
  
  
  
  
  

   مجتبی امام حسن شناسی روایات گونه
  قرآن کریم تفسیردر 

  
  *سهیال جاللی کندري

  **فریده امینی
  

  : چکیده
گـاهی  آ تنها کسانی هستند که پس از خدا و پیامبر به استناد بسیاري از آیات و روایات، ائمه اطهار

ا توجه به نیاز بشر، به تفسیر و تبیین آیـات  ب ائمه. و مراد و مقصود آیات آن دارند قرآنکامل به معارف 
از یـک   کریم قرآندر تفسیر  شناسی روایات گونه ةبه اهمیت و جایگاه ویژ توجهبا . اند پرداخته کریم قرآن

، با توجه به اینکه تـاکنون روایـات   از سوي دیگر، در این مقاله سو و کثرت روایات تفسیري اهل بیت
ه شـد تحلیل و بررسی  حسنتنها روایات تفسیري امام اسی نشده، شن در تفسیر گونه امام حسن

مایـۀ   هرچند روایات تفسیري حضرت نسبت به امامان دیگر اندك است، همین روایات اندك دست .است
تـرین   بر اسـاس ایـن پـژوهش، مهـم     .به چگونگی تفسیر است خوبی براي کشف نگاه امام حسن

بیان بطون ذکر سبب نزول، بیان معنی مفردات، : ارت است ازعب حسنهاي تفسیري روایات امام  گونه
و ، استناد کریم قرآنهاي  ، ذکر جزئیات داستانتبیین آیات االحکامآیات، تبیین آیات از راه بیان مصادیق، 

. هـا و آیـات   استشهاد به آیات، عمل به آیه با عمل به مفاد آن، علم قرائت، فضایل و خواص قرائت سـوره 
استناد بـه قواعـد زبـان    با سنت،  قرآنتفسیر : عبارت است از کریم قرآندر تفسیر  سنروش امام ح

و صیانت  قرآنهدایتگري : عبارت است از کریم قرآن در تفسیر حسنامام  شناختی قرآنمبانی . عرب
  .از تحریف قرآن

  .ر مأثور، تفاسیروایات تفسیريشناسی روایات،  ، گونهقرآنتفسیر ، امام حسن :ها کلیدواژه
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  یپژوه ثیحدی پژوهش ـ یعلم دوفصلنامه
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   طرح مسئله
، از سوي خداونـد  آخرین کتاب آسمانی و معجزة جاویدان رسول خدا کریم قرآن

روري مردم براي رشد معنوي یکی از نیازهاي ض. ها نازل شده است براي هدایت انسان
خداونـد بـه   . کریم، فهم مراد و مقصود آیات الهی اسـت  قرآنوري از هدایت  و بهره

این کـالم  » مبین«، رسول خویش را به عنوان کریم قرآنمردم از  وري بهتر منظور بهره
رُونَ  لَعلَّهم و إِلَیهِم نُزِّلَ ما للنَّاسِ لتُبینَ الذِّکْرَ إِلَیک أَنْزَلْنا ...«: معرفی کرده و فرموده » یتَفَکـَّ

علم ) 7: آل عمران(»... الْعلْم فی لرَّاسخُونَا و اللَّه إِالَّ تَأْویلَه یعلَم ما و ...«در آیۀ  )44: نحل(
بـه اسـتناد   . را مختص خویش و راسخان در علـم دانسـته اسـت    کریم قرآنبه تأویل 

صـفار،  .(هستند رسول خدا و امامان معصوم» راسخان در علم«بسیاري از روایات 
حر / 213، ص1ش، ج1365کلینی، / 164، ص1ق، ج1380عیاشی، / 196ق، ص1404

  )179، ص27ق، ج1409لی، عام
  فـی  بینـات  آیـات  هو بلْ«را در آیۀ » الْعلْم أُوتُوا الَّذینَ«در روایات متعددي، مراد از 

 1404صفار، .(اند معرفی کرده ائمه اطهار) 49: عنکبوت(»...الْعلْم أُوتُوا الَّذینَ صدورِ
بـر  ) 180، ص27، جق1409حر عاملی، / 214، ص1ش، ج1365کلینی، / 204ق، ص

و روایات ایشان، عالوه بر دستیابی به تفسـیر و   این اساس، با مراجعه به اهل بیت
هاي تفسیري ایشان پی برد،  توان به مبانی و گونه ، میکریم قرآنتأویل درستی از آیات 

، تعلـیم اسـلوب و روش فهـم    قرآنتبیین  هاي اساسی اهل بیت زیرا یکی از نقش 
در این نوشتار، با توجـه  ) 469ـ468، ص1ق، ج1419معرفت، .(است بوده کریم قرآن

، به منظور تمرکز بیشتر در ایـن  کریم قرآندر تفسیر  به وسعت روایات اهل بیت
گرچه در چند . بررسی شده است کریم قرآندر تفسیر  موضوع، روایات امام حسن

 االمام الحسـن کلمۀ هاي  دهۀ اخیر، چند کتاب از مجموع سخنان حضرت با عنوان
تألیف علی مؤیدي،  االلفین فی احادیث الحسن و الحسین تألیف سید حسن شیرازي،

تألیف مصطفی محسـن الموسـوي و الشـیخ محمـد      بالغۀ االمامین الحسن و الحسن
هایی فراهم  تألیف مصطفی موسوي آل اعتماد مجموعه سخنان امام حسنالعاملی، 

شناسی  تاکنون گونه کریم قرآنرگوار در تفسیر در خصوص روایات این امام بزآمده، 
  .صورت نگرفته که این پژوهش در صدد پرداختن به آن است
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، به منـابع تفسـیري اهـل    کریم قرآندر تفسیر  در استخراج روایات امام حسن
 الکتاب تفسیر فى الوجیز المحرر، العظیم القرآن تفسیر فى المعانى روحسنت از جمله 

، المـأثور  تفسیر فى المنثور الدر، التفسیر فى المحیط البحر العظیم قرآنال تفسیر، العزیز
، المجیـد  القرآن معنى لکشف لبید مراح،  الغیب مفاتیح، العزیز القرآن تفسیر فى الوجیز

 فى البیان مجمع، الکوفى فرات تفسیرمنابع تفسیري و حدیثی شیعه از جمله همچنین 
 فـى  المیـزان ، نورالثقلین تفسیر، القرآن تفسیر فى هانالبر، الصافى تفسیر، القرآن تفسیر
المعارف احادیث  به عنوان دایرة بحاراالنوارهمچنین کتاب  نمونه تفسیر، القرآن تفسیر

روایـت تفسـیري    51مراجعه و در نهایـت   وسائل الشیعه، تحف العقولشیعه و کتب 
 6ی روایات و شناس روایت در بحث گونه 47استخراج شد؛  منسوب به امام حسن

در ادامه به بررسی . بندي شد طبقه کریم قرآنروایت در بحث روش حضرت در تفسیر 
ناگفته نماند بررسی روایات از نظر محتوایی صورت گرفته . ها پرداخته خواهد شد آن

، سنت قطعی، عقل و علم قطعی نداشته قرآنو روایاتی که مخالفتی با  1است نه سندي
عالمه معرفت بر این شیوه در بررسـی احادیـث   . رد قبول استباشند؛ محتواي آن مو

) ، مقدمـه 1ش، ج1383معرفت، .(تفسیري پافشاري دارد و مفصل بدان پرداخته است
در موارد متعددي، از این روش براي نقد و  تفسیر المیزانهمچنین عالمه طباطبایی در 

 23ـ18، ص1ق، ج1417طباطبایی، : ك.ر.(بررسی احادیث تفسیري استفاده کرده است
  )، ذیل سورة حجر148، ص12ذیل سورة حمد؛ ج

 شناختی در روایات امام حسن مبانی قرآن .1
در نزد  قرآننوع نگرش حضرت و جایگاه  امام حسن شناختی قرآنمنظور از مبانی 

ترین مبانی  دهد که مهم نشان می تأمل در روایات تفسیري امام حسنایشان است، 
  : یات حضرت عبارت است ازدر روا شناختی قرآن

 هدایتگري قرآن  .1- 1
  : ، کتاب هدایت است مانند آیاتقرآن، بیانگر این حقیقت است که قرآنآیات بسیاري در 

- »کذل تابال الْک بیر فیه دىتَّقینَ هلْم2: بقره(»ل(  
لمینَ   بشْرى و هدى و آمنُوا ذینَالَّ لیثَبت بِالْحقِّ ربک منْ الْقُدسِ روح نَزَّلَه قُلْ« - سـلْمل« 
  )102: نحل(
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  )2ـ1: نمل(»للْمؤْمنینَ  بشْرَى و هدى* مبِینٍ کتَابٍ و الْقُرْءانِ ءایات تلْک طس« -
به  شناختی است که در روایات امام حسن قرآن، از مبانی کریم قرآناین ویژگی 

  : فرماید در چند روایت خطاب به مردم میحضرت . آن اشاره شده است
إِماماً یدلَّکُم علَى هـداکُم و إِنَّ    فَاتَّخذُوه الْقرآنما بقی فی الدنْیا بقیۀٌ غَیرُ هذَا «. الف

لَم یعملْ بِه و إِنْ کَانَ  منْ عملَ بِه و إِنْ لَم یحفَظْه و أَبعدهم منْه منْ بِالْقرآنأَحقَّ النَّاسِ 
  »  یقْرَؤُه

پس آن را امام خود قرار دهید تا شما را به هدایت  ؛چیزي نمانده است قرآندر دنیا غیر از این 
هرچند آن را حفظ نکرده  ؛کسی است که به آن عمل کند قرآنسزاوارترین مردم به . راهنمایی کند

دیلمـی،  (.هرچنـد آن را بخوانـد   ؛که به آن عمل نکنـد  کسی است قرآنباشد و دورترین فرد از 
  )79، ص1ق، ج1412

  ء یوم الْقیامۀِ قَائداً و سائقاً یقُود قَوماً إِلَى الْجنَّۀِ أَحلُّوا حلَالَه یجِی  الْقرآنإِنَّ هذَا «. ب
وقُ قَوسی و تَشَابِهِهنُوا بِمآم و هرَاموا حرَّمح و   و ـهکَامأَح و هودـدوا حعماً إِلَى النَّارِ ضَی

  » استَحلُّوا محارِمه
را حـالل و   قرآنآید؛ مردمی را که حالل  که راهبر است می در روز قیامت درحالی قرآناین 

 شود و مردمی را اند، به بهشت رهنمون می اند و به متشابه آن ایمان آورده حرام آن را حرام گرفته
 .انـدازد  انـد، بـه آتـش مـی     هـایش را روا شـمرده   اند و حرام که حدود و احکامش را ضایع کرده

  )جا همان(
  بصرَه، و لْـیلْجِمِ   النُّورِ، و شفَاء الصدورِ، فَلْیجلُ جالٍ  فیه مصابِیح  الْقرآنإِنَّ هذَا «. ج

ییرَ حفَإِنَّ التَّفْک ،هفَۀَ قَلْببِالنُّورالص اتی الظُّلُمیرُ فتَنسی الْمشما ییرِ، کَمصاةُ قَلْبِ الْب«  
پس باید سالک، در نور آن راه بپیماید و با . است قرآنها در این  هاي نور و شفاي سینه چراغ

گونه که آدمی در  زیرا این اندیشیدن حیات دل بیناست، همان ،این ویژگی، دل خود را لگام زند
، 75ق، ج1404مجلسـی،  / 574، ص1ق، ج1381اربلـی،  .(دگیـر  ها با نور روشنایی مـی  یکیتار
  )101ص

کنند که  و همچنین به عنوان نوري معرفی می) امام(را راهنما و پیشوا قرآنحضرت 
  .هاست روشنگر تاریکی

  صیانت قرآن از تحریف  .2- 1
لبته اثبات آن نیاز شناختی است؛ ا قرآنترین مبانی  از تحریف، یکی از مهم قرآنصیانت 
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در روایتی  امام حسن 2.طلبد به ادله قطعی دارد که شرح حال آن مجال دیگري می
  » ...فاتّخذوه اماما یدلّکم على هدیکم  القرآنفی الدنیا بقیۀ غیر هذا   ما بقى«: فرمایند می

راهبر خود قـرار  اند، پس آن را  شده و از میان رفته  ، بقیه تحریف قرآنهاى آسمانى جز  از کتاب
  )79، ص1ق، ج1412دیلمی، .(برد دهید و تنها اوست که شما را به راه درست مى

توانـد   مـی  قـرآن هستند؛ لذا معتقدند که  قرآنقائل به عدم تحریف  امام حسن
  .راهبر انسان و موجب هدایت گردد

   قرآندر تفسیر  هاي روایات امام حسن گونه .2
ش، 1382معـین،  .(و شـیوه بـه کـار رفتـه اسـت     گونه در لغت به معناي طرز، روش 

حاکی ، قرآندر تفسیر  شناسی در روایات امام حسن هاي روش پژوهش) 1152ص
هاي تفسیري از منظر ایشان که در این نوشتار  ترین شاخص از این مطلب است که مهم

  : شود، از این قرار است شناسی روایات در تفسیر تعبیر می از آن به گونه
  قرآنعلوم  بیان. 2-1

، بیانگر این مطلب هست که بخشی از قرآندر تفسیر  تأمل در روایات امام حسن
هایی را که  ، همۀ دانشقرآناست، علوم  قرآنیروایات حضرت، ناظر بر مباحث علوم 

جـوان آراسـته،   .(گیـرد  مـی نـد، دربر ا قرآنآیند یا برخاسته از  به کار می قرآنبراي فهم 
  : شود ها اشاره می به آن که در ذیل) 25ش، ص1381

  سبب نزول . 2-1-1
اي برخـوردار اسـت،    که در حوزة تفسیر از اهمیـت ویـژه   قرآنیکی از مباحث علوم 

، دانستن فهم این علم را بـه  اسباب النزولواحدي در کتاب . مبحث سبب نزول است
اخت بـدون شـن   قـرآن الزم دانسته، زیرا به گفتۀ وي، فهم و تفسیر  قرآنمنظور تفسیر 

ابن دقیق نیز ) 10ق، ص1411واحدي، .(سبب نزول آیات، امري ممتنع و نشدنی است
بغوي و ابن . دانسته است قرآنآگاهی از سبب نزول را راهی بسیار قوي در فهم معنی 

به این دلیل . کند تیمیه نیز بر این باورند که شناخت سبب نزول به فهم آیات کمک می
تا،  سیوطی، بی/ 13، ص1ق، ج1420بغوي، .(انجامد می علم به سبب، به علم به مسبب

که ناظر بـه   قرآندر تفسیر  هایی از روایات امام حسن در ادامه به نمونه) 342ص
  : سبب نزول است، اشاره خواهد شد
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 تَعالَوا فَقُلْ الْعلْمِ منَ جاءك ما بعد منْ فیه حاجک فَمنْ«حضرت سبب نزول آیۀ . الف
نَدنا عناءأَب و کُمناءأَب نا وساءن و کُمساءن نا وأَنْفُس و کُمأَنْفُس تَهِلْ ثُملْ نَبعفَنَج نَتلَع لَى اللَّهع 

پـدرم علـى نفـس    : فرماید کند و می را جریان مباهله ذکر می) 61: آل عمران(»الْکاذبینَ
ریم، منظور از کلمه، نسـائنا، مـادرم زهـرا    پیغمبر خداست، من و برادرم فرزندان پیامب

مجلسـی،  .(است، مائیم که اهل و آل پیامبریم، پیغمبـر خـدا از مـا و مـا از او هسـتیم     
  )55ق، ص1362
را عاص ابن  )3: کوثر(»الْأَبتَرُ هو شانئَک إِنَّ«حضرت در روایتی سبب نزول آیۀ . ب

  )80ق، ص1362ی، مجلس.(کنند ذکر می وائل و سخن او به رسول اکرم
 فَتَبینُوا بِنَبإٍ فاسقٌ جاءکُم إِنْ آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«حضرت در روایتی سبب نزول آیۀ . ج

را ولید ابن عقبه ذکـر   )6: حجرات(»نادمینَ فَعلْتُم ما  على فَتُصبِحوا بِجهالَۀٍ قَوماً تُصیبوا أَنْ
  )64ق، ص1362مجلسی، .(اند کرده

  علم قرائت . 2-1-2
امـام  . انـد  است که حضـرت بـه آن پرداختـه    قرآنیعلم قرائت از دیگر مباحث علوم 

 انـدازه  بـه  را چیـز  هـر  ما )49: قمر(»بِقَدر خَلَقْناه ء شَی کُلَّ إِنَّا«در تفسیر آیۀ  حسن
ما هـر چیـزي را بـراي    »  أَعمالهِم قَدرِبِالنَّارِ   ء خَلَقْنَاه لأَهلِ إِنَّا کُلَّ شَی« : فرمود.  ایم آفریده

ظـاهر آیـه در   ) 383ق، ص1389ابن بابویه، .(اندازة عملکردشان آفریدیم اهل آتش به
صدد بیان چگونگی خلقت اشیاي عالم است، اما امام آن را فراتر از معنـاي رایـج آن   

گونـه   باید توجـه داشـت کـه ذکـر ایـن     . است  گرفته و شامل کیفر اخروي هم دانسته
متنی و اضافات تفسیري است که به  اضافات تفسیري و عبارات از قبیل اضافات برون

، 2 ق، ج1417طباطبـایی،  .(منظور تبیین بهتـر آیـه از آن حضـرت صـادر شـده اسـت      
  )105ص

  ها و آیات  فضایل و خواص قرائت سوره. 2-1-3
 قرآنو آیات  ها ، ذکر فضایل و خواص قرائت سورهقرآنییکی دیگر از مباحث علوم 

کـان لـه    القرآنمن قرأ «: است در روایتی به آن پرداخته  است که امام حسن کریم
بخوانـد، دیـر یـا زود یـک دعـاي       قـرآن هرکس  »دعوة مجابۀ اما معجلۀ و اما مؤجلۀ

قرأ ثالث آیـات مـن    من«: و فرمود )204، ص98ق، ج1404مجلسی، (مستجاب دارد
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ت من یومه ذلک طبع بطابع الشّهداء و إن قرأ اذا أمسی آخر سورة الحشر اذا أصبح فما
حشـر را   ةهرکسی هنگام صبح سه آیه آخر سـور  »فمات فی لیلته طبع بطابع الشهداء

بخواند، و در آن روز بمیرد، مهر شهدا خواهد خورد و چون شب شـود و بخوانـد و   
  )310، ص98همان، ج.(شود بمیرد، نیز ممهور به مهر شهدا می

  )تأویل(ت بیانگر مصداق و بطنروایا *
تفسـیر  . است کریم قرآن، حول محور تفسیر معنوي بخش اصلی تفسیر اهل بیت

این سخن بـه ایـن   . رود آیات به شمار می  یا تبیین مفهومیباطنی معنوي همان تفسیر 
اند؛  اهتمام نداشته قرآنمعنا نیست که آنان به شرح الفاظ یا بیان لغوي کلمات و آیات 

و اشتمال آن به ظهـر و  به لحاظ داشتن وجوه گوناگون  قرآنبه این معناست که  بلکه
 تابد و اینجا است که حضور معنوي و علمی هاي متفاوت را برمی تفسیر یا تأویلبطن، 

 )242، ص1382پـور، ش  قاسم(.یابد در جایگاه مصداق اهل ذکر معنا می اهل بیت 
و ذکـر   قـرآن بیـان معـانی بـاطنی آیـات     همواره در سطح گسترده، به  ائمه اطهار

و چندالیگی آن از امتیازات  قرآنویژگی مراتب معنایی در . اند مصادیق مبادرت ورزیده
نـژاد،   رسـتم .(اسـت  قـرآن رود و بیانگر جاودانگی و پایـداري   به شمار می قرآنزبانی 
مده که در این روایات، از معانی یا مصادیقی براي آیات سخن به میان آ) 23، ص1388

ها، یا انطباق آیه بر آن مصادیق روشن نیست یا از مصادیقی است که در  استفاده از آن
زمان بیان، هنوز واقع نشده و به این جهت پوشیده است؛ هرچند نوعی از ارتباط بـین  

توان آن را مراد آیه دانست؛ البته  ها و آیه برقرار است که با توجه به بیان معصوم می آن
به همین دلیل، . انی و مصادیق به معناي نفی معنا یا مصداق ظاهري نیستذکر این مع

گاه در روایات، هم معانی و مصادیق باطنی و هم معانی و مصادیق ظاهري مطرح شده 
   )291ش، ص1388بابایی، .(است

عالمه طباطبایی : دربارة رابطۀ میان معناي بطن و تأویل میان مفسران اختالف است
مراتب طولی که . از نظر معنا مراتب مختلفی دارد قرآن «: گوید می رآنقدر تعریف بطن 

مترتب و وابسته به یکدیگر است و همۀ آن معانی درعرض واحد قرار ندارند تا کسی 
بگوید این مستلزم آن است که یک لفظ در بیش از یک معنا استعمال شده باشد و این 

شود یا از بـاب لـوازم متعـدد     ز میصحیح نیست، یا کسی بگوید این نظیر عموم، مجا
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براي ملزوم واحد است، نه، بلکه همۀ آن معانی، معانی مطابقی است که لفظ آیات به 
چیزي که هست، هـر معنـایی مخصـوص بـه افـق و      . طور مطابقی بر آن داللت دارد

از نظر عالمـه، بطـن    )64، ص3ق، ج1417طباطبایی، (».اي از فهم و درك است مرتبه
هاي خـارجی اسـت کـه     تأویل است و منظور از تأویل، حقایق و واقعیتمتفاوت از 

اهللا معرفت، بطن  اما آیت) 53همان، ص.(مستند به آن و حاکی از آن است قرآنبیانات 
داند که از  شمرده است و آن را در مقابل ظهر و معنایی پوشیده می 3معناي تأویل را هم

روشنى است که بیـرون از خـود لفـظ و    آید و نیازمند دلیل  ظاهر سخن به دست نمى
از نظر ایشان، بطن معناي کلـی هـر آیـه    ) 28، ص3ق، ج1421معرفت، .(سخن است

دستیابی به این نوع تفسـیر بـراي   . شود ها و همۀ مکلفان می است که شامل همۀ زمان
همه ممکن، اما وابسته به ضوابطی است که رعایت آن انسان را به باطن درسـت آیـه   

کند؛ ضوابطی از جمله وجود مناسبت بین ظهر و بطن کـالم و دقـت در    میراهنمایی 
رستمی، (الغاي خصوصیاتی که دخیل در حکم نیست به منظور دستیابی به مالك قطعی

محقـق  همچنـین  ) 24، ص1ق، ج1418معرفت، : ك.نیز ر/ 171ـ170، ص1، ج1380
نیز  کریم قرآنقد است معنا دانسته و معت کاظم شاکر، بطن و تأویل را هممحمد ،معاصر

. مانند هر کالم معنادار دیگري، داراى یک قوس نزولى و یک قـوس صـعودى اسـت   
سـان   بـه  قرآندر قوس نزول، . است» تأویل«و قوس صعودى، » تنزیل«قوس نزولى، 

کنـد، تـا بـه صـورت      ـ به صورت لفظ طلوع مى نورى از مقام علم و ارادة خدا ـ بطن 
مردم نیز باید از . یابد و این سیر تنزیل است لق تجلّى مىکتابى روشن و آشکار، بر خ

هاى سـالمت آن، بـه    این تنزیل که حبل متین خداوند است، باال روند تا به وسیلۀ راه
  )100ـ98ش، ص1381شاکر، .(سیر تأویل است  رضوان حق نایل آیند که این

توان  می ،نتفسیري امام حس از رهگذر دقّت در این روایات به نظر نگارندگان،
با توجه به واقعیـات  و رسیدن به بطن،  قرآناستنباط کرد که تأویل، همان معناشناسی 

هـاي   که در قالب تعیین مصداق و تبیین معناي بـاطنی در گونـه  جاريِ هر زمان است 
در ادامه، به ذکر روایاتی در کالم امام  .تبلور یافته است روایات تفسیري امام حسن

شود که حضرت ذیل آن روایات، به تعیـین مصـداق و معنـاي     یپرداخته م حسن
  : اند باطنی آیات پرداخته
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  تعیین مصداق. 2-2
یـاد  » روایات تفسیري« عنوان به آن از و آمده روایی تفاسیر در که روایاتی از بسیاري

است  قرآنیهاي  زیرا تفسیر به معناي بیان معانی الفاظ و جمله نیست، آیه شده، تفسیر 
یشتر آن احادیث از آن قبیل نیست؛ بلکه در پی تطبیق آیه بر برخی از مصادیق و در و ب

، 1ش، ج1388آملـی،   جـوادي .(اسـت  آن مصـداق  بارزترینموارد فراوانی، تطبیق بر 
 صـدور، هرگـز   جهـت  و سند تمامیت و صحت فرض بر روایات گونه این) 167ص

 یـک  یـا  کامـل  مصـداق  بیـان  و کند نمی محدود را معناي آیه عموم و شمول گسترة
 مصادیق سایر بر آیه تطبیق در را مفسر دست و کند نمی نفی را دیگر مصداق، مصادیق

 بـاقی  خـود  بـه عمـوم   همچنـان  و اسـت  عـام  معنـایی  داراي آیه بندد؛ بلکه نمی آن
 برخـی  تبیـین  بـا  کـه  اسـت  آن تطبیقی روایات نقش و فایده) 168همان، ص.(است

  )جا همان.(کند می راهنمایی کلی معناي ارائۀ رد را آیه، مفسر مصادیق
  تعیین مصداق ظاهري . 2-2-1

. در بخشی از روایات، مفهوم ظاهري آیه به شخصی یا حادثۀ معینی منطبق شده است
یا مصادیقی است که بعدها به دلیل فراگیـر   قرآناین مصادیق یا مربوط به زمان نزول 

در ) 102ش، ص1388میثاقی، .(گرفته است ، در دایرة مصادیق جايقرآنبودن احکام 
  .پردازیم ادامه به بررسی انواع آن می

2-2-1-1 . تعیین مصداق ظاهري اتم  
تـرین   مراد از مصداق ظاهري اتم، آن دسته از مصادیقی است کـه بـارزترین و کامـل   

 از این قبیل مصادیق، در روایات تفسیري امام حسـن . آید مصداق آیه به شمار می
  : ها اشاره خواهد شد ود دارد که در ادامه به آننیز وج

 منْ جِئْنا إِذا فَکَیف«را با استناد به آیۀ » شهید«در روایتی مصداق  امام حسن. الف
عنـوان کـرده    حضرت رسول )41: نساء(»شَهیداً هؤُالء  على بِک جِئْنا و بِشَهید أُمۀٍ کُلِّ

ک  و النَّاس لَه مجموع یوم ذلک«ناد به آیۀ را با است» مشهود«است و مصداق از  ذلـ  مو یـ 
ودشْه296، ص15ق، ج1415آلوسی، .(اند روز قیامت عنوان کرده )103: هود(»م(  
ه  إِنَّ«در » ذُریۀَ«در روایتی حضرت مصداق از . ب طَفَى  اللـَّ اصـ مادء ا  و نُوحـ الَ وء 
یمرَاهإِب الَ وء مرَانَع لىینَ عالَمۀَ* الْعیا ذُرضُهعن  ب ض  مـ عــ 33: عمـران  آل(»ب اهـل  ) 34ـ



 1393بهار و تابستان م، ، سال ششم، شماره یازده پژوهی لنامه حدیثصفدو    248

الذُّریۀُ منْ آدم و الْأُسرَةُ منْ نُوحٍ و الصفْوةُ منْ إِبرَاهیم و   فَنَحنُ«: اند ذکر کرده بیت
  )358، ص43ق، ج1404مجلسی، (»السلَالَۀُ منْ إِسماعیلَ و آلٌ منْ محمد

آمده است، » انّ االبرار«هرجا در کتاب خداي سبحان : فرماید می امام حسن .ج
را اراده  طالب و فاطمـه و مـن و حسـین    ها جز علی بن ابی سوگند به خدا، از آن

هاي ما با عبادات  هستیم و دل» ابرار«زیرا ما به سبب پدران و مادران خود  ،نکرده است
ض الهی از یفرا ۀرفته و از دنیا و دوستی آن بیزار شده است و ما در همها باال  و نیکی

علوي، (.کنیم کنیم و به وحدانیت او ایمان داریم و پیامبرش را تصدیق می او اطاعت می
  )2، ص4ق، ج1428
 یـا «در آیۀ » الْأَمر أُولی«را مصداق  در روایتی دیگر اهل بیت امام حسن .د
 فَرُدوه ء شَی  فی تَنازعتُم فَإِنْ منْکُم الْأَمرِ أُولی و الرَّسولَ أَطیعوا و اللَّه أَطیعوا نُواآم الَّذینَ أَیها
از ما پیروي کنید که اطاعت ما، : فرماید اند و می ذکر کرده )59: نساء(»الرَّسولِ و اللَّه إِلَى

ق، 1414طوسـی،  (.واجب اسـت چون همراه اطاعت خداي سبحان و پیامبرش باشد، 
  )691ص

 »حسناً فیها لَه نَزِد حسنَۀً یقْتَرِف منْ و«در آیۀ » حسنه«در روایتی، حضرت مصداق . ه
 البیت أهل مودتنا هی«. کنند مودت اهل بیت و اصحاب کساء عنوان می) 23: شوري(

  )162، ص3 ق، ج1413عاملی، (».الکساء اصحاب
: بـروج (»الْأُخْدود أَصحاب قُتلَ«را در آیۀ » الْأُخْدود صحابأَ«در روایتی حضرت . و

  )549، ص2جق، 1405متقی هندي، .(اند اهل حبشه دانسته) 4
فرماید  می» للْخَبیثات الْخَبیثُونَ و للْخَبیثینَ الْخَبیثات«در روایتی دربارة  امام حسن .ز

منظور  )26: نور(»...للطَّیبات الطَّیبونَ و للطَّیبینَ باتالطَّی و« منظور معاویه و یارانش هستند؛
  )107، ص15 ق، ج1417طباطبایی، .(علی ابن ابی طالب و شیعیانشان هستند

 إِخْواناً غلٍّ منْ صدورِهم  فی ما نَزَعنا و«حضرت در روایتی دربارة سبب نزول آیه  .ح
 4»فینـا نزلـت  «دربارة مـا نـازل شـده اسـت     : فرماید می )47: رحج(»متَقابِلینَ سرُرٍ  على

  )264، ص24 ق، ج1404مجلسی، (
  تعیین مصداق عام . 2-2-1-2

شود که تنها  گاه به تعیین مصداقی از آیات پرداخته می در میان روایات امام حسن
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ن یکی از مصادیق محتمل براي آیه است و مانند مصداق اتم از جایگاه خاصی در میـا 
  .دیگر مصادیق برخوردار نیست

 منَ لَنُذیقَنَّهم و«در آیۀ »  الْأَدنى الْعذابِ«از حضرت سؤال شده است که منظور از . الف
ذابِ  دونَ  الْأَدنى الْعذابِ رِ  الْعـالْـأَکْب  م لَّهـونَ  لَع رْجِعـچیسـت؟ حضـرت    )21: سـجده (»ی

 »بدر  یوم بالسیف، نحو القتل هو«: وز استمنظور کشتار با شمشیر در یک ر: فرماید می
  )  363، ص4ق، ج1422اندلسی،  ابن عطیه / 439، ص8ق، ج1420،  اندلسى(

 هو و  أُنْثى أَو ذَکَرٍ منْ صالحاً عملَ منْ«در » طَیبۀ حیاةً«در روایتی، حضرت مراد از . ب
قناعـت   )97: نحـل (»یعملُـونَ  کانُوا ما بِأَحسنِ أَجرَهم جزِینَّهملَنَ و طَیبۀً حیاةً فَلَنُحیِینَّه مؤْمنٌ

، 3ق، ج1422،  اندلسـی   ابـن عطیـه  (».الـدنیا  عـیش  طیب هذا و القناعۀ هی«: اند دانسته
  )419ص

را  )67: فرقان(»قَواماً ذلک بینَ کانَ و«در آیۀ » قوام«حضرت در روایتی، مراد از . ج
، تـوانگر  )کمک بـه دیگـران  (قوام یعنى کار نیک: فرمایند کنند و می ن میکار نیک عنوا

اندازة توانایى خود، همچنین هزینه کردن بر عائله و  اندازة توانایى خود و تنگدست به به
ایشان، به قـدرى کـه بـراى خـود او و آنـان      ) و امکانات زندگى(فراهم آوردن روزى

بیش از آنچه به وى داده است، مکلّف  شایسته و مناسب است و خداوند هیچ کس را
  )89، ص6ش، ج1380حکیمی، .(سازد نمى

را  )11: ضحی(»فَحدثْ ربک بِنعمۀِ أَما و«در آیۀ » نعمۀ«حضرت در روایتی مراد از . ه
 عملت ما«): اعم از مادي و معنوي(منظور هر گونه خیري است: کنند گونه عنوان می این
، 21ش، ج1364،  قرطبـى / 414، ص 8ق، ج1419کثیر،  ابن(» کإخوان فحدث خیر من
هر نعمتی را که خداوند در دین به او داده، بیان : فرماید و در جاي دیگر می) 103ص
ق، 1404،  ابـن شـعبه حرانـى   (» .اللَّه بِه علَیـه فـی دینـه     بِما أَنْعم  أَمره أَنْ یحدثَ«: کند
  )177ص

 الَّذینَ إِنَّ«در آیه » الْجمعانِ الْتَقَى یوم«ده است که منظور از از حضرت سؤال ش. و
 إِنَّ عنْهم اللَّه عفَا لَقَد و کَسبوا ما بِبعضِ الشَّیطانُ استَزَلَّهم إِنَّما الْجمعانِ الْتَقَى یوم منْکُم تَولَّوا
اللَّه غَفُور لیممنظور روز هفدهم مـاه  : فرماید چیست؟ حضرت می )155: آل عمران(»ح

 الْتَقَـى  یـوم  الفرقان لیلۀ کانت«: مبارك رمضان است که دو گروه با هم برخورد کردند
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ق، 1412طبري، / 188، ص3ق، ج1404سیوطی، (» مضت رمضان عشرة لسبع الْجمعانِ
، 1جش، 1382،  غــازى آل مالحــویش/ 58، ص4ق، ج1419ابــن کثیــر، / 8، ص10ج

  )24ص
  تبیین معنا. 2-3

یا در پی معناي ظاهري کـه همـان    قرآندر تفسیر  گونه از روایات امام حسن این
باشد یا معناي باطنی را که فراتر از این ظاهر است، مدنظر قـرار   مدلول لفظ است، می

  .داده است
 تبیین معناي باطنی . 2-3-1

تعبیـر  » بطون آیـات «رد که از آن به عالوه بر معناي ظاهري، معناي باطنی نیز دا قرآن
در طـول   قرآنمعناي ظاهر و باطن ) 323، ص4ش، ج1374مکارم شیرازي، .(شود می

به همین دلیل، ارادة هریـک بـه دیگـري لطمـه وارد     . هم قرار دارند نه در عرض هم
همچنین بطن معناي کلی هر آیه است که شامل ) 49ش، ص1386طباطبایی، .(کند نمی

دستیابی به این نوع تفسیر براي همه ممکـن، امـا   . شود و همۀ مکلفان می ها همۀ زمان
کند؛  وابسته به ضوابطی است که رعایت آن انسان را به باطن درست آیه راهنمایی می

ضوابطی از جمله وجود مناسب بین ظهر و بطن کالم و دقت در القاي خصوصیاتی که 
، 1ق، ج1418معرفـت،  .(قطعـی دخیل در حکم نیست به منظور دسـتیابی بـه مـالك    

دهد حضرت در برخی از  نشان می تأمل در روایات تفسیري امام حسن) 32ـ27ص
  : پردازیم اند که به ذکر این روایات می روایات به بیان بطون آیات پرداخته

از  )2: نصـر (»أَفْواجا اللَّه دینِ فىِ یدخُلُونَ النَّاس رأَیت و«در آیۀ » ناس«مراد از . الف
که گروه گـروه در   ماییم آن مردمی : فرمایند حضرت سؤال شده است که حضرت می

ــدند  ــن وارد ش ــابوري، .(دی ــر رازي، / 585، ص 6ق، ج1416نیش ، 32ق، ج1420فخ
  )340ص

 فیها کَمشْکاةٍ نُورِه مثَلُ الْأَرضِ و السماوات نُور اللَّه«در روایتی، آیۀ  امام حسن .ب
باحصم باحصۀٍ  فی الْمجاجۀُ زکَأَنَّها الزُّجاج کَبکَو يرد وقَدنْ یرَةٍ مکَـۀٍ  شَجبارتُونَـۀٍ  میال ز 
 یشاء منْ لنُورِه اللَّه یهدي نُورٍ  على نُور نار تَمسسه لَم لَو و ء یضی زیتُها یکاد غَرْبِیۀٍ ال و شَرْقیۀٍ

و ضْرِبی ثالَ اللَّهلنَّاسِ الْأَمل و بِکُلِّ اللَّه شَی ء لیماهل بیت) 35: نور(»ع  را مصداق این
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چون چراغدانی اسـت کـه در   مثَل ما در کتاب خدا، : فرماید آیه ذکر کرده است و می
 در آن چراغدان، چراغی است و آن چـراغ محمـد  . ما آن چراغدانیم. قندیلی است

. است که علی» مبارکَۀٍ شَجرَةٍ منْ یوقَد«ایم  و ما آن شیشه» زجاجۀٍ  فی الْمصباح«. است
 زیتُهـا  یکـاد «یعنی نژادي است معروف و بدون ایـراد  » غَرْبِیۀٍ ال و شَرْقیۀٍ ال«آن درخت 

ه  یضْـرِب  و یشـاء  منْ لنُورِه للَّها یهدي نُورٍ  على نُور« قرآن» نار تَمسسه لَم لَو و ء یضی  اللـَّ
یعنی هر که را دوست بدارد، به والیت ما هـدایت  » علیم ء شَی بِکُلِّ اللَّه و للنَّاسِ الْأَمثالَ

  )285ق، ص1410،  کوفى فرات.(کند می
  ذکر معناي مفردات آیات . 2-3-2

اهمیت این علم . مفردات آیات آن است، فهم کریم قرآنتردید یکی از لوازم تفسیر  بی
اي است که راغب اصفهانی فهم معانی مفردات آیات را از نیازهاي اولیه براي  اندازه به

برخـی نیـز   ) 54ق، ص1412راغـب اصـفهانی،   .(دانسته اسـت  کریم قرآنطالبان فهم 
 را مبنی بر فهم دقیـق و صـحیح   کریم قرآناستفاده از حقایق، معارف، احکام و آداب 

تأمل در روایـات تفسـیري   ) 5، ص1ش، ج1360مصطفوي، .(اند مفردات آیات دانسته
، بیانگر این مطلب است که یکی از امور مـورد توجـه آن حضـرت در    امام حسن

  .، ذکر معنی مفردات آیات بوده استکریم قرآنتفسیر آیات 
 )19: رعد(»الْأَلْبابِ أُولُوا یتَذَکَّرُ إِنَّما«در آیۀ » اولوا االلباب«حضرت در روایتی مراد از 

  )244، ص3ق، ج1416بحرانی، .(اند ذکر کرده) خردمندان(اولوالعقول
  تبیین آیات االحکام. 2-3-3

  : اند آیات با محتواي احکام شرعی پرداخته گاه به تبیین امام حسن
ائلِ  *  معلُوم  حقٌّ أَموالهِِم فىِ الَّذینَ و« در تفسیر آیۀ رُوم لِّلسـ حــ 24: معـارج (» والْم ) 25ـ

سـائل حـق دارد و بایـد آن را    : کنـد  گونـه عنـوان مـی    حضرت منظور از سائل را این
 على جاء لو و حق للسائل«: پرداخت؛ هر چند سوار بر اسب باشد و در خواست کند

با این تعبیر حضرت، سائل لزوماً نباید ) 218ـ217، ص5ق، ج1420فخر رازي، (».فرس
  .ازمند باشدمحروم و نی

اسـتناد   قـرآن همچنین گاه حضرت براي تبیین آیاتی با محتواي فقهـی بـه آیـات    
پیدا شود، آیا آن شخص بـرده   5اي شده از حضرت پرسیدند که اگر انسان گم. اند کرده
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بـا   است و دربارة وي باید حکم برده اجرا شود یا انسان آزاد است؟ امـام حسـن  
دودةٍ  دراهم بخْسٍ ثَمنٍبِ شَرَوه و«استناد به آیۀ  عـبـه آزاد بـودن انسـان    ) 20: یوسـف (»م

عربی در تفسیر آیۀ یادشـده   ابن) 1078، ص3تا، ج عربی، بی ابن.(پیداشده حکم کردند
معتقد است، بنا بر اصل غالب در انسان کـه آزاد بـودن اسـت، چنـین شخصـی آزاده      

  )1079، ص3تا، ج ربی، بیع ابن/ 134، ص10ق، ج1405،  هراسى کیا طبرى.(است
  تفسیر آیه با عمل به مفاد آن. 2-4

 قرآنبود و آنان الگوي مردم و  کریم قرآنمبین و مفسر  اعمال و رفتار ائمۀ هدي
است  روایات مورد اشاره در این بخش شامل سخنانی از امام حسن. مجسم بودند

دهنـدة   این روایات نشـان  .اي اشاره کرده است که ایشان در هنگام انجام عملی، به آیه
گیري از آیات در  در میان مسلمانان و بهره قرآندر نهادینه کردن عمل به  سعی امام

  .زندگی روزانه است
سخن بـا آنـان بـود و بـا      همنشین درویشان و بیچارگان و هم امام حسن. الف

اوند مستکبران را دوست خد: فرمود می) 23: نحل(»الْمستَکْبِرینَ یحب ال إِنَّه«قرائت آیۀ 
  )387، ص3ق، ج1422اندلسى،  عطیه  ابن.(ندارد

ایستاد، بهترین جامۀ خویش را  که به نماز می در روایت آمده که ایشان هنگامی . ب
جِد     کـلُ  عنـد    زِینَتَکم خُذُواْ ءادم یا بنىِ«: فرمود کرد و می بر تن می سـ31: اعـراف (»...م( 

  )14، ص1ج ش،1380عیاشى، (
  و استشهاد به آیاتاستناد . 2-5

پس از بیان برخی مطالب در سخنان گوناگون، یکی دیگر از  کریم قرآناستناد به آیات 
این امـر عـالوه بـر    . است کریم قرآندر تبیین آیات  هاي تفسیري امام حسن گونه

شـمرده   قـرآن شود، به نوبۀ خود نوعی تفسیر  شده می اینکه سبب تأیید مطالب مطرح
شود که موجب فهم بهتر آیات  هایی از آن آیات به مخاطبان منتقل می زیرا پیام شود،  می
  : شود در ادامه به برخی از آن روایات اشاره می. شود می

در روایتی، در باب مکلف بودن به پیروي از امام عادل به آیۀ  امام حسن. الف
» ...مداهه فَبِهخـدا شـما را   : ستناد کردند و خطاب به مردم فرمودندا) 90: انعام(»... اقْتَد

و پـدران او ابـراهیم و    محمـد از اینان پیروي کنید که خداي متعـال،  . رحمت کند
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و بدانید که به پیروي  »کن اقتدا آنان هدایت به«: اسماعیل و فرزندانش را ستود و فرمود
  )79، ص1ق، ج1412دیلمی، (.ایشان مکلّف هستید

خدا شما را : فرمودنددیگر، حضرت تقوا را عامل نجات دانستند و  در روایتی. ب 
به تقوا سفارش کرد و آن را نهایت خشنودي خود قرار داد کـه تقـوا درِ هـر توبـه و     

. به سبب تقـوا پارسـایان رسـتگار شـدند    : سرآمد هر حکمت و شرف هر کاري است
ذینَ اتَّقَـوا      و«: مودو فر) 31: نبأ(»انّ للمتّقین مفازاً«: خداوند متعال فرمود ه الـَّ ی اللـَّ نَجـی

از خدا پیروي ! پس اي بندگان خدا :)61: زمر(»بِمفَازتهِم ال یمسهم السوء وال هم یحزَنُونَ
ها به رویـش   کنید و بدانید هرکه از خدا پروا کند، خدا راهی براي بیرون رفتن از فتنه

شد و هدایتش را فراهم کند و حجت او را پیروز کند گشاید و در کارش درستی بخ می
   )76ق، ص1412دیلمی،  /289، ص7جش، 1365کلینی، .(و روسفیدش سازد

 کُلِّ عنْد زینَتَکُم خُذُوا آدم  بنی یا«با استناد به آیۀ  در روایت آمده که امام حسن. ج
جِدسعیاشـى .(کردنـد  بر تـن مـی  در هنگام نماز بهترین لباس خود را ) 31: اعراف(»م  ،
  )14، ص1ق، ج1380
اي  بعـد از اطـالع از حرکـت لشـکر معاویـه، خطبـه       امام حسندر روایتی،  .د
راستی خداوند جهاد را بر بندگان خـود واجـب فرمـود و آن را     به: دنو فرمودند خوان

: )46: انفال(»لصابِرینَا مع اللَّه إِنَّ اصبِرُوا و«: سپس به مؤمنان مجاهد فرمود. ناگوار نامید
اصفهانی، .(رسید مگر با صبر بر آنچه ناگوار است خواهید نمی شما به آنچه می! ي مردما

  )59ش، ص1380
درخواست سخنرانی کردند و انتظار  پس از انعقاد صلح معاویه از امام حسن. ه

به آیۀ که حضرت با استناد  اش توسط حضرت بیان شود؛ درحالی داشتند اثبات حقانیت
»ري إِنْ وأَد لَّهتْنَۀٌ لَعف لَکُم و تاعآشکارا اعالم کردنـد کـه بـراي     )111: انبیاء(»حینٍ  إِلى م

  )314، ص6ق، ج1422ثعلبى، .(اند پوشی کرده اصالح امت، از حق خود چشم
  قرآن کریمهاي  ذکر جزئیات داستان. 2-6

اصالً کتاب  قرآن. همۀ جزئیات آن بپردازد ها بنا ندارد به ذکر در بیان داستان کریم قرآن
است الهی که در  سرایی نیست، بلکه کالمی تاریخ نیست و منظورش از نقل داستان قصه

بـه همـین سـبب    . قالب وحی ریخته شده و منظور آن هدایت خلق به سوي خداست
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عبرت اي را با تمام جزئیات نقل نکرده و از هر داستانی، نکاتی مایۀ  است که هیچ قصه
لکن آگاهی از جزئیـات  ) 308، ص2ق، ج1417طباطبایی، .(و تأمل را ذکر کرده است

یکـی دیگـر از   . کنـد  ، کمک بسیاري در فهـم بهتـر آیـات مـی    کریم قرآنهاي  داستان
و ذکر برخی از جزئیات آن است  قرآندربارة قصص  هاي تفسیري امام حسن گونه

  : شود که به آن روایات اشاره می
پرسیده شد که مدت آن  از امام حسن رة قرارداد شعیب با موسیدربا. الف

ا  ...«: هشت یا ده سال بوده است چون شعیب گفت مـلَینْ  أَیالْـأَج    تانَ  فَلَـا  قَضَـیود عـ 
لىدومـی  : حضرت موسی کدام را عمـل کـرد؟ حضـرت فرمودنـد    ) 28: قصص(»...   ع

  )127، ص5ق، ج1404یوطی، س/ 3444، ص10ق، ج1419حاتم،  ابن ابی.(را 
ا  بِمن أَعلَم نحْنُ قَالُواْ لُوطًا فیها إِنَّ قَالَ«در روایتی دربارة آیۀ  امام حسن. ب یهـف 
نَّهیلَنُنَج و لَهإِلَّا أَه رَأَتَهام نَ کَانَتحضرت ابراهیم با آن : فرماید می )32: عنکبوت(»الْغَبرِِینَ م

: اب قوم لوط بود که با فرستادگان خدا سخن گفت و اعـالم کـرد  گفته در پی دفع عذ
: جل و عز اهللا قول هو یستبقیهم، و هو و إال القول هذا أعلم ال«. لوط در آن شهر است

ی  یجادلُنا مِ  فـ4و ج 378، ص2ق، ج1415،  عروسـی حـویزى  (»)74: هـود (لُـوط  قَـو ،
، 16و ج 327، ص10ج ق،1417طباطبـایی،  / 120، ص3ق، ج1416بحرانی، / 158ص
  )328ص

 قرآندر تفسیر  روش امام حسن .3

گیـرد و آن   روش تفسیر امري است فراگیر که مفسر آن را در همۀ آیات بـه کـار مـی   
در اینجا ) 22ش، ص1385رضایی اصفهانی، .(عبارت از منابع و مستندات تفسیر است

سیري مورد استناد ، به بررسی منابع تفقرآندر تفسیر  با توجه به روایات امام حسن
 .پردازیم حضرت می

  به سنت قرآنتفسیر . 3-1
 ، تفسیر آن به سنت معصومانقرآنهاي شناخت  ترین راه یکی از بهترین و ضروري

. اسـت  قرآنـی ، یکی از منابع دستیابی بـه معـارف   در واقع سنت معصومان. است
تمسک به یکی بوده که  قرآنبر اساس حدیث متواتر ثقلین، همتاي  عترت طاهرین

از آن دو، بدون دیگري، مساوي با ترك هر دو ثقل است؛ از این رو، براي دستیابی به 



 در تفسیر قرآن کریم شناسی روایات امام حسن مجتبی گونه  255

جـوادي آملـی،   .(دین کامل، اعتصام به هریک باید همراه با تمسک به دیگـري باشـد  
  )132، ص1ش، ج1388

اگرچه خود معصوم هستند و کالمشان متقن، عالوه بر بیان مطالـب   امام حسن
را نقـل   و امام علـی  فسیر برخی از آیات، سخنان حضرت رسولخویش، در ت

  .اند کرده
 فیه کانُوا فیما الْقیامۀِ یوم بینَهم یحکُم فَاللَّه... «به منظور تفسیر آیۀ  حسن  امام. الف
استناد کردند و  به روایتی از جد بزرگوارشان حضرت رسول )113: بقره(»یخْتَلفُونَ

ق، 1415،  کاشـانى  فیض.(ن آنچه سبب اختالف میان یهود و نصارا بود، پرداختندبه بیا
  )181، ص1ج

، ایشان را سرزنش کردنـد و  اي از یاران امام حسن پس از انعقاد صلح عده .ب
هـا محترمانـه    خواندند، اما حضـرت در پاسـخ آن  »  المؤمنین  مسود وجوه« حضرت را

امیـه را   سرزنش نکنید، چه اینکه پیامبر خدا بنی خدا شما را رحمت کند، مرا: فرمودند
 و* الْقَدر لَیلَۀِ فىِ أَنزَلْنَاه إِنَّا«روند و ناراحت شد، خداوند آیات  دید که از منبرش باال می

امیـه   نـی ب. را نازل کـرد  )3ـ1: قدر(»شهْرٍ أَلْف منْ خَیرٌْ الْقَدرِ لَیلَۀُ* الْقَدرِ لَیلَۀُ ما أَدرئک ما
گوید مـا حسـاب کـردیم،     راوي می. گیرند حکومت را به مدت هزار ماه به دست می

/ 405، ص30تـا، ج  عاشور، بـی  ابن.(امیه همین مدت هزار ماه بود دوران حکومت بنی
  )425، ص8ق، ج1419ابن کثیر، / 371، ص6ق، ج1404سیوطی، 

ابِقُونَ ال السابِقُونَ و«به منظور تفسیر آیات  حسن  امام. ج سـ * لَئـکون  أُو قَرَّبـالْم « 
گونـه   استناد کرده و سابقون را ایـن  به حدیثی از پدرش امام علی) 11ـ10: واقعه(

داران به سوى خداوند و پیامبرش  ترین سابقه باسابقه) امام علی(من: کند توصیف می
  )256، ص4جق، 1416،  بحرانى.(ترین مقرّبان به درگاه خدا و رسولش هستم و نزدیک

 و«در تفسیر آیۀ  امام در روایتی دیگري به نقل از پدر بزرگوارش، امام علی. د
النُّجومِ دو رکعـت   منظور از إِدبار: فرماید می )49: طور(»النُّجومِ إِدبار و فَسبحه اللَّیلِ منَ

  )51، ص27ق، ج1412،  طبرى.(نماز قبل از نماز صبح است
  ه قواعد عربی استناد ب .3-2

گاه با استناد به قواعد زبان عرب و ارتباط بین اجزاي کـالم بـه تفسـیر     امام حسن
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  .اند آیات پرداخته
  تعیین مرجع ضمیر. 3-2-1

شود  می قرآنتعیین صحیح مرجع ضمیر از عواملی است که موجب فهم صحیح آیات 
انجامـد؛ ماننـد آیـۀ     می قرآنو تشخیص نادرست در این امر به فهم نادرستی از آیات 

که در تفسیرش براي  )24: مریم(»سرِیا تَحتَک ربک جعلَ قَد  تَحزَنی أَالَّ تَحتها منْ فَنادیها«
باشد، وجه  وجه نخست این است که فاعل عیسی. سه وجه ذکر شده است» نادیها«

وجه سوم در صورت اي باشد که به منزلۀ قابله بوده و  دوم اینکه مرجع ضمیر، فرشته
 شـدن آن، عیسـی   شدن منادي، فرشته و در صورت مفعـولی تـالوت   فاعلی قرائت

کـه   برخی مفسران پس از ذکر وجوه مختلف با استناد به روایت امام حسن. است
 تشیر کانت فما ینطق أنه علمت لما کلمها یکن لم لو السالم علیه عیسى أن«: فرمایند می
گفـت، مـادرش    با مادرش سخن نمـی  ؛ اگر عیسی» لکالمبا السالم علیه عیسى إلى

کرد که  اشاره نمی شد که او توان سخن گفتن دارد و بنابراین، به عیسی خبردار نمی
 را حضرت عیسی» فنادیها«گزیند و مرجع ضمیر  سخن بگویند، وجه اول را بر می

  )527، ص21ق، ج1420فخر رازي، / 8ـ7، ص2ق، ج1417نووي، .(ذکر کرده است
  

  کریم قرآندر تفسیر  شناسی روایات امام حسن نمودار گونه
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 گیري نتیجه

دهد روایات ایشـان شـامل برخـی مبـانی      نشان می تأمل در روایات امام حسن .1
 .از تحریف است قرآنو صیانت  قرآنهدایتگري همچون  شناختی قرآن

ض اصلی رسد غر به نظر می. بیشترین روایات ذکرشده در زمینۀ مصادیق است .2
از بیــان مصــادیق توجــه دادن مــردم بــه مســئله والیــت و امامــت   امــام حســن

 .و تبیین شأن و منزلت رفیع ایشان بوده است معصومین

ماجراي صلح بـا   از آنجا که از رویدادهاي مهم در زمان خالفت امام حسن .3
یارانش  ویژه معاویه و معاویه است، حضرت هنگام تبیین مصادیق با استناد به آیات به

 .اند را معرفی کرده

، برخی از روایـات تفسـیري حضـرت    کریم قرآنگاه در تفسیر  امام حسن .4
این امر عالوه بـر آشـنا   . را بیان کرده است و پدر بزرگوارشان امام علی رسول

 .شد ، موجب ترویج مکتب تفسیري ایشان میکردن مردم با علم اهل بیت

استناد  تبیین آیات االحکام،بیان بطون آیات، ذکر سبب نزول، بیان معنی مفردات،  .5
، تبیین آیات از راه بیان مصادیق، عمل به آیه با تبیین احکام فقهیبه آیات، و استشهاد 

 .است کریم قرآندر تفسیر  هاي روایات امام حسن گونه عمل به مفاد آن،

آن است که ایشان از سنت و ادبیات  کریم قرآندر تفسیر  روش امام حسن .6
 .اند بهره برده) تعیین مرجع ضمیر(عرب

  
  : ها نوشت پی

ترین شیوه براي بررسـی   اگرچه بررسی سندي ارزشمند است، در درجۀ دوم قرار دارد و مهم. 1
 .است و این در درجۀ اول قـرار دارد ... احادیث تفسیري، بررسی محتوا، فحوا و قوت مطالب و

  )219، ص1ش، ج1383معرفت، (
، 12، ج ق1417طباطبایی، / 254ـ215تا، ص خویی، بی/ 101، ص3، جالغدیرینی، عالمه ام: ك.ر. 2

 .73ـ55ش، ص1388معرفت، / 137ـ106ص
توجیه متشابه به وجه صحیح و معناي باطنی که در طـول  : اند ایشان براي تأویل دو معنا قائل. 3

 )30ـ28، ص3ق، ج1431معرفت، .(معناي ظاهر است
آیه روایاتی که نزول آیه را در حق افراد دیگر نظیر طلحه، زبیر، عثمان، طباطبایی ذیل این  عالمه. 4
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 همه هاست، آن در که اختالفى شهادت به روایات این: نویسد دانند، می می... عبداهللا بن مسعود و
 آن سیاق و شریفه آیۀ خود اند وگرنه کرده تطبیق اى عده با را حدیث، آیه راویان که است تطبیقاتى

، 12ق، ج1417 طباطبـایی، .(سـازد  نمـى  باشـد،  شـده  نازل مخصوص عدة دربارة که عنام این با
 )177ص

هاي پیشین، به سبب اندك بودن ارتباطات و گردش کم اطالعات، مردم از یکدیگر  در دوران. 5
اي پیدا  افتاد که در جایی، انسان گمشده گاهی اتفاق می. داري نیز رواج داشت خبر نداشتند و برده

هـا، از   احتمال اینکه فرد گمشده فراري باشد، احتمالی قوي بود و چون این قبیل رخداد شود و
هاي پیشین بود، فقیهان در کتب فقهی، بخشـی را بـه آن اختصـاص     مسائل مبتال به مردم دوران

 ق،1405،  هراسى کیا طبرى: ك.ر.(اند همچنین اکثر فقها رأي بر آزاد بودن فرد پیداشده داده. اند داده
  )135، ص10 ج
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