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چکیده
در قرآن کریم مفاهیم بسیار زیادی وجود دارد که نیازمند تفسیر است و امام علی (ع) که قررآن نرا ا اسرت در
سخنان خویش و از جمله نهجالبالغه که گزیده ای از این سخنان است ،به تفسیر و تبیین آیرا الهری درداختره
است .آنچه در این مقاله بدان درداخته میشود بررسی اصول و روشهای تفسیر قرآن در نهجالبالغه اسرت .برا
توجه به نتایج این دژوهش که بهصور توصیفی تحلیلی و با مطالعه نمونههرایی از نهرجالبالغره انجرام گر رت
مشخص شد که امام علی (ع) در مواردی از نهجالبالغه به شکل های مختلر اعرم از مسرتقیم و صرریی و یرا
غیرمستقیم و ضمنی و بر اساس اصولی چون لزوم تدبر در قرآن همراه با مراجعه به مفسرران حقیقری آن و نیرز
اصل اختالفنادذیری و جامعیت قرآن و بهکارگیری روشهایی چون تفسیر قرآن بره قررآن ،تفسریر برر اسراس
احادیث نبوی ،توجه به شرایط رهنگی اجتماعی عصر نزول ،تبیین معنای واژگان بهکار ر ته در آیره ،توجره بره
تاریخ گذشتگان و اقوام و ملل دیشین و نیز تکیه بر هم شخصی خود به تفسیر آیا الهی درداخته است.
کلیدواژهها :قرآن ،نهجالبالغه ،روش تفسیر ،اصول تفسیر
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 .۱مقدمه
تفسیر در لغت از ریشه « سر» به معنای کش و بیان و روشن ساختن معنای الفاظ و عبارا دشوار اسرت
( راهیدی2۱۷ /۷ :1۱1۱ ،؛ ابن منظور .)۵۵/۵ :1۱1۱ ،علم تفسیر ،علم هم و شناختن قرآن و بیان معانی
و استخراج احکام و حکمتهای آن از حیث داللت آیا بر مراد خداوند و کش مراد از الفراظ مشرکل آن
است ( ریحی .1)۱۳۴/۳ :1۱1۱ ،این کلمه یکبار در قرآن کریم (الفرقان )۳۳ ،و بره همران معنرای لغروی
بهکار ر ته است .این واژه در نهجالبالغه نیز به معنای تفسیر قرآن بهکارر ته است( 2خطبه )1۵۱؛ اما یکری
از مسایل مهم در تفسیر قرآن کریم و کتب تفسیری ،اصول و روشهای تفسیری است که یک مفسرر برر
اساس آن به تفسیر اقدام می کند .حال با توجه به مقام واالی امام علی (ع) و جایگاه ایشان دس از دیرامبر
(ص) این سؤال مطرح است که آیا اساساً مهمترین اثری که به نام ایشان و بر مبنای کلما و سخنان آن
حضر شکلگر ته ،یعنی نهجالبالغه ،ارتبا ی با تفسیر قرآن دارد و آیا تفاسریر آمرده در نهرجالبالغره برر
اصول و روشهای خاصی مبتنی است و اساساً امام علی (ع) از چه اصرول و روشهرایی در تفسریر قررآن
بهره برده است؟
مطابا آیاتی از قرآن کریم از قبیل آیه مباهله (آلعمران )۱1 :و آنچه در منابع روایی رریقین آمرده ،از
قبیل جریان مربوط به ابالغ سورۀ برائت ،۳دیامبر (ص) از علی (ع) و علی (ع) از دیامبر (ص) است ۱.عرالوه
بر این« ،امام علی (ع) در ول حیا دیامبر (ص) شاهد لحظهبهلحظۀ نزول قرآن کریم بوده و کتابرت آن
را نیز عهدهدار بود» ۵و عالوه بر نصوص آیا قرآن یا همان «تنزیل ،»۱حقایا و مقاصرد آیرا قررآن یرا
همان «تأویل »۷که در مجموع تمامی حقایا قرآن را شامل میشد را بره رور اختصاصری از دیرامبر (ص)
دریا ت کرده و آن را در قالب کتابی که همهچیز حتی حکم دیهی یک خرراش نیرز در آن وجرود داشرت،
گردآورد (مجلسی۱۵/2۱ :1۱۱۳ ،؛ همان۱2۱/۳1 :؛ همان )۱2/۴۸ :و از اینرو هیچ آیهای نیست جز آنکه
 . 1برای آگاهی بیشتر درباره تعری تفسیر و انواع آن رک :عباسی ،مهرداد« )1۳۴2( .تفسیر» ،دانشنامه جهان اسالم ،زیر نظر غالمعلی حداد عادل،
تهران :بنیاد دایرۀالمعارف اسالمی .۱1۸-۱2۴ /۷
 ... .2وَ يُرْمَى بِالتَّفْسِيرِ فِي مَسَامِعِهِمْ...
 .۳أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلي اهلل عليه و آلهأَبَا بَكْرٍ بِبَرَاءَةَ يَقْرَؤُهَا عَلَي أَهْلِ مَكَّةَ فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَي مُحَمَّدٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَا يُبَلِّغُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَي
إِلَّا أَنْتَ أَوْ رَجُلٌ مِنْكَ فَلَحِقَهُ عَلِيٌّ (ع) فَأَخَذَهَا مِنْهُ.
 .۱بهعنوان نمونهای از منابع عامه نک :ابن کثیر ،بیتا ،۳۱۱ /2 :خر رازی ،۳1۴ /1۵ :1۱1۳ ،آلوسی ۱۱ /1۱ :1۱۱۵ ،و از منابع امامیه نک :مفیرد،
االرشاد۱۵ /1 :1۱1۳ ،؛ همو۵۵ :1۱1۱ ،؛ صدوق 1۳۱2 ،ش ۳۱۴ /2 :و  ۵۵۷و ۵۵۴؛ همو2۸۴ :1۱۱۳ ،؛ برسی۳۷۸ /2 :1۱۱۳ ،؛ دیلمی:1۳۷1 ،
212 /2؛ سید بن اووس2۱۱ /2 :1۳۷۷ ،؛ حسینی استرآبادی نجفی.11۳ /1 :1۱۱۷ ،
 .۵معارف.1۳۳ :1۳۴۳ ،
 .۱تنزیل در لغت مصدر باب تفعیل از نزول است و در خصوص هر آنچه که نازل شود کاربرد دارد و ا الق آن بر قرآن نیز که در خود قرآن برهکرار
ر ته از همین باب است (خوئی.)22۳-22۵ :1۱۳۱ ،
 .۷تأویل در لغت مصدر باب تفعیل از ریشه «أول» به معنای رجوع و بازگشت است و مراد از تاویل قرآن عاقبت امر و آن چیزی است که کرالم بره
آن بازگشت می کند خواه ظاهر باشد و هر رد آشنا با زبان عربی آن را بفهمد و خواه دنهان باشد و تنها راسرخان در علرم آن را دریابنرد (خروئی،
.)22۳-22۵ :1۱۳۱
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به جزئیا نزول آن و اینکه در شب نازلشده یا در روز ،در دشت نرازلشرده یرا در کروه و دیگرر حقرایا
مرتبط با آن واق است1.
موقعیت امام (ع) نسبت به دیامبر (ص) آنگونه بود که اگر از رسول خدا (ص) سؤال میکررد داسرخش
میگفت و اگر سؤاال او تمام میشد آن حضر خود شروع میکرد و هیچ آیهای از کتاب خردا دربرارهی
مسائل مختل اعم از شب یا روز ،آسمان یا زمین ،دنیا و آخرر  ،بهشرت و جهرنم ،کروه و دشرت ،نرور و
ظلمت نازل نمیشد مگر آنکه آن آیا را بر او میخواند و امال میکررد و وی آنهرا را برا دسرت خرویش
مینوشت و تأویل و عام و خاص و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ آنها و اینکه این آیا چگونه و چره
هنگام و اینکه تا روز قیامت این آیا دربارۀ چه کسی نازل شده است را از دیرامبر (ص) رامریگر رت و
دیامبر (ص) در مورد او از خدا خواست که به وی هم و توان حفظ عطا کند و از ایرنرو او هریچ آیرهای از
کتاب خدا را راموش نکرد( 2خطبه  21۱و نیز صردوق2۷۱ :1۳۷۱ ،؛ مفیرد۵2 :1۱1۳ ،؛ مجلسری:1۱۱۳ ،
۳۸۵/۳۵؛ همان1۳۸/۱۱ :؛ ابن شعبه حرّانی1۸۳ :1۱۱۱ ،؛ صفار.۳)1۸۴ :1۱۱۱ ،
عالوهبر این مطابا روایا راوانی که در منابع روایی ۱و تفسیری ۵امامیه آمده و دانشمندان اهل سنت
نیز آن را بهعنوان یک احتمال مطرح کردهاند (از جمله نک :سیو ی :1۱۱۱ ،ج ۳2۵ ،۳؛ حراکم حسرکان ،
 :1۱11ج ۳۵۸-۳۱۸ ،1؛ ابنابیالحدید 2۴۱/2 :1۱۱۱ ،و  ،2۴۷همان )22۱/۷ :امام علی (ع) همان کسری
است که قرآن کریم او را گواه بر صدق مدعای دیامبر معر ی کرده و علم کتاب نزد او بوده (رعد )۱۳ ،و بر
بینهای از جانب دروردگارش است (هود.)1۷ ،
به همین سبب است که امام علی (ع) می رماید قبل از آنکه دیگر مرا نیابید از من سؤال کنیرد (خطبره
1۴۸؛ برسی ۱۳۴۴/1 :1۱۱۳ ،و نیز ابنابیالحدید )1۱۱/1۳ :1۱۱۱ ،ترا شرما را از آنچره در آن اسرت از
اخبار گذشته و آینده و دوای دردهای شما و نظمی که در میان شماست خبر دهم زیرا کس دیگری اهلیت
و صالحیت به نطا درآوردن قرآن را ندارد و قرآن نیز هرگز با دیگری غیر از مرن سرخن نخواهرد گفرت
(خطبه .)1۵۴
 .1نک :سیو ی ،بیتا۱۸۳ /2 :؛ برسی۳۴۴ /1 :1۱۱۳ ،؛ مجلسی.1۱۴ /1۱ :1۱۱۳ ،
 ... .2دَعَا اللَّهَ لِي أَنْ يُعْطِيَنِي فَهْماً وَ حِفْظاً فَمَا نَسِيتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ.
 .۳الزم به ذکر است که این روایت با تعبیرهای مشابه دیگری از قبیل« :إِنَّ رَبِّي وَهَبَ لِي قَلْباً عَقُولًا وَ لِسَاناً طَلْقاً» (مجلسری ۸۳ /۴۸ :1۱۱۳ ،و
۸۷؛ نیز همان ۵۷ /۱۱ :به نقل از تاریخ بالذری و حلیه االولیاء با این تفاو که بهجای «طَلْقا» ً کلمۀ «سَئُولًا» آمده است).
 .۱وسی ۳۷2 :1۱1۱ ،و ۵۱2؛ مجلسری۳۸2 /۳۵ :1۱۱۳ ،؛ شوشرتری 12۱ /۳ :1۳۷۱ ،و ۵۱۱؛ همران 2۱۱ /۱ :و  2۱2و 2۷۸؛ همران۳۱۷ /12 :؛
همان۷۳ /1۳ :؛ همچنین برای آگاهی از دیگر روایا این باب نک :مفید1۱۵ :1۱1۱ ،؛ وسی ۳۷2 :1۱1۱ ،و ۵۱2؛ مجلسی 11۵ /۳۱ :1۱۱۳ ،و
122؛ همان 1 ،۱۱ :و ۴۷؛ همان۱۸ ،۵۳ :؛ همان۱1 ،۴۸ :؛ صدوق1۳ :1۱۱۵ ،؛ برسی 1۵۸ /1 :1۱۱۳ ،و 2۵1؛ صفار1۳2 :1۱۱۱ ،؛ اربلی:1۱۱۵ ،
 ۳1۳و .۳21
 .۵به عنوان نمونه نک :را کو ی ،1۴۷-1۸۱ :1۱1۱ ،ابوالفتوح رازی :1۳۴۱ ،ج 2۱۱-2۱۴ ،1۱؛ عیاشی ،بیتا1۱۳ /2 :؛ یض کاشانی/1 :1۱1۴ ،
۵۳۵؛ حسینی استرآبادی نجفی2۳2 :1۱۱۷ ،؛ قم مشهدى ،۱۴۱ /۱ :1۱11 ،شبّر22۸ :1۳۴۵ ،؛ با بایی.1۴۵ /1۱ :1۱1۷ ،
 .۱در روایتی که در این منبع آمده قید «عن کتاب اهلل» را اضا ه دارد یعنی از من درباره کتاب خدا درسش کنید.
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از اینرو آن حضر شایستهترین ردی است که بعد از رسول خدا (ص) از صالحیّت اظهارنظر در مورد
قرآن برخوردار است و حتی به عقیده برخی دانشمندان اهل سنت ،مبدع علم تفسیر قرآن است .1از ایرنرو
امام علی در سراسر سخنان خود و به اشکال مختل آیا بسیاری را مورد استناد و استفاده قررار داده و در
نهجالبالغه نیز که بخش منتخبی از مجموعه کلما ایشان در قالب خطب ،نامهها و کلما قصرار اسرت،
حقایا زیادی راجع به قرآن و نیز دیگر کلما ایشان که در نهجالبالغه نیامده است ،وجود دارد .همچنرین
با مطالعه نهجالبالغه روشن میشود که امام علی (ع) بیشتر در بخرش خطبرههرا و نامرههرا و بره اشرکال
مختل به تفسیر آیا قرآن درداخته که با تأمرل در آن مریتروان ایرن تفسریرهرا را مبتنری برر اصرول و
روشهایی دانست که اهم آن به قرار زیر است :جامعیت قرآن ،اخرتالفنادرذیری قررآن ،تردبر در آیرا و
درهیز از تفسیر به رأی ،مراجعه به مفسران حقیقی قرآن.
 .۲پیشینه پژوهش
در خصوص اصول و روشهای تفسیر قرآن و قواعد آن آثراری از قبیرل ترمینولروژی مبرانی و روشهرای
تفسیر قررآن نوشرته محمردکاظم شراکر در نشرریه مقراال و بررسریهرا ،زمسرتان  1۳۴1و نیرز کتراب
روششناسی تفسیر قرآن نوشته آقای علیاکبر بابایی و همکاران ،انتشارا سمت برا همکراری دژوهشرگاه
حوزه و دانشگاه نگاشته شده است؛ اما با بررسی انجامشده اثری که بره رور خراص بره بررسری اصرول و
روش های تفسیر قرآن در نهج البالغه بپردازد یا ت نشد گرچه آثاری در مورد جایگاه تفسریری امرام علری
(ع) و برخی روش های آن حضر در تفسیر قرآن وجود دارد مانند امرام علری (ع) و تفسریر قررآن نوشرته
محمدعلی مهدویراد ،نشریه گلستان قرآن منتشر شده به سال  1۳۷۸که در آن بیشتر بره جایگراه علمری
امام علی (ع) و اثبا آگاهی ایشان از قرآن کریم درداخته شده است و یا مقاله تفسیر قررآن و روش آن از
نگاه امام علی (ع) منتشر شده به سال  1۳۴2در مجله علوم انسانی مصباح که مباحثی چون مقام علمری و
تفسیری امام علی (ع) ،راوانی روایا تفسیری آن حضر  ،شاگردی ابن عباس نزد ایشان ،همراه با ذکرر
نمونههایی محدود از برخی روشهای تفسیری امام علی (ع) بدون یادکرد و تمرکز بر نهجالبالغه را شامل
میشود .همچنین کتابی نیز با عنوان مبانی هم و تفسیر قرآن با تکیه بر آموزههرای نهرجالبالغره ترألی
حامد دوررستمی منتشر شده به سال  1۳۸۳توسط انتشارا دانشگاه تهران وجرود دارد امرا آنچره در ایرن
کتاب آمده به مبانی هم قرآن اشاره دارد و نه اصول تفسیر قرآن ضمن آنکه از روشهای تفسیر قررآن در
نهجالبالغه هم مطلبی در این کتاب مشاهده نمیشود .2لذا در این مقاله کوشش شده است تا با تمرکرز در
 .1ابنابیالحدید در این خصوص معتقد است که مراجعه به کتب تفسیر به روشنی گویای آن است که علم تفسیر از امام علی (ع) سرچشمه گر ته و
ابن عباس که بیشتر آرای تفسیری اهل سنت از او نقل میشود ،خود شاگرد امیرمؤمنان (ع) است و علم خود را قطره بارانی در برابر اقیانوسی
بیکران میداند (ابنابیالحدید.)1۴ /1 :1۱۱۱ ،
 .2الزم به ذکر است این کتاب دیش از این در نشستی علمی که در نهم تیرماه  1۳۸۱در محل خانه کتاب برگزار شد با حضرور مولر مرورد نقرد و
بررسی قرار گر ت.)http://khaneheketab.ir/PicDetails.aspx?Noteid=52( .
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نهجالبالغه و قرا آن به استخراج اصول و روشهای تفسیر قرآن همراه برا ذکرر نمونرههرا و مصرادیا
مرتبط درداخته شود.
 .۳اصول تفسیر قرآن در نهجالبالغه
گرچه شاید واژگان مبانی و اصول تفسیر ،از مصطلحا نو ظهور علوم قرآنی باشد که نویسندگان مختلر
هریک تعاریفی را برای آن برشمردهاند 1اما بیتردید قابلانکار نیست که هرکس که به وادی تفسیر قررآن
گام مینهد ،مطالب خود را مبتنی برر یرک سرری معتقردا و باورهرا ارائره مریدهرد کره ایرن اصرول و
دیش رضها گرچه شاید بره رور صرریی بیران نشرده باشرند امرا از خرالل آثرار هرر مؤلر و سرخنوری
قابلاستخراج است؛ از این رو در این بخش قبل از ورود به روشها و شیوههای تفسریری امرام علری (ع)،
سعی داریم به اجمال به برخی از مهمترین اصول تفسیر قرآن از نگاه نهجالبالغه از قبیرل اصرل جامعیرت
قرآن ،اصل اختالف نادذیری قرآن ،اصل مراجعه به مفسران حقیقی و اصل تدبر در قرآن اشاره نماییم.2
 .۱-۳اصل جامعیت قرآن
یکی از نکا قابلتوجه در تفسیر قرآن اصل جامعیت و جاودانگی آن است .۳قررآن کرریم کترابی جرامع و
حاوی حقایا بسیار است که امیر مؤمنان (ع) در مواردی از نهج البالغه بردان اشراره دارد .از دیردگاه امیرر
مؤمنان (ع) ،قرآن ظاهری زیبا و با نی ژرف و نادیدا دارد و برهمنزلرهی دریرایی عمیرا برا شرگفتیهرای
تمامنشدنی و غرائب بیدایان است (خطبه  )1۴و کسی را یارای رسیدن به ژر ای آن نیست (خطبره )1۸۴
و همانگونه که خداوند خود رموده ،هیچچیز در قرآن روگذار نشده است (األنعام .)۳۴ ،از نگاه امام علری
(ع) ،بیان هر چیزی در قرآن است و عالوه بر حقایا مربوط به زمان نزولش ،جامع تمام حقرایا گذشرته و
آینده نیز هست و درمان دردهای بشریت و انتظام امور آنان را میتوان در آن یا ت (خطبه .)1۴
 .۲-۳اصل اختالفناپذیری قرآن
یکی دیگر از اصول مورد عنایت امیر مؤمنان علی (ع) در تفسیر قرآن ،توجه به اختالفنادرذیری آن اسرت.
این اصل امروزه توسط دانشمندان علوم قرآنی بهعنوان یکی از وجوه اعجاز قرآن مطرحشرده و بره عقیرده
آنان ت صور وجود اختالف توهم با لی بیش نیست که ناشی از عدم تدبّر صرحیی در قررآن کرریم اسرت و
چنانچه آیا قرآن به درستی مورد بررسی قرار گیرند نه تنهرا هریچگونره تناقضری نداشرته بلکره سراسرر
یکپارچه بوده و هدف واحدی را دنبال میکنند۱.
امیر مؤمنان (ع) نیز در نهجالبالغه به این اصل مهم اشاره کرده و یادآور شده است کره هرر قسرمت از

 .1در این باره بهعنوان نمونه رک :شاکر.1۳۷1 :
 .2برای آگاهی بیشتر دربارهی اصول مورد استناد امام علی (ع) در تفسیر قرآن بهعنوان نمونه نک :دوررستمی.1۳۸۳ :
 .۳برای بحثی در مورد جامعیت و جاودانگی قرآن از نگاه نهجالبالغه رک :نقیبی.1۳۷۸ :
 .۱برای ا الع بیشتر نک :خوئی.۴۵-۴۱ :1۱۳۱ ،
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قرآن گواه دیگر بخشهای آن است و اختال

در آن نیست ...« :و ذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهه بَعْضهاً -

وأَنَّه لَا اخْتِلَافَ فِيه( »...خطبه .)1۴
 .۳-۳اصل تدبر در آیات و پرهیز از تفسیر به رأی
یکی دیگر از اصول الزم در تفسیر قرآن و شناخت حقایا آن ،تفقه و تدبر در آیا قرآن کریم است ،زیررا
بدیهی است که بدون تدبر و تفقه در قرآن ،هرگز نمی توان به تفسیر آن راه یا ت .خداوند متعال در قررآن
کریم مردم را به تدبر در قرآن دعو کرده است و بر قابل هم برودن آن تأکیرد دارد و کسرانی کره در آن
تدبر نمیکنند از نگاه قرآن کریم گویا مُهر بر دلهای آنان نهاده شده است (محمد.)2۱ ،
امام علی (ع) نیز تدبر در قرآن که مرحله دس از تعلّم آن است را از اصول مهم و اساسی برای دستیابی
به تفسیر آیا و حقایا قرآن کریم دانسته و از آن با واژه «تفقّه »1یاد نموده و می رماید« :وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ

فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ وَ تَفَقَّهُوا فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوب» (خطبه  )11۱بدیهی است چنانچه این تفکر و تردبر در
قرآن به شکل درست انجام نشود و با دیروی از هوای نفس همراه باشد ،خطری بزرگترر از عردم تردبر را
بدنبال دارد و آن تفسیر به رأی است .مقصود از تفسیر به رأی آن است که کسی بهجرای آنکره قررآن را
معیار و مالک درستی آراء خویش قرار دهد و عقاید و باورهای خود را بر قرآن عرضه کند ،قرآن را آنگونه
که میخواهد و مطابا با هواهای نفسانی خود تفسیر کند .در نتیجه به رمودهی امیر مؤمنان (ع) نتیجهی
آن به عکس جلوه دادن احکام الهی و ایمنی دادن مردم از عذاب خداوند و سربک کرردن گناهران کبیرره
برای ایشان است (خطبه  )۴۷حال آنکه در مقابل ،اگر قرآن مبنا قرار گیرد و آراء بر آن عرضه شود نه تنها
تفسیر به رأی محسوب نمیشود بلکه بسیار خوب و دسندیده است2.
 .4-۳اصل مراجعه به مفسران حقیقی قرآن
یکی دیگر از اصولی که میتوان آن را مبنای تفسیری امام علی (ع) دانست آن است که به اعتقراد ایشران
برای آگاهی از حقایا قرآن ،باید قرآن را به سخن آورد .آن حضر دراینباره می رماید...« :ذَلِهكَ الْقُهرْآنُ
فَاسْتَنْطِقُوهُ( »...خطبه  )1۵۴اما این قرآن که جامع حقایا است هرگز به سخن نخواهرد آمرد (همران) زیررا
قرآن بهخودیخود صامت و خاموش است( ۳حرعاملی )۳۱/2۷ :1۱۱۸ ،و ظاهر آن خطو ی اسرت کره برر
سطرها نقش بسته و ناگزیر باید برای آن ترجمانی یا ت (خطبه  )12۵و ایرن ترجمران کسری نیسرت جرز
همان مفسران حقیقی قرآن یعنی اهلبیت دیامبر (ص) که «کرائم قرآن» ،یعنی ا العا مفیرد قررآن ،در
« .1تفقّه» از ریشهی «ف ،ق ،ه» به معنای درک و علم به چیزی است (ابن ارس )۱۱2/۱ :1۱۱۱ ،و برخی آن را به معنای هم و اخرص از علرم
دانسته و تفقه را لب هم کردن معنا کردهاند (راغب اصفهانی.)۱۱۳ :1۱12 ،
 .2امیرمؤمنان (ع) دربارۀ حضر ولیعصر (عج) چنین می رماید« :وَ يَعْطِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرْآنِ إِذَا عَطَفُهوا الْقُهرْآنَ عَلَهى الهرَّأْي» (خطبره  1۳۴و
خطبه  )1۱۴یعنی امام زمان (عج) آراء را بر قرآن منطبا میکنند و میزان درستی و تطابا آنها را با قرآن میسنجد.
 .۳عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) قَالَ :هَذَا كِتَابُ اللَّهِ الصَّامِتُ وَ أَنَا كِتَابُ اللَّهِ النَّاطِقُ.
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وجود و شخصیت آنان نهاده شده و ایشان به مثابه گنجهای خدای رحمن در بین انسانها هسرتند (خطبره
 )1۵۱و هیچکس با ایشان قابل قیاس نیست و حاّ والیت خاصّ ایشان است و میراث دیرامبر مخصروص
آنان (خطبه  .)2کتاب خدا به آنان دانسته شد و آنان به کتاب خدا دانایند ،کتاب به آنان برداست و آنان بره
کتاب بردایند (خطبه  .)۱۳2بهعبار دیگر میتوان گفت رابطرهی متقابرل میران قررآن کرریم و اهرلبیرت
علیهمالسالم بهگونهای است که علم به حقایا قرآن بهواسطهی آنان حاصل میشود و بهوسریلهی قررآن
است که آنان دارای دانش شدهاند و همانگونه که آنان عامل بردایی کتاب خدا و اقامه دین هستند ،کتاب
خدا هم عامل قوام و استقرار و مشخص شدن موقعیت آنها است؛ بنرابراین از نظرر نهرجالبالغره حقرایا
دایاننادذیر قرآن باید به وسیلۀ مفسر یا مفسرانی القا شود که اینان در درجۀ نخست اهل بیرت عصرمت و
هار علیهم السالم هستند.1
 .4روشهای تفسیر قرآن در نهجالبالغه
و
آنگونه که از مطالعهی نهجالبالغه به دست میآید ،تفسیر قرآن در نهجالبالغه بره دو شرکل
صریی و گاه به ور ضمنی و غیرمستقیم ۳آمده است و در مجموع به ورکلی در تمام این موارد چنرد روش
تفسیری مشهود است که عبار اند از تفسیر قرآن با استفاده از دیگر آیا  ،تفسیر قررآن برر دایره سرنت و
سیره و اقوال دیامبر (ص) و تفسیر قرآن با تکیه بر هم شخصی خود امیرمؤمنان (ع) کره گراه بره کمرک
تبیین شرایط زمان نزول و یا بر دایهی تبیین معنای واژگران برهکرار ر تره در آیره و یرا برر دایرهی تراریخ
گذشتگان و اقوام و ملل دیشین صور دذیر ته است که در ادامه به توضیی هریک از این موارد همراه بره
ذکر نمونههایی از نهجالبالغه میدردازیم.
 .۱-4تفسیر قرآن با استفاده از دیگر آیات (تفسیر قرآن به قرآن)
از آنجا که قرآن جامع حقایا است؛ لذا میتواند مبین مجمال و مبهما خودش هم باشد ،بنابراین بایرد
تا حد ممکن در تفسیر قرآن از خود قرآن استفاده شود و برای درک حقایا بیدایان قرآن در درجرهی اول
از خود آن مدد گر ت و این همان بحث تفسیر قرآن به قرآن است که امروز بهخصوص دانشمندانی ماننرد
عالمه با بائی بسیار بر آن تأکید داشته و آن را عالیترین شرکل تفسریر قررآن دانسرتهانرد ( با برایی،
.۱)1۵۱ :1۳۴۴
مسرتقیم2

 .1برای آگاهی بیشتر رک :صفره ،معارف ،دهلوان.1۳۸۱ :
 .2منظور از تفسیر مستقیم آن است که گاه امیرمؤمنان علی (ع) ابتدا آیهای از قرآن را ذکر کرده و بال اصله دس از آن ،نکراتی را در تبیرین معنرای
آیه بیان می رماید که این نوع را تفسیر مستقیم آیا نامیدهایم.
 .۳منظور از تفسیر غیرمستقیم آن است که در بعضی از موارد امام علی (ع) یک مفهوم دینی که شاید لفظ آن در قرآن هم نیامده باشد مانند زهد را
ذکر کرده و به توضیی آن میدردازند و در این راستا به آیه یا آیاتی از قرآن هم استناد و استشهاد میشود بهگونهای که عبار های قبرل در واقرع
تفسیری برای آن آیه بهشمار میآیند و ما این نوع را تفسیر غیرمستقیم نامیدهایم.
 .۱برای آگاهی بیشتر در این باره رک :قربانی ،اکبر و تیاهلل نجارزادگان1۳۸۱ ،؛ ایزدی مبارکه1۳۴۱ ،؛ تحی1۳۴۴ ،؛ حجتی و احسانی.1۳۴۵ ،
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امام علی (ع) نیز در مواردی از نهجالبالغه بر این حقیقت تأکید کرده و می رماید کتاب خدا ،بعضری از
آن بعض دیگر را تفسیر کند و دارهاى بر داره دیگر گواه میدهد (خطبره  )1۳۳و قسرمتی از آن قسرمت
دیگری را تصدیا میکند (خطبه  )1۴و خود قرآن بهگونهای است که مفسر مجمالتش و مبین غوامض و
دیچیدگیهایش است (خطبه  .)1از این رو خود آن حضر نیز گاه بررای شرکا تن یرک مفهروم قرآنری و
تبیین آن از بعضی از آیا استمداد میکند و حتی عموماً با استفاده از خود قرآن به سرؤاال مرردم داسرخ
میدهد که در ادامه به نمونههایی از این روش تفسریری امرام علری علیرهالسرالم در نهرجالبالغره اشراره
میشود.
 .۱-۱-4تفسیر معنای قرض دادن به خداوند

یکی از مواردی که امام علی (ع) با توجه به دیگر آیا قرآن کریم ،بره تفسریر و تبیرین معنرای آیرهای از
قرآن درداخته است ،آیا مربوط به قرضالحسنه است .در این دسته از آیا خداوند متعال کسرانی را کره
به او قرض می دهند به مضاع شدن سرمایه و دوچندان شدن دراداش وعرده داده اسرت (البقرره 2۱۵ ،و
الحدید )11 ،اما شاید این ابهام به ذهن برسد که قرض دادن به خداوند با وجود آنکه او غنی مطلا اسرت
و بینیاز از همهکس و همهچیز ،چه معنایی دارد؟ امام علی (ع) در سخنان خود دس از قرائرت ایرن آیرا ،
علت قرض خواستن خداوند را ذکر کرده و می رماید:
" فَلَمْ يَسْتَنْصِرْكُمْ مِنْ ذُلٍّ وَ لَمْ يَسْتَقْرِضْكُمْ مِنْ قُلٍّ اسْتَنْصَرَكُمْ وَ لَهُ جُنُودُ السَّهمَاوَاِِ وَ الْهأَرْضِ وَ هُهوَ الْعَزِيهزُ
الْحَكِيمُ 1وَ اسْتَقْرَضَكُمْ وَ لَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاِِ وَ الْأَرْضِ 2وَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيهدُ 3وَ إِنَّمَها أَرَادَ أَنْ يَبْلُهوَكُمْ أَيُّكُهمْ

أَحْسَنُ عَمَلًا فَبَادِرُوا بِأَعْمَالِكُمْ تَكُونُوا مَعَ جِيرَانِ اللَّهِ فِي دَارِه" (خطبه .)1۴۳
یعنی این قرض خواستن خداوند نه از روی خواری و نه از روی کمبود و تنگدستی است؛ بلکره از شرما
یاری خواسته است ۱در حالی که تمام سرپاهیان آسرمان و زمرین از آن اوسرت و از شرما قررض خواسرته
درحالیکه تمام گنجینههای آسمان و زمین از آن اوست و او بینیاز ستوده است و هدف او از این کار تنهرا
آن است که شما را بیازماید که کدامیک از شما نیکو عملترید دس به اعمال نیک بشتابید تا در خانه خردا
با همسایگان خدا باشید.
 .۲-4تفسیر قرآن با تکیه بر سنت نبوی
یکی دیگر از روش های تفسیر قرآن در نهجالبالغه ،استناد به روایا نبوی و نقل قرول از دیرامبر (ص) در
تبیین معانی آیا قرآن کریم است؛ زیرا به ورکلی آنچه که علی (ع) از دانرش قرآنری در اختیرار داشرت
همه را از دیامبر (ص) آموخته بود و خود در مواردی از نهجالبالغه به صراحت به این حقیقرت مهرم اشراره
 .1اشاره به آیا  ۱و  ۷از سوره مبارکه تی.
 .2اشاره به آیه  ۷از سوره مبارکه منا قون.
 .۳اشاره به آیا الحج ،۱۱ :لقمان ،2۱:ا ر ،1۵ :الحدید 2۱:و الممتحنه.۱ :
 .۱اشاره به آیه﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ﴾ (محمد.)۷ ،
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دارد .از جمله در موردی هنگامیکه حقایقی از آینرده را بررای اصرحاب خرویش شررح مریدهرد ،یکری از
حاضران از آن سخنان اظهار شگفتی کرده و با تعجب میدرسد که یا امیرالمؤمنین آیا ادعرای علرم غیرب
داری؟ و ایشان تبسمی کرده و می رماید آنچه که من گفتم غیب نبرود ،بلکره دانشری اسرت کره مرن از
رسول خدا (ص) راگر تهام( 1خطبه  )12۴و جلوه بارز این دانش را میتوان در مواردی از نهجالبالغره کره
علی (ع) با تکیه بر سخن یا سیرهای از رسول خدا (ص) تفسیر برخی از آیا قرآن کریم را چه بره شرکل
صریی و یا به ور ضمنی بیان می رماید مشاهده کرد که به نمونههایی از آن اشاره میشود.
 .۱-۲-4تفسیر معنای فتنه
یکی از مواردی که در آن امام علی (ع) با تکیه بر گفتار رسرول خردا (ص) یرک مفهروم قرآنری را تبیرین
می کنند ،توضیی ایشان در مورد آیا ابتدایی سورهی عنکبو اسرت .2ایشران در داسرخ شخصری کره در
خصوص تنه و معنای آن میدرسد و اینکه آیا سخنی از رسول خدا (ص) در خصروص آن رسریده اسرت
می رماید« :هنگامیکه آیا ابتدایی سوره که نازل شد دانستم که تا مادام که رسول خدا (ص) میان ما
است تنه بر ما وارد نمیشود و به رسول خدا (ص) عرض کردم این تنهای که خداوند در ایرن آیره از آن
خبر داده چیست؟ رمود :امت من بعد از و ا من مورد تنه و آزمایشهایی قرار میگیرند ،این مرردم بره
زودی با مالهایشان آزمایش میشوند ،آنها برای دینداری خود بر خدا منت میگذارند و تمنای رحمرت او
را میکنند و خود را از خشم خداوند در امان میدندارند و با شبها دروغین حراللهرا را حررام مریکننرد،
به وریکه شراب را از ریا نبیذ ۳حالل و جایز میشمارند و معامالتشان ربروی اسرت و در قالرب هدیره
رشوهخواری میکنند .در اینجا امام علی (ع) می رماید که از رسول خدا (ص) درسیدم در چنین روزی مرن
با این مردم چگونه برخورد کنم؟ آیا با آنها معاملهی مرتدان را داشته باشم یا آنکه آنران را ا ررادی بردانم
که دچار تنه و آزمایشاند؟ و دیامبر رمود :با آنها معاملهی مرتدان را نکن ،آنها قومی هسرتند کره دچرار
تنه و آزمایش الهی شدهاند» (خطبه .)1۵۱
همچنین امام علی (ع) در بخشی دیگر از نهجالبالغه ضمن اشاره به این مطلب که خداوند متعال همره
را آزمایش میکند و گریزی از آزمایشهای الهی نیست می رماید« :کس از شما نگوید خدایا از تنره بره
تو دناه م برم چه هیچکس نیست جز که در تنهاى است ،لیکن آنکه دناه خواهد از تنههاى گمراهکننرده
دناهد که خداى سبحان رماید« :بدانید که مال و رزندان شما تنه است»( ۱حکمت .)۸۳

« ... .1يَا أَخَا كَلْبٍ لَيْسَ هُوَ بِعِلْمِ غَيْبٍ وَ إِنَّمَا هُوَ تَعَلُّمٌ مِنْ ذِي عِلْم».
﴿ .2أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال يُفْتَنُونَ﴾ (العنکبو .)2 ،
 .۳خمر شرابی است که با انگور ساخته میشود اما شرابهای دیگری هم قابل استحصال است که از جملهی آنها نبیذ است ،یعنی شرابهایی کره
از خرما و کشمش و...تهیه میشود (ابن اثیر.)۵ /۷ :1۱۱۱ ،
 .۱لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَ هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فِتْنَةٍ وَ لَكِنْ مَنِ ٱسْتَعَاذَ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ مُضِلَّاِِ الْفِتَنِ
فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ وَ ٱعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْالدُكُمْ فِتْنَة.
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در واقع این کالم علی (ع) عالوه بر آنکه استشهاد مستقیمی به قرآن کریم در خود دارد ،تفسیری برر
آیهی دوم سورهی مبارکهی ملک 1و آیهی دوم سورهی مبارکه عنکبو نیرز هسرت کره در آنهرا خداونرد
متعال به سنت ابتالء اشاره داشته و اینکه کسی از بندگان او از آزمایش و تنه مسرتثنی نیسرت و کسری
نمیتواند بگوید خدایا من از تنه به تو دناه میبرم و میخواهم که مرا آزمایش نکنی ،زیرا تنه و آزمرایش
یک امر همگانی است و هر آنچه خداوند به انسان عطا میکند و هر موقعیتی که در آن قررار مریگیررد از
جمله مال و اوالد همگی تنه اسباب آزمایش است .2در نتیجه مطابا رمایش امیرمؤمنران (ع) اگرر قررار
است کسی از چیزی به خدا دناه ببرد ،باید از تنهها و آزمایشهایی که موجب گمراهری اسرت بره خردای
تبارکوتعالی دناه برد۳.
 .۳-4تفسیر قرآن بر پایه آگاهی از شرایط فرهنگی اجتماعی عصر نزول
یکی دیگر از روشهای تفسیری امام علی (ع) ،تبیین آیا قرآن کریم بر دایهی شرایط رهنگی اجتماعی
عرب عصر نزول قرآن است زیرا علی (ع) صرفنظر از دانش الهی که از آن برخوردار است ،به رور عرادی
نیز شاهد لحظهلحظه نزول آیا قرآن بوده و کامالً از شرایط حاکم بر آن زمان آگراهی داشرته اسرت و از
اینرو بهترین تفسیر را از آیا قرآن ارائه نموده که در ادامه به نمونههایی از آیاتی کره بره ایرن شریوه در
نهجالبالغه تفسیر شدهاند اشاره میشود.
 .۱-۳-4تفسیر «أَلْهَاكُمُ التَّكاثُرُ  -حَتَّى زُرْتُمُ

الْمَقَابرَ»۱

خداوند متعال در بخشی از سوره مبارکهی تکاثر خطاب به مردم آن زمان مری رمایرد« :تفراخر بره بیشرتر
داشتن ،شما را غا ل داشت .تا به دیدار گورستان ر تید» .در ارتباط با این دو آیه ،دو دیدگاه تفسیری وجود
دارد .برخی «حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابرَ» را کنایه از مرگ دانستهاند .در این صور معنی این آیا چنین است کره
«شما ای مردم به کثر و زیاده لبی سرگرم شدید تا جاییکه مرگتان را رسید ».اما برخی دیگر مقصرود
از «حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابرَ» را ر تن به گورستان برای شمارش تعداد مردگان هر قبیله و در نهایت خر روشری
بیشتر بهواسطه کثر قبیله خود دانستهاند.
امام علی(ع) در بیان خود و دس از ذکر این آیه ،با توجه به شرایط زمان نزول قرآن ،بره نکراتی اشراره
دارند که در واقع تأییدکننده دیدگاه دوم برای تفسیر این آیا است .ایشان می رماید:
شگفتا چه مقصد بسیار دورى و چه زیار کنندگان بیخبرى و چه کار دشوار و مرگبارى .دنداشتند که
جاى مردگان خال است ،آنها که سخت مایهی عبر اند و از دور با یاد گذشتگان ،خر م روشند .آیا بره
گورهاى ددران خویش م نازند و یا به تعداد راوان که در کام مرگ رو ر تهانرد؟ آیرا خواهران بازگشرت
﴿ .1الَّذِي خَلَقَ الْمَوَِْ وَ الْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَالً وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾.
﴿ .2وَ ٱعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْالدُكُمْ فِتْنَة﴾ (االنفال.)2۴ ،

 .۳برای آگاهی بیشتر در زمینه تفسیر معنای تنه در نهجالبالغه ،انواع و مصادیا آن و نیز راه بیرون ر تن از تنهها از دیدگاه نهجالبالغه رک:
جعفری.2۸۱-2۱۴ :1۳۴۱ ،
 .۱تکاثر1 :ر.2
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اجسادى هستند که دوشیده شده و حرکاتشان به سکون تبدیل گشت؟ آنها مایهی عبرر باشرند سرزاوارتر
است تا تفاخر؛ اگر با مشاهدهی وضع آنران بره روتنر روى آورنرد عاقالنرهترر اسرت ترا آنران را وسریله

خر روش قرار دهند( 1خطبه .)221
با این بیان روشن است که سورهی تکاثر در مقام مذمّت جراهالنی نرازلشرده کره بررای خر روشری
نسبت به یکدیگر و نه به قصد عبر گیری به قبرستان میر تند تا با سرشرماری مردگران برترری خرود از
حیث کثر را به قبیلهی مقابل ثابت کنند .از اینرو در برخی متون روایی چنین آمده که رسول خدا (ص)
تا زمانیکه در مکه بودند زیار قبور را توصیه نمیکردند زیرا در آن شررایط بره قبرسرتان ر رتن مایرهی
عبر نبود بلکه به عکس مایهی خر روشی بود ،ولی در مدینه که ایرن شررایط دیگرر وجرود نداشرت و
زیار قبور مایهی دند ،عبر و بیداری بود ،می رماید «من در گذشته شما را از ر تن بره قبرسرتان نهری
میکردم ،ولی اکنون به زیار اهل قبور بروید که شما را متوجره آخرر مریکنرد» (مفیرد1۳1 :1۱1۳ ،؛
ابنابیجمهور۱۵/1 :1۱۱۵ ،؛ همران۱1/2 :؛ همران1۸1/۱ :؛ مجلسری۱۱1/1۱ :1۱۱۳ ،؛ میردامراد:1۳11 ،
1۱۸؛ نوری.2)۳۱۱/2 :1۱۱۴ ،
 .۲-۳-4تفسیر معنای جاهلیّت

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که جامعهی زمان بعثت دیامبر اسالم (ص) را بهعنوان جامعرهی جراهلی و
بیسواد توصی کرده است که در گمراهی آشکار به سر میبردند و دیامبر در میان چنین ا ررادی و بررای
هدایت و تعلیم و تزکیه آنان مبعوث شد (جمعره )2 ،و از ایرن رو اسرت کره قررآن کرریم در آیراتی دیگرر
مسلمانان را از اینکه مانند دوران جاهلیت حمیّت بریجرا داشرته باشرند ( رتی )2۱ ،و یرا گمران برد برنرد
(آلعمران )1۵۱ ،درهیز میدهد و زنان مسلمان را امر میکند که ضرمن حفرظ حجراب خرویش ،از تبررّج
جاهلی ،۳یعنی آشکار کردن زینتهای خود برای غیر محارم خویش بپرهیزند (احزاب.)۳۳ ،
ال واقر بروده و آن دوران را درک کررده اسرت ،در
امام علی (ع) نیرز کره بره شررایط آن زمران کرام ً
خطبههای متعددی از نهجالبالغه شرایط عصر جاهلیت و مشخصا جامعهی جاهلی را توصری مریکنرد
که در واقع تفسیری بر این آیا به شمار میآید .از جمله مری رمایرد« :خداونرد ،دیرامبر اسرالم ،حضرر
محمّد (ص) را هشداردهندهی جهانیان مبعوث رمود تا امین و داسدار وح اله باشرد ،آنگراه کره شرما
ملّت عرب ،بدترین دین را داشته و در بدترین خانه زندگ م کردید ،میران غارهرا ،سرن هراى خشرن و
" .1أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ يَا لَهُ مَرَاماً مَا أَبْعَدَهُ وَ زَوْراً مَا أَغْفَلَهُ وَخَطَراً مَا أَفْظَعَهُ لَقَدِ اسْتَخْلَوْا مِنْهُمْ أَيَّ مُهدَّكِرٍ وَتَنَاوَشُهوهُمْ مِهنْ
مَكَانٍ بَعِيدٍ أَ فَبِمَصَارِعِ آبَائِهِمْ يَفْخَرُونَ أَمْ بِعَدِيدِ الْهَلْكَى يَتَكَاثَرُونَ يَرْتَجِعُونَ مِنْهُمْ أَجْسَاداً خَوَِْ وَحَرَكَاٍِ سَكَنَتْ وَلَأَنْ يَكُونُوا عِبَهراً أَحَهقُّ
مِنْ أَنْ يَكُونُوا مُفْتَخَراً".
 . 2دانشمندان علم الحدیث ،این روایت منسوب به دیامبر (ص) که می رماید « ...وَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا وَ لَا تَقُولُوا هُجْراً
فَإِنَّهُ بَدَا لِي أَنْ يُرِقَّ الْقَلْبَ» را مصداقی از ناسخ و منسوخ در حدیث دانستهاند (معارف 22۱ :1۳۴۷ ،به نقل از شهید ثانی).
 .۳برای آگاهی بیشتر از مفهوم تبرج ،احکام آن و دیدگاه مفسران در این باره رک :موحدی محب.1۸1-2۱۱ :1۳۸۳ ،
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مارهاى سمّ خطرناک اقد شنوای به سرر مر بردیرد ،آبهراى آلروده مر نوشریدید و غرذاهاى نراگوار
م خوردید ،خون یکدیگر را به ناحا م ریختید و دیوند خویشاوندى را م بردید ،بتها میان شما درسرتش
م شد و مفاسد و گناهان شما را را گر ته بود»( 1خطبه  )2۱هیچکس از عرب ،کتراب آسرمان نداشرت و
ادّعاى دیامبرى نم کرد .دیامبر (ص) مردم جاهل را تا به جایگاه کرامت انسان دیش برد و به رسرتگارى
رساند( 2خطبه .۳)۳۳
 .4-4تفسیر قرآن بر پایۀ تبیین معنای واژگان بهکار رفته در آیه
یکی دیگر از روشهای تفسیری امام علی (ع) در نهجالبالغه ،تفسیر آیه یا آیاتی از قررآن کرریم برر دایره
تبین معنای لغوی یا اصطالحی واژگان بهکار ر ته در آن آیه و یا بیان مصادیا آن واژه است مانند تبیرین
معنای مفاهیمی از قبیل احد و واحد ،عدل ،احسان ،ظلم ،حیا یبه و نظایر آنکه به نمونرههرایی اشراره
میشود.
 .۱-4-4تفسیر معنای أحد

قرآن کریم سرشار از آیا توحیدی است که در رأس آن سوره مبارکه توحید قررار دارد و یکری از مفراهیم
مطرحشده در این سوره احدیّت و یکتایی خداوند است که از جملره صرفا ذا اوسرت و البتره در مروارد
دیگری از آیا قرآن نیز از جمله در سوره مائده در نفی عقیده تثلیث که نصراری بره آن معتقدنرد (مائرده،
 )۷۳نیز به همین مطلب اشاره شده است.
امام علی (ع) نیز به تبعیت از قرآن کریم در موارد متعددی از سخنان خود اعم از آنچه در نهجالبالغره
آمده و یا غیر آن ،به مباحث توحیدی درداختهاند و از جمله در خصوص یکتایی خداوند و عددی نبودن این
یکتایی سخنانی بیان رمودهاند که میتوان آن را تفسیری بر آیرا قررآن کرریم و تبیرین مفهروم قرآنری
«احد» دانست.
یکی از معانی «واحد» و «احد» بودن ،تجزیهنادذیری است بدین معنا که خداونرد دارای جرزء نبروده و
اعضا و جوارحی ندارد (خطبه  ۴۵و  )1۴۱اما معنای دیگر آن نفی وحد عددی از ذا اقدس حا اسرت.۱
خداوند به یک بودن عددى توصی نمیشود ،زیرا تحت عدد در آمدن ذا حا مالزم است با محدودیت
«.1إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً صلى اهلل عليه وآله وسلم نَذِيراً لِلْعَالَمِينَ وَأَمِيناً عَلَى التَّنْزِيلِ وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِينٍ وَفِي شَرِّ دَارٍ مُنِيخُونَ
بَيْنَ حِجَارَةٍ خُشْنٍ وَحَيَّاٍِ صُمٍّ تَشْرَبُونَ الْكَدِرَ وَتَأْكُلُونَ الْجَشِبَ وَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَتَقْطَعُونَ أَرْحَامَكُمْ الْأَصْنَامُ فِيكُمْ مَنْصُوبَةٌ وَالْآثَامُ بِكُمْ
مَعْصُوبَةٌ».
« .2إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً صلى اهلل عليه وآله و َلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ يَقْرَأُ كِتَاباً وَلَا يَدَّعِي نُبُوَّةً فَسَاقَ النَّاسَ حَتَّى بَوَّأَهُمْ مَحَلَّتَهُمْ وَبَلَّغَهُمْ
مَنْجَاتَهُمْ فَاسْتَقَامَتْ قَنَاتُهُمْ وَٱطْمَأَنَّتْ صَفَاتُهُم».
 .۳تعبیر مشابهی به همین مضمون با اختالف در الفاظ ،در خطبه  1۱۱نهجالبالغه نیز آمده است.
 .۱در واقع این مساله که وحد حا وحد عددى نیست ،از اندیشههاى بکر و بسیار عال اسالم است که در هیچ مکتب کرى دیگر سابقه
ندارد و خود السفه اسالم بهتدریج و بر اثر تدبر در متون اصیل اسالم بهخصوص کلما عل (ع) به عما این اندیشه د بردند و آن را
رسماً در لسفه اله وارد کردند و نام «وحد حقه حقیقیه» را برای آن اصطالح کردند؛ اما در کلما قدما از حکماء اسالم از قبیل اراب و
بوعل اثرى از این اندیشه لطی دیده نمیشود (مطهری ،بیتا.)۱۳ :
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او .بهعبار دیگر در وحد عددى وقتی گفته میشود «یکی» یعنی دو تا نیست و از لحاظ تعداد نسبت به
نقطه مقابلش که دو یا چند تا است کم است؛ اما در مورد خداوند وقتی صفت «احد» به کار میرود مقصود
احد از لحاظ شمارش و عدد نیست 1و وحدانیت او سبب کوچکی و کمی او نمیشود حالآنکره هرر چره را
غیر از خدا واحد بنامند و به وحد نامبردار شود کم است( 2خطبه .)۱۵
در روایتی دیگر که باز تفسیری برای مفهوم «احد» بهشمار میآیرد ،شرریی برن هرانی از دردرش نقرل
می کند که در روز جن جمل مردی نزد امیر مؤمنان علی (ع) آمد و گفت« :ای امیر مؤمنان! تو قائرل بره
یکتایی خدا هستی؟ تو می گویی که خدا احد است؟» مردم از هر سو بر او تاختند که این چه هنگام سرخن
است .اکنون ما سرگرم جن هستیم .مگر نمیبینی که امیر مؤمنان دریشرانخرا ر اسرت .امرام علری (ع)
رمود دست از او بردارید که خواستهی این مرد همان است که ما بر سر آن با این مردم میجنگیم .سپس
رمود ای مرد! این گفتار که خدا یکی است به چهار شکل قابل تفسیر است که دو تفسیر آن مناسب شأن
خداوند عالم نیست و دو تفسیر دیگرش مناسب شأن دروردگار است؛ اما آن دو وجهی که شایسرته نیسرت،
عبار اند از اینکه اوالً کسی بگوید خدا یکی است و مقصودش یک عددی باشد ،زیرا آنچه که دومی ندارد
به شمارش نیاید؛ و آن کسی که بیمانند است هرگز به شمارش درنیاید؛ و ایرن یکری برودن یکری برودن
عددی نیست و سپس امیرالمؤمنین (ع) به آیهای از قرآن کریم در این زمینه اشاره میکند که در آن ضمن
نفی تثلیث ،بر یکتایی خداوند تأکید شده است که نقل آن گذشت .بعد می رماید تفسریر دوم کره آن هرم
اشتباه است این است که خدا یکی است و مقصودش نوعی از جنس باشد کره ایرن هرم روا نیسرت ،زیررا
تشبیه خداوند است .دروردگار ما باالتر و برتر از آن است که شبیه و مانند داشته باشد؛ و اما آن دو تفسیری
که درست است عبار اند از :کسی بگوید خداوند یکی است یعنی بریماننرد اسرت؛ و دیگرر آنکره کسری
بگوید خدای عزّوجل یکتاست یعنی یگانه است؛ و مقصود او آن باشد که ترکیبی در ذاتش نیسرت و قابرل
بخش به اجزاء نیست نه در خارج ،نه در عقل و نه در وهم ،آری خدای ما به این معنرا یکری اسرت یعنری
یکی است از جهت آن که ذاتی دارد بری و باالتر از ترکیب و در نتیجه قابلتجزیه نخواهرد برود (صردوق،
.)۵ :1۱۱۳
بنابراین اینکه گفته میشود خدا یکی است ،بدین معنا است که خدا ذاتی یگانه و اقرد ترکیرب دارد و
تمامی صفا متعددی که قرآن کریم برای خدا اثبا کرده است از قبیل :غَفورٌ ،رَحيم سَميعٌ ،عَليمٌ ،عَزيهزٌ،
حَكيمٌ و  ...همگی عین ذا اوست نه قرین او ۳که این امر مستلزم دوتایی و جرزء جرزء برودن خردا اسرت
« .1الْأَحَدِ بِلَا تَأْوِيلِ عَدَدٍ ( »...نهجالبالغه ،خطبه )1۵2؛ «وَاحِدٌ لَا بِعَدَدٍ ( »...خطبه .)1۴۳
 .2كُلُّ مُسَميبِالْوَحْدَةِ غَيْرَهُ قَلِيل.
 .۳یکی از مشکال لسفی در بحث صفا الهی که محل نزاع بین رقههای مختل کالمی بوده یکی دانستن صفا الهی برا ذا یرا بره تعبیرر
دیگر قدیم و یا حادث بودن صفا الهی است .به این معنا که اگر ما صفا الهی را عین ذا بدانیم  -آن ور که شریعه قائرل اسرت -مریتروان
صفا بسیاری را به خداوند نسبت داد و این ما را به مسئلۀ ثنویت در ذا الهی و اکتساب صفا خارج از ذا مبرتال نمریکنرد؛ امرا اگرر کسری
(مانند بعضی از اشاعره) معتقد باشد که خداوند صفاتی را بهدست میآورد مستلزم آن است که خداوند در ذا بیمانندش نواقصی داشته کره بایرد
با کسب صفاتی به کمال برسد و نادرستی این مطلب روشن است و امام علی (ع) نیز در تبیین معنای احد ،به روشنی آن را توضیی داده است.
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اصول و روشهای تفسیر قرآن در نهجالبالغه

(خطبه .1)1
 .۲-4-4تفسیر معنای عدل و احسان

در برخی آیا قرآن کریم از دو واژه عدل و احسان در کنار یکدیگر یاد شده است اما سرخنی در تعریر
آن ها و تفاو میان آن دو نیامده است؛ ازاینرو این سؤال دیش میآید که عدل و احسران چیسرت و چره
تفاوتی با هم دارند .امام علی (ع) در ذیل این آیه عدل را به انصاف و احسان را به تفضرل تفسریر کررده و
می رماید« :العَدلُ الْإِنْصَافُ وَ الْإِحْسَانُ التَّفَضُّلُ» (حکمت  .)2۳1و البته بیعی است که انصاف برر تفضّرل
مقدم باشد زیرا عدل عبار از آن است که ما در برخورد با مردم انصاف را رعایت کنریم ،امرا احسران کره
نیکویی است عبار از تفضّل است .تفضّل از ضل است و ضل یعنی نعمت و رحمت بیش از حد انصاف.
بدین معنا که انسان در درجهی اول باید نسبت به مردم انصاف روا دارد و سپس اگر توان مرالیاش اجرازه
داد به آنان  -بهویژه به مستمندان -بخشش و کرامت داشته باشد .مشابه این سرخن را امرام علری (ع) در
بیان تفاو عدل و جود دارند و می رمایند عدل مهمتر است زیرا عدل امر عامی است کره هرر چیرزی در
جایگاه خودش قرار میدهد اما جود امری اضا ی و عارضی است که در مروارد خراص انجرام مریشرود».
(حکمت  )۱۳۷بدیهی است که بخشش به خودی خود از ضایل واالی انسانی است اما در مقایسه با عدل
عملی ردی بهشمار میآید که عدهای خاص و مورد توجه را دربر دارد برخالف عدل که همگانی اسرت و
سود آن نصیب همه ا راد میشود و شاید اگر عردالت بره تمرام معنرا در جامعرهای اجررا شرود ،آن جامعره
مستغنی از جود باشد (جعفری.)1۷۱ :1۳۴۱ ،
 .۳-4-4تفسیر معنای «حیات طیبه»

در برخی از آیا قرآن کریم سخن از زنده شدن ا راد به حیا داکیزه به میان آمرده اسرت و ایرنکره هرر
کس کار شایسته کند و مؤمن باشد  -اعم از مَرد یا زن  ،-قطعاً خداونرد بره وی زنردگ دراکیزه و حیرا
یبه میبخشد 2اما مصداق یا توضیی بیشتری از اینکه این حیا یبه چیست وجود ندارد .امام علری (ع)
در یکی از حکمتهای نهجالبالغه ضمن اشاره به این آیه مقصرود از حیرا یبره را قناعرت مریداننرد و
می رمایند...« :هِيَ الْقَنَاعَةُ» (حکمت  .)22۸این کالم در واقع به این معناست کره از نگراه امرام علری (ع)،
یبه است.

قناعت بهعنوان گنجی دایاننادذیر (حکمت  ۵۷و  ،)۱۷۵یکی از مصادیا حیا
 .5-4تفسیر قرآن بر پایۀ تاریخ
از آنجا که بخش قابلتوجهی از آیا قرآن کریم را قصص و سرگذشت دیامبران و اقوام گذشرته تشرکیل
میدهد که با هدف عبر آموزی و دندگیری بیان شده ،۳این موارد در سخنان امام علی (ع) در نهجالبالغه
 .1برای آگاهی بیشتر در این باره رک :قندی ۵۳-۵۴ :1۳۸1 ،و نیز شریعتی نیاسر.1۱۳ :1۳۸1 ،
﴿ .2مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ (نحل.)۸۷ ،
﴿ .۳لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِِّأُوْلِي الْأَلْبَابِ﴾ (یوس .)111 ،
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نیز راوان به چشم می خورد و آن حضر ضمن استناد به این آیا  ،بهعنوان انسانی که این سرگذشتهرا
را مطالعه کرده و عبر گر ته است (نامه  .)۳1بر اساس تاریخ گذشتگان و اقوام و ملل دیشین ،نکتههرایی
را در توضیی و تبیین بیشتر آن آیا بیان می رماید که از آن جمله میتوان به داستان حضر موسری (ع)
و برادرش هارون (ع) و همچنین آ رینش آدم و ابلیس و آزمایش ابلیس بهواسطه امر به سرجده در مقابرل
آدم (ع) و یا داستان حضر مسیی (ع) ،داود (ع) و سلیمان (ع) و اصرحاب الررّس و  ...اشراره نمرود .البتره
نمونههای تفسیر امام علی (ع) از آیا تاریخی قرآن کریم محدود به این موارد نیست که ذکر همهی آنها
در این مختصر نمیگنجد و ازاینرو تنها برخی از آنها بهعنوان نمونه در ادامه ذکر میشود.
 .۱-5-4سرگذشت آدم (ع)

یکی از جریان هایی که در قرآن کریم مکرر نقلشده است ،داستان آدم (ع) و ماجرای سرجده مالئکره برر
وی و تمرد ابلیس از این رمان است (برای نمونه ر.ک :البقرۀ ۳۸-۳۱ ،و االعراف .)2۵-11 ،امام علی (ع)
نیز در نهجالبالغه بهخصوص در خطبهی یکم و در ضمن داستان آ رینش آدم ،به تفصیل بره ایرن مسرأله
درداخته است که در واقع تفسیر این دسته از آیا قرآن کریم است و از جمله در بخشی از سخنان خود برا
اشاره به ماجرای سجدهی رشتگان بر آدم و تکبر ابلیس و سرتا تن او از رمران الهری و رانردهشردنش و
درخواست مهلت وی از خداوند اشاره کرده و می رماید« :خداى سبحان از رشتگان امانت را که بره آنهرا
سپرده بود ،لب کرد و عهد و وصیت را که با آنها نهاده بود ،خواستار شد که به سجود در برابر او اعترراف
کنند و تا اکرامش کنند در برابرش خاشع گردند دس خداى سبحان گفت کره در برابرر آدم سرجده کنیرد.
همه سجده کردند مگر ابلیس که از سجده کردن سر برتا ت ،گر تار تکبر و غرور شده بود و شقاو برر او
چیره شده بود .بر خود ببالید که از آتش آ ریده شده است و آدم را که از مشت گل سرفالین آ ریرده شرده
بود ،خوار و حقیر شمرد .خداوند ابلیس را مهلت داد تا به خشم خود کیفرش دهد و آزمایش و برالى او بره
غایت رساند و آن وعده که به او داده بود ،به سر برد .دس به او رمود که تو تا روز رستاخیز از مهلرت داده
شدگان » (خطبه .)1
 .۲-5-4سرگذشت حضرت موسی

دربارهی زندگی حضر موسی (ع) و بنیاسرائیل در سورههای مختل قرآن از جمله سرورۀ ره ،اعرراف،
قصص و  ...سخن به میان آمده است .امام علی (ع) نیز به مناسبت در بعضی خطبههای نهجالبالغه راجرع
به مالقا حضر موسی (ع) و هارون با رعون و ماجراهایی که بین آنها گذشته مطالبی را برای ما ذکرر
میکنند که به نمونههایی از آن اشاره میشود.
موسی در سرزمین مدین

بخش دیگری از سرگذشت موسی (ع) زمانی است که وی قبل از نبو خود و زمرانی کره بره سرن رشرد
رسیده از رعونیان رار کرده بدون هیچ امکاناتی خسته و گرسنه به سرزمین مدین میرسد در زیر درختری
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نشسته و چنین دعا میکند که دروردگارا! من سخت به هر آن خیری که به من رستی نیازمنرد و قیررم.1
امام علی (ع) در توضیی این ماجرا و دعای وی که در قرآن کریم آمده می رماید «به خدا سوگند ،موسر
(ع) -با این دعا -جز قرص نان که گرسنگ او را بر رف سازد چیرز دیگررى نخواسرت» ،2یعنری در آن
زمان بهقدری گرسنه بود و آنقدر از سبزههای بیابان خورده بود که به رمایش امام علری (ع) رنر ایرن
سبزی در شکمش نمایان بود( ۳خطبه  )1۱1و حاجتش با یک قرص نان برآورده میشد و گرنه موسری (ع)
انسان زاهد و قانعی بود و توقع چیز بسیار زیادی نداشت.
موسی و هارون (ع) در دربار فرعون

در قرآن کریم دس از بیان جریان آغاز نبو موسی (ع) خداوند متعال خطاب به موسی و هارون و امر آنان
برای ر تن بهسوی رعون ( ه )۱۳ ،و دلداری ایشان بر اینکه در این راه نترسند که خداوند همرراه آنران
است و میشنود و میبیند ( ه )۱۱ ،به برخی از گفتگوهای میان موسی و رعرون و آنچره در دربرار وی
گذشت اشاره شده است ( ه )۵۷-۱۷ ،که امام علی (ع) همین جریان را با اندکی تفصریل بیشرتر -کره در
واقع تفسیر بر این آیا به شمار میآید -چنین بیان می رماید:
موس بن عمران و برادرش هارون بر رعون در آمدند ،جامههاى دشرمین برر ترن و چوبدسرتیهرا در
دست و با او دیمان نهادند به جاودانگ سلطنت و دوام و ارجمنردى و عرزّ اگرر مسرلمان درذیرد -و راه
غیان دیش نگیرد -رعون گفت« :از این دو تعجب نم کنید ،که شرط جاودانگ ملک و همیشگ عزّ
مرا م دذیرند و خود -چنین که م بینید -در خوارى و قر اسیرند -رستنده آنان کیست -و چرا دستبندها
و گردنبندهاى زریّن بر ایشان آویزان نیست» زر و گرد آوردن آن را بزرگ داشت و دشرم و دوشریدن آن را
خوارى دنداشت( 4خطبه .)1۸2

موسی و ساحران

یکی از مواردی که در خصوص سرگذشت موسی و هارون علیهماالسالم در قرآن کریم مرورد اشراره قررار
گر ته چگونگی مواجهه آنان با جادوگران بارگاه رعون است در آن هنگام که در میدان رقابت با آنان قرار
گر ته و مقرر میشود که موسی (ع) عصای خود را و آنان ابزارهای خودشان را جهرت مقابلره و مشرخص
شدن حا به میدان آورند و به درخواست موسی (شعراء ۱۳ ،و ره )۱۱ ،ابتردا سراحران ابزارهرای خرود را
میا کنند و به ظاهر ترسی در دل موسی (ع) ددید میآید ( ره )۱۷ ،کره امرام علری (ع) در توضریی ایرن
﴿ .1رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ (قصص.)2۱ ،
 ... .2وَاللَّهِ مَا سَأَلَهُ إِلَّا خُبْزاً يَأْكُلُهُ (خطبه .)1۱1
 .۳لَقَدْ كَانَتْ خُضْرَةُ الْبَقْلِ تُرَى مِنْ شَفِيفِ صِفَاقِ بَطْنِهِ لِهُزَالِهِ وَ تَشَذُّبِ لَحْمِهِ (خطبه.)1۱1
« .۱وَ لَقَدْ دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَ مَعَهُ أَخُوهُ هَارُونُ عَلَى فِرْعَوْنَ وَ عَلَيْهِمَا مَدَارِعُ الصُّوفِ و َبِأَيْدِيهِمَا الْعِصِيُّ فَشَرَطَا لَهُ إِنْ أَسْلَمَ بَقَاءَ مُلْكِههِ
وَ دَوَامَ عِزِّهِ فَقَالَ أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَيْنِ يَشْرِطَانِ لِي دَوَامَ الْعِزِّ وَبَقَاءَ الْمُلْكِ وَ هُمَا بِمَا تَرَوْنَ مِنْ حَالِ الْفَقْرِ وَ الذُّلِّ فَهَلَّا أُلْقِيَ عَلَيْهِمَا أَسَاوِرَةٌ
مِنْ ذَهَبٍ إِعْظَاماً لِلذَّهَبِ وَ جَمْعِه وَ ٱحْتِقَاراً لِلصُّوفِ وَلُبْسِهِ».
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ماجرا ،ترس موسی را نه بر خودش بلکه از غلبه جاهالن و دولت گمراهی میداند( 1خطبه  )۱همرانگونره
که خداوند هم به او دلداری میدهد که نترس که تو برتری و غالب خواهی شد ( ه.)۱۴ ،
 .6-4تفسیر قرآن با تکیه بر فهم شخصی
در برخی موارد امام علی (ع) بدون استناد به موارد تاریخی و یا استفاده از آیهای دیگر یا روایتی نبروی ،برا
تکیه بر هم شخصی خود از آیه ،نکتهای در خصوص تبیین معنای آن بیران مریدارد کره در واقرع نروعی
تفسیر غیرمستقیم برای آن آیه یا آیا به شمار میآید که به نمونههایی در این خصوص اشاره میشود.
 .۱-6-4تفسیر معنای زهد

زهد و بیرغبتی به دنیا از ارزشهای دسندیده اخالقی است که به نروعی مفهرومی قرآنری هرم بره شرمار
میآید؛ گرچه این کلمه به این معنا در قرآن کریم به کار نر ته است 2اما امام علی (ع) بر اساس آیرهای از
قرآن کریم (حدید )2۳/معنای صحیی و تفسیر جالبتوجهی از حقیقت آن ارائه میدهد و می رماید:
همه زهد در دو کلمه از قرآن و این سخن خدای سبحان خالصهشده است و آن عبار است از اینکه
بر آنچه از دستتان ر ته دریغ نخورید و بدانچه به شما رسیده شادمان مباشید؛ دس هرر آن کرس کره برر
گذشته اندوهناک نشد و به آنچه به او رسید شاد نگشت ،دو رف زهد را به تمامی گر ته است( 3حکمرت
.)۱۳۸
بهعبار دیگر مطابا این رمایش علی (ع) اگر کسی بهگونهای باشد که نسبت به آنچه که از کر او
ر ته غصه نخورد و نسبت به نعمت هایی که در اختیار دارد ،بیش از حد شادمان و مغرور نشرود زهرد را برا
تمام جوانبش برای خود راهم کرده است.
 .۲-6-4تفسیر معنای ظلم

ظلم یکی از واژهها و مفاهیم قرآنی است و به شکلها و مشتقا گوناگون اسمی و علری در قررآن کرریم
بهکار ر ته و در آ یاتی از قرآن کریم نیز برخی از مصادیا آن مورد اشاره قرار گر ته اسرت و از شررک بره
خداوند بهعنوان ظلمی بزرگ (لقمان )1۳ ،و گناهی نابخشودنی (نساء )۱۴ ،یاد شرده اسرت .ایرن کلمره در
لغت مخال «عدل» و به معنای قرار دادن چیزی در غیرموضع خودش از روی تعدی و تجاوزکاری اسرت
(ابن ارس .)۱۱۴/۳ :1۱۱۱ ،این معنا از ظلم گرچه مفهومِ صحیحی است اما بیان جامعتری از آن را امرام
علی علیهالسالم با استفاده از آیا قرآن کریم در نهجالبالغه چنین تبیین می رماید که بدانید ظلم را سره
گونه است :ظلم که هرگز آمرزیده نشود و ظلم کره بازخواسرت گرردد و ظلمر کره بخشروده اسرت و
 .1لَمْ يُوجِسْ مُوسَى خِيفَةً عَلَى نَفْسِهِ بَلْ أَشْفَقَ مِنْ غَلَبَةِ الْجُهَّالِ وَ دُوَلِ الضَّلَالِ.
 .2این کلمه در قرآن کریم تنها یکبار و در مورد برادران یوس و در معنای لغوی خود بهکار ر ته است﴿ :وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِهمَ مَعْهدُودَةٍ وَ
كانُوا فيهِ مِنَ الزَّاهِدينَ﴾ (یوس .)2۱ :
« .3الزُّهْدُ كُلُّهُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِكَيْال تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَ ال تَفْرَحُوا بِما آتاكُم وَ مَنْ لَمْ يَأْسَ عَلَى الْمَاضِي وَ لَمْ
يَفْرَحْ بِالْآتِي فَقَدْ أَخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَيْهِ».
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بازخواست نشود .ظلم که هرگز آمرزیده نشود ،شرک به خداست .خداى تعال گویرد« :خردا نمر آمررزد
کس را که به او شرک آورده باشد» و ظلم که آمرزیده شود ،ظلم بنده است به خود بره ارتکراب برخر
کارهاى ناشایست و ظلم که بازخواست م شود ،ظلم کردن بندگان خداست به یکدیگر .قصاص در آنجا
سخت است و آن زخم زدن به کارد یا به تازیانه نیست ،چیزى است که اینهرا در برابرر آن خررد نماینرد.
زنهار ،از دورنگ در دین خدا ،زیرا همراه جماعت بودن ،در کار حق که آن را ناخوش م دارید بهتر اسرت
از دراکندگ در امر با ل که آن را خوش م داریرد .زیررا خرداى سربحان بره هریچکرس از گذشرتگان و
برجایماندگان ،که جدای گزیند ،خیرى عطا ننموده است (خطبه .)1۷۱
 .۳-6-4تفسیر معنای امان

یکی از مواردی که امام علی (ع) در سخن خود به قرآن کریم استناد کرده است اما در واقع برا بیران خرود
تفسیر آن آیه مورد استناد را تبیین می رماید ،حکمت هشتاد و هشرتم نهرجالبالغره اسرت .در آن حکمرت
امیرمؤمنان علی (ع) خطاب به یاران خویش می رماید دو چیز در زمین مایه امان از عذاب خدا برود ،یکر
از آن دو برداشته شد دس دیگرى را بگیرید و بدان چن زنید :امّا امان که برداشته شد رسول خردا (ص)
بود؛ و امّا امان که مانده است آمرزش خواستن است؛ و سپس به این آیه  ۳۳از سوره مبارکه انفال اسرتناد
میکند که می رماید« :و خدا آنان را عذاب نم کند درحالیکه تو در میان آنان و خدا عذابشان نمر کنرد
درحالیکه آمرزش م خواهند».
با توجه به این کالم میتوان گفت که سخن امیر مؤمنان (ع) در اینجا در واقع تفسیر آیه وق و تبیرین
معنای امان الهی است که گرچه در آن آیه به صراحت برا ایرن واژه از آن یراد نشرده امرا در همرین معنرا
بهکارر ته است و سیدرضی آن را استفادهای نیکو و برداشتی لطی دانسته و میگوید« :وَ هذا مِن مَحاسِهنِ
اإلستِخراجِ وَلَطائفِ اإلستِنباطِ» (ذیل حکمت .)۴۴
 .4-6-4تفسیر معنای اسوه

اسوه در لغت به معنای کسی است که به او اقتدا میشود اعم از خوب یا بد( 1راغب اصرفهانی.)۷۱ :1۱12 ،
از اینرو این کلمه که دو بار در مورد حضر ابراهیم (ع) و دیروان او (ممتحنه ۱ ،و  )۱و یکبرار در مرورد
دیامبر اسالم (ص) (األحزاب )21 :بهکار ر ته با تعبیر «اسهوة حسهنة» آمرده اسرت؛ امرا امرام علری (ع) در
نهجالبالغه سخنان بسیاری در مورد دیامبر اسالم (ص) دارد که بخشی از آن به الگو بودن دیرامبر مربروط
میشود و به مناسبت آن برخی از ویژگیهای آن حضر را بیان رموده و مسلمانان را به تأسی بدان امرر
میکند و محبوبترین بندگان نزد خداوند را کسی میداند که به دیامبرش اقتدا کرده باشد( 2خطبره .)1۱۱
 .1األُسْوَة و اإلِسْوَةُ كالقدوة و القدوة و هي الحالة التي يكون اإلنسان عليها في اتباع غيره إن حسنا و إن قبيحا و إن سارّا و إن ضارّا.
 .2فَتَأَسَّ بِنَبِيِّكَ الْأَطْيَبِ الْأَطْهَرِ صلىاهللعليهوآله فَإِنَّ فِيهِ أُسْوَةً لِمَنْ تَأَسَّى وَ عَزَاءً لِمَنْ تَعَزَّى وَ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ الْمُتَأَسِّي بِنَبِيِّهِ وَ
الْمُقْتَصُّ لِأَثَرِهِ.
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از دیدگاه امام علی (ع) چنانچه کسی از مسلمانان بخواهد برای خود الگویی انتخاب کند ،رسول خدا برای
او کا ی است و بهترین الگو و راهنماى شناخت بدىهای دنریا و زشتریهرای ررراوانش اسرت زیررا کره
دیامبر (ص) در عین حال که دنیا برایش از هر رف مهیا بود ،از زیورهای آن اصله گر ت( 1همان).
امام علی (ع) همچنین دارهای از اوصاف رسول خدا (ص) را بیان میکند که بیشتر به زهرد ،تواضرع و
اعراض رسول خدا از دنیا مربوط میشود و البته تأکیدی بر اسوه بودن رسرول خردا و در حقیقرت گونرهای
تفسیر از آیه  21سورهی مبارکه احزاب است و از جمله می رماید« :دیامبر از دنیا چندان نخورد که دهان را
در کند و به دنیا با گوشهی چشم نگریست .دو دهلویش از تمام مردم رو ر تهتر (اشاره به ایرن کره دیرامبر
(ص) هیچوقت سیر نمیخورد) و شکمش از همه خالیتر بود ،دنیا را به او نشان دادند اما نپذیر ت و چرون
دانست خدا چیزی را دشمن میدارد آن را دشمن داشت و آنچه را که خدا خوار شرمرده خروار انگاشرت و
چیزی را که خدا کوچک شمرده کوچک و ناچیز دانست .همانا دیامبر که درود خدا بر او باد برر روی زمرین
مینشست و غذا میخورد و با دست خود کفش خرود را وصرله مریزد و جامرهی خرود را برا دسرت خرود
می دوخت و بر االغ برهنه مینشست ،دردهای بر در خانهی او آویخته بود که نقش و تصویرها در آن برود.
به یکی از همسرانش رمود این درده را از برابر چشمان من دور کن که هرگاه نگاهم بر آن میا تد به یاد
دنیا و زینتهای آن می ا تم .دیامبر با دل از دنیا روی گردان و یرادش را از جران خرود ریشره کرن کررد»
(همان).
 .5-6-4تفسیر معنای راسخان در علم

یکی دیگر از واژهها و مفاهیم قرآنی که امام علی (ع) با بیان خود توضیی و تفسیری بر آن دارد ،اصرطالح
قررآنی راسخان در علم است .رسوخ در لغت به معنای ثربا و استررواری در کراری یرا مررروضعی اسرت
(ابنمنظور1۴ /۳ :1۱1۱ ،؛ زبیدی2۷1 /۱ :1۱1۱ ،؛ راغب اصفهانی )۳۵2 :1۱12 ،و راسخ در علم بر کسی
ا الق میشود که علم در او رسوخ یا ته و هیچ شبههای بر او عارض نمیشود (همان) .ایرن اصرطالح دو
بار در قرآن کریم بهکار ر ته است (آلعمران ،۷/النساء )1۱2/اما توضیی بیشتری از معنا و مصرادیا آن در
قرآن کریم نیامده است.
امام علی (ع) در بخشهایی از سخنان خود که در واقع تلمیی و تفسیری بر آیا روق اسرت بره ایرن
اصطالح اشاره کرده و مراد از «راسخان در علم» و ویژگیهای آنران را بره روشرنی بیران مری رمایرد .از
دیدگاه امام علی (ع) راسخان در علم کسان هستند ،که اقرارشان به ندانستن آنچه در درده غیرب اسرت،
آنها را ب نیاز کرده است از کوشش براى گشودن درهاى بسته عالم غیب تا بدانچه در دس دررده مسرتور
است آگاه شوند .ایشان اعتراف م کنند که از دریا ت آنچه در حیطه دانششان نیسرت ،عاجزنرد و خرداى
تعال این اعتراف را ستوده است؛ و بدین سبب ،آنان را راسخان در علم نامیدهاند ،کره تعمرا در چیرزى را
 .1وَ لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى اهلل عليه وآلهكَافٍ لَكَ فِي الْأُسْوَةِ وَ دَلِيلٌ لَكَ عَلَى ذَمِّ الدُّنْيَا وَ عَيْبِهَا وَ كَثْرَةِ مَخَازِيهَا وَ مَسَاوِيهَا إِذْ
قُبِضَتْ عَنْهُ أَطْرَافُهَا وَ وُطِّئَتْ لِغَيْرِهِ أَكْنَافُهَا وَ فُطِمَ عَنْ رَضَاعِهَا وَ زُوِيَ عَنْ زَخَارِفِهَا.
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که خدا جستجوى کنه آن را تکلی نکرده است ،واگذاشتهاند (خطبه .)۸1
از دیدگاه امام علی (ع) مصداق بارز و بلکه منحصربه رد «راسخان در علم» یا همان تأویلگران واقعی
با ن قرآن ،اهلبیت علیهمالسالم هستند و چنانچه ا راد دیگری غیر از اهرلبیرت علریهمالسرالم ادعرای
رسوخ در علم کنند دروغ گفته و بر ایشان ستم روا داشته است .از اینرو امیرمؤمنان (ع) می رماید کجایند
کسانی که به دروغ خود را به غیر از ما راسخان در علم میدنداشتند حال آنکه خداوند ما را باال برده است
و آنان را روگذاشته و به ما عطا کرده و آنان را از این امر محروم ساخته و ما را داخل در عنروان راسرخان
در علم قرار داده و آنان را از آن خارج ساخته (خطبه .)1۱۱
 .6-6-4تفسیر معنای شفا بودن قرآن
امام علی (ع) در نهجالبالغه قرآن را شفای دردهای درونی بشر دانسته است و می رماید« :فَاسْتَشْهفُوهُ مِهنْ

أَدْوَائِكُمْ .....فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ وَ هُوَ الْكُفْرُ وَ النِّفَاقُ وَ الْغَيُّ 1وَ الضَّلَالُ» دس لب شفا کنیرد از آن
از دردهاى خود ...دس بهدرست که در آن است شفای از بزرگترین درد کره آن کفرر اسرت و دورویری و
رور تن در با ل و گمراهی.
این بیان آن حضر در واقع تفسیری است بر این آیه از قرآن کریم که می رماید﴿ :وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ
ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ وَ ال يَزيدُ الظَّالِمينَ إِالَّ خَساراً ﴾2و این قرآن را که براى مؤمنان شفا و رحمت
است ،نازل م کنیم ،ول کا ران را جز زیان نیفزاید.
نتیجهگیری
در مجموع از آنچه گذشت نتایج زیر به دست میآید:
 .1نهجالبالغه بهعنوان کتابی جامعِ گزیدههای بالغی شامل خطبهها ،نامهها و حکمتهای علی (ع) به
لحاظ معنا و محتوا اشتراکا راوانی با قرآن دارد.
 .2همسویی مباحث نهجالبالغه با قرآن بهگونهای است که به مثابه تفسیری برای قرآن بهشمار میرود.
 .۳با بررسی نکا تفسیری مطرحشده در نهجالبالغه میتوان به یکسری اصول و روشهایی دستیا ت
که امیرمؤمنان در تفسیر خویش از آن بهره برده است.
 .۱اصل جامعیت قرآن ،اصل اختالف نادذیری قرآن ،اصل مراجعه به مفسران حقیقی و اصل تدبر در قرآن
از جمله اصول تفسیری برای قرآن است که در نهجالبالغه مشاهده میشود.
 .۵تفسیر قرآن بر دایه قرآن و نیز بر اساس سنت و سیره و اقوال دیامبر (ص) و تفسیر قرآن با تکیه بر
هم شخصی خود امیرمؤمنان (ع) که گاه به کمک تبیین شرایط زمان نزول و یا بر دایۀ تبیین معنای
 .1الغَيُّ :الضِّالل و االنهماك في الباطل.
 .2اإلسراء.۴2 :
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واژگان بهکار ر ته در آیه و یا بر دایهی تاریخ گذشتگان و اقوام و ملل دیشین است نیز از جمله روشهای
تفسیری قرآن است که در نهجالبالغه مشاهده میشود.
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منابع
 آلوسی ،سیدمحمود ( 1۱۱۵ق) ،روح المعانی فی تفسیر القرآن و السبع المثانی ،بیرو  :دار احیاء التراث العربی. ابنأبی جمهور ،محمدبن زینالدین ( 1۱۱۵ق) ،عوالی اللئالی العزيزية فيی األحاديي الدينیية ،تصرحیی :مجتبریعراق  ،قم :دارسیدالشهداء للنشر.
 ابنابیالحدید ،عزالدین ابوحامد ( 1۱۱۱ق) ،شرح نهجالبالغه ،تصحیی :محمد ابوالفضل ابراهیم ،قم :انتشارا کتابخانهآیتاهلل مرعشی نجفی.
 ابناثیر جزری ،مبارک بن محمد ( 1۱۱۱ق) ،النهاية فی غريب الحدي و األثر ،قم :مؤسسه انتشاراتی اسماعیلیان. ابنکثیر دمشقی ،اسماعیل (بیتا) ،تفسیر القرآن العظیم ،بیرو  :دارالمعر ۀ. ابنشعبه حرانی ،ابومحمد حسنبنعلی ( 1۱۱۱ق) ،تحف العقول عن آل الرسول (ص) ،تعلیا و تصحیی :علیاکبرغفاری ،قم :د تر نشر اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ سوم.
 ابنمنظور ،جمالالدین محمدبنمکرم ( 1۱1۱ق) ،لسان العرب ،بیرو – لبنان :دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع،چاپ سوم.
 ابوالفتوح رازى ،حسین بن عل ( ،)1۳۱۴روض الجنان وروح الجنان فی تفسيیر القيرآن ،بره کوشرش و تصرحیی:محمدجعفر یاحقّ و محمدمهدى ناصی ،ویراستار :محمدحسن خزاع  ،مشهد :بنیراد درژوهشهراى اسرالم آسرتان
قدس رضوى.
 أربلی ،أبوالحسن علی بن عیس ( 1۱۱۵ق) ،كشف الغمه فی معرفه األئمه ،بیرو  :دار األضواء ،الطبعة الثانیه.-

ایزدی مبارکه ،کامران (« ،)1۳۴۱تأملی در میزان کارایی روش تفسیر قرآن به قرآن» ،مجله مقاال و بررسیها ،د تر
.۴۱
ایزدی مبارکه ،کامران (« ،)1۳۴۵مبانی روش تفسیر قرآن بره قررآن و نمودهرای بهررهوری از آن در بیرنش عالمره
با بایی» ،نشریه الهیا و حقوق اسالمی ،شماره .11
دوررستمی ،حامد ( )1۳۸۳مبانی هم و تفسیر قرآن با تکیه بر آموزههای نهجالبالغه ،تهران :انتشارا دانشگاه تهران.
جعفری ،سیدمحمدمهدی ( ،)1۳۴۱آموزش نهجالبالغه ،تهران :انتشارا وزار رهن و ارشاد اسالمی ،چاپ دوم.
حجتی ،سیدمحمدباقر و احسانی ،کیوان (« ،)1۳۴۵منطا تفسیر قرآن به قرآن و بررسی رابطه آن برا روایرا ضررب
قرآن» ،صلنامه دژوهش دینی ،شماره .1۱

 حرعاملی ،محمد بنحسن ( 1۱۱۸ق) ،تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشريعه ،قم :مؤسسه آلالبیت (ع) حسینی استرآبادی نجفی ،سیدعلی ( 1۱۱۷ق) ،تأويل االيات الظاهره فی فضائل العتره الطاهره ،قرم :مدرسره امراممهدی.
 خوئی ،سیدابوالقاسم ( 1۱۳۱ق) ،البیان فی تفسیر القرآن ،قم :موسسه احیاء آثار االمام الخویی. دیلمی ،حسنبنمحمد ( ،)1۳۷1ارشاد القلوب ،قم :منشورا الشری الرضی. -راغب اصفهانی ،حسینبنمحمد ( 1۱12ق) ،مفردات الفاظ القرآن الكريم ،بیرو  :دارالعلم ،الدارالشامیة.
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 زبیدی ،سیدمحمدمرتضی ( 1۱1۱ق) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بیيروت دار الفكير للطباعية و النشير والتوزيع.
 سیدبن اووس ،علیبنموسی ( ،)1۳۷۷االقبال باالعمال الحسنه فیما يعمل مره فی السنه ،تصرحیی :جرواد قیرومیاصفهانی ،قم :مرکز النشر التابع لمکتب االعالم االسالمی.
 سیو ی ،جاللالدین (بیتا) ،اإلتقان فی علوم القرآن ،بیروت :دارالکتب العلمیۀ. سیو ی ،جاللالدین ( 1۱۱۱ق) ،الدرالمنثور فی التفسیر المأثور ،قم :انتشارا کتابخانه آیتاهلل مرعشی نجفی. شاکر ،محمدکاظم (« ،)1۳۷1ترمینولوژی مبانی و روشهای تفسیر قرآن» ،مجلره مقراال و بررسریهرا ،د ترر ،۷2دانشگاه تهران.
 شریعتینیاسر ،حامد (« ،)1۳۸1دقائا توحید در نهجالبالغه» ،صلنامه دژوهشهای نهجالبالغه (الرنهج) ،سرال دهرم،شماره .۳۱
 شوشتری ،محمدتقی ( ،)1۳۷۱بهجالصباغه فی شرح نهجالبالغه ،تهران :انتشارا امیرکبیر. صدوق ،محمّدبنعل بنبابویه ( 1۱۱۳ق) ،معانی األخبار ،قم :د تر انتشارا اسالم وابسته به جامعه مدرسین حوزهعلمیه قم.
  ،)1۳۷۱( ----------امالی  ،تهران :نشر کتابچی ،چاپ ششم.  ،)1۳۱2( ----------خصال ،تصحیی :علیاکبر غفاری ،قم :انتشارا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.  1۱۱۵( ----------ق) ،كمالالدين و تمام النعمة ،تصحیی و تعلیا :علیاکبر غفاری ،قم :مؤسسۀ النشراالسالمی التابعۀ لجماعۀ المدرسین بقم.
 صفار ،محمدبنحسن ( 1۱۱۱ق) ،بصائر الدرجاانتشارا کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی.
 صفره ،حسین؛ معارف ،مجید و دهلوان ،منصور (« ،)1۳۸۱استنطاق قرآن» ،دژوهشّهای قرآن و حدیث ،دانشکدهالهیا دانشگاه تهران ،دوره  ،۱۳شماره .1
 با بایی ،محمدحسین ( ،)1۳۴۴قرآن در اسالم ،تصحیی :هادی خسروشاهی ،قم :بوستان کتاب.ی ضائل آل محمد (ص) ،تحقیا :محسن کوچهباغی ،قم:

  1۱1۷( ----------ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،د تر انتشارا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ دنجم،قم.
-

برسی ،ابومنصور احمدبنعلی ( 1۱۱۳ق) ،اإلحتجاج علی اهل اللجاج ،تصحیی و تعلیا :سیدمحمدباقر الموسوی
خرسان ،بیرو  :مؤسسۀ األعلمی للمطبوعا  ،چاپ دوم.

-

وسی ،محمدبنحسن ( 1۱1۱ق) ،االمالی ،قم :مؤسسه انتشارا بعثت.

 عباسزاده ،حمید (« ،)1۳۴۸اقتباسهای قرآنی نهجالبالغه» ،صلنامه مطالعا تفسیری ،سال اول ،شماره .1 عباسی ،مهرداد (« ،)1۳۴2تفسیر» ،دانشنامه جهان اسالم ،زیر نظر غالمعلی حداد عادل ،تهران :بنیاد دایرۀالمعارفاسالمی ج .۷
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 عیاشی ،محمدبنمسعود (بیتا) ،تفسیر العیاشی ،تصحیی و تحقیا و تعلیا :سیدهاشم رسولی محالتی ،هران:المکتبه العلمیه االسالمیه.
 تحی ،علی (« ،)1۳۴۴مبانی قرآنی تفسیر قرآن به قرآن» ،ماهنامه معر ت ،شماره .1۳۱ خر رازی ،محمدبنعمر ( 1۱1۳ق) ،مفاتیح الغیب ،قم :مکتبۀ االعالم االسالمی. را کو ی ،ابوالقاسم بن ابراهیم ( 1۱1۱ق) ،تفسیر فرات الكوفی ،تحقیا :محمد الکاظم ،تهران :انتشارا وزاررهن و ارشاد اسالمی.
 راهیدی ،خلیل بن احمد ( 1۱1۱ق) ،کتاب العین ،مصحی :مهدی مخزومی ،ابراهیم سامرایی ،قم :نشر هجر . یضکاشانی ،محمدبنمرتضی ( 1۱1۴ق) ،األصفی فی تفسیر القرآن ،تحقیا :محمد حسین درایتی و محمدرضانعمتی ،قم :د تر تبلیغا اسالمی.
 قربانی ،اکبر و نجارزادگان ،تیاهلل (« ،)1۳۸۱بررسی و تحلیل مبانی تفسیر قرآن به قرآن با تأکید بر تفسیر المیزان»،مطالعا تفسیری ،شماره .۵
 قمیمشهدی ،محمد ( 1۱11ق) ،كنزالدقائق و بحر الغرائب ،تحقیا :حسین درگاهی ،تهران :انتشارا-

وزار

رهن و ارشاد اسالمی.
قندی ،مهدی (« ،)1۳۸1معناشناسی توحید در نهجالبالغه» ،صلنامه دژوهشهای نهجالبالغه (النهج) ،سال دهم،
شماره .۳۳
مطهری ،مرتضی (بیتا) ،سیری در نهجالبالغه ،تهران :انتشارا صدرا.
معارف ،مجید ( ،)1۳۴۳درآمدی بر تاریخ قرآن ،تهران :انتشارا نبأ.
 ،)1۳۴۳( --------مباحثی در تاریخ و علوم قرآن ،تهران :انتشارا نبأ. ،)1۳۴۷( ---------شناخت حدیث (مبانی هم متن-اصول نقد سند) ،تهران :انتشارا نبأ.

 مفید ،محمدبنمحمد ( 1۱1۳ق) ،الفصول المختارة (گزینش سید مرتضی) ،تصحیی :عل میرشریف  ،قرم :انتشراراکنگره شیخ مفید ،مجموعه آثار شیخ مفید (شماره .)1۴
  1۱1۱( ---------ق) ،امالی ،تصحیی :حسین استاد ولی علیاکبر غفاری ،بیرو  ،لبنان :چاپ دوم ،دارالمفید.  1۱1۳( ---------ق) ،االرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ،تحقیا :موسسه آلالبیت علریهم السرالم ،قرم:انتشارا کنگره شیخ مفید.
 موحدی محب ،عبداهلل (« ،)1۳۸۳حکم تبرج در آموزههای ثقلین» ،دژوهشنامه تفسیر قرآن ،دوره  ،1شماره .2 میرداماد ،محمدباقر ( 1۳11ق) ،الرواشح السماوية فی شرح األحادي اإلمامیة ،قم :دار الخالفة. نقیبی ،ا مه (« ،)1۳۷۸بررسی ادلۀ جامعیت و جاودانگی قرآن کریم در نهجالبالغه» ،نشریۀ قره و حقروق خرانواده(ندای صادق سابا) ،شمارۀ .1۸

