4

ایشـان در  . اسـت  )ع(هـاي تفسـیري امـام رضـا     یکی دیگر از گونـه  ،تفسیر موضوعی
ن مطلـب  به منظور اثبات ای ،پاسخ به سؤال دانشمندان خراسان و عراق در مجلس مأمون

ثُم أَورثْنَا الْکتاب الَّذینَ اصطَفَینا منْ «ۀ در آی »ذینَ اصطَفَینا منْ عبادناالَّ«که مراد خداوند از 
عترت ) 32: فاطر(»...ا فَمنْهم ظالم لنَفْسه و منْهم مقْتَصد و منْهم سابِقٌ بِالْخَیرات بِإِذْنِ اللَّهعبادن

خداوند عالوه بر بطون آیات، اصـطفاء را در دوازده مـورد   «: فرماید ، می بوده )ص(پیامبر
در ادامـه بـه تفسـیر ایـن موضـوع در مـوارد مـذکور        . تفسیر کـرده اسـت   قرآناز آیات 

کـرده   بـه روشـنی بیـان    )ع(اهـل بیـت   ةپرداخته و به ترتیـب داللـت آن آیـات را دربـار    
  ) 228ق، 1383طبري،  /425ق، 1404ابن شعبه حرانی، .(است

 
  تأویل آیات . 10ـ4
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، مـراد از  عبـارت دیگـر   بـه  .به معنی برگردانیـدن بـه اصـل اسـت     ،اولتأویل از مادة 
ها به مقاصدي که از جانب گوینده اراده شده، ارجاع دادن کلمات و مفاهیم آن ،تأویل

قـرآن  ) 19، ص1ش، ج1380،  مصـطفوي  /99صق، 1412راغـب اصـفهانی،   .(باشـد  می
و ما یعلَم تَأْویلَه ...« :دانسته است اسخان در علمرل را مختص به خدا و علم به تأوی کریم

 ،»راسخان در علـم «ات، در بسیاري از روای) 7: آل عمران(»...إِالَّ اللَّه و الرَّاسخُونَ فی الْعلْم
 /451ص، 2ق، ج1404قمـی،   /203صق، 1404صـفار،  .(انـد  معرفی شـده  )ع(ائمه اطهار

  ) 421، ص4ق، ج1379ابن شهرآشوب ، / 415، ص1ش، ج1365کلینی، 
بـه شـمار    )ع(تفسـیري امـام رضـا   ات تأویل در روایـ  اي از، نمونهتأویل آیات متشابه

کَلَّـا إِنَّهـم عـنْ ربهِـم یومئـذ      « ۀبـه منظـور تأویـل آیـ     )ع(امـام رضـا   ،نمونـه  رايب .آید می
و «ۀ در تقـدیر گرفتـه و در آیـ    »ربهم«را پیش از  »ثواب«کلمۀ ) 15 :مطففین(»لَمحجوبونَ

 لَکالْم و کبر اجاءفا صفش از را  پی »امر«) 22: فجر(»ص»کبنْظُرُونَ إِالَّ «ۀ و در آی »رلْ یه
ه «را پـس از   »بالمالئکـه «) 210:هبقـر (»...ظُلَلٍ مـنَ الْغَمـامِ    أَنْ یأْتیهم اللَّه فی در تقـدیر   »اللـَّ

ــ تــوه ،بــر ایــن اســاس. گرفتــه اســت ــد ســبحان از ایــن آیــات دف ع م جســمانیت خداون
پـس   ،القـرآن  مواهب الرحمان فی تفسیر سندةنوی) 13ش، ص1361بابویه،   ابن.(شود می

حادیـث سـخنی بهتـر از حـدیث امـام      ادر «: نویسـد  از ذکر این روایت در تفسـیرش مـی  
 موســوي.(صـادر نشـده اسـت    ،در تأویـل ایـن آیــه کـه از آیـات متشـابه اســت      )ع(رضـا 

  )253، ص3 ق، ج1409سبزواري،  
  
  بطون آیاتبیان . 11ـ4

تعبیـر   »بطون قـرآن «دارد که از آن به  نیزباطنی  یظاهري، معان نیاعالوه بر مع قرآن
: فرموده اسـت  در روایتی )ع(امام باقر) 323، ص4  ش، ج1374مکارم شیرازي، .(شود می

لکن ) 300، ص2ق، ج1371برقی، (»إن للقرآن بطنا و للبطن بطنا و له ظهر و للظهر ظهر«
ممکـن نیسـت و هـیچکس     )ع(پیامبر و امامان معصـوم  يبطون آیات جز براپی  بردن به 

ش، 1374مکارم شیرازي، .(حق ندارد چیزي به عنوان باطن آیه از پیش خود مطرح کند
  )360، ص24 ج

دهد که ایشان همچون دیگـر   نشان می )ع(تأمل و دقت در روایات تفسیري امام رضا
پرداختـه   قـرآن کـریم  بطـون برخـی از آیـات    به بیـان  ات در برخی از روای )ع(معصومان

  :کنیم کتفا میات اهایی از این رواینجا به ذکر نمونهدر ای. است
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ـ   یأَنْ تَقُولَ نَفْـس یـا حسـرَت   « ۀآی ةدربار )ع(امام رضا ـالف جنْـبِ    مـا فَرَّطْـت فـی     یعل
56: زمر(»...اللَّه (نْبِ اللَّه،«: فرموده استامیرالمؤمنین مراد از ج)پـس از او   يو اوصـیا  )ع
  )62ق، ص1404صفار، (».باشد می

) 16 :نحـل (»و عالمات و بِالنَّجمِ هم یهتَـدونَ « ۀآی ةایشان در روایت دیگري دربار ـب
 .اسـت  )ص(م و مـراد از نجـم، رسـول خـدا    هسـتی ) اهل بیـت (ما ،عالمات«: فرموده است

  )257ق، ص1409ی، حسین(
مـورد  ) 24: صـافات (»و قفُوهم إِنَّهم مسؤُلُونَ« ۀآیـ  ةدر روایت دیگري دربارایشان ـ ج

  )59، ص2ق، ج1378بابویه،   ابن.(دانسته است )ع(والیت حضرت علی ،سؤال را
ــأْمرُکُم أَنْ تُــؤَدوا الْأَمانــات إِلــی« ۀآیــ ةدر روایتــی دربـار  )ع(امــام رضــا ــ د ی إِنَّ اللَّــه  
دانسـته   )ع(مراد از امانت را امامت و اهل امانت را امامان از آل محمد )58: نساء(»...أَهلها
  )140ق، ص1409، حسینی /249ص، 1 ق، ج1380عیاشی، .(است

قـرآن  با تأمل در این روایات و روایاتی از این قبیل که بیانگر بطون برخـی از آیـات   
توجـه   ،از بیان بطون آیـات  )ع(رسد که غرض اصلی امام رضا به نظر می ،باشد میکریم 

و تبیین شأن و منزلت رفیع ایشان بوده  )ع(والیت و امامت معصومان ئلۀدادن مردم به مس
  .است
  
 تبیین آیات االحکام. 12ـ4

ات در برخــی از روایـات بــه تبیـین آیــ   )ع(نیــز ماننـد دیگــر معصـومان   )ع(امـام رضـا  
 :کنیم می ات اکتفااین روایدر اینجا به ذکر دو نمونه از . حکام پرداخته استاال

ة سـور  49 ۀپیرامـون آیـ   ،در روایتی به محمد بن ابـی نصـر بزنطـی    )ع(امام رضا ـالف
و در  »چهـار رکعـت پـس از مغـرب    «: فرمـوده اسـت   »و منَ اللَّیلِ فَسبحه«ر سیطور در تف

ق، 1404مجلسـی،  (».دو رکعت پیش از نماز صبح«: فرموده است »و إِدبار النُّجومِ«تفسیر 
  )88، ص84ج

ثُم لْیقْضُوا تَفَثَهم و لْیوفُوا نُـذُورهم و  « ۀایشان در روایت دیگري به منظور تبیین آیـ  ـب
پرداختـه اسـت کـه مـراد از آن را     » تفـث «به شـرح واژة  ) 29: حج(»لْیطَّوفُوا بِالْبیت الْعتیق

، 4ش، ج1365کلینـی،  .(دانسته اسـت  »م عنهحراظفار و طرح الوسخ و طرح االتقلیم اال«
 )485، ص2ق، ج1413بابویه،   ابن /504ص

حکـام بـه علـت تشـریع برخـی از      ات االبه منظور تبیین بهتر برخی از آی )ع(امام رضا
اي از ایشان به محمد بن سنان که حضرت در آن بـه   مانند نامه. احکام اشاره کرده است

ماتی همچون قتل نفس، عقوق والدین، زنا، قذف محصـنات، خـوردن   علت تحریم محرّ



57 
 

 ابـن  :ك.ر.(مال یتیم، فرار از میدان نبرد، تعرب پس از هجرت و ربا اشاره کـرده اسـت  
  )565ص، 3ق، ج1413بابویه،  

   
  قرآن کریمهاي ذکر جزئیات داستان. 13ـ4

 قـرآن . جزئیـات آن بپـردازد   ۀها بنا ندارد که به ذکـر همـ  ان داستاندر بی قرآن کریم
مانند کتـب تـاریخ و بیـان     ،هاي خود کتاب تاریخ نیست و منظورش از نقل داستان اصالً

ی ریخته است الهی که در قالب وح یسرایی نیست، بلکه کالم تاریخ و سرگذشت قصه
هاي سالمت است، و به همین رضوان خدا و راه يهدایت خلق به سو ،و منظور آن شده

اي را با تمام جزئیات آن نقل نکرده، و از هـر داسـتان، نکـاتی     که هیچ قصهجهت است 
اي اسـت و یـا سـودي     حکمـت و موعظـه   ةمل، دقت و یا آموزندأعبرت، ت ۀچند که مای

، 13 و ج 308، ص2 ق، ج1417طباطبــایی، .(نقــل کــرده اســت ،دیگــر از ایــن قبیــل دارد
کمک بسیاري در فهـم بهتـر    یمقرآن کرهاي ، لکن آگاهی از جزئیات داستان)291ص

، قـرآن قصـص   ةدربـار  )ع(هاي تفسیري امام رضـا  یکی دیگر از گونه. کند می آنآیات 
   :نمونه برخی از این روایات از این قرار است براي. باشد ذکر برخی از جزئیات آن می

به تفصیل به ذکـر   ،کهف ةاز سور  82تا  60در روایتی ذیل آیات )ع(امام رضا ـالف
  )38، ص2ق، ج1404قمی، .(پرداخته است )ع(جزئیات داستان موسی و خضر

و اتْلُ علَیهِم نَبأَ الَّـذي آتَینـاه   « ۀدر روایت دیگري به منظور تبیین آیـ  )ع(امام رضا ـب
ات داسـتان  به بیان جزئی) 175: اعراف(»آیاتنا فَانْسلَخَ منْها فَأَتْبعه الشَّیطانُ فَکانَ منَ الْغاوینَ

  )249، ص1ق، ج1404قمی، .(پرداخته است بلعم بن باعورا
  »و شَرَوه بِثَمنٍ بخْسٍ دراهم معدودةٍ و کانُوا فیه منَ الزَّاهدین« ۀآی ةایشان دربار ـج

درهم ها را بیست تعداد درهم )ع(در روایت ابن ابی نصر بزنطی، امام رضا) 20:یوسف(
  )129ق، ص1409راوندي،    قطب.(ذکر کرده است

سـرائیلیات نیـز آمـده    در ا قرآن کریمهاي ات داستانناگفته نماند بیان برخی از جزئی
از مصـادر اهـل    غالبـاً  ،آمیـز ف و وهـن با این تفاوت که این روایـات بسـیار ضـعی    ،است

کعـب   ،بـن سـالم   عبـداهللا همچـون   افـرادي  ۀاز ناحیـ ) ویـژه از مصـادر یهـودي   به(کتاب
ور ضربه زدن بـه اسـالم   به منظ هاحبار، وهب بن منبه، تمیم بن اوس داري و امثال ایناال

ق، 1405ذهبـی،  (.و به تدریج در کتب تفسیري و حـدیثی نفـوذ کـرده اسـت     جعل شده
  )20ـ 19ص

  
  استناد به آیات در روایات . 14ـ4
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یکـی   ،پس از بیان برخی از مطالب در روایات گوناگون قرآن کریماستناد به آیات 
این امر عـالوه  . است قرآن کریمدر تبیین آیات  )ع(هاي تفسیري امام رضا دیگر از گونه

خـود نـوعی تفسـیر     ۀبـه نوبـ   ،گـردد  که سبب تأیید و صحیح دانستن آن مطالب مینبر ای
شود کـه   مخاطبان منتقل می ها از آن آیات به چراکه برخی از پیام؛ شود شمرده می قرآن

 :عا استشاهد این مد ،از این روایات ۀ زیردو نمون. شود موجب فهم بهتر آن آیات می

در روایتی مؤمن حقیقی را داراي سه خصلت از سنت خدا، پیامبر  )ع(امام رضا ـالف
ایـن  و به منظور بیان ) ها کتمان سر، مدارا با مردم و صبر در سختی(و ولی او دانسته است
 »...مـنْ رسـولٍ    غَیبِه أَحداً إِلَّا منِ ارتَضی   عالم الْغَیبِ فَال یظْهِرُ علی «ۀ سه خصلت به سه آی

و « و) 199: عـراف ا(»خُذ الْعفْـو و أْمـرْ بِـالْعرْف و أَعـرِض عـنِ الْجـاهلینَ      «، )27ـ 26: جن(
، 1ق، ج1403بابویـه،    ابن.(استناد کرده است) 177: هبقر(»...رَّاءالصابِرِینَ فی الْبأْساء و الضَّ

  )85ق، ص1385طبرسی،  /82ص
ترین حـالی کـه بنـده نسـبت بـه      نزدیک«: ایشان در روایت دیگري فرموده است ـب

و ...:ن سخن خداوند است که فرمـود حالتی است که در سجده است و ای ،خداوند دارد
  )7، ص2ق، ج1378بابویه،  ابن /265ص، 3ش، ج1365کلینی، (»1اسجد و اقْتَرِب

  
 بیان چرایی مطالب در برخی از آیات. 15ـ4

بیـان چرایـی برخـی از مطالـب در      ،)ع(دیگري از روایـات تفسـیري امـام رضـا     ۀگون
قـرار   قـرآن کـریم  ف یـ این امـر بـه نـوعی در راسـتاي بیـان ظرا     . است قرآن کریمآیات 

  :ذکر دو نمونه از چنین روایاتی بیانگر این مطلب است. گیرد می
سـتَّۀِ أَیـامٍ و     و هو الَّذي خَلَقَ السماوات و الْأَرض فی« ۀدر تفسیر آیـ  )ع(امام رضا ـالف

عـالوه بـر ذکـر برخـی از     )  7 :هـود (»...کانَ عرْشُه علَی الْماء لیبلُـوکُم أَیکُـم أَحسـنُ عمـالً    
ابتدا علت قـرار دادن عـرش    :علت سه مطلب را در این آیه بیان کرده است ،توضیحات

هـا و زمـین در شـش    ان علت خلقت آسـمان سپس به بی ،الهی بر روي آب را بیان کرده
 ابـن .(یکی از علل خلقت انسـان را امتحـان دانسـته اسـت     ،و در انتها ،روز پرداخته است

  )412، ص2ق، ج1403طبرسی،  /135ص، 1ق، ج1378، بابویه 
علت غرق شدن فرعون در لحظاتی که ة دربار )ع(در روایت دیگري از امام رضا ـب

سؤال شده است که حضـرت در پاسـخ بـه     ،به خدا ایمان آورده و به توحید اقرار کرده
بِاللَّه وحده و کَفَرْنا بِما کُنَّا بِه مشْرِکینَ  فَلَما رأَوا بأْسنا قالُوا آمنَّا«ه این سؤال به استناد دو آی

یوم یأْتی بعض آیات ربک ال ...«و )  85ـ  84: غافر(»...فَلَم یک ینْفَعهم إِیمانُهم لَما رأَوا بأْسنا
                                                             

19: علق.  1  
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 لُ أَونْ قَبم نَتتَکُنْ آم نَفْساً إِیمانُها لَم نْفَعـراً  یهـا خَیی إِیمانف تبایمـان  ) 158انعـام،  (»...کَس
سپس علت دیگري براي این امـر   .یده دانسته استفا آوردن فرعون در آن لحظات را بی

اما بـه خداونـد    ،استغاثه کرده )ع(کند که فرعون در هنگام غرق شدن به موسی ذکر می
 ابـن .(داد او را نجـات مـی   ،کرد اگر به خدا استغاثه می در حالی که ،استغاثه نکرده است

  )90، ص16ق، ج1409حرعاملی،  /59ص، 1تا، ج بابویه، بی 
  
  و هدایتی  یتوجه به پیام و اهداف تربیت. 16ـ4

. باشـد  تربیت و هدایت مردم به راه راست می ،ون اساسی امامتئتردید یکی از ش بی
در  )ع(همچـون دیگـر امامـان معصـوم     )ع(اي است که امام رضااهمیت این امر به اندازه

روایـات ذیـل   . اي داشته است عنایت ویژه ،به اهداف تربیتی و هدایتی قرآن کریمتفسیر 
  :بیانگر این مدعاست

سـه   ،تـرین حـالتی کـه آدمـی دارد     وحشـتناك «: در روایتی فرمود )ع(امام رضا ـالف
 ؛بینـد  د و دنیـا را مـی  آیـ  شود و از شکم مادر بیـرون مـی   روزي که متولد می: موقع است

شـود و   و روزي کـه مبعـوث مـی    ،بینـد  میـرد و آخـرت و اهـل آن را مـی     روزي که مـی 
درسـتی کـه خداونـد    ه و بـ . کند که در سـراي دنیـا ندیـده اسـت     احکامی را مشاهده می

سالم فرستاده اسـت و تـرس او را ایمنـی بخشـیده      )ع(بر یحیی وقعوجل در این سه معزّ
نیز  )ع(عیسی بن مریم »1سالم علَیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعثُ حیاو « :است و فرمود

و السالم علَـی یـوم ولـدت و یـوم     : فرمـود  ،در این سه موقع بر خویش سالم کرده است
ــا یــثُ حعأُب مــو ی و ــوت6ق، ج1404ســی، مجل /257ص، 1ق، ج1378بابویــه،  ابــن(»2أَم ،

  )158ص
. اعمـال امـت بـر خـویش را بیـان کـرده اسـت        ۀعرضـ  ئلۀمسـ  ،ایشان در روایتـی  ـب

عبـداهللا بـن   . سـت هاتردید توجه دادن مردم به این امر در راستاي تربیت و هدایت آن بی
حضـرت  . ام دعـا کنیـد   بـراي مـن و خـانواده   : عـرض کـردم   )ع(به امام رضا«: ابان گوید

به خدا سوگند همانا اعمـال شـما هـر روز و شـب بـر مـن        !کنم مگر من دعا نمی: فرمود
آیـا کتـاب   : حضـرت فرمـود   .و عبداهللا بن ابان از این سخن تعجب کرد ،شود عرضه می

 »3 لَّه عملَکُم و رسـولُه و الْمؤْمنُـونَ  و قُلِ اعملُوا فَسیرَي  ال: دفرمای اي که می خدا را نخوانده
  )347، ص23ق، ج1404مجلسی،  /429ق، ص1404صفار، (

 
                                                             

15: مریم.  1  
33: همان.  2  

105: توبه.  3  
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 قرآنزدودن شبهه و تصحیح بدفهمی نسبت به . 17ـ4

زدودن شبهه و تصحیح بدفهمی نسبت  )ع(هاي تفسیري امام رضا یکی دیگر از گونه
در اینجا به ذکر دو نمونه از روایـات تفسـیري امـام    . است قرآن کریمبه برخی از آیات 

 :کنیم اشاره می )ع(رضا

گناهان کبیـره   ةبودیم و دربار )ع(در مجلس امام رضا«: ابراهیم بن عباس گوید ـالف
کردیم که حضرت به نقـل   و نظر معتزله مبنی بر بخشیده نشدن گناهان کبیره صحبت می

 . بـر خـالف نظـر معتزلـه نـازل شـده اسـت        قـرآن درستی که ه ب: فرمود )ع(از امام صادق
بابویـه،    ابـن (»1...ظُلْمهِم  یو إِنَّ ربک لَذُو مغْفرَةٍ للنَّاسِ عل...«: فرماید خداوند جل جالله می

بـا اسـتناد    )ع(امام رضا ،بر این اساس) 226، ص3 ق، ج1416بحرانی،  /406صق، 1398
  .مذکور بطالن نظر معتزله را بیان کرده است ۀبه آی

قـالَ یـا   « ۀدر آیـ  »إِنَّه عملَ غَیرَ صالحٍ«به صراحت قرائت  در روایتی )ع(امام رضا ـب
را نفی کرده و  قائالن بـه قرائـت   ) 46: هود(»... نُوح إِنَّه لَیس منْ أَهلک إِنَّه عملٌ غَیرُ صالح

عیاشی، / 75، ص2ق، ج1378بابویه،   ابن.(را دروغگو دانسته است »غَیرَ صالحٍإِنَّه عملَ «
دیگري از زدودن شبهه و تصحیح کـج فهمـی    ۀاین روایت نمون) 151، ص2ق، ج1380

 :ك.ر.(اشاره شده است آنآید که در بخش قرائت به  به شمار می قرآن کریمنسبت به 
  )قرائت .2ـ2

  
  تبیین معارف اعتقادي. 18ـ4

تبیـین معـارف اعتقـادي اسـت کـه       )ع(هـاي تفسـیري امـام رضـا     یکی دیگر از گونـه 
دو نمونـه  . به این مهم پرداخته اسـت  قرآن کریمحضرت از طریق تفسیر برخی از آیات 

  :از این روایات از این قرار است
  ـ مسئله بداءالف

بـه منظـور رفـع     بـود،  بـداء منکران  در روایتی به سلیمان مروزي که از )ع(امام رضا  
أَو ال یذْکُرُ «مانند آیات ، قرآن کریمبداء و اثبات آن به آیات متعددي از  ةاستبعاد دربار

 »...و هو الَّذي یبدؤُا الْخَلْقَ ثُـم یعیـده  «، )67: مریم(»الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناه منْ قَبلُ و لَم یک شَیئاً
 »...یزِیـد فـی الْخَلْـقِ مـا یشـاء     ...«، )117: بقـره (»...لسـماوات و الْـأَرضِ  بدیع ا«، )27: روم(
و آخَرُونَ مرْجونَ لأَمرِ اللَّه إِما یعـذِّبهم  «، )7: سجده(»و بدأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ منْ طینٍ« ،)1:فاطر(

هِملَیع تُوبا یإِم ـی       ...«و ) 106: توبه(»...وإِلَّـا ف ـرِهمـنْ عم ـنْقَصال ی ـرٍ ومعنْ مرُ ممعما ی و

                                                             
6: رعد.  1  
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ق، 1404مجلسـی،   /443صق، 1398بابویـه،    ابن.(استناد کرده است) 11:فاطر( »...کتابٍ
  )95، ص4ج

  
 ـ لزوم تلقی دین از امام معصومب

 »...هـواه بِغَیـرِ هـدي مـنَ اللَّـه      و منْ أَضَلُّ ممنِ اتَّبع...«ۀ ایشان در روایتی در تفسیر آیـ 
 )ع(که همان لزوم پیروي از امامان معصـوم را یکی از معارف اعتقادي دین ) 50:قصص(

را بیان کرده  ،شخصی به عنوان دین است يها و نهی از پیروي از آراو تلقی دین از آن
ۀِ دینَه رأْیه بِغَیرِ امام منْ یعنی منِ اتَّخَذَ «: ایشان در تفسیر این آیه فرموده است. است مـأَئ 

  )374، ص1ش، ج1365کلینی،  /13صق، 1404صفار، (».الْهدي
 
  گیريجهنتی
توانـد تـأثیر بسـیاري در رویکـرد      شرایط فکري و مباحث علمی در هر زمانی مـی . 1

کـه دوران شـیوع    )ع(تـأثیر دوران امـام رضـا   . داشته باشـد  قرآن کریممفسران در تفسیر 
هـاي کالمـی بـوده     مناظرات علمی و کالمی بین ادیان گوناگون و طرح شبهات و سؤال

  .به خوبی نمایان است قرآندر تفسیر  )ع(بر رویکرد کالمی امام رضا ،است
برخی از روایات تفسـیري امامـان گذشـته     ،قرآن کریمگاه در تفسیر  )ع(امام رضا. 2

، تـرویج  )ع(عالوه بر آشنا کردن مردم بـا علـم اهـل بیـت     را بیان کرده است که این امر
موجـب روي آوردن  ، کریم قرآنتفسیر صحیحی از آیات  ۀمکتب تفسیري ایشان و ارائ

  .شد می )ع(هاي منحرف شیعه به امام رضا فرقه
دهد روایات ایشان شامل برخی از  نشان می )ع(تأمل در روایات تفسیري امام رضا. 3

از خطـر تحریـف،    قـرآن کـریم  ، صـیانت  قـرآن شناختی همچون جاودانگی نمبانی قرآ
و شامل برخی از مباحث علـوم قرآنـی همچـون سـبب نـزول، قرائـت،        قرآنهدایتگري 

 . استها و آیات، حروف مقطعه و محکم و متشابه  شناسی، فضائل و خواص سوره سوره

زول، بیـان معنـی   سـت از ذکـر اسـباب نـ    ا عبـارت  )ع(هاي تفسیري امام رضا گونه. 4
مفردات، تبیین آیات از راه بیان مصداق و قیدهاي توضیحی آیات، تعیین مرجع ضـمیر،  

با سنت، تفسیر موضوعی، تأویل  قرآن، تفسیر قرآنبه  قرآنتوجه به نوع خطاب، تفسیر 
، قـرآن هـاي  حکام، ذکر جزئیات داسـتان ات االآیات متشابه، بیان بطون آیات، تبیین آی

یات در روایات، بیان چرایی مطالب در آیات، توجه به پیام و اهـداف تربیتـی   استناد به آ
و تبیــین معــارف  قــرآن کــریمو هــدایتی، زدودن شــبهه و تصــحیح بــدفهمی نســبت بــه 

 . اعتقادي
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که ناظر به بیـان مصـادیق برخـی از آیـات      )ع(برخی از روایات تفسیري امام رضا. 5
عی، سیاسی و نیازهاي جامعه اسـالمی در آن  متناسب با شرایط اجتما ،است قرآن کریم

 .دوران صادر شده است
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