تفسیر لغوی و ادبی قرآن از منظر روایات معصومان(ع)
علی احمد ناصح
چکیده:
یکی از کهن ترین روشها ی تفسیر قرآن روش تفسیر به لغت و صرف و نحو و بالغت ( تفسیر ادبی ) است .در
روایات تفسیری بجای مانده از معصومان (ع)  ،موارد فراوانی وجود دارد که آن بزرگواران ضمن بازگو کردن معنای
لغوی یا نکات ادبی موجود در آیات و با تکیه بر قواعد صرف ،نحو ،معانی ،بیان و یا ارجاع به کاربردهای عرفی و
ذکر واژه های مترادف به تفسیر و تبیین آیات پرداخته اند .
در این مقاله موارد و نمونه هایی قابل اعتنا از این گونه تفسیر در آثار به جای مانده از معصومان (ع) ارائه شده
تا عالوه بر اثبات ریشهداری و قدمت این روش در تفسیر قرآن ،مشروعیت ،صحت و نیز اهمیت این شیوه در تفسیر
به عنوان یکی از روشهایی که معصومان در تبیین آیات قرآن به کار برده اند نیز به اثبات رسد .
کلید واژه ها :تفسیر ادبی ،لغت ،صرف ،نحو ،بالغت ،روایات تفسیری.
مقدمه:
یکی از قدیمی ترین روشها در تفسیر قرآن کریم که از همان آغازین روزهای تفسیر در کنار دیگر روش ها ی
تفسیر به عنوان یک روش مورد تاکید و عنایت مفسران قرار گرفته و آثار گران سنگی در تفسیر قرآن با این روش
پدید آمده است روش تفسیر به لغت و علوم ادبی است.
از آنجا که ممکن است از عنوان تفسیر ادبی و یا تفسیر به لغت و علوم ادبی برداشت های متفاوتی به ذهن
آید ،در این مقدمه به اختصار مقصود خویش از عنوان فوق را توضیح داده و با ذکر اهمیت دانش لغت در تفسیر و
برخی توضیحات پیرامون احادی ث مورد استناد در مقاله ،مقدمه را پایان داده و سپس اصل موضوع و ذکر موارد از
روایات معصومان ( علیهم السالم) را پی می گیریم .
تعریف:
تفسیر ادبی یعنی تفسیر قرآن به کمک علوم ادبی مانند صرف ،نحو ،لغت ،بالغت ،ارائه این تعریف از آن
جهت ضروری به نظر می رسد که باید گ وشزد شود  :گاهی تفسیر ادبی قرآن از نظر سنّتی به شاخه ای از علم اعجاز
القرآن اطالق می شده است که با موضوع این مقاله ارتباط نداشته و ما به آن نپرداخته ایم چون هدف مقاله حاضر
** تاریخ دریافت 031/10/1 :تاریخ پذیرش031/10/11 :
 -نویسنده مسئول :دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

این بوده که مواردی از کاربرد ادبیات عرب در تفسیر قرآن که به وسیله معصومان ( علیهم السالم) استفاده شده را
بیان کند .
پس در حقیقت تفسیر ادبی در اینجا عنوانی عام و شامل است و تفسیر لغوی ،بالغی و بیانی را دربر می گیرد،
مفسر در این روش با دقّت در الفاظ و معنای لغوی و پس از آن دقّت در معنای استعمالی کلمات در قرآن و سپس
استفاده از علوم ادبی برای ف هم و بیان معانی آیات به تفسیر و تبیین آیات قرآن می پردازد .
این روش را باید از کهن ترین روشها ی تفسیر قرآن دانست زیرا از همان صدر اسالم معصومان ( علیهم
السالم) و نیز صحابه و تابعان برای بیان مقاصد آیات گاهی به صرف ،نحو ،لغت ،بالغت و  ...استناد می کردند .
اهم یت :تذکر این نکته ضروری است که دانش لغت و علم به مفردات از جمله علومی است که آگاهی به آن
برای هر قرآن پژوه اجتنابناپذیر است .
شیخ ابوالقاسم حسین بن محمد بن مفضّل معروف به راغب اصفهانی که به حق اثر گرانسنگ او مفردات
الفاظ القرآن تا به امروز کم نظیر و بیبدیل است و باید او را یکهتاز و میداندار واقعی این عرصه به شمار آورد ،در
اهمیت این دانش و ضرورت فراگیری آن می گوید:
نخستین چیزی که از علوم مختلف برای درک و فهم قرآن نیاز است و باید به آن پرداخته شود علوم الفاظ
است و بخشی از این علوم دانش تحقیق در الفاظ مفرد و تک واژه هاست .
تحصیل و به دست آوردن معانی مفردات الفاظ در حقیقت نخستین یاری کننده است برای کسی که می خواهد
معانی قرآن را درک کند و مانند به دست آوردن وسایل بنایی ( آجر) است .برای سازندهی ساختمان؛ همانطور که
سازنده ی ساختمان تا آجر و دیگر وسایل که جزء ن یازهای اولیه اوست برایش فراهم نگردد توان سازندگی را ندارد ،
قرآن پژوه نیز بدون آگاهی از دانش واژه ها و شناخت نسبت به آنها به مقصد نمی رسد( .راغب اصفهانی،
المفردات فی غریب القرآن ،مقدمه ص ) 6
آخرین نکته :پس از تذکر نکته فوق گفتنی است که در میان روایات تفسیری حجم قابل توجهی از آنها به
شرح و تبیین واژه ها و مفردات قرآنی و بیان وجوه آن اختصاص دارد و یکی از روش ها ی متداول در این گونه
روایات معنا کردن واژه ها یا واژه هایی از یک آیه است .در پاره ای از موارد عالوه بر معنای واژه ،به ذکر توضیحات
مختصری درباره ی واژه ها نیز پرداخته شده است .
تحقیق و بررسی در این نوع روایات نشان می دهد که معنای کل آیه و پیام آن ،غامض و مشکل نبوده است ،
ولی وجود واژه ای و عدم آگاهی به معنای آن سوال و یا اشکالی در ذهن افراد ایجاد کرده و این افراد با مراجعه به
پیامبر (ص) و یا اهلبیت ( ع) و ص حابه او پاسخ به اشکال یا سوال خویش را تقاضا میکردهاند ،گاهی نیز روایاتی از
این قبیل بدون مطرح شدن سوالی نقل شده است .
این روایات که به مدد آنها فهم آیات برای ما میسر می گردد و تفسیر و تبیینی درست از مفردات قرآنی به
دست می دهند ،در احادیث منقول از پیامبر (ص ) و اهلبیت او (ع ) فراوانند و در گفته های صحابه و تابعان فراوان
تر.
در این جا – به عنوان نمونه – مواردی از این گونه احادیث که از اهلبیت (ع) نقل شده اند ذکر می گردد :

 .ابراهیم بن ابی محمود می گوید:
سألت أباالحسن الرضا علیه السالم  ...عن قول اهلل عزوجلّ  :خَ تَمَ اللّهُ عَ لَى قُلُوبِه مْ وَعَ لَى سَ مْعِهِ مْ وَعَ لَى أَبْصَارِ هِ مْ
غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِیمٌ (بقره .)7 ،از امام رضا علیه السالم در مورد آیه مبارکه ختم اهلل  ...پرسیدم ،آن حضرت
فرمود :منظور از «ختم» مهری است که بر دل کافران به جزای کفرشان نهاده شده است  .همان طور که خداوند
عزوجلّ فرمود :فَبِمَا  ...بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَیْ هَا بِکُفْرِ هِمْ فَالَ یُؤْمِنُونَ إِالَّ قَلِیالً (نساء « ) 11،بلکه خداوند به جزای کفرشان،
بر دل آنها مهر نهاده است و در نتیجه جز اندکی ،بقیه ایمان نخواهند آورد» .
در این حدیث امام رضا علیه السالم معنای لغوی واژه «ختم» را بیان فرموده و در این رابطه به آیه دیگری نیز
استشهاد نموده است .نکته قابل توجه این که  :واژه «ختم» در کتاب های لغت نیز به همین معنا آمده است .در معجم
المقاییس اللغه چنین آمده است  :الختم هو الطبع علی الشیء؛ مهر زد ن بر چیزی  .این معنا کام الً با معنایی که امام
رضا علیه السالم در مورد این واژه بیان داشتند ،هم آهنگ است .
امام علیه السالم در پاسخ سوال ابراهیم بن ابی محمود در مورد آیه ،تنها یک واژه را معنا فرمود که جنبه ی
کلیدی در مفهوم کلی آیه داشت؛ به عبارت دیگر دانستن م عنای آن واژه مفهوم کل آیه را روشن و فهم آن را آسان
کرده است ( .شیخ صدوق  ،عیون اخبار الرضاع ،ج  ،باب

 ،صص  11- 10ح ) 6

 .1ابراهیم بن أبی محمود قال :قال علی بن موسی الرضا ( علیهم السالم ) فی قول اهلل تعالی  :وُجُوهٌ یَوْمَئِ ذٍ
نَّاضِرَةٌ* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (قیامت11،و  . )10قال :یعنی مشرقه ینتظر ثواب ربّها .
ناضره یعنی مشرقه و متنوره و ناظره از ماده ی نظر به معنای انتظار گرفته شده است؛ یعنی وجوهی در انتظار
ثواب پروردگار و امیدوار به رحمت و عطای اویند( .شیخ صدوق ،همان ،ح ) 1
 .0از امام صادق (ع ) در مورد آیه :وَ الَ تَقْتُلُو اْ أَوْالدَکُ مْ خَشْیَةَ إِمْالقٍ نَّ حْ نُ نَرْزُ قُهُ مْ وَإِیَّاکُم إ نَّ قَتْ لَهُ مْ کَانَ خِطْءًا
کَبِیرًا (اسراء ) 0 ،نقل شده است که فرمود :الحاجّ ال یملق ابداً ،قیل  :و ما اإلمالق ،فقال :االفالس؛ کسی که حج گذارد
هرگز دچار امالق نمی گردد ،سوا ل شد :امالق به چه معناست؟ فرمود :تهی دست( .رضایی کرمانی ،عالمه شبّر و
تفاسیر سه گانه و عالمه شبّر صفوة التفاسیر ج  ،1برگ ) 11
 .1در حدیثی که احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از امام رضا ( ع) نقل کرده ،آمده است :آن حضرت در
باره واژه های فارض و بکر در آیه :قَالُ واْ ادْعُ لَنَا رَبَّکَ یُبَیِّن لّنَا مَا هِیَ قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ الَّ فَارِضٌ وَالَ بِکْرٌ عَوَانٌ
بَیْنَ ذَلِ کَ فَا فْعَلُواْ مَا تُؤْمَرو نَ (بقره .) 66،فرمود :ال صغیرة و ال کبیرة؛ ال فارض و ال بکر به معنای نه کوچک و نه
بزرگ است (معمو لی و متوسط) ( .حویزی ،نورالثقلین ،ج  ،ص  67ح ) 106
 .1امام عسکری (ع) ضمن حدیثی با سند خویش از پدرانش نقل فرموده که امام صادق (ع) در باره واژه فتنه
در آیه مبارکه ... :إِنَّ مَا نَ حْنُ فِتْنَةٌ فَ الَ تَکْفُ رْ فَیَتَعَ لَّمُونَ مِنْ هُمَا مَا یُ فَرِّقُونَ بِهِ  (...بقره ) 11،فرمودند :ا نّما نحن فتنه و امتحان
للبالء؛ لیطیعوا اهلل فیما یتعلّمون؛ به درستی که ما در معرض فتنه ،آزمایش هستیم تا خدای را اطاعت نمایند در آن
چه می دانند ( .حویزی ،همان ،ص  17ح ) 131
 .6از امام علی (ع) نقل شده که در مقام بیان استحباب مباشرت با هم سران در شب ا وّل ماه مبارک رمضان با
استدالل به آیه شریفه این گونه فرمود :أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّ فَثُ إِلَى نِسَآئِ کُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّ کُمْ وَأَنتُمْ لِ بَاسٌ لَّهُنَّ عَ لِ مَ
اللّهُ أَنَّکُمْ کُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَ کُمْ فَتَابَ عَلَیْ کُمْ وَعَفَا عَن کُمْ فَاآلنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا کَتَبَ اللّهُ لَکُمْ  (...بقره ) 67،و

الرفثُ  :المجامعة  .در شب های روزه هم خوابگی با زنانتان بر شما حالل گردیده است ( .حویزی ،همان ،ص  71ح
) 131
 .7از امام رضا (ع) نقل شده است که هنگام سوال حسین بن بشار از ایشان در باره آیات :وَمِنَ النَّاسِ مَن
یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیَا ةِ الدُّنْیَا وَیُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِی قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ* وَإِذَا تَوَلَّى سَ عَى فِی األَ رْضِ لِیُفْسِدَ فِ یِهَا
وَیُهْلِکَ الْحَ رْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّ هُ الَ یُحِ بُّ الفَ سَادَ( .بقره) 111- 111 ،
فرمود ... :وَ یُهلِکَ الحر ثَ و النّسلَ :هم الذریّة و الحرث :الزرع؛ نسل عبارت است از ذریه و حرث به معنای
کشت و زرع می باشد( .حویزی ،همان ،ص  110ح ) 713
 .6امام صادق (ع) در پاسخ پرسش حنان بن سدیر در مورد آیه مبارکه :أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَ لَى مَا آتَاهُمُ اللّ هُ
مِن فَضْلِهِ فَقَ دْ آتَیْنَآ آلَ إِبْرَاهِیمَ الْکِ تَابَ وَالْحِ کْمَةَ وَآتَیْنَاهُم مُّلْ کًا عَظِی مًا (نساء. )11،
واژه های آن را به شرحی که در ذیل آمده معنا کرد :
عن ح نّان ،عن أبی عبداهلل (ع) ،قال  :قلتُ له ،قوله  :فَقَ دْ آتَیْ نَآ آلَ إِبْرَاهِی مَ الْکِتَا بَ قال  :النبوّةَ ،فقلتُ  :والحکمة ،
قال  :الفهم و القضاءَ ،وَآتَیْنَاهُم مُّ لْکًا عَظِیمًا  .قال :الطاعة المفروض ةَ .
مقصود از کتاب در این آیه نبوت و حکمت به معنای فهم و درک و داوری و ملک عظیم به معنای اطاعت و
پیروی واجب و بی چون و چراست( .حویزی ،همان ،ص  131ح ) 136
 .3امام باقر (ع) در باره أریکه در آیه :مُ تَّکِئِینَ فِیهَا عَ لَى الْأَرَائِکِ لَا یَرَوْنَ فِی هَا شَمْسًا وَلَا زَمْ هَرِیرًا( .انسان) 0،
فرمود :األریکه :السریرُ علیه الحِجله؛ اریکه به معنای تخت و سریری است که بر آن حجله و پرده قرار دهند .
(رضایی کرمانی ،عالمه شبّر و تفاسیر سه گانه ،ص )70
 . 1از امام باقر ( ع) در باره واژه طموس در آیه مبارکه :فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ( .مرسالت )6،نقل شده است که
فرمود :طموسها :ذهابُ نورِ ها؛ طموس ستارگان به معنای از بین رفتن نور آنهاست ( .رضایی کرمانی ،همان ص ) 70
 .علی بن ابراهیم با اسناد خویش از امام باقر ( ع) در ذیل آیه :یَقُولُ أَهْلَکْ تُ مَالًا لُّبَدًا ( بلد)6 ،
نقل کرده که امام در باره واژه لبد فرمود :اللُّبد :المَجمع :لبد به معنای انباشته شده می باشد ( .حویزی ،پیشین  ،ج
 1ص ) 161
 . 1هشام جوالیقی می گوید :از امام صادق (ع) در باره کالم خداوند پرسیدم :سبحان اهلل ما یعنی به؟ قال :
تنزیهه؛ پرسیدم :سبحان اهلل چه معنایی می دهد؟ فرمود :تنزیه ( منزه و پاک و بی آالیش دانستن از عیب و بدی) .این
معنا با مفهوم سبح در باب تفعیل نیز سازگار است( .شیخ صدوق ،التوحید ،ص  ،0 1ح ) 0
 . 0ابوالجارود از حضرت امام باقر (ع ) در مورد آیه  :إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَا نَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِیفًا وَلَ مْ یَکُ مِنَ الْمُشْرِکِی نَ .
(نحل ) 11 ،روایت می کند که فرمود  ... :و أمّا قانتاً ،فالمطیعُ و أمّا الحنیف ،فالمسل مُ  . ...امام قانت را به مطیع و
حنیف را به مُسلم معنا کرده است( .حویزی ،پیشین ،ج  0ص  31ح ) 116
در معجم مقاییس اللغه و مفردات راغب ذیل واژه قانت به ترتیب طاعة و طاعة مع الخضوع آمده است .بنابر
این قانت که بر وزن فاعل آمده ،به معنای مطیع است  .پس امام (ع ) واژه قانت را به همان مفهوم لغوی آن  ،معنا
فرموده است .

واژه حنیف نیز در معجم مقاییس و مفردات راغب به معنای المائل إلی الدین المستقی مِ آمده است؛ یعنی کسی
که به دین مستقیم میل کرده ،در واقع آن را پذیرفته و تسلیم آن شده است ( .ر .ک :معجم مقاییس اللغة و مفردات
راغب ذیل ماده حنیف )
 . 1احمد بن ابی نصر از امام رضا (ع ) در معنای «بخس » در آیه :وَشَرَوْ هُ بِثَمَ نٍ بَخْ سٍ دَرَاهِ مَ مَ عْدُودَ ةٍ وَکَانُواْ فِی هِ
مِنَ الزَّاهِدِینَ (یوسف )11،نقل کرده که آن حضرت فرمود« :البخس :النقص؛ بخس به معنای ناقص و ناچیز است» .
(حویزی ،همان ،ج  ،1ص  1 6ح ) 01
در معجم المقاییس اللغه نیز «بخس» به معنای نقص آمده است .بنابراین معنایی که روایت از واژه «بخس »
نموده ،همان معنای لغوی این کلمه می باشد .
 . 1امام باقر (ع ) از پدر بزرگوارش امام سجاد ( ع) و آن حضرت از امام حسین (ع ) نقل می کند که  :امام باقر
(ع) فرمود :الصمد :السیّد المطاعُ الذی لیس فوقَه آمرٌوناهٍ .صمد بزرگی است که اطاعت می شود ،کسی که فوقش
کسی نیست که امر و نهی کند( .حویزی ،همان ،ج  ،1ص

 7ح ) 66

 . 6داود بن قاسم از امام جواد (ع) در باره معنای « صمد» پرسید ،حضرت فرمود :السّید المصمودٌ إلیه فی
القلیل و الکثیر؛ بزرگی که تمام موجودات در نیازهای کوچک و بزرگ  ،او را قصد می کنند ( به او مراجعه می کنند و
محتاج اویند) ( .کلینی ،االصول من الکافی ،ج  ،ص  10ح )
 . 7عن امیرالمومنین (ع) قال :و أمّا الکفر المذکور فی کتا بِ اهللِ تعالی ،فخمسةُ وجوهٍ :منها  :کُف رُ الجحو دِ
والجحودُ ینقسم علی وجهین و منها :کُفرُ الترک لما أمراهلل تعالی به و منها :کفر البراءة و منها  :کفر النِ عَم...؛ کفر در
کتاب خدا بر پنج وجه است :کفر جحود و آن بر دو وجه است ،سوم کفر به سبب ترک کردن آن چه خداوند به آن
فرمان داده است ،چهارم کفر برائت و پنجم کفر نعمت( .مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،63ص  11ح ) 01
امام (ع) در ادامه برای هر کدام از وجوه ،توضیحی آورده و آیه ای از قرآن را به عنوان مثال آن وجه ذکر
فرمود .ما به دلیل طوالنی بودن حدیث به ذکر بخش ها یی از آن اکتفا می کنیم .
حضرت در ادامه فرمود :اما کفر جحود همان انکار ربوبیّت است و  ...و آن قول دو دسته از زنادقه و دهریه
است و هم آنهایند که می گویند :وَقَالُوا مَا هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَ مَا یُهْ لِکُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَ ا لَهُم بِذَلِ کَ مِ نْ
عِلْمٍ إِ نْ هُ مْ إِلَّا یَظُنُّونَ (جاثیه )11 ،و هالک نکند ما را جز دهر؛ و خداوند در باره آنان می فرماید  :إِنَّ الَّذِی نَ کَفَرُو اْ
سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنذَرْتَ هُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْ هُمْ الَ یُؤْمِنُونَ (بقره) 6،
راستی آن کسانی که کا فرند برای آنها فرقی ندارد که بیم شان دهی یا بیم شان ندهی ،ایمان نمی آورند  .مقصود
کفر به توحید و شناسایی خدای تعالی است  .این یکی از دو وجه کفر است و وجه دیگرش انکار آگاهانه است و آن
این که حق را بشناسد و با این حال آن را انکار کند  :وَجَ حَدُوا بِ هَا وَاسْتَ یْقَنَتْهَا أَنفُسُهُ مْ ظُلْ مًا وَعُلُوًّا فَانظُ رْ کَیْ فَ کَا نَ
عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ (نمل) 1،؛ و آن را انکار کنند با این که در دل بدان یقین دارند ،از روی ستم گری و گردن کشی .
این است تفسیر دو وجه جحد و انکار .
وجه سوم ،ترک آن چه خدای ع زّ و ج لّ بدان دستور داده است و مقصود از آن ،قول خدای عزّ و جلّ است که
فرمود :وَإِذْ أَخَذْ نَا مِیثَا قَکُ مْ الَ تَسْفِکُو نَ دِمَاءکُ مْ وَ الَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَ کُم مِّن دِ یَارِکُ مْ ثُ مَّ أَقْرَرْتُ مْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ* ثُمَّ أَنتُ مْ
هَؤُالء تَقْتُلُونَ أَنفُ سَکُ مْ وَتُخْرِ جُونَ فَرِیق اً مِّن کُم مِّن دِ یَارِهِ مْ تَظَاهَرُو نَ عَلَیْ هِم بِاإلِثْ مِ وَالْعُدْوَا نِ وَإِن یَأتُوکُمْ أُسَا رَى تُ فَادُوهُ مْ

وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَیْ کُ مْ إِخْرَاجُ هُ مْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَ کْفُرُو نَ بِبَعْ ضٍ (...بقره )61- 61 ،و هنگامی ک ه از شما پیمان
گرفتیم ...آیا به بعضی از کتاب ایمان می آورید و به بعض دیگر کافر می شوید؟ یعنی قرآن  ،آنها را کافر دانسته
است ،به واسطه ترک آن چه خدا به آنها فرمان داده است و نسبت ایمان به آنها داده ،ولی از آنها ایمان را نپذیرفته
است .
وجه چهارم از وجوه کفر ،ک فر برائت است و آن قول خدای عزّ و ج لّ است که حکایت می کند از ابراهیم... :

کَفَرْنَا بِکُ مْ وَبَدَا بَیْنَنَا وَبَیْنَکُ مُ الْعَدَاوَ ةُ وَالْبَغْضَاء (...ممتحنه ) 1،ما به شما کافریم و میان ما با شما دشمنی و بغض پدیدار
شده ،همیشه تا شما به سوی خدای یگانه برگردید و ایمان آورید .
یعنی ما از شما بیزاریم و نیز خداوند در باره ابلیس و بیزاری جستن او از دوستان خود در قیامت فرموده
است ...:إِنِّی کَفَ رْ تُ بِمَآ أَشْرَکْتُمُو نِ مِن قَبْلُ إِ نَّ ال ظَّالِمِی نَ لَهُ مْ عَذَا بٌ أَلِیمٌ ( .ابراهیم ) 11،من کافر شدم بدان چه پیش از
ا ین با من در آن شریک شدید؛ و فرموده است :وَقَالَ إِنَّ مَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَیْنِکُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْ یَا ثُ مَّ
یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَ کْفُرُ بَعْضُ کُم بِبَعْضٍ وَیَ لْعَ نُ بَعْضُ کُم بَعْ ضًا ( عنکبوت ) 11،شما در برابر خدا بت هایی را به پرستش گرفتید
میان خودتان در زندگی دنیا سپس روز قیامت به هم دیگر کافر شوید و یکدیگر را لعنت کنید ،یعنی از هم دیگر
بیزاری و دوری جویید .
وجه پنجم از وجوه کفر ،کفر به نعمت است ،خداوند از قول حضرت سلیمان (ع) می فرماید ...:قَالَ هَذَا مِن
فَضْلِ رَبِّی لِیَ بْلُوَنِی أَأَشْکُرُ أَمْ أَکْفُرُ وَمَن شَکَرَ فَإِنَّمَا یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن کَفَرَ فَإِنَّ رَ بِّی غَنِیٌّ کَرِیمٌ ( .نمل )11 ،این از فضل
پروردگار من است تا مرا بیازماید که شکر گزارم یا ناسپاسی می کنم؛ و نیز فرمود  :وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِن شَکَرْتُ مْ
ألَزِیدَنَّ کُمْ وَلَئِن کَفَرْتُ مْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ (ابراهیم) 7،
اگر سپاس گزاری کنید نعمت شما را افزون خواهم کرد و اگر ناسپاسی کنید قطع اً عذاب من سخت خواهد
بود.
بدین ترتیب همان طور که مشاهده می شود در حدیث فوق معانی مختلفی که واژه کفر در قران بر آنها حمل
می شود ،توضیح داده شده است و با کنار هم آوردن آیات مختلفی که در بر دارنده واژه کفرند ،زمینه مقایسه این
آ یات فراهم شده است  .از این مقایسه می توان نتیجه گرفت که معنای لغوی و ریشه ای واژه کفر در همه آیات
مطرح است ،منتها سیاق و بستری که واژه در آن قرار گرفته ،معانی دیگری را بر آن معنای لغوی اضافه کرده است.
تاکید بر این نکته ضروری است که بحث کردن در باره ی یک موضوع در قرآن و بررسی آیاتی که به آن
موضوع توجه کرده و کنار هم قرار دادن آیات در یک مجموعه دقت و ظرافت خاصی را می طلبد و طبعا برای
رسیدن به این مطلوب کسب مهارت و آگاهی کامل در این زمینه ضروری است و یکی از مطمئن ترین و موثرترین
راه ها برای کسب مهارت و آگاهی کامل در این زمینه ،دقت و تأمل در روایاتی نظیر احادیث فوق می باشد .
 . 6عن علی علیه السالم فی قوله تعالی  :الَّذِینَ یَظُنُّو نَ أَ نَّهُم مُّالَقُوا رَبِّ هِ مْ وَأَنَّهُ مْ إِلَیْهِ رَاجِعُو نَ (بقره ) 16،یقول :
یوقنون أنهم مبعوثون والظّن منهم یقین  .ظن در اینجا به معنای یقین است و طبق انچه در کتب لغت آمده است این
یکی از دو معنای این وا ژه می باشد ( 1 .بحرانی ،البرهان فی تفسیر القرآن ،ج  1ص  013ح ) 1/0 31
 1برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به مصباح المنیر و نیز لسان العرب ذیل واژه ظنّ

 . 3عن مسعدة بن صدقة ،قال :سمعت أباعبداهلل علیه السالم یقول و یسأل عن األمر بالمعروف و النهی عن
المنکر أواجب علی األمّة جمیعاً ؟ فقال «ال» ،فقیل له :و لم؟ قال  « :إنما هو علی القو یّ المطاع العالم بالمعروف من
المنکر ،ال علی الضعیف  ...و الدلیل علی ذلک کتاب اهلل تعالی  :وَلْ تَکُن مِّنکُ مْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْ رِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَ عْرُو فِ
وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَ ئِکَ هُ مُ الْ مُفْلِحُو نَ ( آل عمران» ) 11،
فهذا خاصّ غیر عام ،کما قال اهلل تعالی :وَ مِن قَوْ مِ مُوسَى أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَ قِّ وَبِهِ یَعْدِلُو نَ( .اعراف) 13 ،
و لم یقل ،علی أمّة موسی و ال علی کلّ قومه...
در حدیث فوق امام علیه السالم با استدالل به «من» در منکم و نیز « من قوم موسی» که هر دو تبعیضیه اند عدم
وجوب امر به معروف بر همه افراد و وجوب آن را بر بعضی افراد و فق ط کسانی که علم و توانایی انجام آن را
داشته باشند بیان فرمود( .حویزی ،پیشین ف ج

ص  061ح ) 0 7

 . 11در تفسیر قمی در ذیل آیه مبارکه :ثُمَّ یَأْتِی مِن بَ عْدِ ذَلِکَ عَامٌ فِیهِ یُ غَا ثُ النَّاسُ وَفِیهِ یَعْصِرُو نَ (یوسف) 13،
آمده است که :قرأ رجل علی امیرالمومنین علیه السالم :ثُمَّ یَأْتِی مِن بَ عْدِ ذَ لِکَ عَامٌ فِیهِ یُغَاثُ النَّاسُ وَفِی هِ
یَعْصِرُونَ علی البناء للفاعل ،فقال :ویحک أیّ شیء یعصرون ؟ یعصرون الخمر؟ قال الرجل :یا امیرالمومنین ،کیف
أقرأها؟ فقال :إ نّما نزلت و فیه یُعصرون  ،أی یُمطرون بعد سنی المجاعة ،والدلیل علی ذلک قوله  :وَأَنزَلْنَا مِ نَ
الْمُعْصِرَا تِ مَاء ثَ جَّاجًا (نباء( ) 1،طباطبایی  ،المیزان  ،ج

 ،ص ) 110

در این حدیث امام با توجه دادن به این که یعصرون باید به صورت مجهول قرائت شود و نه معلوم و در این
صورت معنای یُمطرون یعنی باریدن باران بر آنان بعد از سال های قحطی و خشکسالی است تفسیر صحیح آیه را
گوشزد می فرمایند .
به عنوان آخرین مورد ،حدیث ذیل را که در این بحث بسیار گویا است و لزوم مراجعه به احادیث وارده در
این باب را به روشنی مبرهن می سازد یاد آور شده و این بحث را به پایان می بریم .
 . 1ا بان بن تغلب می گوید :عن ابی جعفر محمد بن علی الباقر ( ع)  ،انّه قال فی قوله عز وجلّ :حُرِّمَ تْ عَلَیْ کُ مُ
الْمَیْتَةُ وَالْ دَّمُ وَلَ حْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّیَةُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أَکَلَ السَّبُعُ إِالَّ مَا ذَکَّیْتُ مْ
وَمَا ذُبِحَ عَ لَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِاألَزْ الَمِ ذَلِ کُمْ فِسْقٌ  (...مائده) 1 ،
ما اُهل لغیر اهلل یعنی :ما ذُبِحَ لِألصنام ،وَ أمّا ( ألمُنخنِقة) فَانّ المجوس کانوا ال یأکلون الذبائح و یأکلون المیتة و
کانوا یخنقون البقر و الغنم فإذا اختنقت و ماتت أکلوه ( .المتردِّیة) کانوا یشدّون أعینها و یلقونها من السطح  .فاذا ماتت
اکلوها( .وال نّطیحة) کانوا یناطحون بالک بّاش  ،فإذا ماتت أحدها أکلوها  ( .و ما أکل السَّبُعُ إلّا ما ذکیتم ) فکانوا یأکلون ما
یتله الذئب و األسد ،فح رّم اهلل ذلک( ،وَ ما ذُبح علی النُّصب) کانوا یذبحون لبیوت النیران و قریش کانوا یعبدون
الشجر و الصخر فیذبحون لهما ( و أن تستقسموا باالزالم ذلکم فسق) قال :کانوا یعمدون إلی الجزور ،فیجزّونه عشر
أجزاء ،ثمّ یجتمعون علیه فیخرجون السهام و یدفعونها إلی رجل و السه ام عشرة ،سبعة لها أنصباء و ثالثة ال أنصباء
لها ،فالتی لها أنصباء الفذّ و التوأم و المسبل ،والنافس و الحلس و الرقیب و المعلّی ؛ فالف ذّ له سهم و التوأم له سهمان
و المسبل له ثالثة أسهم و المع لّی له سبعة أسهم و امّا التی ال أنصباء لها .السفیح و المنیح و الوغذ و ثمن الجزور علی
من ال یخرج له من األنصباء شیء و هو القمار ،فحرّمه اهلل عزّوجلّ .

امام باقر علیه السّالم ،در تبیین واژه های به کار رفته در آیه فرمود :مردار و خون و گوشت خوک معروفند .وَ مَا
أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّهِ بِهِ؛ یعنی حیوانی که برای بت ها قربانی می کردند و اما ( ألمُنخنِقة) تفصیلش این است که مجوسیان
حیوان سربریده نمی خورند و آن را مردار می کردند و می خوردند و گاو و گوسفند را خفه می کردند و چون می
مرد می خوردند و (المتردِّیة) گاهی چشم حیوان را می بستند و آن را از پشت بام پرتاب می کردند و چون می مرد
آن را م ی خوردند( .والنّطیحة ) گاهی میش ها را شاخ به شاخ می انداختند و چون یکی شان می مرد ،آن را می
خوردند ( .و ما أکل السَّبُعُ إلّا ما ذکیتم) آن چه را گرگ و شیر می کشت می خوردند و خدا آن را حرام کرد( .وَ ما
ذُبح علی النُّصب) برای آتشکده ها قربانی می کشتند و می خوردند ،قریش هم درخت و سنگ را می پرستیدند و
برای آنها قربانی می کشتند و می خوردند ( .وَ أن تستَقسِموا باألزالم ذلکم فِسقُ) قریش شتر نحر شده را ده بخش
می کردند و بر سر آن جمع می شدند و با تیر قرعه می کشیدند و آن را به دست اشخاص می دادند ،تیرهای قمار
ده تا بود ،هفت تای آن ها سهمیه داشت و سه تا سهمیه نداشت ،نام آن هفت که سهمیه داشت فذع ،توأم ،مسبل،
نافس ،حلس ،رقیب و معلی بود .فذ یک بخش می برد ،توأم دو بخش ،مسبل سه بخش ،نافس چهار بخش ،حلس
پنج بخش ،رقیب شش بخش  ،معلی هفت بخش و آن سه که سهمیه نداشتند سفیح و منیح و وغ د نامیده شدند ،
بهای شتر کشته به گردن کسانی بود که تیر بی سهم به آنها اصابت می کرد و این قماری است که خداوند آن را
حرام کرده است( .کمرهای ،محمد باقر ،ترجمه و شرح فارسی خصال صدوق ،ج  ،1ص  1 6ح )11
نتیجه گیری:
از مجموع آنچه در این مقاله گذشت سه نتیجه بدست آمد که به اختصار عبارتند از :
 دانش لغت و علم به مفردات از جمله علومی است که آگاهی از آن برای هر قرآن پژوه ضرورتی اجتنابناپذیر بوده و این علم جزئ نخستین علومی است که از آغاز مورد توجه قرار داشته و بدون توجه به آن پرداختن
به تفسیر کاری ناروا و غیر ممکن می نماید .
- 1از جمله روشهایی که معصومان ( علیهم السالم ) برای تفسیر قرآن به کار گرفته و به عنوان یک روش مجاز
و مشروع در تفسیر قرآن راه ورود به تفسیر برای دیگران از طریق آن را ممکن دانسته اند ،تفسیر به وسیله لغت ،
صرف ،نحو و در یک جمله تفسیر ادبی است .
- 0یکی از مه م ترین منابع برای تفسیر ادبی قرآن روایات بجای مانده از معصومان ( علیهم السالم) است  .چرا
که در احادیث بجای مانده از آن بزرگواران نمونه های فراوانی یافت می شود که آنان از طریق توجه دادن به معنی
لغوی ،بازگو کردن نکات ادبی ،تکیه بر قواعد صرف ،نحو ،معانی و بیان و ذکر کاربردهای عرفی و واژه های
مترادف و  ...به تفسیر پرداخته اند .
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