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 چکیده
شناسی تفسیر، به معنی كشف روش مفسر برای رسیدن به مراد خداوند در قرآن است. به دلیل لزوم روش 

 شناختی روایات تفسیری هر یک از معصوماننگر در روایات تفسیری، اهمیت تاریخی و روشبررسی جزئی

یاندن تفاوت روایات بیان ظاهر و باطن قرآن، در مقاله حاضر دامنه پژوهش به روایات )ع( و نیز اهمیت نما

 بندی دقیق این)ع( در حیطه بیان معنا محدود شده است. نگارنده معتقد است دسته سجّاد تفسیری امام

تواند روشنگر می )ع( و ارائه آمار مستند سجّاد ها و مجموع روایات تفسیری امامسنجی میان آنروایات، نسبت

های تفسیری حضرت باشد. در این پژوهش، روایات بیانگر معنا در دو دسته تبیین زوایایی از اهداف و شیوه

 175روایت تفسیری،  536هایی تقسیم شده است. از میان ظاهر و باطن، بر اساس چارچوبی متقن به گونه

بیان معنا و مصداق باطنی را شاهدیم. اهداف امام مورد  12آیه كاربرد دارد و  210روایت در تفسیر ظاهری 

)ع( در پرداختن به آیات قرآن ناظر به این امور بوده است: شرح و تبیین مفاهیم ظاهری كالم؛ زنده  سجّاد

كردن آیات قرآن و روح بخشیدن به مضامین قرآنی در آن عصر؛ آموزش روش تفسیر صحیح؛ رشد اخالقی 

الت تفسیری مخاطبان و رفع اشکاالت واضح؛ بیان تفاصیل تاریخی، اعتقادی، و دینی جامعه؛ پاسخ به سؤا

 فقهی و ... ذیل آیات.

 های تفسیری، ظاهر و باطن قرآن.)ع(، روایات تفسیری، روش سجّاد تفسیر امام :واژگان كلیدی
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 مقدمه -1

)معرفت،  دگیرمنظور از روایات تفسیری، روایاتی است که مبنای تفسیر نقلی قرآن قرار می

( و معنای ارتکازی آن نزد صاحبان تفاسیر روایی، فراتر از معنای اصطالحی 17، ص2ج ،1385

از هر روایتی که به نوعی به فهم آیات قرآن کمک کند در تفسیر  . ایشانرسدتفسیر به نظر می

خشی از بروایتی که »اند. در پژوهشی این معنای نانوشته، اینگونه تحریر شده است: جسته بهره

ای باشد که خود آیه در حدیث، مذکور نیست، آیه، در آن مذکور باشد و یا روایت، ناظر به آیه

« اما حدیث به بیان مراد خداوند در آن آیه پرداخته و یا زمینه فهم آن را فراهم ساخته است

ی، هرگر مفهوم ظاپس دامنه روایات تفسیری، عالوه بر روایات تبیین .(6، ص1389)مهریزی، 

فضائل و خواص تالوت آیات، اسباب نزول،  شامل روایات بیان معنای باطنی، مصداق، قرائات،

 استناد به آیات، تضمین و تفسیر آیه با عمل به مفاد آن خواهد بود.

آید، میها روایت دیگر برو ده« ثقلین»)ع( که از حدیث  بیتپیوند ناگسستنی میان قرآن و اهل

 سازد.)ع( را آشکار می شناختی سخنان تفسیری معصومانتحلیلی و روش بایسته بودن مطالعه

 یهاحل ابهام یغور مفسر در قرآن برا یبه چگونگ م،ییگویسخن م ریتفس یاز روشمند یوقت

)که اعم از روش تفسیر به معنای  میخداوند نظر دار یو کشف مراد جد اتیعارض شده بر آ

از دیگر سو، توسعه علم تاریخ تفسیر، با  .(30، ص1391، بهجت پورمنابع تفسیر خواهد بود( )

یدن شود و به جای گسترده دبررسی روایات تفسیری به جای مانده از هر مقطع تاریخی میسر می

دامنه تحقیق و در نتیجه عدم بررسی دقیق شواهد، باید در قالب موضوعات جزئی به این مهم 

(، )ع سّجاد اماماز  روایات تفسیری بیانگر معنا پرداخته شود. محدود کردن دامنه پژوهش به

ه این ، بتک روایات موجود بشودتری که شامل تکنگری و بررسی دقیقلزوم جزئی عالوه بر

بهاتی شعدم تفکیک انواع تبیین معنا، خلط میان تفاسیر ظاهر و باطن آیات و  سبب است که

 .(447، ص1ج، 1385)معرفت،  ده استرا موجب ش تفسیر شیعه از سوی برخی مخالفاندرباره 

تر روایات بیانگر معنای ظاهری از میان روایات تفسیری، به تعریف اصطالحی تفسیر نزدیک

مجموع  ها وسنجی میان آنبندی دقیق آنها، ارائه آمار مستند درباره هر نوع و نسبتهستند. دسته

 های تفسیری اماماز اهداف و شیوه تواند روشنگر زوایایی)ع( می سّجاد روایات تفسیری امام

ها در عناوین و نتایج متن به صراحت خواهد آمد و بخشی با )ع( باشد. برخی ارزیابی سجّاد

 دقت در محتوا، قابل کشف خواهد بود.

ای کامل از روایات تفسیری حضرت فراهم شود. از آنجا در این پژوهش تالش شد مجموعه

ی غیر از نام و صفت )مانند عنوان اب یا جد( از ایشان سخنی که در برخی روایات، با واژگان
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االنوار، های بحاربنابراین کتاب؛ ای دشوار بودنقل شده است، جستجو به وسیله ابزارهای رایانه

صحیفه سّجادیه، البرهان فی تفسیرالقرآن، نورالثقلین، تفسیر فرات کوفی، تفسیر صافی، تفسیر 

به صورت  قمیابراهیمبنتفسیر عیاشی و تفسیر منسوب به علیعسکری، حسنمنسوب به امام

 عه والسّجادیه الجامشد. برای تکمیل، فهرست آیات موجود در کتاب الصحیفه دستی جستجو

 ها)ع( نیز مورد غفلت نبود و با استفاده از آن سجّاد های موجود از روایات تفسیری اماممجموعه

ع( اضافه ) البیان و التبیان، به روایات امامو کتب تفسیر مجمع سنتروایات موجود در منابع اهل

شد. هر روایتی که در سند آن نام حضرت به عنوان آخرین معصوم، آمده باشد، تفسیر حضرت 

اند، بدین شرط که ایشان اولین راوی معصوم و روایاتی که از معصومان قبل از خود نقل کرده

روایت  530بیش از  ـ با حذف مکرراتـ  ب آمد. در نتیجهحساباشند، تفسیر روایی حضرت به 

الحدیثی و با مرتب شد. با بررسی فقه آوری و پس از مصدریابی، ذیل آیات قرآنتفسیری جمع

شناسی شدند. جهت صدور روایت، موضوع و ، پانصد روایت گونه«موضوع و کاربرد»مالک 

رد؛ چه بسیار روایاتی که ظاهراً استناد به قرآن شناسی روایات تاثیری نداقالب عرضه آن، در گونه

ها استفاده کرد و یا روایاتی که قالب اصلی توان از آناست اما جهت تبیین مجمالت قرآنی می

کاربرد دارند. گاه یک روایت، در چند  ها دعا، موعظه، خطابه و ... است اما در تفسیر قرآنآن

های تفسیری، مساوی با مجموع روایات تفسیری ونهگ گونه تفسیری قابل عرضه است؛ پس آمار

ه ها ارائنهای آهای روایات تفسیری، زیرشاخههای موجود از گونهبندینیست. در دسته حضرت

های ای عمل کردن در تفکیک این روایات، از گونهو تعریف نشده بود و همین امر موجب سلیقه

صول فقه و مضمون روایات، تالش شد تا چارچوبی شد. با دقت در منابع علوم قرآنی، ادیگر می

شد  شناختیروش گر معنای ظاهر عرضه شود. روایات هر دسته تحلیلمتقن برای روایات تبیین

و از روایات تفسیری و آیات، آمار گرفتیم. روایات طوالنی که در اغلب جوامع حدیثی، تقطیع 

. اگر در یک روایت، تفسیر ظاهر شده است، تقطیع شده آمد و هر یک جداگانه شمارش شد

برای دو یا چند آیه وجود داشت، هرکدام را تفسیر جداگانه فرض کردیم. برای تحلیل نهایی، 

روایات از نظر موضوع، قالب عرضه و جهت صدور مورد دقت قرار گرفتند و بر اساس اطالعات 

فسیری سامان یافت. روایات تکننده معنا، به دست آمده، این پژوهش درباره روایات تفسیری تبیین

کننده معنا یا در پی بیان معنای ظاهری است و یا معنای باطنی را مدّ نظر دارد. در ادامه، تبیین

مجموعه تفسیر حضرت در این دو قالب شناختی روشپس از بررسی هر گونه، به تحلیل 

 پردازیم.می
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 )ع( سجّاد امام اتیقرآن در روا یظاهر یمعنا نییتب -2

گر معنای ظاهری، در قالب )ع( در شمار روایات تبیین سجّاد روایت تفسیری امام 185عداد ت

 هیآن بخش از آ یهایژگیناظر به و نجایایضاح مفهومی و ایضاح لفظی است. لفظ و مفهوم در ا

 فیعنوان، با شرح لفظ و تعر نیا گریاست؛ به عبارت د شرح داده شده تیکه در روا باشدیم

است که ارائه  یفیتعر یهایژگیکه در آنجا لفظ و معنا ناظر به و ر منطق تفاوت دارد؛ چرامعنا د

یم یمفهوم ضاحیهرگاه صحبت از ا یریتفس یهااما در روش گردد؛یم فینه آنچه تعر شودیم

 ای آن پرداخته و باتیبا دقت در ترک هیاز آ یاست که مفسّر به شرح بخش نیمرادمان ا م،یکن

 نییو تب حیبه توض ثیموارد، حد نیدر ا یعنیارائه کرده است؛  یحاتیتوض هیآ یمفهوم کلّدرباره 

است که مفّسر  نیمنظورمان ا م،یکنیم یلفظ ضاحی. و هرگاه صحبت از اپردازدیم هینسبت در آ

 (6، ص1389 ،یزی)مهر. کرده است فیرا تعر هی)لفظ( خاص از واژگان آ واژه کی

 مفردات ساحت در قرآن نییتب و شرح: یلفظ ضاحیا -2-1

های مهم روایات تفسیری را کمک به فهم معانی عصر نزول مفردات قرآن یکی از نقش

)ع( تبیین معنای الفاظ غالبًا  سجّاد در تفسیر امام .(288ص، 1388)بابایی و دیگران،  انددانسته

رت یان مصادیق است و حضدر ضمن تفسیر دیگر اجزای آیه و با بیان معنای سیاقی واژه و یا ب

 کند.به سابقه معنایی آن در لغت عرب و معانی گوناگونش اشاره نمی

 مفردات یعرف یان معنایب -2-1-1

کنند که مورد اشاره لغویان در معاجم )ع( معنای عرفی الفاظ قرآن را بیان می سّجاد گاه امام

« اشباهاً و امثاالً»( را 22 /2: )بقره «َأْندادًا»شود. حضرت معنای لغوی واژه لغوی نیز واقع می

های این معنا در فرهنگ .(404-403صص، 1398 / همو، 13، ص1ج، 1378 اند )صدوق،دانسته

اصفهانی، راغب /10، ص8ج، 1410لغت نیز به عنوان معنای اصلی این لغت آمده است )فراهیدی،

را « وَقُود»بقره سوره  24یه ایشان در تفسیر آ .(420، ص3ج، 1414منظور، ابن /796ص، 1412

معنایی که لغویان نیز آن را ذکر  .(203-201صص، 1409 دانند )استرآبادی،به معنای هیزم می

، 3ج، 1414منظور،  ابن /879ص، 1412، راغب /197، ص5ج، 1410 )فراهیدی، اندکرده

اند ن سرزنش دانسته( را عفو بدو85 /15: )حجر «لياجَلِم الصَّْفَح»همچنین مقصود از  .(465ص

 /486ص، 1412، های لغت هم آمده است )راغب( که در فرهنگ336ص، 1376 )صدوق،

 .(248، ص6ج، 1388مصطفوی، 
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ٍِ»، معنای واژگان گونهدیگر موارد این ، 1409)استرآبادی،  (25/ 2)بقره: « خاِلُدوَن»و  «َجنَّا

-589صص)همان،  (177/ 2)بقره:  «الرِّقابِ  یِف»و « َيالسَّاِئلِ » ،«ِليالسَِّب اْبَن» ،(203-201صص

، (595ص ،1409استرآبادی، / 319، ص2ج، 1403)طبرسی،  (2/179)بقره: « اْلَأْلباِب یُأوِل» ،(594

 /270ص، 1403)صدوق،  (30/ 5)مائده: « فََطوَّعَتْ» ،(595ص)همان،  (188/ 2)بقره: « اْلِقصاُص»

-268صص، 1409)استرآبادی،  (166/ 7)اعراف:  «يِسِئخا» و« َعَتْوا» ،(212ص، 1407حلی، 

، 1404)قمی،  (9 /52)طور: « َتُموُر»و  (489ص، 1414)طوسی،  (70/ 17)اسراء: « َكرَّْمنا» ،(270

 ( است.253-252ص، ص2ج

 یعرف خاص قرآن انیب -2-1-2

اژه ایشان درباره واند. عرف خاص قرآنی الفاظ قرآن را تبیین کرده)ع( گاه با بیان  سجّاد امام

 /129-119صص، 1ج، 1362)صدوق، « هو القبر»مؤمنون فرموده است: سوره در آیه صد « َبْرَزٌخ»

حد و مرز و مانع میان دو »به معنی « بَرْزَخٌ»( در معاجم لغوی، 244ص، 1407راوندی، قطب 

، 3ج، 1414منظور، ابن /118ص، 1412راغب،  /338، ص4ج، 1410 است )فراهیدی،« چیز

 .(352ص، 1405)عوده،  داندرازی آن را اصلی فارسی، به معنی بکاء و شدت می ابوحاتم .(8ص

در آیات دیگر قرآن، در آیه مورد بحث، به معنای اصطالحی خود « بَرْزَخٌ»رغم کاربرد لغوی علی

 آمده و روایت اشاره به آن دارد. 

هلل، شتقاق و معنای عرفی لفظ جالله اعالوه بر بیان مبدأ ا« بسمله»همچنین حضرت در تفسیر 

( 2ص ،1409استرآبادی،  /231ص ،1398صدوق، اند )معنای عرف خاص قرآنی آن را ذکر کرده

 َو ُهَو ِمْن َأْسَماِء اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ  اللَُّه َأْعَظُم اْسٍم»کنند که فرمود: ایشان از امیرالمؤمنین)ع( نقل می

رُي َقْوِلِه اللَُّه َقاَل َبِغي َأْن ُيَسمَّى ِبِه َغْيُر اللَِّه َو َلْم َيَتَسمَّ ِبِه َمْخُلوق  َفَقاَل الرَُّجُل َفَما َتْفِساِلاْسُم الَِّذي َلا َيْن

 َمْن ُهَو ُدوَنُه َو ِعُهَو الَِّذي َيَتَألَُّه ِإَلْيِه ِعْنَد اْلَحَواِئِج َو الشََّداِئِد ُكلُّ َمْخُلوٍق ِعْنَد اْنِقَطاِع الرََّجاِء ِمْن َجِمي

د که ندهیله اهلل ملفظ جال تیدرباره ماه یکل حیامام ابتدا توض«. ...َتَقطُِّع اْلَأْسَباِب ِمْن ُكلِّ َمْن ِسَواهُ 

 نیرسد تا ایشود. به نظر مینم دهیبه آن نام یابنده چینام  خداوند است و ه نینام بزرگتر نیا

 لفظ جالله باشد. سپس شخص و عرف خاص قرآنی هیشرع قتیحق انیامام، ب حیقسمت از توض

 فیتوص یبه برهان فطرت برا شانیو ا رسدپیلفظ جالله از امام م ریسوال کننده درباره تفس

: او کسى است که تمام بندگان به هنگام نیاز و سختى و دیفرمایم شانیا .کندیخداوند استناد م
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به غیر از او از بین رفته است، به او  هاده و تمام ابزارتمام امیدها به غیر از او قطع شزمانی که 

 «تاله»فعل عنی یاهلل  لفظ جالله اشتقاقبه مبدا  «.. ُهَو الَِّذي َيَتَألَُّه ِإَلْيِه» شوند. در عبارتپناهنده مى

امام از لفظ جالله اهلل  ریتواند تفسیذکر شده که م یگرینکته د تیر ادامه رواد .اشاره شده است

دهنده است به هنگامى که به او پناه ... عبادت براى غیر او جایز نیست. او کمک»انسته شود: د

 لفظ ریامام در تفس ریاخ حی. توض«شود و اجابت کننده است به هنگامى که صدا زده شودبرده مى

 باشد.  «اله»واژه  یلغو یرسد برگرفته از معنیم ربه نظ جالله

 ُفْرَقانًا َو: »هنگام ختم قرآن فرموده است شیخو یاز دعاها یکی در )ع(نیالعابد نیز امام

 نیا«. کنیافو فرقانی که با آن میان حالل و حرامت جدایی می»؛ «َوَحَراِمَك َحاَلِلكَ  َبْيَن ِبِه َفَرْقَت

و آن  نییرا تب« فرقان»آمده، واژه  عمرانچهارم سوره آل هیآ لیذ نینورالثقل ریکه در تفس تیروا

/ 176-175صص، 1376 ،)امام سجاد )ع(است جداکننده حالل از حرام دانسته یرا به معنا

 .(462ص، 1405/ کفعمی، 267ص، 1409طاوس، / ابن519، ص1411طوسی، 

)استرآبادی،  (177/ 2)بقره:  ،«الزَّكاَة»و « اْلآِخِر اْلَيْوِم»، «اْلِبرَّ»دیگر موارد این گونه، معنی واژه 

)واقعه: « اْلواِقَعة( »464-460صص، همان)( 56/ 5)مائده: ، «اللَِّه ِحْزَب»(، 594-589صص، 1409

 ( است.65، ص1ج، 1362)صدوق،  (56/1

 و لوازم الفاظ قیمصاد انیب -2-1-3

تر شدن معنا به ذهن مخاطبان، گاه مصادیق و لوازم لفظ را بیان )ع( برای نزدیک معصومان

ق شناختی اصطالح قرآنی باشد. برای فهم دقیخشی از میدان معنیتواند بکنند. این مصادیق میمی

ی آور)ع(، جمع این واژگان، بهتر است مجموعه مصداق و لوازم بیان شده از آن در بیان معصومان

 گردد و میدان معنایی دقیقی از واژه حاصل شود.

، همان) «یَلَتَعا َو اَفُة اللَِّه َتَباَركَ َرْأُس اْلِحْكَمِة َمخَ » فرماید:بقره می 269)ع( ذیل آیه  سّجاد امام

از نظر مفهومی، به لوازم معنای آن اشاره شده است. « اْلِحْكَمَة»( به جای تعریف واژه 111ص

 تواند مفهوم یا تعریف حکمت تلقی شود. ترس از خداوند، نمی

د و حفظ صمد کسی است که شریک ندار»از حضرت نقل شده است: « الصََّمد»درباره واژه 

 ،همو/  90ص، 1398صدوق، « )ماندچیزی برای او مشکل نیست و چیزی از او مخفی نمی

اللغه برای صمد دو ریشه اصلی ذکر شده است: قصد؛ صالبت و در مقاییس .(7ص، 1403

برای آن  ولی روایات تفسیری، معانی متعدد دیگری ؛(309، ص3ج، 1429فارس، استحکام )ابن
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طباطبایی معتقد است اصل در معنای صمد، همان مفهوم قصد است و معانی مهعال 1اند.برشمرده

باشد مختلف در روایات، تفسیر به الزمه معنای اصلی و از لوازم مقصود بودن خداوند می

 .(391، ص20ج ،1417)طباطبایی، 

/ 231ص ،1398صدوق، در بسمله )« الرَِّحيم»و « الرَّْحمِن»گونه، تفسیر اینهای دیگر نمونه

 ،(594-589صص، 1409)استرآبادی،  (177/ 2)بقره: « اْلُمتَُّقون» ،(27ص، 1409استرآبادی، 

، 2ج، 1380عیاشی، ) (62/ 10)یونس: « اللَّه َأْوِلياَء» ،(595ص، همان) (178/ 2)بقره: « ِبِإْحساٍن»

503ص ،1367ق،صدو/ 76-72صص، 8ج، 1407کلینی، ) (12/ 21)انبیاء: « َيْرُكُضون» ،(124ص

 2.( است309ص، 1409)استرآبادی،  (84/ 37)صافات: « َسِليم ِبَقْلٍب»و  (223ص، 1408دیلمی، / 

 هاگزاره ساحت در قرآن نییتب و شرح: یمفهوم ضاحیا -2-2
گاه در روایات تفسیری، نسبت میان اجزای یک یا چند جمله بیان شده است که دایره 

 آید.سّجاد)ع( در ادامه می مفهومی در روایات امام ای دارد. انواع ایضاحگسترده

 مجمل نییتب -2-2-1

( و در 48، ص2ج، 1427)سیوطی، « مجمل آن است که مدلولش به روشنی معلوم نباشد»

ارد اند این مو)ع( تبیین شده سجّاد آید. اسباب اجمال در قرآن که در روایات اماممقابل مبیّن می

وف و ادوات؛ محذوفات و مقدرات؛ نامعین بودن مرجع ضمیر؛ است: اجمال در معنای حر

اشتراک در معنای کالم در دو حوزه معنای سیاقی مفردات و اجمال موجود در اسامی موصول و 

اجمال در قرآن به ترتیب فوق الذکر، مطرح و سپس  متفاوتهای ها. در ادامه، ابتدا حالتصله آن

مربوط به آیات فقهی، اعتقادی و تاریخی است، بررسی  ترین نماد اجمال در قرآن، کهملموس

 شود.می

                                                           

 .230ص ،مهان ،نياملؤمنرياز ام يتيو روا 233ص،  3ج ،1403 ،يجملس)ع(،  نياز امام حس يتيمنونه ر.ک: روا ي. برا1

 بر را کهف 54 هيآ در« االنسان» رايز ؛است فيضع داللت نظر از حضرت به منسوب يريتفس تيروا گريد منونه .2

 .(46 -45، صص2، ج1379 شهرآشوب،ابن) کنديم قيتطب( ع)نيناملؤمريام
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 اسباب اجمال در قرآن -2-2-1-1

، 1ج، همان) شودالف. با اختالف وضع ادوات در کالم، استنباط مضمون کالم دگرگون می

سّجاد)ع( حین تفسیر، با احاطه  انجامد. امامها، به ایضاح مفهومی آیات می( و تبیین آن454ص

د. برای انمعانی مختلف ادوات، به معنایی که بیشترین تناسب را با سیاق دارد، اشاره کردهبه 

 حرف استعانت و متعلق محذوف آن ﴾ِميالرَِّح الرَّْحمنِ  اللَّهِ  ِبْسِم﴿را در « باء»نمونه ایشان حرف 

بعضیه  ( همچنین با27ص، 1409/ استرآبادی، 231ص ،1398صدوق، دانند )می« أَسْتَعِینُ»را 

 145در آیه  ﴾ٍءیَش کلِّ ِمْن﴿نمل و  40در آیه  ﴾اْلکتاِب ِمَن ِعْلٌم﴿در عبارت « من»دانستن ادات 

د خداوند بخشی از علم را به پیامبران پیشین نتا نشان ده ندااعراف، به این دو آیه استناد کرده

 ( تمام علم به پیامبراکرم89 /16: )نحل ﴾ٍءیَش ِلکلِّ انًايِتْب﴿در حالی که به موجب آیه  داده بود، 

 .(145ص، 1410کوفی، ))ص( عطا شده است 

، 1ج، 1362حمد )صدوق، سوره  2 آیه استغراق جنس« ال»گونه، تعیین دیگر موارد این

 آیه به معنی تخییر« أو»حرف عطف  ،(327ص، 1412طبرسی،  /127ص تا،شعیری، بی/ 299ص

، 4ج، 1407طوسی، / 77، ص2ج، 1413صدوق، / 84، ص4ج، 1407کلینی، بقره )سوره  196

 ،(534، ص2ج، 1362/ صدوق، 82، ص1ج ،1380عیاشی، / 185، ص1ج، 1404قمی، / 294ص

، 1380عیاشی،  /253 -252صص، 2ج ،1404قمی، )( 48/ 14)ابراهیم:  «غَْیرَ»رفع ابهام از ادات 

 ،1372طبرسی، ل طالق )برای حرف الم جاره در آیه او« من قبل»بیان معنای  ،(237، ص2ج

، 1407کلینی، به معنای الی انتهای غایت در آیه انتهایی قدر )« حَتَّى»( و حرف جر 455، ص10ج

 ( است. 249 -248صص، 1ج

زین ب. از وظایف اصلی مفسران، تعیین مقدّرات برای جزء محذوف آیات است. حضرت 

دانسته  «الْأَْرضِ منَ»را « فأَخْرَجَ»فعل  بقره جار و مجرور محذوفسوره  22ذیل آیه  )ع( العابدین

 ،1398 همو، / 13، ص1ج، 1378)صدوق، اند را مشخص کرده« تَعْلَمُون»محذوف فعل و نیز 

جواب شرط  همچنین ،«تَفْعَلُوا َلمْ»بقره مفعول مقدر فعل سوره  24در آیه  .(404 -403ص

که  «َفاتَُّقوا بذلک عذاب النَّاَر»فرماید: آیه می باز در ادامه تفسیر اند ومحذوف در آیه را بیان کرده

 .(203 -201صص، 1409اشاره به جار و مجرور محذوف و مضاف مقدر دارد )استرآبادی، 

ت پرداخته شده اس «لَمْ تَفْعَلُوا»سوره بقره به بیان مفعول مقدر فعل  24در آیه  )ع( امام سّجاد

همچنین در ادامه، جواب شرط محذوف آمده «. ذا الذي حتديتكم بهَفِإْن َلْم َتْفَعُلوا ه»فرماید: و می

 اْلَعاَلِمنَي، َربِّ ِرَساَلِةبِ اْلَمْخُصوصُ  اْلَأِمنُي الصَّاِدُق ُمَحمَّدًا َأنَّ وَ  ُمْبِطُلوَن، َأنَُّكْم َفاْعَلُموا»و فرموده است: 
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 ِمنْ  َتَعاَلى اللَِّه َعِن ِبِه ُيْخِبُر ِفيَما وُهَفَصدُِّق اْلَوِصيِّنَي، َسيِِّد َو ُمْؤِمِننَياْل َأِمرِي ِبَأِخيِه َو اْلَأِمنِي، ِبالرُّوِح اْلُمَؤيَُّد

فرماید: یر آیه میو باز در ادامه تفس«. َأِخيِه َو َوِصيِِّه َعِليٍّ َفْضِل ِمْن َيْذُكُرُه ِفيَما وَ  َنَواِهيِه، َو َأَواِمِرهِ 

. که در این بخش به جار و مجرور محذوف و مضاف مقدر اشاره ﴾َفاتَُّقوا بذلك عذاب النَّاَر﴿

 .(203 -201صص، همان) اندکرده

(، 201 -200( )همان، صص23/ 2)بقره: « صاِدِقنيَ »گونه: متعلق محذوف  نیا گریموارد د

(، 25/ 2:ره)بق« ُمَطهََّرة»و متعلق محذوف « ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنهاُر یَتْجِر»مقدر در عبارت  هیالمضاف

(، جار و 33، ص1، ج1416 ،ی( )ازرق2/30)بقره: « قالُوا»(، فاعل مقدر 203-201)همان، صص

(، در نظر گرفتن مضاف 586، ص1409 ،ی( )استرآباد173/ 2)بقره:« اْضطُرَّ»مجرور متعلق 

( 177/  2)بقره: « َصدَقُوا»جار و مجرور مقدر  انیو ب« مَنْ »قبل از اسم موصول « بر»محذوف 

( 595( )همان، ص178/ 2)بقره: « أَداءٌ»و « َفاتِّباعٌ»( جار و مجرور متعلق 594-589)همان، صص

-630( )همان، صص210/ 2)بقره: « إذا لم یقنعوا بالحجة الواضحة»گرفتن عبارت  ریدر تقد

( 56/ 5)مائده:« الْغالِبُون»(، متعلق 464-460نساء، )همان، صص 158(، مضاف محذوف 631

، 1385( )صدوق، 5/ 12: وسفی« )أخاف أن یإن»مقدر  یمبتدا انی(، ب464-460، صص)همان

، 1414 ،ی(، )طوس7/ 14: می)ابراه« شََکرْتُم»(، متعلق 168، ص2، ج1380 ،یاشی/ ع46، ص1ج

/ 150، ص1367( )صدوق، 1/ 17)اسراء: « دنا من حجب النور»(، جار و مجرور مقدر 501ص

و عبارت « اهل»مضاف  انی(، ب60، ص1، ج1375 ،یشابوریل ن/ فتا131، ص1، ج1385همو، 

/ صدوق، 76 -72، صص8، ج1407 ،ینی( )کل11-15/ 21: اءی)انب «بَُفلَمَّا أََتاهُمُ الْعَذَا»مقدر 

/ 22)حج: « اهلل»و فاعل مقدر « بنا»(، جار و مجرور مقدر 223، ص1408 ،یلمی/ د503، ص1367

/ فتال 317، ص2، ج1403 ،ی/ طبرس186، ص1367، / همو207، ص1، ج1395( )صدوق، 65

، 1، ج1413معارج )صدوق،  4و  طرفا 10( و مضاف مقدر 199، ص1، ج1375 ،یشابورین

 (. 458، ص1367و  176، ص1398و  133 -132، صص1، ج1385/ همو، 200-198صص

 امام ازج. گاه اجمال در آیات قرآن به دلیل اختالف در مرجع ضمیر است. در روایتی منقول 

در « هُما»( منظور از ضمیر 40/ 9توبه: ( ذیل آیه غار )83-82صص، 1419 )خصیبی، )ع( سجّاد

)ص( و جبرئیل دانسته و ضمیر مستتر در فعل یقول به  خدارسول ﴾ِإْذ ُهما ِفي اْلغار﴿عبارت 

بکر باشد، ومعتقد است اگر فرد اندوهگین، اب )ع( زین العابدین امام جبرئیل برگردانده شده است.

بیش از پیامبر که دچار اندوه نبوده به آرامش یافتن نیاز داشت. حضرت اینکه منظور از صاحب، 
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ین کند. ا، نیز رد می«محزون نباش»خطاب به وی فرموده باشد  )ص( خدا ابوبکر باشد و رسول

 1سنت و هم با تفسیر مشهور شیعه تفاوت دارد.روایت، هم با تفسیر اهل

-200، صص1409 ،ی( )استرآباد23/ 2)بقره: « ِمْن ِمْثِله» ریگونه: ضم نیا گرید یهانمونه

 ُرِزُقوا کلَّما﴿در « ها» ری( ضم203-201( )همان، صص24/ 2)بقره: « ُاِعدَّتْ»مستتردر  ری( ضم201

همان، ( )177/ 2)بقره: « حُبِّه»در « ه»و « وُجُوهَکمْ»در « کم» رضمی( همان( )25/ 2: بقره) ﴾ِمْنها

، 1403 ،طبرسی( )179/ 2: بقره) ﴾اْلِقصاِص َحياة  ِفی َلکْم َو﴿در « کمْ» ری( ضم594-589صص

 ،ینی( )کل163/ 7)اعراف: « قالُوا»واو در  یفاعل ری( ضم595، ص1409 ،ی/ استرآباد319، ص2ج

، 5، ج1372 ،ی/ طبرس48، ص1، ج1385( )صدوق، 19-20/ 12: وسفی( و )7، ص2، ج1407

، 1385/ همو، 150، ص1376( )صدوق، 8/ 53)نجم:  «یفَتَدَلَّ»و « دَنا»مستتر در  ریم( ض338ص

 ،ی( )قم97/ 17)اسراء: « خَبَت»در  نی( و همچن60، ص1، ج1375 ،یشابوری/ فتال ن131، ص1ج

( 46/ 21: اءی)انب« مَسَّتْهُمْ»در « هُمْ» ری( ضم318، ص2، ج1380 ،یاشی/ ع29، ص2، ج1404

 ری( ضم223، ص1408 ،یلمی/ د503، ص1376/ صدوق، 76 -72، صص8، ج1407 ،ینی)کل

 ،ی/ طبرس186، ص1376/ همو، 207، ص1، ج1395( )صدوق، 65/ 22)حج: « یُمْسِکُ»مستتر 

( 32/ 35)فاطر: « هُمْ» ری( سه ضم199، ص1، ج1375 ،یشابوری/ فتال ن317، ص2، ج1403

/ 15، ص9ج تا،¬یب ،ی( )طوس23/ 42: یشور« )انه» در ری( و ضم156، ص2، ج1411 ،ی)حسکان

 (.4، ص9، ج1372 ،یطبرس

د. اشتراک یکی از اسباب اجمال در قرآن است که یا در معنای یک لفظ، یا معنای مستنبط از 

)ع( در دو نوع  سّجاد اشتراک در معنای مستنبط از کالم، در روایات امام 2شود.کالم ایجاد می

. در حالت دهدها، رخ میموجود در اسامی موصول و صله آن معنای سیاقی مفردات و اجمال

ها در مقام کاربرد، جنبه دیگری از مسئله معنا، غیر از معنای لفظی را به میان اول، موقعیت واژه

 کنیم.از آن یاد می« معنای سیاقی مفردات»آورد که به عنوان می

مومها يَو َأِتمُّوا اْلَحجَّ َو اْلُعْمَرَة ِللَِّه معناه أق» اند:بقره فرموده 196)ع( ذیل آیه  العابدینزین امام

در معنای لفظی خود ابهام ندارد؛ اما « َأتِمُّوا»فعل  .(518، ص2ج، 1372طبرسی، « )همايإلی آخر ما ف

                                                           

 سخن هجرت زمان عيوقا در( س) هجيخد حضور از رايز ندارد؛ مهخواين يخيتار اتيقطع با ت،يروا از ييهاخبش .1

( س) هجيخد رحلت ،(ع) سّجاد امام از حيصح يتيروا در. بود رفته ايدن از هجرت از قبل شانيا که حايل در ديگويم

 .(340ص ،4ج ،1407 ،ينيکل) است شده عنوان نهيمد به هجرت از شيپ سال کي

 .48، ص2است. ر.ک: ج يدو دستگ نيمه يايبرمشرده، گو نهيزم نيکه اتقان در ا ييها. منونه2
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در این سیاق و کاربرد آن درباره حج و عمره، کیفیتش روشن نیست؛ برای مثال ممکن است 

ی به کمال رساندن و نیکو برگزار کردن این اعمال عبادی، منظور باشد معنای استعاری آن یعن

شود که معنای لفظی ولی با توضیح حضرت روشن می ؛(75، ص2ج، 1417ک: طباطبایی، .)ر

 مراد است.

« ُشهَداءَکُم( »201-200، صص1409 ،ی( )استرآباد23/ 2)بقره: « مِْثلِهِ»گونه:  نیا گریموارد د

( 31/ 2)بقره: « الْأَسْماء»(، 203-201( )همان، صص25/ 2)بقره: « قَبْل»همان(، ( )23/ 2)بقره: 

، 1409، ی( )استرآباد177/ 2)بقره: « ذَوِی اْلقُرْبى»(، 111، ص1، ج1415 ،کاشانی¬ضی)ف

 ،یاشی( )ع276/ 2)بقره: « یُرْبِی»(، 595( )همان، ص178/ 2)بقره: « الُْأنْثى»(، 594-589صص

« الْکِتابِ »(، 20، ص2، ج1380 ،یاشی( )ع73و  85/ 7)اعراف: « أَخا»(، 153ص، 1، ج1380

( 652-649، صص1405 ،کفعمی/ 287-285صص ،1ج ،1409 طاوس،( )ابن38/ 6)انعام: 

، 5، ج1372 ،طبرسی( )118/ 9: توبه) «خُلِّفُوا» و( همان( )111/ 9: توبه) ﴾فِی سَبِیلِ اللَّه ونَیُقاتِلُ﴿

/ 15)حجر: « الْمَثانِی»(، 47، ص1، ج1375 ،یشابوری()فتال ن21/ 15)حجر: « نُهخَزائِ( »118ص

، 2، ج1385( )صدوق، 78/ 17)اسراء: « مَْشهُودا»(، 120، ص3، ج1415 ،کاشانی ضی( )ف87

/ 40)غافر:« عِباَدتِی»(، 309، ص2، ج1380،یاشی/ ع456-455، صص1، ج1413/ همو،  324ص

/ 15، ص9ج تا،یب ،ی( )طوس23/ 42: شوری) «الُْقرْبى» ،(196ص ،1376 ع، سّجاد ( )امام60

/ 287-285صص ،1ج ،1409 طاوس،( )ابن29/ 45: هی)جاث« کِتابُنا»(، 4، ص9، ج1372 ،یطبرس

(، 299، ص92، ج1403 ،ی( )مجلس22/ 51: اتی)ذار« رِزْقُکُم»(، 652-649، صص1405 ،کفعمی

 ،یهقی( )ب6/ 73)مزمل: « ناشَِئة»(، 500، ص3، ج1407 ،ینی)کل (24/ 70)معارج: « حَقٌّ مَعْلُوم»

 (. 249-248، صص1( )همان، ج4/ 97)قدر: « سَالم»(، 20، ص3، ج1424

شود. ایشان در ها رفع اجمال می)ع( از اسامی موصول و صله آن سجّاد گاه در تفاسیر امام

پایه دارد. بر هر پایه از آن، تعدادی عرش[ هشت »]فرماید: روایتی طوالنی درباره خلقت عرش می

 لنَّهاَرا َو َلياللَّ َسبُِّحوَني﴿تواند به شماره آورد قرار دارند، از مالئکه که عددشان را جز خدا نمی

 ،1413مفید، / 23، ص2ج، 1404قمی، / 325ص ،1398صدوق، (« )21/20: )انبیاء ﴾ْفُتُروَني ال

َو َمْن ِعْنَدُه ﴿ء در آیه نوزده انبیا« مَن»وصول عام در این روایت م .(53ص، 1363کشی، / 71ص

و  شده است که در آیه بیست نقش فاعلی دارد، تبیین ﴾ال َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعباَدِتِه َو ال َيْسَتْحِسُرون

یز ن یابیم که منظور از این موصول عام، مالئکه حول عرش الهی است.با توضیح حضرت درمی

، ﴾هِ يُمْبد اللَُّه َما َنْفِسک یف یُتْخف وَ ﴿در عبارت « ما»زاب از موصول عام احسوره  37ذیل آیه 
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لذی أخفاه فی نفسه: أن اهلل سبحانه أعلمه أهنا ستکون من ا»فرماید: رفع ابهام شده است؛ ایشان می

در « ما»( همچنین رفع اجمال از 564، ص8ج، 1372طبرسی، ) ...«.طلقهايدا سيأزواجه، و أن ز

)بقره: « ُأولِئك»( 30، ص1جهمان، ) (33/ 2)بقره: « َتْكُتُمون ُكْنُتْم ما»و عبارت « ما ُتْبُدوَن»ت عبار

موصول  (595صهمان، ) (178/ 2)بقره: « َمْن» (594-589صص، 1409استرآبادی، ) (177/ 2

، 1411طوسی، ) (39/ 13)رعد: « َيشاء ما( » 65، ص2ج، 1380عیاشی، ) (48/ 8)انفال: « َما»

توان را می (357، ص1ج، 1411طوسی، ) (32/ 35)فاطر: « اْصَطَفْينا الَِّذيَن»و (357، ص1ج

 مشاهده کرد.

 یخیو تار یاعتقاد ،یمجمالت موضوعات فقه نییتب-2-2-1-2

یل، )ع( سپرده شده است. گاه این تفاص بیان تفصیلی اغلب موضوعات فقهی قرآن به معصومان

 باشد.ت که موضوع بحث حاضر میای خاص ناظر اسبه آیه

معارج، آن را چیزی سوره  24در آیه  ﴾َمْعُلوٌم َحقٌّ﴿در تبیین حدود فقهی  )ع( امام سّجاد

داند که غیر از صدقه واجب و مستحب، شخص از مال خود خارج کند و بستگی به میزان می

ها را برطرف نج آنکند و رکند، به ضعیفان کمک میدارایی فرد دارد و با آن صله رحم می

، 3ج، 1407كلینی، سازد )کند و گرفتاری او را برطرف میسازد یا به برادر دینیش محبت میمی

 .(500ص

 ،ی/ طوس77، ص2، ج1413/ صدوق، 84، ص4، ج1407 ،ینی)کل یگرید یطوالن تیدر روا

، 1362/ صدوق، 82، ص1، ج1380 ،یاشی/ ع185، ص1، ج1404 ،ی/ قم294، ص4، ج1407

 شامل تیاند. رواکرده نییتب میکر( حضرت انواع روزه را بر اساس سنت و قرآن534، ص2ج

 دیص یسوره مائده، روزه جزا 95 هینمونه، حضرت با استناد به آ یاست. برا یهفت استناد قرآن

 .کنندیم انیو نحوه محاسبه آن را ب شماردیرا واجب م

وجوب حج در کنار خانه کعبه را عنوان عمران، آلسوره  97همچنین حضرت بر اساس آیه 

در روایتی  (652-649صص، 1405/ کفعمی، 287-285صص، 1ج، 1409طاوس، ابناند. )کرده

عمران را دال بر حرام بودن کتمان حق و وجوب اظهار آلسوره  187دیگر خطاب به زهری آیه 

 شعبهنکنند )ابا بیان میدانند و سپس مصادیقی از کتمان حق در رفتار زهری رآن توسط علما می

احزاب، سوره  56نیز در دعای مأثور از حضرت، ایشان از آیه  .(276-275صص، 1404حرانی، 

 .(245، ص1ج ،1409طاوس، ابناند ))ص( را برداشت کرده وجوب صلوات بر پیامبر اسالم
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عیاشی، ) (219/ 2)بقره: ( 518، ص2ج، 1372طبرسی، بقره ) 196را ذیل آیات  دیگر هاینمونه

، 1380عیاشی، ) (42/ 5)مائده:  (440، ص3جتا، طوسی، بی) (4/ 5)مائده: ( 106، ص1ج ،1380

 ،1380عیاشی، ) (41/ 8)انفال:  (380، ص1ج، 1380عیاشی، ) (6/141)انعام: ( 322، ص1ج

، 1424)بیهقی،  (6/ 73)مزمل: ( و 455، ص10ج، 1372طبرسی، ) (1/ 65)طالق: ( 63، ص2ج

 1بینیم.( می20، ص3ج

ها را تبیین )ع( آن سجّاد گاه اصول یا فروع عقاید، در آیات قرآن به اجمال آمده و امام

عظم  ةّيوصف مبحدوديإّن الّله ال »فرماید: انعام میسوره  103اند. حضرت در تفسیر آیه فرموده

 ُهَو وَ  اْلَأْبصاَر ُيْدِرُك ُهَو وَ  َأْبصاُراْل ُتْدِرُكُه ال﴿ ّد وحيمن ال  ةّيوصف مبحدوديف يرّبنا عن الصفه فک

ف است، تر از وصخدا به هیچ محدودیتی توصیف نشود، پروردگار ما بزرگ»؛ ﴾اْلَخِبري اللَِّطيُف

ا ها رها او را درک نکنند و او بیناییچگونه به محدودیت وصف شود آنکه حدی ندارد بینایی

آیه  .(373، ص1ج/ عیاشی، 100، ص1ج، 1407)کلینی، « درک کند و او لطیف و آگاهست

داده است. شود، توضیح نکریمه درباره اینکه خداوند به چه ترتیبی، توسط دیدگان بشر درک نمی

همین اجمال باعث شده که برخی مفسران عدم درک خداوند به وسیله چشم را مساوی با نفی 

 .(199، ص7ج، 1412)طبری،  حاطه دیدگان بر خداوند معنا کنندیت ندانند بلکه عدم اؤر

اند که خداوند به صفت محدودیت وصف حضرت از صفات خداوند در آیه کریمه نتیجه گرفته

شود، به دو دلیل: الف( برتر از آن است که به صفات ممکنات وصف شود؛ ب( دیدگان او نمی

های گیو از ویژگیرد و جسمانیت مستلزم محدودیت یت به اجسام تعلق میؤبینند. زیرا ررا نمی

 مخلوقات است.

سوره  10و  9 اتیآ نییها، حضرت به تبشدن انسان ختهینفخه صور و برانگ تیفیدرباره ک

 اتی(. آ253-252، صص2، ج1404 ،یاند )قمسوره غافر پرداخته 16و  میسوره ابراه 48طور، 

 تیفیو آسمان، ک نیمرگ اهل زم ینفخه، چگونگ تیفیدو نفخه، ک انیدرباره فاصله م یادیابهام ز

حضرت  نیکرده است. همچن نتبیی را هاآن تیشکل صور و ... دارد که روا ،یآسماناجل اجرام 

سوره  72 هی( درباره ابواب جهنم که موضوع آ362-361، صص2، ج1362)صدوق،  یتیدر روا

انسان،  نشیسوره اعراف درباره آفر 172 هیاجمال آ یتیدر روا زیند. ناداده حیزمر است، توض

، 2، ج1407 ،ینیشده است )کل نییپروردگار، تب تیگرفتن از انسان بر ربوب مانیعالم ذر و پ

                                                           

 ياستنادها مشار در و خارج يفعل حبث موضوع از که اند،کرده استناد اتيآ به يفقه يموضوع در حضرت گاه.  1

 .است شانيا آينقر
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، 1409 ،یسوره بقره )استرآباد 210 اتیآ لیرا ذ یاعتقاد اتیآ نییاز تب گری( موارد د7ص

 ،یسوره زمر )برق 74(، 97-96، صص2، ج1380 ،یاشیسوره بقره )ع 72(، 631-630صص

سوره  77سوره اعراف و  50سوره غافر،  50و  49(، 98، ص1385 ،ی/ طبرس264، ص1، ج1371

و  68(، 6ص تا،یب ،یری)شع یسوره شور 11(، 305-304، صص8، ج1403 ،یزخرف )مجلس

 توانی( م104، ص8، ج1407 ،ینیسوره قمر )کل 8( و 409، ص1410،یسوره زخرف )کوف 69

 .دید

 ،میقرآن کر اتیاز آ یاست. در بخش خیآمده، تارکه عموماً مجمل  یموضوعات قرآن گرید از

 نایپرداخته شده است. از آنجا که هدف از ب خیدر تار ییهاتشخصی و هاسرگذشت امت انیبه ب

 اتیکمتر در آ دادهایرو لیو تفاص اتییاست، جز تیو هدا تیها، تربقصص و شرح حال نیا

 یتکرار و پراکندگ ات،ییحذف جز ،ییگودهیقصص قرآن از جمله گز یهایژگوی. اندذکر شده

موجب  ع،یعناصر داستان و تقط جاییجابه ،یمحورامیمختلف، پ اتیموضوع در سور و آ کی

به سهولت ممکن  ،یقصص قرآن هایتیو شناخت شخص یخیتار عیوقا قیشده است که فهم دق

از  عث گشت کهبا ،یموضوعات نیانسان در برابر چن ینوع یامور در کنار کنجکاو نینباشد. ا

مردم مشغول  یبر اساس قصص قرآن برا ییسرابه داستان یاسالم، گروه نیآغاز امیهمان ا

و در کتب  شدیمربوط م یو نصار هودیاز قصص قرآن به سرگذشت  یاریشوند. از آنجا که بس

 اتیلیائاسر دنی)ص( ـ به شن امبریپ دستوراترغم  یشده بود، مسلمانان ـ عل ادیاهل کتاب از آن 

 اتیلیائاسر جیمنابع نامناسب، به ترو نیآوردند. استفاده از هم یکتاب تازه مسلمان شده رواز اهل

 ریدر تفس ییگونه که عالمه طباطباهمان .(413، ص1، ج1385)معرفت،  گشت یمنته ریدر تفس

ن صومامع انیب قیاست که جز از طر یقصص قرآن، از موارد اتییکرده است، جز حیتصر زانیالم

حصر،  نیا لیدل نیمهمتر دی(. شا84، ص3، ج1417 ،یی. )طباطباافتیبدان دست  توانی)ع( نم

 اتینقل شودیباشد که موجب م اتیمعمول، به خرافات و جعل یخیتار اتیدچار شدن روا

 اناتیکه ب ی. در صورتاشدنب نانیمستند به معصوم در زمان نزول قرآن، قابل اطم ریمشهور غ

طابق و م بخشنانیاطم ،یو نشأت گرفتن از علم نبو یانیخاستگاه وح لیه دلمعصومان )ع( ب

 تیمنسوب به اهل ب اتیو شرط تمام روا دیقیب رشیپذ یگفته به معن شیواقع است. البته نکته پ

به آفات و  ندچار شد لیمعصومان )ع( به دل اتیروا رایز ست؛ی)ع( درباره قصص قرآن ن

است،  رآونانیقصص اطم لیتفص نهیاست. آنچه در زم یو دالل یسند یبررس ازمندین ات،یجعل

 شود. یبررس دیموجود از نظر صحت انتساب با اتیمعصومان است و روا یقطع اناتیب
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یقرآن م یخیتار نیمضام لیذ لیاز تفص یسّجاد )ع( موارد متعدد امام یریتفس اتیروا در

تا  27 اتیآ لیذ یحاتیتوض ل،یو قاب لیشرح حال هاب لیمثال حضرت در تفص ی. برادید توان

)ع(، از زمان  وسفیشرح حال  گر،ی(. مورد د166، ص1، ج1404 ،یاند )قمکرده انیمائده ب 31

 ییتدااب اتیآ لیشدن حضرت، ذ ی)ع( تا زندان وسفی)ع( به بال و خواب  عقوبی انخاند یابتال

، 2، ج1380 ،یاشی/ ع49-45، صص1، ج1385است )صدوق،  36 هیتا آ وسفیسوره 

(، 33، ص1، ج1416 ،ی( )أزرق30/ 2خلقت آدم )ع( )بقره:  ی(. درباره ماجرا168-167صص

-316، صص2، ج1407 ،ینی( )کل34/ 2( و )بقره: 19/ 7)اعراف:  اتیهبوط آدم و حوا از بهشت آ

، 1395( )صدوق، 49-50/ 2)ع( )بقره: ی(، بعثت موس267-266، صص1385 ،ی/ طبرس317

، 1385همو،   493، ص2، ج1362( )صدوق، 102/ 2هاروت و ماروت )بقره:  (،147، ص1ج

قوم  یآسمان ه(، مائد60، ص1، ج1380 ،یاشی( )ع126/ 2)ع( )بقره: می(، ابراه487، ص2ج

 شانی)ع( و قوم ابی(، شع567- 560، صص1409 ،ی( )استرآباد115/ 5)ع( )مائده: یسیع

( )صدوق، 82/ 18و خضر )کهف:  ی(، موس142، ص1409 ،ی( )قطب راوند85-91/ 7)اعراف: 

( 139-138صص ،4ج ،1379 شهرآشوب،( )ابن87/ 21: اءی)ع( )انبونسی(، 111، ص1، ج1362

( 82-80، صص1414 ،ی/ طوس315-312، صص1413 د،ی( )مف4/ 105ل: ی)ف لفی اصحاب و

 از حضرت نقل شده است. یاتیروا

 رفع تشابه  -2-2-2

را دربردارد و مورد شک  میو مفاه یاز معان یت که وجوه متعددمتشابه آن بخش از قرآن اس

نادرست  یکرد، به وجه لیتأو حیصح یآنرا به وجه توانیطور که مهمان رو،نیو شبهه است، ازا

 (.6، ص3، ج1415است )معرفت،  لیقابل تأو زین

 امام یتیامتشابه است. در رو اتیآ یهانمونه نیها از بارزترمقطعه در آغاز سوره حروف

خدا )ص( دانسته که  امبریپ یها را اسامحروف مقطعه قرآن، آن برخی به اشاره ضمن( ع) سجّاد

، 1405 ،ی/ کفعم287-285صص ،1ج ،1409 طاوس،ها قسم خورده است )ابنخداوند به آن
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 توانیم زیاول سوره طه ن هیآ لیاز حضرت ذ یگرید تیرا در روا رین تفسی(. ا652-649صص

  1(.366، ص3، ج1415 ،یزیحو) دید

پرسد ، پس از اینکه راوی از مکان داشتن خداوند میدر روایتی دیگر منقول از ثابت بن دینار

ماند که اگر شناسد، برای راوی این شبهه باقی میخداوند متعال را از این امر منزه می )ع( و امام

که  ﴾َأْدىن ْوَأ َقْوَسْيِن قاَب َفكاَن یَفَتَدّل ناَد ُثمَّ﴿خداوند مکان ندارد، آیات هشتم و نهم سوره نجم 

رساند به چه معنا است؟ اگر چیزی مکان ظاهرش نزدیک شدن پیامبر به خداوند در معراج را می

شود به سوی او باال رفت یا به او نزدیک شد؟ حضرت به این شبهه نداشته باشد، چگونه می

و  ،«دَنا»، متعلق فعل «من حجب النور»مجرور محذوف اند که در آیه جار و گونه پاسخ گفتهاین

ها به معنی نزدیکی به است و هیچ یک از آن «أَدْنى»جار و مجرور محذوف وصف « من االرض»

خداوند نیست و بدین ترتیب تحیّز را از پروردگار نفی کرده است. در این روایت مرجع ضمیر 

، 19، ج1417)طباطبایی،  فسران مورد اختالف استکه میان م «دَنا فََتدَلَّى»مستتر در دو فعل 

ف و وص« دَنا»است و همچنین متعلق محذوف و مقدر فعل  دانسته شده )ص( پیامبراکرم ،(28ص

 )صدوق، ه شده استنیز مشخص شده است و با استفاده از این دو، از آیه رفع تشاب «أَدْنى»

  .(131، ص1، ج1385 / همو،150، ص1376

 ،1385صدوق، فاطر ) 10نساء و 158معارج،  4 آیات نفی تحّیز از خداوند ذیلموارد دیگر، 

(، 200-198صص، 1ج، 1413 و 458ص، 1376 و 176ص، 1398 / همو،133-132صص، 1ج

تا  163بقره و  65همچنین دلیل عتاب نسل اصحاب سبت به خاطر گناه پدران ایشان ذیل آیات 

 .( است313، ص2ج، 1403طبرسی، اعراف ) 170

 مبهمات لیتفص -2-2-3

گاه در موضوعات قرآنی، مصداق لفظ در خارج مبهم است اما مراد لفظ، در آن حدی که 

بیان شده، پیچیدگی ندارد، علم مبهمات ناظر به این موارد است. اغلب مواردی که در شمار 

راد ه مهای تاریخی آن است و علم بگیرد، مربوط به قصص قرآن و جنبهمبهمات قرآن قرار می

 تسهای استنباطی و استظهاری نیو قابل کشف از راه باشدمیها هم نیازمند نقل معتبر عینی آن

پس تفسیر مبهمات، از نوع بیان مصداق خواهد بود. تفاوت این  .(378، ص2ج، 1427)سیوطی، 
                                                           

 أليب )ع( احلسني مقتل كتاب يف»: سدينويم و است آورده( ابوخمنف) نياحلس مقتل از نقل به يزيحو را تيروا نيا.  1

 نيا از ودموج نسخه به مراجعه با اما... «. اهلل لعنه يزيد بن ملجمع قال السالم عليهما احلسني بن على ان اهلل رمحه خمنف

 .است شدهن ثبت عباريت نيچن زين گريد منابع در )ع( امام سّجاد مشهور خطبه منت در زين و دنش افتي تيروا کتاب،
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سته، د گیرد در این است که اینمصداق، با مصادیقی که خارج از انواع تبیین معنای آیه قرار می

شود و دقت در الفاظ روایات ها را شامل میتنها مصادیق واقعی هستند که لفظ در سیاق خود آن

 دهد که گوینده قصد دارد مصداق انحصاری آیه را مشخص کند.این نوع، نشان می

)ع(  سوره یوسف، شرایط شبی را که یوسف مسجّاد)ع( در روایتی ذیل آیه چهار امام

، 2ج، 1380/ عیاشی،46-45صص، 1ج، 1385اند )صدوق، توصیف کرده خواب را دیده است،

)ع( زمانی که در چاه افتاد،  همین روایت، سن یوسف های دیگر ازدر بخش .(168-167صص

ای که برادران در قبال فروش او گرفتند و فاصله محل سکونت خاندان میزان دراهم معدوده

د سوره احزاب، زنی که خو پنجاه ازی دیگر ذیل آیه )ع( تا مصر بیان شده است. در روایت یعقوب

ج، 1372ی، اند )طبرس)ص( بخشید، را امّ شریک دختر جابر از قبیله بنی اسد دانسته را به پیامبر

الخطاب  را علم به منایا، بالیا و فصل سوره طه 114در آیه « ِعْلمًا»حضرت  همچنین .(571، ص8

 .(145ص، 1410کوفی،) اندبرشمرده

 ،ی( )کوف55/ 5)مائده: « الَِّذيَن آَمُنوا» لیقرار است: تفص نیمبهمات از ا لیموارد تفص گرید

، 9، ج1372 ،ی( )طبرس41/ 8)انفال: « اْبِن السَِّبيِل»و « اْلَمساِكي» ،«یاْلَيتام»(، 125، ص1410

 «یاْلُقْرب یِفاْلَمَودََّة »(، 76، ص2، ج1405 جمهور،ابی/ ابن63، ص2، ج1380 ،یاشی/ ع39ص

 تا،یب ،ی/ طوس154-153، صص1410 ،ی/ کوف307، ص2، ج1403 ،ی( )طبرس23/ 42: ی)شور

 هیآ« َأْهَل اْلَبْيت»(، 76، ص2، ج1405 جمهور،ابی/ ابن4، ص9، ج1372 ،ی/ طبرس15، ص9ج

/ 304-303، صص1، ج1411 ،ی( )حسکان3/ 9)توبه: « َأذان»(، 368، ص1414 ،ی)طوس ریتطه

، 1403/ صدوق، 76، ص2، ج1380 ،یاشی/ ع282، ص1، ج1404 ،ی/ قم160، ص1410،یکوف

 1(.127ص ،2ج ،1379 شهرآشوب،/ ابن298ص

 نیبا دقت در قرا داتیّو مق صاتیتخص انیب -2-2-4

ها را دارد دربرگیرد، به آن شمول اگر مفهوم قرآن، همه مصادیقی که شایستگی انطباق بر آن

مطلق،  .(173ص، 1374عام داللت بر این نوع شمول دارد )مشکینی،  گویند و لفظافرادی می

                                                           

هِذِه  يَو َمْن کاَن ِف﴿ هياند، آسّجاد)ع( نقل کردهاز امام يقم ريو تفس يمنابع از مجله رجال کش يکه برخ يتي. در روا1

دانسته شده است که قدح  شانيعباس و پدر ا( درباره ابن72 /17: )اسراء ﴾ًلايَو َأَضلُّ َسِب ياْلآِخَرِة َأْعم يَفُهَو ِف يَأْعم

: سدينويم تيروا نيدرباره ا ياهلل خوئ هي. آستين رفتينيعباس، پذابن ليبا توجه به مقام جل تيروا نيوارد شده در ا

 (229، ص10ج ،ثياحلدرجال. )معجمذلک من أجل هو و هيف قدحا ثتتضمنيأحاد يالکش ذکر قد و
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ای است که موضوع و متعلق حکم شرعی قرار گرفته های واژهفراگیری معنا نسبت به همه حالت

شود، با آمدن قید گونه که با آمدن خاص، عموم افرادی محدود میهمان .(246ص است )همان،

 شود.نیز عموم اطالقی محدود می

)ع( و درباره واقعه کربال  سجّاد معاویه در خطاب به امام بن ر روایت آمده است وقتی یزیدد

( 30/ 42: شوری) ﴾کْميدِ يَأ کَسَبْت َفِبما َبٍةيُمِص ِمْن َأصاَبکْم ما َو﴿این آیه کریمه را تالوت کرد: 

است که فرمود:  حضرت در پاسخش فرمود: این آیه درباره ما نیست، درباره ما این قول خداوند

 یَعَل ذِلک ِإنَّ ْبَرَأهاَن َأْن َقْبِل ِمْن کتاٍب یِف ِإلَّا َأْنُفِسکْم یِف ال َو اْلَأْرِض یِف َبٍةيُمِص ِمْن َأصاَب ما﴿

همان، / 352، ص2ج ،1404 قمی،/ 451، ص2ج ،1407 کلینی،) (57/22: )حدید ﴾رٌيِسي اللَِّه

لظاهر انکره در سیاق نفی و بیانگر عموم است و علی «ٍةَبيِمْن ُمِص»شوری،  30در آیه  .(277ص

)ع( با استناد به آیه دیگری از  اما امام ؛(47، ص9ج، 1372شود )طبرسی، شامل همه مصائب می

)ع( که از مقام عصمت  بیتزند، فرموده مصائب اهلقرآن که عموم این آیه را تخصیص می

لکه از نوع مصائب مطرح شده در آیه دوم و از برخوردارند، از جمله مصائب تنبیهی نبوده ب

 مصائب رشددهنده است.

)ع( با دقت در قراین، از برداشت عام از لفظ جلوگیری شده است.  سّجاد گاه در روایات امام

« َدمْن ُوْلِد آ ِمنَيْعِنی َساِئَر النَّاِس اْلُمکلَِّفيَها النَّاُس يا َأي»فرماید: بقره می 21در روایتی ذیل آیه 

( از آنجا که در آیات قبل خداوند درباره متقین، کفار و منافقین 135ص ،1409)استرآبادی، 

داند می اهدر این آیه را خطاب به سایر انسان« النَّاُس َهايأَ  اي»صحبت کرده است، حضرت تعبیر 

ند(. بر این باش ها از کفار و منافقین پیروی نکنند و دنباله رو متقین)به این معنی که عموم انسان

، عام مراد به الخصوص خواهد بود؛ زیرا هم در لفظ و هم در حکم، «النَّاُس َهايَأ اي»اساس خطاب 

)ع( درباره خمس پرسیدند، فرمود:  سّجاد از امامهمچنین  برخی از افراد این عام اراده شده است.

: فال)ان ﴾َيَو اْلَمساک یامتيَواْل﴿فرماید گیرد. عرض شد ولی خداوند میخمس به ما تعلق می

/ 76، ص2ج، 1405جمهور، ابیابن« )حضرت فرمود منظور یتیمان و مسکینان ما است ؛(8/41

نیز توضیح حضرت، مانع از برداشت عموم از آیه  در این روایت .(63ص، 2ج، 1380عیاشی،

 شود.می

خش ست. در باقدر  )ع( در روایتی طوالنی در تفسیر سوره سجّاد از جمله تقییدات حضرت

 فرماید شباست. خداوند می «َأْلِف َشْهٍر»آغازین این روایت، ذیل آیه سوم، توضیح امام مقید 

قدر از هزار ماه بهتر است و از آنجا که تفضیل یک چیز بر خودش ممکن نیست، حضرت آن را 
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، 1ج، 1407لینی، ك« )َلُة اْلَقْدِريا َلَهيَس ِفيَأْلِف َشْهٍر َل»ها مقید نموده است: به نبودن شب قدر در آن ماه

یا قطع نظر کردن از آن و  ( نبودن شب قدر، یا به معنی نبودن مطلق آن است و249-248صص

 .(81، ص3ج، 1404)مجلسی،  فضیلتش

ده اگر به عمد بو»فرماید: همچنین حضرت درباره حق کسی که به انسان بدی کرده است، می

کن کند، هم حسن ادبی باشد و مزایای اخالقی نی تا هم شر را ریشه]حق او این است که[ عفو ک

ٍل ... يِهْم ِمْن َسِبيَوَلَمِن اْنَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِه َفُأولِئک ما َعَل﴿فرماید: بسیار دیگری نیز دارد، خداوند می

 ِبِه َو َلِئْن عاِقُبوا ِبِمْثِل ما ُعوِقْبُتْمَو ِإْن عاَقْبُتْم َف﴿فرماید: ( و نیز می42/40: )شوری ﴾َلِمْن َعْزِم اْلُأُموِر

و اگر عمدی در کار نبوده نباید در فکر انتقام باشی  (126 /16: )نحل ﴾نَ ي ِللصَّاِبِررٌيَصَبْرُتْم َلُهَو َخ

 «و خطا را با عمد مکافات دهی، باید با او مدارا کنی تا بتوانی با لطف و نرمش او را بازگردانی

نحل، موارد غیرعمد را مستثنی نموده  126امام با مقید کردن حکم آیه  .(271ص، 1404)حرانی، 

حضرت، موضوع آیه را به مؤمن بودن  ﴾ی َو َأْبقرٌيَو ما ِعْنَد اللَِّه َخ﴿قصص  60است. نیز ذیل آیه 

 .(27ص، 1409، استرآبادیاشخاص، مقید ساخته است )

 یباطن یمعنا نییتب -3

اه درنگ به ذهن رر ظهور الفاظ، یعنی معنایی که با دیدن لفظ، بیبر اساس روایات، عالوه ب

ای های ویژهها نیاز به روش و مالکای در عبارات قرآن نهفته است که فهم آنیابد، معانیمی

دانند اهلل معرفت، بطن قرآن را از نوع لوازم غیر بیّن میدارد. برخی معاصران، به ویژه آیت

ها داند که شامل همه زمانایشان بطن را معنای کلّی هر آیه می 1.(40، ص1ج، 1390)معرفت، 

یابی به آن برای همه ممکن، اما وابسته به ضوابطی است )معرفت، شود و دستو همه مکلفان می

برخی محققان دیگر نیز با وجود نقد بر محدود کردن باطن به لوازم  .(23-27صص، 1ج، 1385

رآن را ها با ظاهر قتخراج معانی باطنی را روشمند و ارتباط داللی آنغیر بیّن کالم، استنباط و اس

شود که رسد معنای باطنی، به معنایی اطالق میبه نظر می .(111ص، 1380دانند )شاکر، الزم می

نوعی خفا داشته باشد و اختصاص دادن باطن به نوع خاصی از معنا مانند معنای التزامی، تضمّنی 

یّن توان به مرز میان لوازم بباشد )به ویژه اینکه روشن نیست چگونه می اشتهیا اشاری، وجهی ند

و غیر بیّن کالم پی برد(. به باور عالمه طباطبایی، معنای ظاهر و باطن قرآن در طول هم قرار 

                                                           

 ردهک اشاره معاصران يبرخ انيم قرآن باطن از فيتعر نيا به زين ييطباطبا عالمه؛ 48ص، 1378 نکونام،: ک.ر زين. 1

 (48ص، 3ج، 1417 ،يي. )طباطبااست
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 )طباطبایی، کندیک، به دیگری لطمه وارد نمی دارند نه در عرض هم و به همین دلیل، اراده هیچ

شمارند. معانی و وجوه آیات، همچنین ایشان ظهر و بطن را دو امر نسبی می .(32ص، 1361

شود و هر الیه تر، ظهر شمرده میهای در هم تنیده، هر یک نسبت به معنای عمیقچونان الیه

( سطوحی 108ص، 1385گردد )اسعدی، درونی نسبت به الیه بیرونی خود، بطن محسوب می

ابی یها برای عموم مردم قابل دستازم ظاهر کالم بوده، با تدبر در آناز معنای باطنی آیات، از لو

است؛ نیز ممکن است معنایی رمزی باشد که برای مفسران غیر معصوم قابل تقلید و پیروی 

نیست. در روایات تفسیری، گاه به معنای باطنی و گاه به مصداق یا مصادیقی از این نوع معنا 

 اشاره شده است.

( 85 /28: )قصص ﴾َمعاٍد یاْلُقْرآَن َلرادُّک ِإل کيَفَرَض َعَل یِإنَّ الَِّذ﴿)ع( درباره آیه  دسجّا امام 

 ه)ص(، امیرالمؤمنین و ائم پیامبر ؛«)ع(  و األئمةني املؤمنري)ص( و أم کميکم نبيرجع إلي»فرمود: 

در این « ادمع»درباره تفسیر  .(147، ص2ج، 1404)قمی، « )ع( به سوی شما رجعت خواهند کرد

، 1417آیه نظرات مختلفی مطرح شده )نظیر: مرگ، قیامت، محشر، مقام محمود( )طباطبایی، 

( که از آن میان با توجه به سیاق آیه، تفسیر آن به مکه مورد قبول بسیاری از 87-86صص، 16ج

، 1408/ رازی، 420، ص7ج، 1372/ طبرسی، 436، ص3ج، 1407مفسران است )زمخشری، 

به  ؛(184، ص16ج، 1374شیرازی، / مکارم456، ص9ج، 1361اصفهانی، / امین179، ص15ج

)ع( نیز در  سّجاد دهد. امام)ص( وعده بازگشت به مکه را می این معنا که خداوند به پیامبر

( به 555ص، 1409اشاره کرده است. )استرآبادی، « معاد»روایتی دیگر به این معنای ظاهری واژه 

أویل ت)ع( نیز در روایتی، این معنا را  باقر رجعت از معانی باطنی آیه است. اماماین ترتیب، تعبیر 

 .(144، ص4ج، 1415)حویزی،  آیه دانسته است

 ﴾َفَو َربِّ السَّماِء َو اْلَأْرِض ِإنَُّه َلَحقٌّ ِمْثَل ما َأنَّکْم َتْنِطُقوَن﴿)ع( درباره آیه  سجّاد همچنین امام

آیه  .(136ص، (ع)سجّاد )امام «( استقیام قائم)ع« ِإنَُّه َلَحقٌّ»منظور از »( فرمود: 51/23:)ذاریات

 آیه نیز اشاره به همان رزق باشد رسد اینگوید و به نظر میقبل درباره رزق انسان سخن می

)ع( تفسیر  بنابراین تبیین امام .(375، ص18ج، 1417/ طباطبایی، 235، ص9ج، 1372)طبرسی، 

)ع( نیز  گونه که رزق وعده داده شده به شما حتمی است، قیام قائمهمانباطنی است، یعنی 

 حتمی است.

)ع( در بیان معنای باطنی، به تعیین مصادیق باطنی  سجّاد بسیاری از روایات تفسیری امام

 های روایات تفسیری امامگونه»ها را در مقاله آیات پرداخته است و به همین جهت، نگارنده آن
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مورد بررسی قرار داده و اینجا به ذکر همین دو مورد بسنده  1«در حوزه تعیین مصداق )ع( سجّاد

 شد.

)ع( شاهدیم. این  سجّاد مورد بیان معنا و مصداق باطنی را در روایات امام 12در مجموع 

ردی دهد بیان تفسیر باطنی، رویکتعداد در نسبت با مجموعه روایات تفسیری حضرت، نشان می

)ع( نیست. آنچه در ابتدای امر، شاید در شمار تبیین باطن  سجّاد ایات تفسیری امامغالب در رو

فرض شود، بیان مصادیق آیات و جری و تطبیق است که الفاظ آیه با همان معنای ظاهر بدون 

مفاهیم  الیه بودنکند. بنابراین الیهدر نظر گرفتن مجاز یا معنایی خارج از لفظ، بر آن داللت می

 گاه در حیطه مصادیق و گاه معانی باطنی است و این دو تفاوت ظریفی با همدیگر دارد.آیات 

 )ع( سجّاد امام اتیقرآن در روا اتیآ یظاهر نییتب یشناختروش یبررس -4

ابت )ع(، بیشترین قر سجّاد کننده معنای ظاهری در میان روایات تفسیری امامروایات تبیین

های نبهتوان جبنابراین در صورت بررسی مضامین این روایات، میرا با تفسیر اصطالحی دارد. 

مهمی از نظام تفسیری آن حضرت را روشن نمود؛ اینکه اهداف حضرت در تفسیر قرآن چه بوده 

شده است یا خیر؟ میزان آن چقدر است؟ آیا جلسات رسمی تفسیر توسط ایشان تشکیل می

اند؟ چه میزان به شرایط زمان خویش نظر داشته شود؟ حضرت در آموزش قرآن، تاتخمین زده می

ن و هایی از آقرآن یا حداقل آموزش بخش تبیین و تفسیرتوان گفت مهم برای ایشان، آیا می

)ع(  سجّاد رمزگشایی از ظواهر آیات برای مردم بوده است یا اهداف دیگری برای بیانات امام

اند؟ با و شرایطی در مخاطب دقت داشتهقابل تصور است؟ هنگام عرضه تفسیر، به چه نکات 

توانیم مجموعه تفسیر ایشان را ت تفسیری که از حضرت در دست داریم، تا چه حد میاروای

تحلیل کنیم؟ این سؤاالت، جز با بررسی مجموعه روایات حضرت به ویژه روایات بیانگر معنای 

 یابد.ظاهری، پاسخ دقیق نمی

ه، ترین وج، از جهات مختلفی قابل دقت هستند. مهمهای فوقروایات برای یافتن پرسش

ها است؛ اینکه روشن شود تک تک روایات در چه قالب عرضه روایت و جهت صدور آن

ها در اند. چه تعداد از آن)ع( صادر شده سجّاد موقعیتی، به چه منظوری و در چه قالبی از امام

موضوع این روایات است؛ در  . نکته دیگرها است؟ و ... قالب دعا و چه تعداد در پاسخ پرسش

                                                           

 العاتمط ،«مصداق يني)ع( در حوزه تع سّجاد امام يريتفس اتيروا يهاگونه»عذرا،  ،يثاقيم ال،يسه ،يکندر جاليل.  1

 .66-27صص، 1390 تابستان و هبار هشتم، مشاره ث،يحد و قرآن
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هر قالبی از عرضه تفسیر )مثل پرسش و پاسخ، دعا و خطابه( چه موضوعاتی بیشتر مورد اهتمام 

توان ارتباط معناداری میان موضوعات و میزان و شیوه اند؟ در مجموع روایات چطور؟ میبوده

آن عصر چه بوده است؟ آیا  ها یافت؟ موضوعات مورد دغدغه مردمپرداختن حضرت به آن

)ع( همسو با موضوعات مورد عالقه عموم در آن دوره عرضه شده است یا حضرت  تفسیر امام

تر، معطوف دارند؟ پس از ارائه برخی تر و اولیاند توجه ایشان را به موضوعات مهمتالش کرده

 خته شود.ها پرداشود در حد توان به برخی از این پرسشاطالعات آماری، تالش می

حدود  لی)ع( ذ سّجاد امام یریتفس تیروا 536به  بیقر انیبر اساس آمار حاصل شده، از م

 ت،یروا 175 اند،قرآن( که از منابع استخراج شده اتیاز قرآن )کمتر از ده درصد کل آ هیآ 535

 امام یریتفس اتیسوم روا کیحدود  زانیم نیکاربرد دارد. ا هیآ 210 یظاهر ریتفس انیدر ب

آیه، فقط توضیحاتی در تفصیل مجمالت و تبیین مبهمات  41برای  .دهدیم لی)ع( را تشک سجّاد

 169وجود دارد که اگر این موارد را در شمار تفسیر اصطالحی جای ندهیم، تنها برای حدود 

 )ع( تفسیر ظاهر وجود خواهد داشت. این عدد کمتر سجاد آیه از قرآن در روایات منقول از امام

 شود.از سه درصد آیات را شامل می

 تفسیر شده تعداد آیات دامنه
تعداد 

 روایات

 سجّاد)ع(روایات تفسیری امام
)کمتر از ده درصد آیات  535

 قرآن(
536 

 175 )حدود سه درصد آیات قرآن( 211 کننده معنای ظاهرروایات تبیین

گر ظاهر بدون روایات تبیین

 مبهمات و تفصیالت

درصد آیات  از سهکمتر ) 169

 قرآن(
147 

 کننده معنای ظاهر:جدول قالب عرضه و موضوعات روایات تبیین

 موضوع/ منبع تعداد قالب صدور روایت

 44 پرسش و پاسخ

مورد پرسش ابوحمزه درباره داستان  13

سؤال درباره  مورد 11حضرت یوسف ع/ 

مورد  7/ 1یکی از آیات یا کلمات قرآن
                                                           

 در يگريد و يفقه مورد کي)ع(،  تيشان و مقام اهل البسه مورد درباره  ،ي)ع( در سه مورد اعتقاد امام حي. توض 1

 .است مثاين واژه ينيتب
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ه و تاریخ وضع مورد فلسف 3اعتقادی/ 

 1مورد اخالقی/  2مورد احکام/  2احکام/ 

مورد  2مورد تاریخ حیات معصومان)ع(/ 

 /شک در بیانات امام و خواستن دلیل یا مثال

مورد سوال  1/ (ع)مورد حقانیت معصومان 2

 .درباره بیانات امام

تصحیح باور یا 

 ادعای مخاطب
13 

مورد تصحیح دیدگاه فقهای مدینه درباره  4

مورد  6ها/ وضوع فقهی بعد از پرسش از آنم

تصحیح دیدگاه مردم شام و دیگران درباره 

مورد تصحیح دیدگاه  1/ 1اهل البیت)ع(

 (ع)فقهی مردی عامی که در این مورد امام

رهنمودی برای تقویت باورهای اعتقادی او 

مورد تصحیح عمل غالمش  1دهند/ می

 ادمورد تصحیح اعتق 1درباره احکام شرعی/ 

جمعی از مردم درباره توحید پس از پرسش 

 از دیدگاه و محل نزاع ایشان.

 19 دعا

تفسیر حروف مقطعه به اسامی مورد 9

مورد 2مورد عظمت قرآن/ 2/ صپیامبر

استناد به آیات درباره وجوب حج/ بیان 

وصف فرقان برای قرآن و تفسیر آن/ بیان 

ه با استناد ب (ص)وجوب صلوات بر پیامبر

یان عبادت بودن دعا و درخواست آیه/ ب

برآورده شدن دعا با استناد به آیه/ بیان 

                                                           

 کي)ع(،  تيه اهل بدربار ديزي يدر رد ادعا ی)ع(، مورد تيمردم شام درباره اهل ب دگاهيد حيمورد تصح چهار. 1

به جهاد نکردن امام  يمورد در جواب اعتراض عباد بصر کي شان،يا نتخيبه اشک ر يمورد در جواب اعتراض شخص

 .(ع)
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/ وجوب حج/ اهمیت عظمت شب قدر

 تضاعف حسنات.

موعظه و وصایای 

 تربیتی
1  

خطبه و سخن در 

 جمع
5 

مورد در مسجد  4مورد در مجلس یزید/  1

 مدینه

 -تفسیر مزجی 

 پیوسته
12 

حوی ن مورد در کنار تفسیر، موضوع آیه به 6

ارتباط داده شده است/  (ع)به شئون اهل بیت

مورد  2مورد در تفصیل آیات تاریخی /  4

 تفصیل آیات فقهی.

مورد از روایات، از متفردات تفسیر  6

 است. (ع)عسکریحسنمنسوب به امام

تفسیر مزجی )غیر 

 پیوسته(
 مورد تفصیل آیات تاریخی. 2 5

 فقهی/ تاریخی 2 قرائت

 4 ات حضرتمکتوب
مورد صحیفه ای در 1مورد رساله حقوق/  2

 .در کتاب اماممورد  1زهد/ 

در جواب اعتراض 

 به گریه
1  

از  )ع(پرسش امام 

 مخاطب
2  

هنگام نهی از یک 

 عمل
1  

بدون قرینه ای دال 

بر قالب عرضه 

 روایت

68  
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 د به ارزیابیتوانالعابدین)ع(، میزینهای روایات تفسیری امامبررسی آمار مجموع گونه

 تر موضوع کمک کند:دقیق

 -------- گر معنای ظاهرتبیین
175 

 روایت

 بیانگر مصداق
، شامل روایات بیانگر مصداق کامل، مصداق بارز

 و دیگر مصادیق مصداق تطبیقی

108 

 روایت

بیانگر معنا و مصداق 

 باطنی
 روایت12 --------

 علوم قرآن
ئت، فضایل آیات، شامل روایات بیانگر شأن نزول، قرا

 اولین و آخرین آیات نازله

60 

 روایت

 ------- استناد به قرآن
104 

 روایت

 -------- تضمین
131 

 روایت

 روایت8 ------ عمل به مضمون آیه

مدرسه تفسیری داشته است؛  ،)ع( در مدینه سّجاد اند که امامبرخی پژوهشگران اشاره کرده

از آنجا که گزارش تاریخی روشنی  .(60، ص2تا، ی، بی/ شاکر32، ص2، 1409قرشی، )شریف

های بررسی این موضوع و در کنار آن بررسی بر تأیید این سخن وجود ندارد، معتقدیم یکی از راه

 بررسی نظام تفسیری ایشان است. )ع( امام سجّاداهداف و رسالت تفسیری 

 حضرت توسط یریتفس جلسات لیتشک قرائن -4-1

 «یمزج ریتفس»قالب تفسیر مزجی است.  )ع( امام سّجادعرضه تفسیر توسط  هاییکی از قالب

الم ک یکوتاه و موجز در اثنا اریخود را بس یریکه مفسر مطالب تفس شودیگفته م یریبه تفس

متداول بود. صحابه تعلیمات تفسیری  )ص( . این نوع تفسیر از زمان رسول خداکندیذکر م یاله

شد را در مصاحف قرآنی خود ثبت ورت تفسیر مزجی عرضه میکه گاه به ص )ص( پیامبر

قرآن  تئاى از صحابه براى توضیح، گاهى تفسیر را با قراعده»گوید: ابن جزرى مىکردند. می

چه از پیامبر به دادند، زیرا بدانآیات را از غیر آیات تشخیص مى آمیختند در حالى که قطعاً مى
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را در  و گاهى این تفاسیر ایمن بودند اه بودند. لذا از این اشتباهعنوان قرآن فرا گرفته بودند آگ

سیوطی در کنار این نقل از ابن جزری،  .(219، ص1، ج1445)سیوطی،  «نگاشتندکنار آیات مى

ما از ا .)همان( در مصاحف صحابه را نقل کرده است های متعددی از این گونه ثبت تفسیرمثال

ر ای شد تا دآورد، بهانههای اختالف قرائات را پدید میز زمینهآنجا که این نوع تفسیر یکی ا

ا، ت)خوئی، بی این میراث تفسیری از بین برود جمع عثمانی، با سوزاندن مصاحف صحابه،

نیز، تفاسیر شرح در متنی است که بیشتر اجزای آیه را  )ع( تفاسیر مزجی امام سجّاد .(256ص

تفسیر  )ع( امام سّجادهای عرضه تفسیر در روایات یگر قالباز د 1کند.از نظر داللت بررسی می

گارنده معتقد ن درپی توسط حضرت است.تفاسیر پیوسته منظور تفسیر چند آیه پیترتیبی است. 

یان برای بای از آموزش رسمی قرآن تواند نشانهاست این دو قالب عرضه روایات تفسیری، می

  باشد. )ع( امام سّجادتوسط ر مدلول آیات آن به جمعی محدود یا کثی

دهد که ایشان در برخی جلسات خاص، آیات قرآن را تالوت بررسی این روایات نشان می

کردند و در ادامه به سواالت و شبهات مخاطبان پیرامون ها را تفسیر میو به صورت مزجی آن

 احادیث رسول خدابرخی روایات حاکی است که این امر در کنار نقل  2دادند.آن آیه پاسخ می

/ 76-72صص، 8ج، 1407)کلینی،  گرفته است)ص( صورت می )ص( و در مسجد پیامبر

 . (503ص، 1376صدوق، 

ری های تفسیای که نباید از نظر دور داشت، تعداد و میزان اعتبار روایات در این قالبنکته

مورد  7آمده، که قالب خاص  نیتوسط حضرت، در ا اتیآ یظاهر نییمورد از تب 17تنها است. 

. از آنجا که در انتساب )ع( است یعسکر حسن منسوب به امام ریها از متفردات کتاب تفسآن

، تردید وجود دارد و سند معتبری برای صدور آن از امام )ع( این کتاب به امام حسن عسکری

د آن سندر دست نیست، همه مطالب این کتاب با قطع نظر از قراین، در حکم روایتی است که 

بنابراین در  .(97، ص1، ج1389)بابایی،  ن ناشناخته از امام نقل شده باشدمجهول و از راویا

 ها تکیه کرد. توان به عنوان دلیل بر آنحالت تفرد نقل و عدم وجود قرینه، نمی

                                                           

 مهو،  و 13، ص1، 1378: )صدوق، (22/ 2)بقره: ( 135ص ،1409، ي: )استرآباد(21/ 2)بقره:ر.ک:  منونه يبرا .1

 .(201-200صص ،1409، يسترآباد: )ا(23-25/ 2)بقره:( 404-403، صص1398

/  313ص، 2ج، 1403 ،ي)طربس (163-166/ 7)اعراف: و  (65/ 2)بقره:به:  ديفوق، بنگر يهابر مثال عالوه.  2

 .(271-270صص ،1409، ياسترآباد
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 دعا قالب در حضرت یریتفس یهاآموزش -4-2

های فردی یک یی دیگر، تنها مناجات)ع( در صحیفه سجّادیه و منابع روا دعاهای امام سّجاد

انسان با معبود خویش نیست. مفاهیم گسترده اعتقادی، اخالقی و اجتماعی این ادعیه در قالب 

ای از آموزش غیر مستقیم در فضای آن عصر است. پس از حادثه جانگداز عاشورا نیایش، نحوه

واقعه حرّه، به فراگرفت. رعب شدیدی جهان اسالم را  )ص(و شهادت و اسارت خاندان پیامبر

. عالوه بر واقع شد هیام یحکام بن توسط اریبس یهایخانه خدا و حرمت شکن دنیآتش کش

در  یبند و بار یو رواج فساد و ب یاخالق انحراف یریگشکل ،یاسیو خفقان س هایآرامنا

ن با امامت نشان از به انزوا کشیده شدن اسالم اصیل همزما همه نه،یهمچون مد یمهم یشهرها

 و ه بودشد رییو تغ فیدستخوش تحر انیبه دست امو ینید یهاارزش است. )ع( امام سّجاد

حجاج و  ه،یهمچون معاو یدست افراد چهیباز یآن گشت. احکام اسالم نیگزیباطل، جا دیعقا

و در انزوا قرار داشتند و مردم با اندک تهمت  شدندیبه شدت سرکوب م انیعیعبدالملک بود. ش

 . شدندیم نجهشک ایبه دست جالدان سپرده و  ییافترا و

اختناق و نامناسب بودن شرایط چه از سوی حاکمان و چه از سوی مردم، به حضرت اجازه 

( بنابراین 29، ص1، ج1394ای، )حسینی خامنه پرده با مردم سخن بگویندیح و بیداد که صرنمی

به عنوان روشی آموزشی به آن  ندانسته،ب حق سّجاد)ع( دعا را تنها وسیله بندگی و قر حضرت

افیان ایشان ر شبهات اطرهایی مستقیم در برابهای حضرت، پاسخحتی برخی نیایش ند.نگریستمی

ها و دعاهای سراسر علم و دهد که عبادتروایات نشان می .(6تا، ص)شعیری، بی بوده است

آنان را تحت تأثیر قرار قرار گرفته و عصران ایشان شناخت امام)ع( مورد توجه بسیاری از هم

 .(152-151، صص4ج، 1379)ابن شهر آشوب،  داده است

نشان  ،رسیده از حضرت در ادعیه بنابراین میزان و کیفیت پرداختن به موضوعات مختلف

رغم پرتعداد بودن استنادات و علی دهنده میزان اهمیت آن موضوع از منظر ایشان است.

مورد توانستیم توضیحات  19)ع(، تنها در  سّجاد ادعیه رسیده از حضرتهای قرآنی در تضمین

ای از قرآن فرض کنیم. زمانی این تعداد معنای بیشتری گر ظاهر آیهها را تبیین)ع( ذیل آن امام

یابد که حجم ادعیه مأثوره از ایشان در قالب صحیفه سجّادیه و دیگر منابع روایی را در نظر می

تواند کارکردی تبیینی برای معانی ظاهری وه در اغلب ادعیه حضرت که اکنون میبه عال بگیریم.

قرآن داشته باشد، موضوع سخن و مقصود اصلی از عبارت، چیزی جز رساندن مفاهیم آیه است؛ 

دریافت کرد. در مقابل، مواردی   )ع( امام سّجادتوان معانی آیات را از منظر اما در ضمن کالم، می
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یم که تکیه بیشتری بر معناشناسی آیات است و در دعای حضرت، آیه محور کالم قرار یابنیز می

، 1، ج1409ابن طاووس، ) بینیمایی از حضرت در عید فطر میگیرد که نمونه آن را در دعمی

 .(652-649صص ،1405کفعمی،  /287-285صص

  )ع( سجّاد امام یریتفس اهداف -4-3

تبیین معانی ظاهری آیات قرآن به ویژه در قالب تفاسیر  وجود روایات تفسیری در شرح و

شرح و   )ع( امام سّجاددهد که یکی از اهداف تفسیری مزجی و پیوسته و قالب دعا، نشان می

تبیین مفاهیم ظاهری کالم و رفع ابهامات و مشکالت تفسیری آن است. لیکن کم تعداد بودن 

آیات در کالم حضرت به ویژه در ادعیه، نشان  این نوع از روایات و محور نبودن معناشناسی

تواند رسالت اصلی و هدف عمده ایشان در روایات ناظر به قرآن دهد که این هدف، نمیمی

 کریم باشد.

 مورد در تصحیح باورها 13مورد در پاسخ سؤال و  44در میان روایات بیانگر معنای ظاهر، 

درباره تفسیر آیه و یا در شناخت موضوعی نادرست مخاطبان است؛ خطاهایی که یا  و اعمال

 مورد از روایات حضرت 57دهد اند. این آمار نشان میخاص از موضوعات اسالمی رخ داده

کند، قطعاً ناظر به خواست یا نیاز مخاطب صادر آیات را تبیین می )ع( که معنای ظاهر سجّاد

بخش  نکهیامکان ا ست،یروشن ن زین گرید تیروا 68قالب عرضه  نکهیبا توجه به ا شده است.

این قالب صدور روایات،  .باشدینم یصادر شده باشد، منتف نهیزم نیهم در ا اتیاز روا یگرید

با عرضه تفسیر به صورت جلسات رسمی و منظم تفاوت دارد. این موضوع روشنگر این است 

وارد شده و از دانستند که به عنوان معلم تفسیر که اغلب، آن جایی حضرت رسالت خود می

شدند و یا پرسشی درباره قرآن از مردم دستگیری کنند که با مشکلی در فهم قرآن روبرو می

 شد.ایشان می

ی از اند؛ زیرا بخشایشان اهتمام به عرضه تفسیر تمام معانی ظاهری قرآن به مخاطبان نداشته

 حرف، نسبت میان روایات دانستند. شاهد ما بر اینآن معانی را برای مخاطب قابل دستیابی می

ایضاح معانی ظاهری قرآن توسط حضرت، با تمام روایات تفسیری ایشان و نیز تعداد آیات مورد 

تفسیر تحت این عنوان، در نسبت با آیات تفسیر نشده قرآن است. البته در همان بخش از معانی 

تند، از تفسیر نظارت داش بر فهم ایشان )ع( امام سّجادظاهری که برای عموم قابل دستیابی است، 

 گفتند.نمودند و به سواالت پاسخ میتذکر و تصحیح می
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 و از بین )ع( امام سجّادتفسیری حداکثری از معانی ظاهری آیات قرآن توسط فرض وجود 

 530هم چندان قابل اعتنا نیست؛ زیرا در شرایطی که این میزان ادعیه و حتی بیش از  آنرفتن 

ای گسترده از حضرت به ما رسیده، منطقی نیست تصور کنیم مجموعهروایت ذیل آیات، از 

رسد، می بر این اساس به نظررفته است.  نیز موجود بوده و از بینبا رویکردی دیگر تفسیر قرآن 

به صورت عمومی، ها را تمامی آیات و حتی اغلب آنظاهری  شرح معانی)ع(  سّجاد حضرت

 اند.در نظر نداشته

ی است. طباطبایید دیدگاه عالمهؤشود، مل روایات تفسیری حضرت استنباط میآنچه از تحلی

د تواند آن را درک کنر میایشان معتقد است، معارف قرآن، معارفی است که هر دانشمندی با تدبّ

کند، )ص( نیست. آنچه مراجعه به سنت را الزامی می و فهم قرآن حتی مشروط به بیان پیامبر

احکام، اعتقادات و قصص قرآن است که جز از مسیر سنت قابل دستیابی  یاتئدستیابی به جز

معلمی  عبارت از هدایت ،باشد. شأن پیامبر در مقام تفسیر، تنها تعلیم کتاب است و تعلیمنمی

خبیر نسبت به ذهن متعلم است تا به آن دسته معارفی که دستیابی بدان برایش دشوار است، 

به  .(84، ص3ج ،1417)طباطبایی،  بی که دانستنش محال استاندن مطالدست یابد و نه فهم

اند: تعلیمی )آموزش روش طور خالصه ایشان دو نقش اساسی برای سنت در برابر قرآن قائل

تفسیر قرآن با استفاده از روش آیه به آیه توسط معصومان(؛ تبیینی )تفصیل احکام و جزئیات 

رو رویکرد غالب در روایات تفسیری از دیدگاه احکام شریعت و جری و تطبیق قرآن(. از این

بررسی آماری و مطالعه مضمون روایات  های تفسیر به متعلمان است.ایشان، آموزش مهارت

 نمایاند.)ع( دقت این سخن را می سجّاد تفسیری امام

نتیجه اینکه از سویی قرائن آموزش رسمی تفسیر، در روایات تفسیری حضرت و مجموع 

، بسیار اندک است و از دیگر سو، تعداد قابل توجهی از تبیین ظاهر آیات توسط مدارک دیگر

 ایشان، با توجه به نیاز و خواست مخاطب عرضه شده است. 

تک آیات قرآن. هدف حضرت، آموزش اسالم و احیای تعالیم آن بوده است، نه بیان تک

یات تفسیری رسیده از حضرت محور بودن موضوعات اعتقادی، فقهی، تاریخی و ... در اغلب روا

یم در بیننشان از اهمیت نشر معارف قرآنی و تعالیم اسالمی از نظر ایشان است؛ به ویژه که می

روایات، محور بودن یک آیه در سخن به این معنا که تفسیر و شرح آن اصل سخن باشد، بسیار 

 تفاصیل در موضوعاتی است کهاند، بیان کریم، بدان اهتمام داشتهآنچه درباره قرآنمحدود است. 
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اند که ذیل روایت به این موضوعات پرداخته 77علم مخاطبان غیر معصوم قرآن به آن راه ندارد )

 .آیه، جز این تفاصیل، توضیح دیگری از امام درباره آیه به ما نرسیده است( 41

یات تر آاز سوی دیگر، آموزش روش تفسیر صحیح به مردم برای مراجعه به قرآن و فهم به

در مجموعه روایات تفسیری حضرت، . توان از اهداف دیگر مورد نظر امام دانسترا می آن

قرآن بر توان یافت؛ اشاره به ابتنای زبان های صریح روش فهم قرآن را میمواردی از آموزش

تأکید بر عام دیدن آیاتی که در  و (313، ص2، ج1403طبرسی، ) قوانین ادبیات و عرف عرب

، 1407کلینی، ) ناظر به مواردی خاص نازل شده است و تطبیق آن آیات بر شرایط خودظاهر 

( از این موارد است؛ اما آموزش روش تفسیر توسط 503، ص1376صدوق،  /76-72، صص8ج

ه سواالتی کبسیاری از در پاسخ  حضرت محدود به این نوع تصریحات نیست. )ع( سّجاد امام

کردند تا توجه مخاطب به این نکته معطوف شود که استناد می شد، به قرآناز محضرشان می

های خود را از آیات قرآن بطلبد. همین استنادها در پاسخ به سؤاالت، شیوه صحیح جواب پرسش

حضرت در موارد متعدد، خطای مخاطبان را در امور آموزد. استناد به قرآن را نیز به مخاطبان می

 کردند. افراد به آیات قرآن و تبیین معانی آیات برای ایشان برطرف می اعتقادی، فقهی و ... با ارجاع

های متعدد و استنادهای فراوان به آیات قرآن توسط حضرت، باعث در کنار این امور، تضمین

های قرآنی در جامعه به قهقرا رفته مسلمانان آن عصر بوده زنده شدن و احیای آیات و آموزه

ش از آموزش داللت ظاهری قرآن، نسبت به جریان یافتن مضامین قرآنی )ع( بی سّجاد است. امام

مورد  108عصر خود اهتمام داشته است. از ایشان نزدیک به در زندگی و رفتار مسلمانان هم

مورد استناد  104مورد تضمین و  131، یباطنمعنا و مصداق مورد بیان  12تعیین مصداق آیات، 

که هدف این دسته روایات، ارتباطی با تبیین ظاهر ندارد و  به آیات، به دست ما رسیده است

 اند.عصران ایشان مرتبطبیشتر با سریان یافتن قرآن کریم در زندگی هم

، نیازی به تبیین تمام آیات قرآن نبوده است و مسلمین نسبت محقق شدن اهداف فوقبرای 

سبب،  اند. به همیننیاز بودهبه منبع تفسیری حجیمی که فهم قرآن را برایشان میسر کند، بی

د و تعداد انکریم نداشتهحضرت جلسات تفسیر مداوم و یا تفسیر مکتوب و پیوسته از قرآن

گر ظاهر قرآن که از ایشان به دست ما رسیده تنها سه درصد از کل آیات قرآن را روایات تبیین

اند. ایشان به دنبال رفع شود که درباره این آیات هم به همه داللت آیات نپرداختهشامل می

ات اند که این امر با تبیین آیمشکالت خاص مخاطبین و دادن کلیدهای فهم قرآن به مفسران بوده

 پذیر بوده است.هایی از قرآن کریم نیز امکانمحدود و گوشه
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ناظر به  در پرداختن به آیات قرآن )ع( اهداف امام سّجاداین با دقت در قرائن، عمده بنابر 

زنده کردن آیات قرآن و روح بخشیدن ؛ کالم یظاهر میمفاه نییامور بوده است: شرح و تب این

به مضامین قرآنی در آن عصر؛ آموزش روش تفسیر صحیح؛ رشد اخالقی و دینی جامعه؛ پاسخ 

به سؤاالت تفسیری مخاطبان و رفع اشکاالت واضح؛ بیان تفاصیل تاریخی، اعتقادی، فقهی و ... 

 ذیل آیات.

 یریگجهینت

 معنا یا در پی بیان معنای ظاهری آیات قرآن )ع( در حوزه تبیین سجّاد روایات تفسیری امام

معنای ظاهری در کالم  باشد را مدّ نظر دارد.کریم است و یا معنای باطنی که فراتر از ظاهر می

فظی الفاظ، بیان ایضاح ل .)ع( در قالب ایضاح لفظی و ایضاح مفهومی تبیین شده است سّجاد امام

. شودمعنای عرفی مفردات، بیان عرف خاص قرآنی و بیان مصادیق و لوازم الفاظ را شامل می

 :)ع( شامل این موارد است سجّاد ایضاح مفهومی در روایات امام

)ع(  سجّاد ترین اسباب اجمال در آیات قرآن که در روایات امامالف( تبیین مجمل: از مهم

ن موارد است: اجمال در معنای حروف و ادوات؛ محذوفات و مقدرات؛ نامعین اند ایتبیین شده

بودن مرجع ضمیر؛ اشتراک در معنای کالم در دو حوزه معنای سیاقی مفردات و اجمال موجود 

ها. حضرت در سه حوزه آیات اعتقادی، آیات تاریخی و آیات در اسامی موصول و صله آن

 د.اننی پرداختهتاریخی نیز به تفصیل موضوعات قرآ

 .ب( رفع تشابه

 .ج( تفصیل مبهمات

 .د( بیان تخصیصات و مقیدات با دقت در قراین

 نی. امی)ع( شاهد سجّاد امام اتیرا در روا یمعنا و مصداق باطن انیمورد ب 12در مجموع 

 یکردیرو ،یباطن ریتفس انیب دهدیحضرت، نشان م یریتفس اتیتعداد در نسبت با مجموعه روا

 .ستی)ع( ن سجّاد امام یریتفس اتیب در رواغال

)کمتر از  آیه از قرآن 535)ع( ذیل حدود  سجّاد روایت تفسیری امام 536از میان قریب به 

 210روایت، در بیان تفسیر ظاهری 175 اند،ده درصد کل آیات قرآن( که از منابع استخراج شده

 د.ده)ع( را تشکیل می سجّاد فسیری امامروایات ت سومآیه کاربرد دارد. این میزان حدود یک 
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اند و تعداد کریم نداشته حضرت جلسات تفسیر مداوم و یا تفسیر مکتوب و پیوسته از قرآن

گر ظاهر قرآن که از ایشان به دست ما رسیده تنها سه درصد از کل آیات قرآن کریم روایات تبیین

 .گیردبرمی را در

 نییناظر به این امور بوده است: شرح و تب ن به آیات قرآندر پرداخت )ع( اهداف امام سجّاد

زنده کردن آیات قرآن و روح بخشیدن به مضامین قرآنی در آن عصر؛ ؛ کالم یظاهر میمفاه

آموزش روش تفسیر صحیح؛ رشد اخالقی و دینی جامعه؛ پاسخ به سؤاالت تفسیری مخاطبان و 

  ی، فقهی و ... ذیل آیات.رفع اشکاالت واضح؛ بیان تفاصیل تاریخی، اعتقاد
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