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چکیده:
اهمیت و جایگاه منحصر به فرد قرآن سبب شده است تا استشهاد به قرآن ،مهمترین و رایجترین مستند در احتجاجات و
مناظرات مسلمانان باشد .اما از آنجا که شناخت و استفاده انسان ها از قرآن به فراخور استعداد و فهمشان از این کتاب
الهی متفاوت است ،بهترین و عالیترین شیوة استشهاد به قرآن را در احتجاجات معصومین(ع) مشاهده میکنیم.
استشهادات معصومین(ع) به قرآن ،برخی مستقیم و برخی غیر مستقیم است؛ در استشهاد مستقیم به قرآن ،حتی شنوندگان
ناآشنا به قرآن نیز اشارات کالم را دریافت می کنند ،در حالیکه استشهادات غیرمستقیم (پنهان) را فقط آشنایان با قرآن
خواهند فهمید .این مقاله که به استشهادات غیرمستقیم معصومین(ع) به قرآن اختصاص دارد این مقوله را با رویکردی
ادبی بررسی میکند و چهار نوع برای آن برمیشمرد :واژگانی ،گزارهای ،الهامی و تلمیحی.
کلید واژگان :قرآن ،معصومین(ع) ،احتجاج ،استشهاد آشکار ،استشهاد پنهان

مقدمه
احتجاج و محاجّه به معنى «حجّت آوردن»  ،نوعی استدالل است که در آن با برهان مخاطب را از مقصود منصرف میکند.
و «حجّت» به دلیلى گفته میشود که مقصود را روشن میکند .همچنین «استشهاد» برگرفته از «شهادت» ،در اصل به
معنای «کسی را به شهادت خواستن» و «گواه طلبیدن» است .اما استشهاد در سخن ،بدان معنی است که کالم متقنی را
اصل و دلیل کالمی دیگر قرار دهند.
دین اسالم که اساس دعوت خود را بر برهان و دلیل نهاده ،اهمیت ویژه ای برای احتجاج قائل است و سنت پیامبر
اکرم(ص) و اهل بیت او ـ علیهم السالم ـ شیوهها و روش های کاربردی آن را به ما آموخته است.
معصومین(ع) در احتجاجات و رویاروییهای خود با منکران و معاندان دین ،به امور گوناگونی استشهاد میفرمودند ،مانند
سنت و حدیث پیامبر اکرم(ص) ،عقل ،اجماع مسلمانان ،و تاریخ .اما در این میان استشهاد به قرآن ،بسیار پرشمار است و
** تاریخ دریافت 2930/20/20 :تاریخ پذیرش2930/20/00 :
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حایگاهی بیبدیل دارد .برخی از دالیل کثرت احتجاجات معصومین(ع) به قرآن را میتوان این طور برشمرد :حقانیت و
جامعیت قرآن ،علم اهل بیت(ع) به قرآن و انس بیمانند با آن ،مقبولیت قرآن در نزد همه مسلمانان.
اهمیت و جایگاه ویژه قرآن در اسالم و ذو وجوه بودن آن سبب شد تا استشهاد به قرآن در احتجاجات مسلمانان صدر
اول گسترش یابد به گونهای که حتی مخالفان و معاندان اهل بیت(ع) و پیروان فرقههای انحرافی نیز با سوء استفاده از
قرآن ،در پی توجیه افکار و اعمال باطل خود بودند .در چنین شرایطی معصومین(ع) با استشهاد به قرآن که با فنون و
شیوههای خاصی انجام می شد عالوه بر آن که راه صحیح بهره بردن از قرآن را نشان میدادند ،اتصال خود به علوم و
معارف غیبی و احاطه خود بر ظاهر و باطن قرآن و در نتیجه ضرورت تمسک و مراجعه به اهل بیت(ع) برای فهم قرآن
کریم را برای همگان روشن میساختند.
استشهادات معصومین(ع) به قرآن ،از نظر ظاهری ،به دو شیوه استشهاد مستقیم (آشکار) و غیرمستقیم (پنهان) دستهبندی
میشوند .در استشهاد مستقیم به قرآن به سبب وجود قرینه ای در کالم ،شنوندگان نا آشنا با قرآن نیز متوجه مقصود
استشهاد میشوند .مانند اینکه امام بفرماید« :أَ مَا تَقْرَأُ کِتابَ اهلل» «مگر (این آیه را در) کتاب خدا نخواندهای؟» و یا
«یَقُولُ اهلل فِی کِتابه» «خداوند در کتاب خود میگوید »...و از این قبیل .استشهادات مستقیم از سه منظر قابل بررسی
است :مقدار آیاتی که مورد استشهاد قرار گرفتهاند ،تبیین یا عدم تبیین ارتباط آیه با موضوع مورد احتجاج ،چگونگی
اتصال آیه به کالم.
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در استشهادات غیرمستقیم (پنهان) معصومین(ع) به قرآن به پیوند کالم با قرآن تصریح نمیشود .به عبارت دیگر در این
شیوه ،آیات قرآن چنان با کالم معصومین(ع) درمیآمیزد که تنها متبحران در کالم وحی متوجه چنین اقتباسی میشوند.
اگرچه مناظرات ائمه(ع) در پژوهشهای بسیاری به طور جداگانه مورد تحقیق واقع شدهاند لکن بررسی استشهاد به قرآن
در احتجاجات معصومین(ع) کمتر مورد توجه بوده است .در این پژوهش با رویکردی ادبی به معرفی انواع احتجاجات
غیرمستقیم معصومین(ع) به قرآن میپردازیم و نمونههایی از آن را ذکر میکنیم .چنین نگاههای ادبی به نقش قرآن در
متون کهن در برخی از پژوهشها مانند کتاب تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی (راستگو )29۳۱ ،و مقاله وداد
القاضی(قاضی ،)29۳3 ،دیده میشود.
 .1استشهاد واژگانی

 .2به عنوان نمونه امام جواد (ع) در احتجاج با یحیی بن اکثم در رد حدیثی ساختگی که میگفت "روزی جبرئیل بر رسول خدا (ص) فرود آمد و گفت :ای
محمد ،خداوند عزوجل سالمت رسانده و میفرماید :از ابوبکر بپرس آیا از من راضی است چون من از او خشنودم؟" ،فرمودند ..." :این خبر ،خالف قرآن
است چرا که خداوند متعال فرموده ﴿:وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرید﴾ « و ما انسان را آفریدهایم و میدانیم

که نفس او چه وسوسهای به او میکند ،و ما از شاهرگ [او] به او نزدیکتریم» اما این حدیث می گوید که خداوند از خشنودی یا عدم خشنودی ابوبکر بیخبر
بوده است که این مطلب محال عقلی است ".در این حدیث ،امام جواد (ع) به طور صریح به آیة  21سورة ق استشهاد نمودند و پس از ذکر آیه ارتباط آیه با
موضوع بحث را تبیین کردند( .طبرسی ،29۳2 ،ج ،0ص 023؛ مجلسی[ ،بی تا]،ج  ،02ص  ).۳2برای نمونههای بیشتر بنگرید به :طبرسی ،29۳2،ج  ،0ص
03۱ ،002 ،022 ،930 ،0۱2 ،210 ،292 ،30 ،90 ،0۱؛ مجلسی[،بی تا] ،ج  ،22ص .000 ،201 ،209 ،2۱ ،21
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اقتباس واژگانی ،مواردی از استشهاد به قرآن است که اهل بیت(ع) واژهها و ترکیبهایی را در کالم خویش آوردهاند که
دارای ریشههای قرآنی است .این اثرپذیری به دو شیوه اقتباس لفظ و مفهوم ،صورت میپذیرد.
الف .اقتباس لفظ
مراد از اقتباس لفظ ،استفاده از واژگان و ترکیبات قرآنی بدون تغییر یا با اندک تغییر است .نمونهای از اقتباس لفظی در
احتجاج امیرالمؤمنین(ع) با یک نصرانی ،دیده میشود .وقتی نصرانی از مقام امیرالمؤمنین(ع) در بهشت پرسید ،امام
فرمودند:
« مَنزِلَتی مَعَ النَّبیِّ االُمِّیِّ فی الفردوسِ األعلَى الَ أرتَابُ بذَلک و الَ أشُکُّ فِی الوَعدِ بهِ مِن رَبِّی» (طوسی 2020 ،ق ،ص
002؛ راوندی 2023 ،ق ،ج  ،0ص 00؛ مجلسی[ ،بیتا] ،ج  ،22ص  .)01جایگاه من نزد پیامبر امّی در فردوس اعلی
است .هیچ شک و شبههای در این وعدهای که خدایم داده ندارم.
«النَّبیِّ االُمِّی» و «الفِردوس» دو واژه و ترکیب قرآنی هستند که امام آنها را بدون هیچ تغییری در کالم خود جای داده
است .ترکیب «النَّبیِّ االُمِّی» برگرفته از اعراف 20۱ /است:
﴿ الَّذینَ یَتَّبعُونَ الرَّسُولَ النَّبیَّ االُمِّیَّ الَّذی یَجدُونَهُ مَکتوباً عِندهُم فی التَّوْراةِ و اإلنجیل  ﴾...همانان که از این فرستاده ،پیامبر
درس نخوانده  -که [نام] او را نزد خود ،در تورات و انجیل نوشته مىیابند  -پیروى مىکنند.
واژه «الفِردوس» نیز که طبق روایات باالترین درجه بهشت است 0در دو آیه از قرآن آمده:
﴿ إنَّ الَّذینَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصَّالِحاتِ کانَت لَهُمْ جَنَّاتُ الفِردوسِ نُزُالً﴾ (کهف )22۱ /بىگمان کسانى که ایمان آورده و
کارهاى شایسته کردهاند ،باغهاى فردوس جایگاه پذیرایى آنان است.
﴿الَّذینَ یَرِثُونَ الْفِردوسَ هُم فیها خالِدون﴾ ( مؤمنون )22 /همانان که بهشت را به ارث مىبرند و در آنجا جاودان مىمانند.
نمونه اقتباس با اندک تغییر ،در سخنان احتجاج گونه امام رضا(ع) با مردی که برای امیرالمؤمنین (ع) صفاتی مشابه با
خدای تعالی قائل بود ،مشاهده میشود .طبق این نقل ،حضرت امام رضا(ع) بدو فرمودند« :أ وَ لَیسَ عَلیٌّ کَانَ آکِالً فی
اآلکِلینَ و شَارباً فی الشَّاربی نَ و نَاکِحاً فِی النَّاکِحینَ و مُحْدَثاً فی الْمُحْدَثینَ و کَانَ مَعَ ذَلک مُصَلِّیاً خَاضعاً بَینَ یَدَیِ اهلل ذَلیالً
و إلَیهِ أوَّاهاً مُنیباً» (طبرسی ،29۳2 ،ج  ،0ص 030؛ مجلسی[ ،بیتا] ،ج  ،00ص  .)0۱0مگر علی همچون دیگران نبود؟ !
خوراک تناول میکرد و مانند دیگران می نوشید ،ازدواج میکرد ،نهایتاً محدث و پدیدهای مانند دیگران بود و با تمام این
اوصاف خاضعانه نماز می گزارد ،و در برابر خداوند خوار و ذلیل بود ،او دائماً به سوی پروردگارش بازگشت و انابه
داشت.

«- 0إَنِ النَّبِیِّ (ص) قَالَ :الْجَنَّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَیْنَ کُلِّ دَرَجَتَیْنِ کَمَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ الْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً مِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةُ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اهلل
فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ» پیامبر اکرم (ص) فرمودند" :بهشت را صد درجه است و میان هر دو درجه ،فاصله اى است به اندازه آسمان و زمین .فردوس درجه عالى
بهشت است و نهرهاى چهارگانه بهشت از آنجا جارى مىشود .هر گاه از خدا درخواست مى کنید ،فردوس را از خدا بخواهید»( .طبرسی ،29۱0،ج ،1ص
۱13؛ مجلسی[ ،بی تا] ،ج ،۳ص )۳3
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ترکیب «أوَّاهاً مُنیباً» با اندک تغییری از هود ۱0 /اخذ شده است﴿:إنَّ إبراهیمَ لَحَلیمٌ أوَّاهٌ مُنیب﴾ .ابراهیم ،بردبار و نرمدل
و بازگشتکننده [به سوی خدا] بود.
همچنین امام زمان (عج) در پاسخ به نامه یکی از وکالی خویش که از اختالف شیعیان در مورد جانشین امام حسن
عسگری (ع) خبر میداد این چنین مرقوم فرمود ...« :لَکُنَّا عَن مُخَاطَبَتِکُم فی شُغُلٍ مِمَّا قَدِ امتُحِنَّا به مِن مُنَازَعَةِ الظَّالِمِ
الْعُتُلِّ الضَّالِّ المُتَتَابِعِ فی غَیِّهِ المُضَادِّ لِرَبِّه  -وَ فِی ابْنَةِ رَسُولِ اهلل ص لِی اُسوَةٌحَسَنَةٌ( »...طبرسی ،29۳2 ،ج  ،0ص  0۳9؛
مجلسی[ ،بیتا] ،ج  ،09ص  .)2۱3و فعالً ما مشغول نزاع با ظالمی درشتخوی و گمراه شدهایم که وسیله امتحان ماست.
همو که پیرو هوی و هوس خود است و مخالف پروردگارش عمل میکند  ...دخت گرامی رسول خدا(ص) الگوی خوبی
برای من است.
واژه «العُتُلِّ» با اندکی تغییر از قلم 29 /اخذ شده است که خداوند در ذکر صفات برخی از کفار میفرماید﴿:عُتُلٍّ بَعدَ ذلِکَ
زَنیم﴾ گستاخ[ ،و] گذشته از آن زنازاده است.
«عتل» در اصل به معنی کشیدن با قهر است (فراهیدی 2022 ،ق ،ج  ،0ص 13؛ راغب 2020 ،ق ،ص  ،)001با ضمّ عین
و تاء و تشدید الم به معنى بدرفتار و خشن آمده (جوهری 202۱ ،ق ،ج  ،0ص  ،)2۱0۳یا در معنای کسی که خودش
بسیار می خورد ولی دیگران را منع مینماید (فراهیدی 2022 ،ق ،ج  ،0ص 13؛ راغب 2020 ،ق ،ص  .)001به انسان
تندخو و جفاکار نیز گفته شده (ابن اثیر ،2910 ،ج  ،9ص 2۳2؛ ابن منظور 2020 ،ق ،ج  ،22ص  .)009معنای «بد
خلقى» با معناى اصلى کلمه ،که کشیدن و دفع است در پیوند است چرا که شخص بدخلق دیگران را با زبان بد از خود
میراند( .قرشی ،29۱2 ،ج  ، 0ص )032
طبرسی در تفسیر مجمع البیان در مورد این واژه میگوید:هو الفاحش السیئ الخلق( .طبرسی ،29۱0 ،ج  ،22ص )022
آن ،به معنی زناکار بد اخالق است.
عالمه طباطبایی در المیزان نوشته است:کلمه «عتل» به معنی سخنِ خشن و درشت است .ولی در آیه مورد بحث به
شخص بد اخالق و جفاکار تفسیر شده است ،کسی که در راه باطل به سختی خصومت میکند( .طباطبایی 202۱ ،ق ،ج
 ،23ص .)9۱2
همچنین ترکیب «اُسوَةٌحَسَنَةٌ» ،بدون هیج تغییری برگرفته از احزاب 02 /است که پیامبر اکرم(ص) را به عنوان الگوی
حسنه برای مسلمانان معرفی میکند﴿ :لَقَد کانَ لَکُم فی رَسُولِ اهلل اُسوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن کانَ یَرجُوا اهلل و الیَومَ اآلخِرَ و ذَکَرَ اهلل
کَثیراً﴾ .قطعاً برای شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقی نیکوست برای آن کس که به خدا و روز بازپسین امید دارد و
خدا را فراوان یاد میکند.

0

ب) اقتباس مفهوم

 - 0برای نمونههای بیشتر بنگرید به :طبرسی ،29۳2،ج ،0ص33،020 ،0۱ ،02؛ مجلسی[ ،بیتا] ،ج ،22ص .203 ،29۳ ،9،۳2
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عالوه بر واژه و ترکیب هایی که بدون تغییر یا اندک تغییری از قرآن گرفته شدهاند ،واژه و ترکیبهایی نیز در احتجاجات
اهل بیت(ع) به قرآن وجود دارند که اگرچه عیناً از قرآن گرفته نشدهاند ،اما حاوی مفهومی قرآنی هستند .اقتباس مفهوم،
خود ،به دو دسته تقسیم میشود )2 :تلخیص آیه )0 ،بسط آیه
 .2تلخیص آیه :در برخی از احتجاجات معصومین(ع) بعضی واژهها و ترکیبها ،یادآور آیه یا حکایتی قرآنی هستند .به
دیگر سخن ،چنین واژهها و ترکیبهایی از تلخیص آیات یا داستانهای قرآن ،ساخته شدهاند .امام رضا(ع) در پاسخ به
سؤال عده ای که از اختالف مردم در مسئله امامت سخن میگفتند ،نمونههایی از این شیوه را به کار بردند .حضرت
رضا(ع) در آن روایت ویژگی های امام را توصیف میکنند .در بخشی از این سخنان آمده است:
« اإلمَامُ المُطَهَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ المُبَرَّأ مِنَ العُیوبِ مَخصوصٌ بالعِلمِ مَوسُومٌ بِالحِلمِ نِظَامُ الدِّینِ و عِزُّ المسلمین و غَیظُ المنافقِینَ و
بَوَارُ الکافِرِینَ» (کلینی ،2910 ،ج  ،2ص 022؛ صدوق 2022 ،ق ،ص 1۱۱؛ طبرسی ،29۳2 ،ج  ،0ص  .)0۳2امام ،از
گناهان پاک و از هر عیبی به دور است ،دانش مخصوص اوست ،به حلم و بردباری معروف است ،اساس و نظام دین
است و موجب عزّت اهل اسالم و مایه خشم منافقان و هالکت کافران.
ترکیب «غَیظُ المَنافقِین» در کالم امام رضا(ع) ،برگرفته از مضمون آلعمران 223 /است که از غیظ و غضب منافقان خبر
میدهد ﴿:ها أنتُم اُوالءِ تُحِبُّونَهُم و ال یُحِبُّونَکُم و تُؤمِنونَ بالکِتابِ کُلِّهِ و إذا لَقُوکُم قالُوا آمَنَّا و إذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَیکُمُ
األنامِلَ مِنَ الغَیظِ قُل مُوتُوا بغَیظِکُم إنَّ اهلل عَلیمٌ بذاتِ الصُّدُور﴾ .هان ،شما کسانی هستید که آنان را دوست دارید ،و [حال
آن که] آنان شما را دوست ندارند ،و شما به همه کتابها [ی خدا] ایمان دارید و چون با شما مواجه شوند ،میگویند:
ایمان آوردیم و چون [با هم] خلوت کنند ،از شدت خشم بر شما ،سر انگشتان خود را میگزند .بگو :به خشم خود
بمیرید که خداوند به راز درون سینهها آگاه است.
ترکیب «بَوَارُ الکَافرین» نیز برگرفته از تلخیص آیه  0۳سوره ابراهیم است که میفرماید ﴿ :أ لَم تَرَ إلَى الَّذینَ بَدَّلُوا نِعمَتَ
اهلل کُفراً و أحَلُّوا قَومَهُم دارَ البَوار﴾ .آیا به کسانی که [شکر] نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را به سرای
هالکت درآوردند ننگریستی؟
در روایتی آمده پادشاه روم از امام مجتبی(ع) پرسید :هفت چیزی که خدا آنها را از غیر رحم آفرید ،کدامند؟ امام در
بخشی از پاسخ خود این چنین فرمود ...« :کَبْشُ إبراهیمَ ...وَ عَصَا مُوسى( »...حرانی 2020 ،ق ،ص 000؛ مجلسی،
[بیتا] ،ج  ،22ص  .)29۳امام در برشمردن آ ن هفت چیز ،از قوچ ابراهیم و از عصای موسی نام برد.
ترکیب «کَبْشُ إبراهیم» اگرچه در قرآن وجود ندارد اما برگرفته از داستان ذبح اسماعیل و قوچی است که خداوند به
ابراهیم داد تا به عوض اسماعیل قربانی شود .در صافات 22۱ /آمده است﴿:و فَدَیْناهُ بِذِبحٍ عَظیم﴾ .و او (اسماعیل) را در
ازای قربانی بزرگی باز رهانیدیم.
همچنین ترکیب «عَصَا مُوسَى» نیز اگرچه بدین شکل در قرآن نیامده است اما آیات بسیاری به این معنا اشاره دارند:
(البقره12 /؛ االعراف 22۱ /و 22۱؛ الشعراء 90 /و  00و 19؛ النمل22 /؛ القصص .)92 /به عنوان نمونه در آیات  2۳تا
 02سوره طه این چنین آمده است﴿ :وَ ما تلکَ بیَمینکَ یا مُوسى * قالَ هِیَ عَصایَ أتَوَ کَّؤُا عَلَیها و أهُشُّ بها عَلى غَنَمی و
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لِیَ فیها مَآرِبُ اُخرى * قالَ ألقِها یا مُوسى * فَألقاها فَإذا هِیَ حَیَّةٌ تَسْعى﴾.و ای موسی! در دست راست تو چیست؟
گفت :این عصای من است ،بر آن تکیه میدهم و با آن برای گوسفندانم برگ میتکانم ،و کارهای دیگری هم برایم از آن
برمیآید .فرمود :ای موسی! آن را بینداز .پس آن را انداخت و ناگاه ماری شد که به سرعت میخزید.
نمونه دیگری از این شیوه اثرپذیری در احتجاج امام حسن(ع) با معاویه دیده میشود .آنگاه که امام خطاب به معاویه
فرمودند «:أنَا ابنُ النَّبِیِّ النَّذِیرِ البَشِیرِ وَ السِّرَاجِ المُنِیر» (طوسی 2020 ،ق ،ص 010؛ مجلسی[ ،بیتا] ،ج  ،22ص .)200
من فرزند پیامبر نذیر و بشیر و سراج منیرم.
ترکیبات «النَّبِیِّ النَّذِیرِ البَشِیر» یا «النَّبِیِّ السِّرَاجِ المُنِیر» اگرچه در قرآن بدین صورت نیامدهاند اما از تلخیص آیات  00و
 01سوره احزاب ساخته شدهاند ﴿ :یا أیُّهَا النَّبیُّ إنَّا أرسَلناکَ شاهداً و مُبَشِّراً و نَذیراً * و داعِیاً إلَى اهللِ بإذنِه و سراجاً
مُنیراً﴾ .ای پیامبر ،ما تو را گواه و بشارتگر و بیمدهنده فرستادیم ،و دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او ،و چراغی
تابناک.

1

 .0بسط آیه :در برخی از احتجاجات معصومین(ع) ترکیباتی وجود دارند که اگرچه عیناً در قرآن نیامدهاند اما از بسط
ترکیبات و واژههای قرآنی ایجاد شدهاند.
نمونه چنین ترکیباتی ،در ابیاتی که امام حسین (ع) هنگام دفن فرزند شیرخوار خود در کربال سرودند ،دیده میشود:
فاطم الزهراء أمی و أبی قاصم الکفر ببدر و حنین /عروة الدین علی المرتضى هادم الجیش مصلّی القِبلتَین (طبرسی،
 ،29۳2ج  ،0ص 222؛ مجلسی[ ،بیتا] ،ج  ،00ص  )30فاطمه زهرا مادرم است و پدرم درهم کوبنده کفر در کارزار بدر
و حنین است .ریسمان دین ،علی مرتضی است ،او لشکر [کفر] را فراری داده و بر دو قبله نماز خوانده است.
ترکیب «عروة الدین» ،عیناً در قرآن نیامده است ،اما از ترکیب قرآنی «العُروةِ الوُثقى» در بقره ،001 /گرفته و پرورانده
شده است ...﴿ :فَمَن یَکْفُر بِالطَّاغُوتِ و یُؤمِن باهلل فقد استَمسَکَ بِالعُروَةِ الوُثقى الَ انفِصامَ لها و اهلل سَمیعٌ عَلیم﴾ .پس هر
کس به طاغوت کفر ورزد ،و به خدا ایمان آورد ،به یقین به دستاویزی استوار ،که آن را گسستن نیست ،چنگ زده است.
و خداوند شنواى داناست.
در ادامه همین روایت آمده است:سپس امام حسین(ع) پیش آمده ،مقابل قوم ایستاد در حالی که شمشیر برهنه در دست،
نومید از زندگی و آماده مرگ بود ،فرمودند « :أنا ابن علی الطهر من آل هاشم کفانی بهذا مفخراً حین أفخر /و جدی رسول
اهلل أکرم من مشى و نحن سراج اهلل فی الخلق نزهر» (طبرسی ،29۳2 ،ج  ،0ص 222؛ اربلی 29۳2 ،ق ،ج  ،0ص )23
منم فرزند علی پاک و طاهر از آلهاشم ،همین مباهات مرا کافی است .و جدم رسول خدا گرامیترین مردم است ،و ما
چراغ فروزنده خدا در میان خلقیم.
ترکیب «سراج اهلل» در قرآن نیامده است ،اما در احزاب 01 /و  0۱مشابه این ترکیب وجود دارد .در آن آیات ،خداوند
خطاب به رسولش میفرماید﴿ :یا أیُّهَا النَّبِیُّ إنَّا أرسَلناک شاهداً و مُبَشِّراً و نَذیراً * وَ داعِیاً إلَى اهلل بإذنِه و سراجاً مُنیراً﴾
امام با اخذ ترکیب «سِراجاً مُنیراً» از آیه وبسط آن ،ترکیب زیبای «سراج اهلل» را ایجاد کردهاند.
 - 1برا ی نمونههای بیشتر بنگرید به :طبرسی،29۳2 ،ج ،0ص ،222ص ،0۳9ص.0۳0
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 .۲استشهاد گزارهای

۱

در برخی از احتجاجات ائمه ،استشهاد غیرمستقیم به عبارات یا گزارهای از قرآن صورت گرفته است .این نوع استشهاد،
خود به دو گونه تضمین و تحلیل تقسیم میشود.
الف) تضمین
مواردی که معصومین(ع) در آنها از عبارات قرآنی بدون هیچ گونه تغییر و دگرگونی یا با اندک تغییری استفاده کرده
باشند ،تضمین نامیده میشود .نمونهای از تضمین در سخن امام حسن مجتبی(ع) دیده میشود که بعد از صلح با معاویه
در جمع مردم ،خطبهای در فضائل اهل بیت(ع) و مثالب معاویه خواندند و در آن به علت صلح خود اشاره کردند .در آن
جمع که معاویه نیز حضور داشت ،امام(ع) فرمودند« :أالَ و إنِّی قَد بَایَعتُ هَذَا  -و أشَارَ بیَدِه إلَى مُعَاویةَ  -و إنْ أدْری لَعَلَّهُ
فِتنَةٌ لَکُم و مَتاعٌ إلى حین» (طوسی 2020 ،ق ،ص 011؛ مجلسی[ ،بیتا ] ،ج  ،22ص  .)209بدانید من با این شخص
(با دست ،به معاویه اشاره کرد) بیعت کردم و نمیدانم ،شاید آن برای شما آزمایشی و تا چند گاهی [وسیله] برخورداری
باشد.
﴿و إنْ أدْری لَعَلَّهُ فِتنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إلى حین﴾ همان آیه  222سوره انبیاء است .امام این آیه را بدون هیچ تغییری در
سخنان خود آوردند ،اما اشارهای ندارند که آن کالم خدا است؛ به گونه ای که اگر کسی ناآشنا با قرآن باشد متوجه این
تضمین نخواهد شد .طبق این نقل ،امام(ع) در پایان خطبه فرمود« :أیُّها النَّاسُ اسْمَعُوا و عُوا و اتَّقُوا اهلل و راجعُوا و هَیْهَاتَ
مِنْکُمُ الرَّجعَةُ إلَى الحَقِّ و قَد صَارَعَکُمُ النُّکُوصُ و خَامَرَکُمُ الطُّغْیَانُ و الْجُحُودُ أ نُلْزِمُکُمُو ها و أَنْتُمْ لها کارهُونَ و السَّالمُ عَلى
مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى» (طوسی 2020 ،ق ،ص 01۱؛ مجلسی[ ،بیتا] ،ص  .)200مردم بشنوید و حفظ کنید ،از خدا بترسید و
برگردید .اما هیهات هرگز برنگردید به سوی واقعیت .شما در نبرد مغلوب باطل شدهاید و همگام با طغیان و سرکشى و
انکارید ،اکنون که میل ندارید ما شما را به زور وادار نمىکنیم .و بر هر کس که از هدایت پیروى کند درود باد.
عبارات «وَ اتَّقُوا اهلل» و «أ نُلْزِمُکُمُوها وَ أَنْتُمْ لها کارِهُونَ» و «وَ السَّالمُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى» بدون هیچ تغییری از سه آیه
قرآن گرفته شدهاند که به ترتیب عبارتند از:
 - 2مائده ...﴿ :22۳ /وَ اتَّقُوا اهلل وَ اسْمَعُوا وَ اهلل ال یَهدِی الْقَومَ الْفاسقین﴾ و از خدا پروا دارید ،و [این پندها را] بشنوید ،و
خدا گروه فاسقان را هدایت نمیکند.
 - 0هود ﴿ :0۳ /قالَ یا قَومِ أ رَأَیْتُمْ إنْ کُنْتُ عَلى بَیِّنَةٍ مِن رَبِّی و آتانی رَحْمَةً مِن عِندِه فَعُمِّیَتْ عَلَیکُم أ نُلْزِمُکُمُوها وَ أنْتُمْ لَها
کارهُونَ﴾ گفت :اى قوم من! به من بگویید :اگر از طرف پروردگارم حجّتى روشن داشته باشم ،و مرا از نزد خود رحمتى
بخشیده باشد که بر شما پوشیده است ،آیا ما [باید] شما را در حالی که اکراه دارید ،به آن وادار کنیم؟»
 - 9سوره طه ...﴿ :0۱ /قَدْ جِئْناکَ بِآیه مِن رَبِّکَ و السَّالمُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى﴾( .موسی ):به راستی ما برای تو از جانب
پروردگارت معجزهای آورده ایم ،و بر هر کس که از هدایت پیروی کند درود باد.

 - ۱گزاره را در اینجا به معنی عبارت و جمله (خواه جمله کامل و خواه جمله ناقص) به کار بردهایم.
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در روایتی دیگر ابراهیم بن ابیمحمود میگوید :به حضرت رضا(ع) عرض کردم :ای زاده رسول خدا ،نظر شما درباره
حدیثی که مردم از پیامبر نقل میکنند چیست که ایشان فرموده« :خداوند تبارک و تعالی هر شب جمعه به آسمان دنیا
میآید»؟ «امام رضا(ع) فرمودند « :لَعَنَ اهلل المُحَرِّفینَ الْکَلِمَ عَن مَواضِعِه و اهلل مَا قَا لَ(ع) کَذَلِک  -إنَّمَا قَالَ(ع) إنَّ اهلل تَبَارک
وَ تَعالَى یُنْزلُ مَلَکاً إلَى السَّمَاء» (صدوق 2020 ،ق ،ج  ،2ص 002؛ طبرسی ،29۳2 ،ج  ،0ص  .)02۱خدا لعنت کند
افرادی را که کلمات را از محل خود به انحراف میبرند ،سوگند به خدا ،پیامبر(ص) چنین سخنی نگفته است ،بلکه فرموده
که خداوند تعالی ،فرشتهای را به آسمان دنیا میفرستد.
عبارت «المُحَرِّفینَ الکَلِمَ عَن مَواضِعِه» در سخن امام ،در واقع تضمین است از مائده 29 /که به تحریف تورات توسط
بنیاسرائیل اشاره دارد:
﴿ فَبِما نَقْضِهِم میثاقَهُم لَعَنَّاهُم و جَعَلْنا قُلُوبَهُم قاسیَةً یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَن مَواضِعِه﴾ .پس به [سزای] پیمان شکستنشان
لعنتشان کردیم و دلهایشان را سخت گردانیدیم .کلمات را از جایگاه اصلی خود به انحراف میبرند.
عبارت ﴿یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِه﴾ با اندک تغییر ،به «المُحَرِّفِینَ الْکَلِمَ عَن مَواضِعِه» تبدیل شده است.

۳

ب) حل يا تحلیل
در تعدادی از استشهادات ،اهل بیت(ع) با گرفتن الفاظ آیه ،آن را از قالب خویش جدا کرده و متناسب با فحوای کالم
خویش به کار گرفتهاند .نمونه این شیوه در روایتی از امیرالمؤمنین(ع) دیده میشود:
اصبغ بن نباته نقل کرده که روزی امیرالمؤمنین(ع) در مسجد کوفه خطبه میخواند .ابن کواء برخاست و از امام پرسید:
ای امیرالمؤمنین! این آیه ﴿هَل نُنَبِّئُکُم باألخسرینَ أعماالً﴾ (الکهف« )229 /آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه
گردانم» مربوط به کیست؟ امام فرمودند :مربوط به کفار اهل کتاب ،از یهود و نصاری است که بر حق بودند ولی در دین
خود بدعت گذاشتند و گمان کردند که کارشان درست است .آنگاه امیرالمؤمنین(ع) از منبر پایین آمده با دست بر شانه
ابن کوّاء زده ،فرمود« :یَا ابْنَ الْکَوَّاءِ وَ ما أهلُ النَّهروانِ مِنهُم بِبَعید» ای ابن کوّاء! اهل نهروان از آنها دور نیستند!» ابن
کواء با شنیدن این سخن خواست خود را تبرئه نماید ،پس گفت :یا امیرالمؤمنین من که جز تو را اراده نکردهام و از
کسی جز شما نمیپرسم .چیزی نگذشت که مردم او را در بین نهروانیان دیدند و در نهایت در همان جنگ نیز کشته شد.
(طبرسی ،29۳2 ،ج  ،2ص 0۳1؛ بحرانی 2029 ،ق ،ج  ،0ص 02۱؛ مجلسی[ ،بیتا ] ،ج  ،22ص )209
عبارت «وَ مَا أَهلُ النَّهرَوانِ مِنهُم بِبَعید» یادآور هود ۳3 /است﴿ :و ما قَومُ لُوطٍ مِنکُم بِبَعید﴾ .در این آیه حضرت شعیب
قوم خود را نصیحت میکند و آنا ن را از عذابی همچون عذاب قوم لوط برحذر میدارد:

 .۳برای نمونههای بیشتر بنگرید به :طبرسی،29۳2 ،ج ،0ص،202 ،292 ،203 ،220 ،3۱ ،39 ،32 ،۳۳ ،۳1 ،۱2 ،1۳ ،10 ،02 ،03 ،90 ،99 ،03 ،0۱
 03۳ ،030 ،0۳3- 0۳9 ،0۳2 ،030 ،0۳0 ،0۳9 ،0۳2 ،0۱3 ،0۱0 ،002 ،000 ،099 ،090 ،02۱ ،939 ،9۳2 ،90۱ ،233 ،213 ،20۱و 122؛ مجلسی،
[بیتا] ،ج ،22ص200 ،209 ،290 ،299 ،۳۱- ۳0 ،۳2 ،۱۳ ،۱1 ،12- 03 ،02 ،90 ،0۱ ،22 ،0 ،9و .203
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﴿و یا قَومِ ال یَجْرِمَنَّکُم شِقاقی أن یُصیبَکُم مِثْلُ ما أصابَ قَومَ نُوحٍ أوْ قَومَ هُودٍ أوْ قَومَ صالِحٍ و ما قَومُ لُوطٍ مِنکُمْ بِبَعیدٍ﴾.و
ای قوم من ،زنهار تا مخالفت شما با من ،شما را بدانجا نکشاند که [بالیی] مانند آن چه به قوم نوح یا قوم هود یا قوم
صالح رسید ،به شما [نیز] برسد ،و قوم لوط از شما چندان دور نیست.
همچنین در نامهای که امیرالمؤمنین(ع) به قیصر روم نوشت و سؤاالت او را پاسخ داد این چنین آمده است:
«أَمَّا بَعدُ فَإنِّی أحمَدُ اهلل الَّذِی ال إلَهَ إالّ هُوَ عَالِمُ الخَفِیَّاتِ وَ مُنزِلُ البَرَکاتِ مَن یَهدی اهلل فَال مُضِلَّ لَه» (دیلمی 2020 ،ق،
ج  ،0ص 911؛ مجلسی[ ،بیتا] ،ج  ،22ص  .)12اما بعد ،ستایش می کنم خدایی را که جز او خدایی نیست ،عالم
پنهانی ها و نازلکننده برکات است .هر که را هدایت نماید گمراهکنندهای نخواهد داشت.
عبارت «مَن یَهْدِی اهلل فَال مُضِلَّ لَه» با تغییراتی برگرفته از زمر 9۱ /است که میفرماید:
﴿و مَن یَهدِ اهلل فَما لَهُ مِن مُضِلٍّ﴾ .و خداوند هر که را هدایت کند گمراهکنندهای ندارد.
امام سجاد(ع) نیز در احتجاجی خطاب به یزید فرمودند:
«أنَا ابنُ مَن عَال فَاستَعلَى فَجَازَ سِدْرَةَ المُنتَهَى فَکانَ مِن رَبِّهِ قابَ قَوسَیْنِ أوْ أدْنى( »...طبرسی ،29۳2 ،ج  ،0ص  201؛
مجلسی[ ،بیتا] ،ج  ،00ص  .)212من فرزند کسی هستم که به ملکوت اعلی رفت و از سدرة المنتهی نیز گذشت ،و
منزلت ق رب او همچون طول دو انتهای کمان ،یا نزدیکتر شد.
سخن امام دگرگون شده آیات  ۱تا  3و  20از سوره نجم است:
﴿و هُو باالُفُقِ األعلى * ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى * فَکانَ قابَ قَوسَیْنِ أوْ أدْنى *  ...و لَقَد رَآهُ نَزْلَةً اُخْرى * عِندَ سِدرَةِ الْمُنْتَهى﴾.
در حالی که او در افق اعلی بود .سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد ،تا به قدرِ [طول] دو کمان یا نزدیکتر شد ...و قطعاً
بار دیگری نیز او را دیده است ،نزدیک سدرة المنتهی.
 .۳استشهاد الهامی
اهل بیت پیامبر(ع) در برخی از احتجاجات خویش ،مایه سخن را از آیه الهام گرفته ،سخن خویش را بر آن نکته مبتنی
میکردند .به گونه ای که آشنایان با قرآن ،آن را با آیه در پیوند میدیدند؛ این پیوند گاهی آنچنان نزدیک است که گویی
ترجمهای آزاد از آیه است و گاه چنان دور که قبول اقتباس یا استشهاد دشوار مینماید .مثالً امام حسن(ع) در حضور
مردم ،در بخشی از احتجاج خود با معاویه فرمودند « :لَوْ أنَّ النَّاسَ سَمِعُوا قَولَ اهلل وَ رَسُولِهِ ألعْطَتْهُمُ السَّماءُ قَطْرَها وَ
األرضُ بَرَکَتَها» (طوسی 2020 ،ق ،ص 011؛ مجلسی[ ،بیتا ] ،ج  ،22ص  .)200اگر مردم به حرف خدا و
پیامبرش(ص) گوش داده بودند ،آسمان بارانش را بر آنها میبارید و زمین برکتش را به آنها میداد.
این سخنان امام حسن(ع)  ،اگر چه عیناً در قرآن نیامده است ،اما الهام گرفته از اعراف 31 /است که میفرماید:
﴿و لَوْ أَنَّ أَهلَ القُرى آمنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا عَلَیهِم بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ و األرضِ و لکن کَذَّبُوا.﴾...و اگر مردم شهرها ایمان
آورده و به تقوا گراییده بودند ،قطعاً برکاتی از آسمان و زمین برایشان میگشودیم ،ولى تکذیب کردند.
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ابن کوّاء از امیرالمؤمنین(ع) پرسید﴿:الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعمَتَ اهلل کُفْرا﴾ (ابراهیم« )0۳/کسانی که نعمت خدا را تبدیل به کفر
نمودند» چه کسانی هستند؟ امام(ع) فرمود« :دَعْهُم لِغَیِّهم هُمْ قُریش» .بگذار در گمراهی خود فرو روند ،آنها قریش هستند
(ثقفی کوفی[ ،بیتا] ،ج  ،2ص 2۳0؛ مجلسی[ ،بیتا] ،ج  ،22ص .)200
«دَعْهُم لِغَیِّهِم» (بگذار در گمراهیشان فرو روند) اگر چه صریح اً در قرآن نیامده اما از نظر معنایی یادآور این عبارت قرآنی
است که میفرماید ...﴿:ثُمَّ ذَرْهُم فی خَوْضِهِم یَلْعَبُونَ﴾ (االنعام .)32 /پس بگذار تا در بازیشان غوطهور شوند.
نمونه دیگری از اثرپذیری الهامی را میتوان در احتجاج امام صادق(ع) با یک زندیق مشاهده کرد .در بخشی از سخنان
امام آمده است «:أ ما تَرَى الشَّمسَ و القَمَرَ و اللَّیلَ و النَّهارَ یَلِجَانِ و ال یَستَبِقانِ یَذهَبانِ و یَرجِعانِ قَدِ اضْطُرَّا لَیسَ لَهُما
مَکَانٌ إالَّ مَکَانُهُما فَإن کانا یَقدِرانِ عَلَى أن یَذْهَبا فَلِمَ یَرجِعانِ و إن کانا غَیرَ مُضطَرَّیْنِ فَلِمَ ال یَصیرُ اللَّیلُ نَهَارا و النَّهارُ لَیال »
(طبرسی ،29۳2 ،ج  ،0ص  .)231مگر خورشید و ماه و شب و روز را نمی بینی که به افق درآیند ،و از هم سبقت بجویند،
میروند و می آیند و در این عمل ناچار و مجبورند و مسیری جز مسیر خود ندارند؟ اگر نیروی رفتن دارند پس چرا بر
میگردند؟ و اگر مجبور و ناچار نیستند چرا شب ،روز نمیشود و روز شب نمیگردد؟
این سخنان امام یادآور آیات  9۱تا  02از سوره یس است که میفرماید:
﴿و آیه لَهُمُ اللَّیلُ نَسلَخُ مِنهُ النَّهارَ فَإذا هُم مُظلِمونَ * و الشَّمسُ تَجری لِمُستَقَرٍّ لَها ذلِک تَقدیرُ العَزیزِ العَلیمِ * و القَمَرَ قَدَّرنا هُ
مَنازِلَ حَتَّى عادَ کَالعُرجونِ القَدیم * الَ الشَّمسُ یَنبَغی لها أن تُدْرِکَ القَمَرَ وَ الَ اللَّیلُ سابِقُ النَّهارِ وَ کُلٌّ فی فَلَکٍ یَسبَحُونَ﴾.
و نشانهای [دیگر] برای آنها شب است که روز را [مانند پوست] از آن برمیکنیم و به ناگاه آنان در تاریکی فرو میروند .و
خورشید به [سوی] قرارگاه ویژه خود روان است .تقدیرِ آن عزیز دانا این است .و برای ماه منزلهایی معین کردهایم ،تا
چون شاخکِ خشکِ خوشه خرما برگردد .نه خورشید را سِزَد که به ماه رسد ،و نه شب بر روز پیشی جوید ،و هر کدام
در سپهری شناورند.
به عبارت دیگر میتوان گفت که سخن امام(ع) الهام گرفته از آیات فوق یا شرح آنها است.
همچنین در کالم فوق از امام علی(ع) اجبار و ناچاری شب و روز یادآور آیاتی از سوره فصلت است درباره ناچاری
آسمان و زمین در پذیرش حکم خداوند﴿:ثُمَّ استَوى إلَى السَّماءِ وَ هیَ دُخانٌ فَقالَ لها وَ لِألرضِ ائْتیا طَوعاً أوْ کَرْهاً قالَتا
أتَیْنا طائِعین﴾ (فصلت .)22 /سپس آهنگِ [آفرینشِ] آسمان کرد ،و آن بخار بود .پس به آن و به زمین فرمود :خواه یا
ناخواه بیایید .آن دو گفتند :فرمانپذیر آمدیم.

3

 .۴استشهاد تلمیحی

 .3برای نمونههای بیشتر بنگرید به :طبرسی،29۳2 ،ج ،0ص،022 ،9۳2- 0۱9 ،9۱2 ،91۳ ،23۳،233 ،23۱ ،232 ،20۱ ،292 ،203 ،30 ،39 ،93 ،92 ،۱
030 ،0۳0 ،002 ،002 ،0۳0 ،0۱3 ،0۱۳ ،0۱0 ،001 ،099 ،090 ،003 ،029؛ مجلسی[ ،بیتا] ،ج ،22ص،۱3 ،۱۳ ،00 ،02 ،93 ،90 ،99 ،03 ،20 ،0
.29۱ ،22۳ ،۳9
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کالم در اثر پذیری تلمیحی همچون اثر پذیری الهامی بر پایه نکتهای قرآنی قرار دارد ،بااین تفاوت که این سخن با نشانه
و اشارهای همراه است ،بهگونه ای که متبحران در بحر قرآن به آن نکته دست مییابند و ناآشنایان را به جستوجو و ا
میدارد .نمونههایی از این استشهاد در ادامه میآید.
وقتی معاویه دستش را به خون حجر بن عدی و یارانش آلوده کرد ،در همان سال قصد حج خانه خدا را نمود و در آنجا
با امام حسین(ع) روبه رو شد و به ایشان گفت :یا ابا عبداهلل! آیا از کاری که با حجر بن عدی و یارانش و شیعیان پدرت
کردم خبر یافتهای؟ امام فرمودند :با آنان چه کردی؟ معاویه گفت :تمام آنها را کشته و کفن نمودم و بر همه آنها نماز
خواندم! امام حسین(ع) تبسمی نموده و فرمودند « :لَکِنَّنَّا لَوْ قَتَلْنا شیعَتَکَ ما کَفَّنَّاهُم وَ ال صَلَّینَا عَلَیهم و ال قَبَرنَاهُم» ولی
اگر ما شیعیانت را میکشتیم ،نه کفنشان میکرده و نه بر آنان نماز خوانده و نه دفنشان میکردیم( .طبرسی ،29۳2 ،ج ،0
ص ۳1؛ اربلی 29۳2 ،ق ،ج  ،0ص  03و 92؛ مجلسی[ ،بیتا ] ،ج  ،00ص  203و )292
در پاسخ امام نکتهای وجود دارد .چرا امام بر جنازه پیروان معاویه نماز نخواهد خواند؟ این نکته ناآشنایان در بحر قرآن
را به تأمل وا میدارد و متبحران را یادآور است .در توبه ۳0 /خداوند رسول خود را از نماز خواندن بر جنازه منافقان و
ایستادن در کنار قبرشان نهی فرموده است:
﴿و ال تُصَلِّ عَلى أحَدٍ مِنهُم ماتَ أبَداً و ال تَقُم عَلى قَبره إنَّهُم کَفَرُوا باهلل و رَسُولِه و ماتُوا و هُم فاسقون﴾ .و هرگز بر
مردهاى از آنان [= منافقان] نماز مگزار و بر س ر قبر او نایست ،چرا که آنان به خدا و پیامبر او کافر شدند و در حال فسق
مُردند.
همچنین امام حسین(ع) در جواب نامه ای که معاویه برایش فرستاده بود از باب احتجاج فرمودند:
«مگر تو نبودی که در ماجرای حضرمیّین 22هنگاهی که زیاد بن سمیه در بارهشان از تو پرسید که اینان بر دین علی(ع) و
نظر او هستند ،با آنان چه کنم؟ گفتی هر کسی که بر دین و عقیده علی است بکش ،و او نیز همه را کشت و مثله کرد؟! و
دین علی و فرزند علی ـ به خدا سوگند ـ همان است که با آن بر سر تو و پدرت کوفت و به پشتوانه همان است که در
این مکان نشستهای .و اگر آن نبود باالترین شرف تو و پدرت همان کوچ زمستانی و تابستانی بود اما خداوند به واسطه
ما بر شما منّت نهاده و آن را از دوش شما برداشت» (کشی ،290۳ ،ص 02؛ طبرسی ،29۳2 ،ج  ،0ص ۳3؛ مجلسی،
[بیتا] ،ج  ،00ص .)029
عبارت « لَکَانَ أفضَلَ شَرَفِک و شَرَفِ أبیکَ تَجَشُّمُ الرِّحلَتَیْن» در کالم امام(ع) همراه با نکته و نشانهای است که برای
آشنایان به قرآن یادآور سوره قریش است که فرمود:
﴿بسمِ اهلل الرَّحمنِ الرَّحیمِ لِإیالفِ قُرَیشٍ * إیالفِهِم رِحْلَةَ الشِّتاءِ و الصَّیفِ﴾ .به نام خداوند رحمتگر مهربان[ .خدا پیلداران
را نابود کرد] برای الفت دادنِ قریش ،الفتشان هنگام کوچ زمستان و تابستان.

22

 -آنان از شیعیان امیرالمومنین (ع) بودند ،از اهالی شهر حضر موت از یمن که زیاد به دستور معاویه آنان را کشت(.بنگرید به :امینی293۱ ،ق ،ج،22

ص12؛ عسگری202۳ ،ق ،ج ،2ص)9۱۱
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خطاب سخن در این سوره ،با قبیله قریش است که اسالم در میان آنها نمودار شد و دشمنی با اسالم در میان ایشان شدت
یافت .بنابراین نعمت پناهندگی کعبه برایشان یادآور میشود که به جای کوچ و پی آب و علف رفتن ،سفر بازرگانی
نصیبتان شده است و در نتیجه از گرسنگی و بالی عرب آسودهاید .همچنین به دلیل حرمت خانه کعبه کسی شما را غارت
نمیکند و آسودهاید که میتوانید به سفر بروید و به جای آن محرومیتهای عرب ،شما از برکت این خانه ،خوشی و
آسایش دارید پس وظیفه شما پرستش پروردگار خانه است که از آن بهرهمند هستید (عاملی ،2912 ،ج  ،۳ص .)1۱0
در تفسیر قمی ( ،291۱ج  ،0ص )000ذیل آیه ﴿لِإیالفِ قُرَیشٍ﴾ آمده است که این سوره درباره قریش نازل شده ،چون
این قبیله معاش خود را از دو کوچ تابستانی و زمستانی به یمن و شام ،تامین میکرد .بعد از آن که خدای تعالی رسول
گرامیاش را مبعوث فرمود ،قریش بی نیاز از سفر شدند ،چون از اطراف حجاز مردم رو به آن حضرت نهاده ،هم آن
حضرت را زیارت میکردند ،و هم خانه خدا را.
نمونه ای دیگر از اثرپذیری تلمیحی ،در احتجاج امام رضا(ع) با جاثلیق دیده می شود؛ آن جا که جاثلیق از عقیده امام
درباره نبوت عیسی و کتابش پرسید و امام در پاسخ فرمود:
من به نبوت عیسی و کتابش و به آنچه امتش را به آن ب شارت داده و حواریون نیز آن را قبول کردهاند ایمان دارم و به
عیسایی که به نبوت محمد(ص) و کتاب او ایمان نداشته و امت خود را به او بشارت نداده باشد ،کافرم( .صدوق293۳ ،
ق ،ص 002؛ طبرسی ،29۳2 ،ج  ،0ص 001؛ مجلسی[ ،بیتا] ،ج  ،22ص .)920
عبارت «مَا بَشَّرَ بِه اُمَّتَه» (آنچه عیسی به امتش بشارت داده) تلمیحی است به صف 1 /که میفرماید﴿:و إذ قالَ عیسى ابنُ
مَریمَ یا بنی إسرائیل إنِّی رَسولُ اهلل إلَیکُم مُصَدِّقاً لِما بَینَ یَدَیَّ مِنَ التَّوراةِ و مُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأتی مِن بَعدِی اسْمُهُ أحمَدُ﴾ .و
هنگامی را که عیسی پسر مریم گفت :ای بنیاسرائیل! من فرستاده خدا به سوی شما هستم .تورات را که پیش از من بوده
تصدیق میکنم و به فرستادهای که پس از من میآید و نام او احمد است بشارتگرم.
نتیجهگیری
یکی از مهمترین مستندات معصومین(ع) در احتجاج با مخالفان و منکران دین ،آیات قرآن بود .این احتجاجات به
شیوههای مختلفی صورت میگرفت که از نظر ظاهری ،میتوان آنها را به دو شیوه استشهاد مستقیم و غیرمستقیم (آشکار
و پنهان) دسته بندی کرد .وجود قرینهای در برخی از احتجاجات اهل بیت(ع) سبب آشکار شدن استشهاد آنان به قرآن
میشد به گونه ای که هر شنوندهای این استشهادات را درمییافت .اما استشهادات غیرمستقیم به قرآن ،به گونهای بود که
تنها آشنایان با قرآن متوجه این اثر پذیری می شدند چرا که در آن ،به پیوند کالم با قرآن تصریح نمیشد .این استشهادات
را میتوان به چهار شیوه استشهاد واژگانی ،گزارهای ،الهامی و تلمیحی تفکیک نمود .اقتباس لفظ و مفهوم ،و همچنین
تلخیص و بسط از شیوههای اثرپذیری واژگانی هستند .استشهاد گزارهای نیز به دو نوع تضمین و تحلیل تقسیم میشوند.
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