بازشناسی روایات تفسیری کتاب کمال الدین
در حوزه تعیین مصداق با موضوع امام مهدی؟جع؟
(تاریخ دریافت - 97/06/12 :تاریخ تأیید)97/09/20 :
چکیده

سمیرا قلیئی
سیدقاسم حسینی

کتاب «کمال الدین و تمام النعمة» نگاشته شیخ صدوق (381-311
ق) از کتابهای معتبر و متقدم در نقل روایات مهدویت محسوب
میشود؛ پژوهش حاضر به مصداقیابی روایات تفسیری مهدویت
در این کتاب پرداخته است؛ دستاورد این پژوهش که با روش
توصیفی -تحلیلی نگاشته شده ،نشانگر آن است که گونههای روایات
تفسیری کمال الدین در حوزه تعیین مصداق ،بهگونههای مختلف
قابلتقسیم است ،گونه اول ،روایاتی است که امام عصر؟جع؟ با سایر
معصومان؟مهع؟ در مصداق مشترک است؛ گونه دوم ،روایاتی است
که مصداق «غیب» را امام مهدی؟جع؟ و اصحاب ایشان میداند
و گونه سوم ،روایاتی است که مصداق «بقیهاهلل» بهصورت مصداق
عینی بر امام عصر؟جع؟ و ظهور ایشان متعین میداند و بخش دیگر
روایاتی است که نفخ صور با ظهور را مصداق باطنی روایات تفسیری
کمالالدین در حوزه مهدویت میداند؛ بنابراین در این کتاب چهار
گونه روایات تفسیری در حوزه تعین مصداق بازشناسیشده است.
واژگان کلیدی :شیخ صدوق ،غیبت ،ظهور ،کمال الدین ،روایات
تفسیری
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه بوعلی سینا همدان؛
.samiragholiee313@gmail.com
 2عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم؛ .mirtaha1@yahoo.com
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در قــرآن کریــم بهعنــوان مهمتریــن منبــع معــارف اســام ،بهصورت صریح نــام «مهدی»
(= محمــد بــن حســن؟ع؟) نیامــده ،بلکــه نــام هیچکــدام از امامــان؟مهع؟ بیاننشــده
اســت؛ ّامــا آیــات بســیاری بــه معصومــان؟جع؟ و ازجملــه امــام مهــدی؟جع؟ ناظــر
یتــوان بــا اســتناد بــه تفســیر روایــی دریافــت؛ تفســیری روایــی
اســت ،ایــن موضــوع را م 
اســت کــه در آن بــا اســتفاده از احادیــث پیامبــر؟لص؟ و معصومــان؟مهع؟ بــه درک و فهــم
آیــات قــرآن پرداختــه شــود .روایاتــی کــه بهطــور مســتقیم بــا قــرآن مرتبطانــد ،دو دســته
ً
مشــدهاند؛ دســته اول روایاتــی کــه بــه معرفــی خــود قــرآن پرداختــه و احیانــا
کلــی تقسی 
قواعــد فهــم قــرآن و علــوم قرآنــی را تبییــن میکننــد .دســته دوم ،روایاتــی کــه زمینههــای
1
فهــم آیــه را فراهــم نمــوده و بــه آنهــا روایــات تفســیری میگوینــد.
ازجملــه کتابهــای مشــهوری کــه روایــات تفســیری فراوانــی نقــل شــده اســت،
ل الدیــن و تمــام النعمــة» اســت .شــیخ صــدوق ( 381-311ق) از محدثــان
کتــاب «کمــا 
ٔ
و عالمــان برجســته شــیعه و دارای آثــار فراوانــی درزمینــه دانشهــای مختلــف دینــی
اســت .در ایــن میــان ،کتــاب «کمــال الدیــن» از جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت؛
ایــن کتــاب در تبییــن دیــدگاه مکتــب تشــیع در موضــوع غیبــت و طــول عمــر امــام
مهــدی؟جع؟ نوشت هشــده اســت 621 ،روایــت از  88راوی در بخشهایــی تحــت
عنــوان مقدمــه مؤلــف و  58بــاب ،بیانشــده اســت؛ بســیاری از ایــن نصــوص و احادیــث
ً
2
غالبــا ســنددار اســت کــه بــا ترتیبــی خــاص و بــه همــراه براهینــی متیــن نقــل شــدهاند؛
همچنیــن از  248آیــه جهــت اثبــات مدعــا ،زدودن و رفــع ابهــام نیــز توســط امامــان
معصــوم؟ع؟ استفادهشــده اســت؛ از ایــن  248آیــه نزدیــک بــه  150آیــه مربــوط بــه لــزوم
وجــود خلیفــه ،اثبــات غیبــت و حکمــت آن در بخــش مقدمــه مؤلــف و در بــاب  22در
ارتبــاط بــا اتصــال وصیــت از آدم؟ع؟ و خالینبــودن زمیــن از حجــت تــا قیامــت اســت؛
همچنیــن بیشــترین آیاتــی کــه در البـهالی روایــات بــه چشــم میخــورد ،در ابــواب  55تــا
 57اســت کــه موضــوع آنهــا در خصــوص ثــواب انتظــار و نشــانههای ظهــور قائــم اســت.
ابنبابویــه در تبییــن مهدویــت از دیــدگاه امامیــه ،بــا تألیــف آثــار متعــدد ،بهخصــوص
کمــال الدیــن ،بــه رد ایرادهــای معتزلــه ،زیدیــه و دیگــر مخالفــان پرداختــه و تالشــی
شــک
رفــع ِ
ســتودنی در نقــض آرای قائــان بــه فتــرت (انفصــال رشــته امامــت) و ِ
 .1تحلیل گونهشناسی روایات تفسیری معصومین؟ع؟ ،ص .179
 2.روش شیخ صدوق در کمالالدین و تمامالنعمه ،ص .7

 .1دایره المعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،3ص .156
 .2الخصال ،ص  187و .480
 .3من الیحضرهالفقیه ،ج  ،4ص .180
 .4کمالالدین و تمامالنعمه ،ج  ،1ص .7-5
 .5ر.ک :نور55 :؛ انبیا106 :؛ توبه33 :؛ فتح29 :؛ صف 10 :و. ...
 6 .رجالالنجاشی ،ص 389؛ بحاراالنوار ،ج  ،108ص  46و 75؛ الرجال ،ص .237
 .7برای نمونه رک :المسترشد فی امامه علیبنابی طالب؟ع؟ ،ص  449و 468؛ االرشاد فی معرفه
حججاهلل علیالعباد ،ج  ،2ص 138؛ بحاراالنوار ،ج  ،51ص  33و. ...
 .8روش شیخ صدوق در کمالالدین و تمامالنعمه ،ص .11-10

بازشناسی روایات تفسیری کتاب کمال الدین ...

متحیــران نمــوده اســت 1.ابنبابویــه در ســایر آثــارش بــه ایــن کتــاب و انگیــزة تألیــف آن
اشــاره کــرده اســت؛ بهعنوانمثــال در کتــاب «الخصــال» میگویــد :کتابــی در جهــت اثبــات
غیبــت و برطــرف کــردن حیــرت مــردم نگاشــته اســت 2و یــا در کتــاب مــن الیحضرهالفقیــه
مینویســد :اخبــار مســند در موضــوع غیبــت را در کمــال الدیــن و تمــام النعمــة در اثبــات
غیبــت و کشــف حیــرت آورده اســت و چیــزی از آن را در ایــن کتــاب نمــیآورد؛ زیــرا ایــن
کتــاب را فقــط بــرای فقــه نگاشــته اســت 3.افزونبــر ایــن اشــارات ،شــیخ صــدوق در مقدمــه
کمــال الدیــن بهطــور مفصــل بــه انگیــزۀ نگاشــتن ایــن کتــاب اشــاره دارد و ســه علــت بــرای
نوشــتن آن ذکــر میکنــد:
 .1برطرفنمــودن شــبهات شــیعیان نیشــابور پیرامــون غیبــت حضــرت مهــدی؟جع؟ بــا
اســتفاده از روایــات و احادیــث معصومــان؟مهع؟؛
 .2برطرفکــردن شــک و تردیــد پیرامــون موضــوع غیبــت از ذهــن یکــی از شــیوخ اهــل
فضــل قــم؛
 .3تشــرف بــه محضــر حضــرت مهــدی؟جع؟ در عالــم خــواب و درخواســت حضــرت از
4
شــیخ صــدوق بــرای تألیــف کتابــی جامــع در احادیــث غیبــت.
اهمیــت و ارزش کتــاب کمــال الدیــن ازآنجهــت اســت کــه صــدوق در ایــن کتــاب دربــاره
تحقــق یکــی از وعدههــای انبیــای الهــی و ادیــان آســمانی کــه بشــارت بــه آینــدهای روشــن
و ظهــور منجــی در آخرالزمــان اســت ،ســخن گفتــه اســت .در قــرآن کریــم نیــز آیــات فراوانــی
بــه ایــن مهــم اشــاره دارد 5.جهتدیگــری کــه در ارزش و اعتبــار کتــاب کمــال الدیــن اثــر دارد
 ،عدالــت ،وثاقــت و جایــگاه ویــژه نویســنده آن اســت ،بهگون ـهای کــه شــاید همــه علمــای
شــیعه بــا عبارتهــای رســایی از مقــام علمــی او تجلیــل کــرده و وی را بــه صفــت درســتی
و پا کــی و عظمــت ســتودهاند؛ 6دیگــر آنکــه بســیاری از محدثــان شــیعه ،اعتبــار و ارزش
خاصــی بــرای کمــال الدیــن قائــل بــوده و بســیاری از احادیــث آن را در کتابهــای خــود نقــل
8 7
کــرده و بــدان اســتناد جســتهاند .
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در احادیــث و تفاســیر ،آیــات فراوانــی مرتبــط بــا وجــود مقــدس امــام عصــر؟جع؟
برشــمرده شــده اســت کــه داللتهــای آنهــا یکســان نیســت ،بلکــه گاهــی تفســیر،
تأویــل ،تطبیــق (جــری) و… اســت و اعتبــار احادیــث تفســیری آنهــا نیــز یکســان
نیســت؛ باتوج هبــه اینکــه برخــی از ایــن روایــات تفســیری ،بهطــور صریــح مصداقــی از
آیــه را امــام مهــدی؟جع؟ معرفــی میکننــد و برخــی دیگــر بهصــورت تأویلــی و ضمنــی
بــه ایــن موضــوع اشــاره دارنــد ،در ایــن پژوهــش بــه بررســی هــر دو جهــت ایــن موضــوع
پرداختــه خواهــد شــد .محوریــت نقــل روایــات در ایــن زمینــه کتــاب کمــال الدیــن شــیخ
صــدوق اســت.
ش��یعیان معتقدند:منج��ی موعـ�ود ،آخری��ن ام��ام از سلس��له امام��ان اثناعشــری؟مهع؟
و از نس��ل و ذری��ه عل��ی ب��ن ابیطالبــ؟ع؟ و حضـ�رت فاطم��ه؟س؟ اس��ت .ب��ه اعتقـ�اد
ش��یعیان ،خداونـ�د در قرــآن کریـ�م بهطــور ضمنـ�ی بـ�ه موضــوع منجـ�ی و مسئــله مهدویـ�ت
اشاــره نم��وده اس��ت؛ ازجملـ�ه ادلـ�ه شیــعه در اثبــات ایـ�ن موضوــع ،روایاتـ�ی اسـ�ت کـ�ه
ذی��ل برخ��ی آی��ات قـ�رآن کری��م از معصوماــن؟مهع؟ نقلش��ده و در آنه��ا آیات��ی از قــرآن
کری��م ب��ه موضـ�وع مهدوی��ت ارتبـ�اط یافت��ه اس�تـ .در ای��ن میــان ،تعدــادی از روایـ�ات
تفسیــری بهطــور خــاص بهــ موضــوع مهدویـ�ت و منجـ�ی شیــعه داللـ�ت دارنـ�د و آیاتـ�ی نیـ�ز
بهطــور عمــوم بـ�ه ای��ن موضــوع اشاــره دارنـ�د و مصدــاق خاصـ�ی را منظــور ندارنـ�د .ازجملـ�ه
مهمتریـ�ن و معتبریـ�ن کتابهــای شیــعه کـ�ه آیــات مهدویـ�ت در آنهـ�ا تجلییافتـ�ه
کتـ�اب کماــل الدیـ�ن و تمــام النعمـ�ه نوشــته شــیخ صدــوق اســت؛ هــدف پژوهــش حاضــر
پاسـخگویی بهــ ای��ن پرس��ش اســت :تجلــی روایــات تفســیری مهدویــت در حــوزه تعییــن
مصــداق در کتــاب کمــال الدیــن صــدوق چگونــه اســت؟ در راســتای دســتیابی بــه ایــن
هــدف ،مقالــه حاضــر بــا نقــل قســمتهایی از روایــات تفســیری کمــال الدیــن صــدوق،
گونههــای روایــات تفســیری مهدویــت در ایــن کتــاب در حــوزه تعییــن مصــداق را مــورد
بررســی قــرار میدهــد.
پیشینۀ موضوع
پیرامــون بررســی آیــات و روایــات تفســیری مهدویــت ،آثــار مســتقلی نگاشتهشــده اســت؛
بهــای :آیــاتالکریــم فــی مــا نــزل فــی بقیــةاهلل فــی
برخــی از ایــن آثــار عبارتانــد از کتا 
األرضیــن ( :)1385اکبــری؛ بررســی تطبیقــی تفســیر آیــات مهدویــت و شخصیتشناســی
امــام مهــدی؟جع؟ از دیــدگاه فریقیــن ( :)1389نجــارزادگان؛ و مقالــه :آیــات مهدویــت در

قــرآن از منظــر احادیــث تفســیری ( :)1389رضایــی اصفهانــی؛ و نیــز در گونهشناســی روایــات
تفســیری مهدویــت مقاالتــی از دکتــر رضایــی اصفهانــی در فصلنامــه انتظــار موعــود ( 1385و
 )1388منتشــر شــده اســت .همچنیــن دربــاره کتابشناســی و جایــگاه شناســی کتــاب کمــال
الدیــن صــدوق آثــاری نگاشــته شــده اســت .ازجملــه کتــاب :بررســی توصیفــی و تحلیلــی کمــال
الدیــن و تمــام النعمــة اثــر شــیخ صــدوق ( :)1388رســتمی؛ و مقــاالت :روش شــیخ صــدوق
در کمــال الدیــن و تمــام النعمــة ( :)1392زرســازان؛ بررســی جایــگاه اهمیــت و اعتبارســنجی
کتــاب کمــال الدیــن و تمــام النعمــة ( :)1390آزادیّ ،امــا تاکنــون اثــر مســتقلی ب هصــورت کتــاب،
ً
پایاننامــه یــا مقالــه کــه صرفــا بــه بررســی آیــات مهدویــت و گون ههــای روایــات تفســیری
مهدویــت در کتــاب کمــال الدیــن در حــوزه مصداقیابــی پرداختــه باشــد ،مشــاهده نگردیــده
اســت .پژوهــش حاضــر بــا تمرکــز بــر کتابــی خــاص در حــوزه مهدویــت ،بــه مصداقیابــی روایــات
یپــردازد.
تفســیری ایــن کتــاب م 

پژوهشهــای گون هشــناختی در روایــات تفســیری نشــان میدهــد :روایــات تفســیری از
گونههایــی متنوعــی برخــوردار اســت؛ ماننــد روایــات تفســیری شــأن نــزول و ســبب نــزول،
بطــن و تأویــل ،اســتفاده از تمثیــل ،جــری و تطبیــق و . ...یکــی از گونههــای مهــم روایــات
تفســیری ،روایــات تعیینکننــده مصــداق اســت؛ در بخشــی از روایــات تفســیری بــرای
مفاهیــم عــام آیــات ،یــک یــا چنــد مصــداق محــدود خارجــی برشــمرده شــده اســت؛ 1از رهگــذر
ایــن مصادیــق ،مفاهیــم و مقاصـ ِـد نهفتهشــده در آیــات بــرای مخاطــب روشنشــده و فهــم
یگــردد و بــا دقــت در ایــن مصادیــق بهنوعــی تعمیــم دربــاره
آیــات تــا حــدودی میســر م 
مفاهیــم هســت.
قــرآن کتــاب هدایــت و همگانــی بــوده و بــه افــراد خــاص و یــا عصــر و دورهای معیــن
اختصــاص نــدارد ،لــذا بایــد در همــه دورههــا و ســدهها نقــش هدایتــی خویــش را ایفــا نمــوده
و آیــات آن بــر مصادیــق و مــوارد مختلــف در اوضــاع و شــرایط گوناگــون هــر دوره قابــل
تطبیــق اســت ،چرا کــه معــارف بلنــد و قوانیــن آن حقیقتهایــی هســتند کــه اختصــاص بــه
2
دوران خــاص و افــراد ویــژهای نــدارد.
معصومــان؟مهع؟ بــا هــدف جاریســاختن آیــات قــرآن در زمــان خویــش ،بــه بیــان
 .1رابطه متقابل کتاب و سنت ،ص .448
 .2اعتبار و کاربرد روایات تفسیری ،ص .69

بازشناسی روایات تفسیری کتاب کمال الدین ...

مصادیق روایی منطبق بر امام مهدی؟جع؟
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مصادیــق آیــات پرداختهانــد .بــا بررســی ایــن مصادیــق میتــوان بــه الگــوی کاملتــری
از گونهشناســی روایــات تفســیری در تفســیر قــرآن دس ـتیافت .بهدلیــل همیــن رویکــرد
خــاص ،بســیاری از روایاتــی کــه در تفاســیر روایــی آمــده و از آن بهعنــوان «روایــات
تفســیری» یادشــده ،تفســیر آیــه نیســت؛ زیــرا تفســیر بــه معنــای بیــان معانــی الفــاظ و
شتــر آن احادیــث از ایــن قبیــل نیســت؛ بلکــه در پــی
جملههــای قرآنــی اســت و بی 
تطبیــق آیــه بــر برخــی مصادیــق و در مــوارد فراوانــی ،تطبیــق بــر بارزتریــن مصــداق آن
اســت؛ 1اینگونــه روایــات ،هرگــز گســتره شــمول و عمــوم معنــای آیــه را محــدود نمیکنــد
و بیــان مصــداق تــام یــا یــک مصــداق ،مصادیــق دیگــر را نفــی نمیکنــد و دســت مفســر را
در تطبیــق آیــه بــر ســایر مصادیــق آن نمیبنــدد؛ بلکــه آیــه دارای معنایــی عــام اســت و
2
همچنــان بــه عمــوم خــود باقــی اســت.
گرچــه روايــات تطبيقــى ،تفســير نیســت؛ ولــى نشــاندادن مصــداق بــراى آيــات،
بــه ّ
مفســر كمــك مىكنــد و راه را بــراى ارائــه معانــى کلــی بــر او همــوار خواهــد ســاخت،
چــه اينكــه بررســى ويژگىهــاى مصاديــق ارائهشــده و ارزيابــى و تحليــل آن در كشــف
3
معانــى آيــات مؤثــر خواهــد بــود.
انواع مصداقیابی در روایات
مصادیــق در روایــات تطبیقــی را مــی تــوان بــه دو گونــه تقســیم نمــود :مصادیــق ظاهــری
و مصادیــق باطنی.
مصــداق ظاهــری آن اســت کــه در آیــه یــک معنــای عــام و یــا مطلقــی آمــده اســت و
روایــات بــرای آن ،مصادیــق خارجــی را مشــخص میســازد.
مصــداق باطنــی آن اســت کــه آیــه قــرآن عــام و یــا مطلــق نیســت ،یــک امــر حقیقــی را
بیــان میکنــد و باطــن و تأویــل ایــن حقیقــت را امــام میدانــد؛ البتــه در هــر دو صــورت در
روایــات مصداقیابــی صورتگرفتــه اســت.
از طــرف دیگــر در روایــات مهدویتــی کــه در کتــاب کمــال الدیــن و تمــام النعمــه آمــده
اســت بــه صورتهــای مختلــف دیگــری نیــز مصداقیابــی شــده اســت.
مصادیق منحصر
 .1تفسیر تسنیم ،ج  ،1ص .167
 .2همان ،ص .168
 .3آسیبشناسی و روششناسی تفسیر معصومان؟مهع؟ ،ص .170

گاهــی در روایــات بهصــورت صریــح مقصــود از آیــه امــام زمــان؟جع؟ معرفیشــده اســت
و در ایــن مصــداق کســی دیگــر در کنــار امــام زمــان؟جع؟ مــراد آیــه نیســت کــه ایــن خــود
دو نــوع اســت یــا ب هصــورت ظاهــری یعنــی در روایــات بهصــورت ظاهــری بیانشــده امــام
زمــان؟جع؟ مــراد آیــه اســت.
نــوع دیگــر ایــن روایــات مصادیــق منحصــر ،اینگونــه هســت کــه میگویــد :باطــن و
ً
تأویــل آیــات مــرادش امــام زمــان؟جع؟ اســت یعنــی منحصــرا از امــام زمــان؟جع؟ نــام
میبــرد ،ولــی تصریــح میکنــد کــه امــام زمــان مصــداق باطنــی آیــه اســت و نــه مصــداق
ظاهــری آن.
مصادیق مشترک

نخست :مصداق مشترک میان امام مهدی؟جع؟ و اهلبیت؟مهع؟
در روایــات تفســیری کمــال الدیــن ،میتــوان احادیثــی را یافــت کــه طــی آنهــا ،امــام مهــدی
؟جع؟ در مصــداق برخــی آیــات قــرآن بــا معصومــان؟مهع؟ مشــترک اســت ،ابنبابویــه در
کتــاب کمــال الدیــن ،ذیــل برخــی آیــات قــرآن ،مصادیــق آن را امامــان دوازدهگانــه شــیعه
معرفــی میکنــد کــه ازجملــه آنــان امــام مهــدی؟جع؟ اســت.
 .1.1مصداق امام

ً َ
َْ ْ َ ُُ َ
ُ َ َّ
َ َ َ َّ ُ َّ َ ّ
اس ِإماما قال َو
لن
ل
ك
ل
جاع
ن
َو ِإ ِذ ابتىل ِإب
ِ
ِ
راهمي َر ّبه ِبك ِل ٍ
مات فأتهن قال ِإ ِ
ِ
َ
ُ
َ
ُ
ّ
يت قال ال َينال َع ْه ِدي الظ ِالني؛ 1و (به ياد آر) هنگامیکه خدا ابراهمي
ِم ْن ذ ّ ِر َّي 
را به امورى امتحان فرمود و او مهه را بهجای آورد ،خدا به او گفت :من تو
را به پيشواىي خلق برگز يمن ،ابراهمي عرض كرد :به فرزندان من چه؟ فرمود:

اگر شايسته باشند مىدهم ،ز يرا) عهد من به مردم ستمكار خنواهد رسيد.

روایتــی از امــام صــادق؟ع؟ نقــل شــده کــه حضــرت مصــداق «کلمــات» در آیــه مذکــور
 .1بقره.124 :
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یعنــی مصــداق آیــه منحصــر در امــام زمــان؟جع؟ نیســت ،بلکــه در تعییــن مصــداق امــام
زمــان؟جع؟ و ســایر معصومــان؟مهع؟ و گاهــی امــام زمــان و اصحــاب ایشــان و گاهــی در
حــوزه مهدویــت مصداقیابــی شــده اســت کــه در ادامــه تفصیــل مطالــب تبییــن میشــود:

153

َ ََ

را اصحــاب کســاء معرفــی میکننــد و در ادامــه ،مــراد از کلمــه «فأ َّت ُه َّــن» را امامــان
دوازدهگانــه معرفــی میکنــد کــه آنــان را بــه قائــم؟جع؟ تمــام مىكنــد كــه ُنــه امــام آنــان
1
از فرزنــدان حســين؟ع؟ خواهنــد بــود.
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منظــور از واژه امــام در ایــن آیــه همــان امامتــی اســت کــه خداونــد بــه حضــرت
ابراهیــم ؟ع؟ پــس از نبــوت و پــس از امتحانــات و آزمایشهــای ســخت بــه آن نائــل
گردیدنــد؛ پــس از دعــای حضــرت ابراهیــم ؟ع؟ مبنــی بــر بــه ارثرســیدن امامــت بــه
فرزنــدان حضــرت ابراهیــم ؟ع؟  ،دعــای حضــرت بــه اجابــت رســید و امامــت از طریــق
ذریــه پــاک ایشــان اســتمرار یافــت؛ قابــل ّ
توجــه آنکــه عهــد امامــت شــامل ظالمــان
یگــردد؛ مقــام امامــت بعــد از قرنهــا بــه پیامبــر اکــرم ؟لص؟ رســید و ایشــان نیــز
نم 
بــه امــر خداونــد حضــرت علــی ؟ع؟ را جانشــین خــود معرفــی کردنــد و پــس از ایشــان،
فرزنــدان امــام علــی ؟ع؟ نیــز تــا روز قیامــت عهــدهدار امامــت هســتند کــه آخریــن ایشــان
امــام عصــر؟جع؟ اســت .شــاهدی دیگــر در مصــداق ّ
«فاتم ّ
هــن» ،روایتــی از تفســیر
عیاشــی اســت کــه در آن ،مــراد از ایــن واژه ،اســتمرار نســل امامــت بعــد از ابراهیــم ؟ع؟
2
در ذریــه پیامبــر اســام ؟لص؟ عنوانشــده اســت.
 .2.1مصداق صادقین

َ َ
َ َ ُ ُ َ َ َّ
َُ
الص ِاد َ
يا أ ُّ َيا ّال َ
قني؛ 3اى كساىن كه اميان
ذين َآم ُنوا ّاتقوا اهَّلل و كونوا مع

آوردهايد! از (خمالفت فرمان) خدا بپرهيز يد و با صادقان باشيد!

ن قیــس هاللــی
م بـ 
ابنبابویــه در کمــال الدیــن پیرامــون ایــن آیــه روایتــی از ســلی 
نقــل میکنــد کــه امــام علــی ؟ع؟ ایــن آیــه شــریفه را یکــی از نشــانههای فضیلــت
اهلبیــت؟مهع؟ عنــوان م ـیدارد و کالم خویــش را مســتند بــه رســول خــدا ؟لص؟
مینمایــد کــه فرمودنــد:
مأموران كه در اين آيه به آنان فرمان دادهشده است عموم مؤمنان
هستندّ ،اما صادقان آن در خصوص برادرم عیل و اوصياى پس از او

 .1کمالالدین ،ج  ،2ص .358
 .2تفسیر عیاشی ،ج  ،1ص .57
 .3توبه .119:

تا روز قيامت است.

1

در روایــت مذکــور ،مصــداق «صادقیــن» بــه معصومــان؟مهع؟ تــا روز قیامــت تعمیــم
دادهشــده کــه آخریــن ایشــان قائــم؟جع؟ اســت .مشــابه ایــن مصداق تفســیری در بســیاری
از روایــات شــیعه عنوانشــده اســت؛ بهعنــوان مثــال در کتــاب «عوالمالعلــوم» ،طــی نقــل
روایتــی از امــام رضــا ؟ع؟  ،مصــداق «صادقیــن» ،حضــرت علــی ؟ع؟ و حضــرت فاطمــه؟س؟
2
امام حســن ؟ع؟ و امام حســین ؟ع؟ و ذریه پاک ایشــان تا روز قیامت معرفیشــده اســت.
عالمــه طباطبایــی نیــز در تفسیرشــان ،تطبیــق «صادقیــن» بــه امامــان ؟مهع؟ را مصداقــی
از آیــه شــریفه  119توبــهعنــوان میدارنــد و ایــن موضــوع را مســتند بــه روایــات زیــادی از
3
معصومــان؟مهع؟ میکننــد.
 .3.1مصداق اولی األمر

كه اميان آوردهايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولواألمر

[اوصياى پيامبر] را.

ایــن آیــه بــه «اولیاألمــر» مشــهور اســت؛ در کتــاب کمــال الدیــن ،از جابــر بــن عبــد
تشــده کــه پیامبــر ؟لص؟ مصــداق «اولیاالمــر» در ایــن آیــه را امامــان
اهلل انصــاری روای 
کتــک ایشــان را نامبــرده و معرفــی مینمایــد؛ ازجملــه
دوازدهگانــه شــیعه عنــوان نمــوده و ت 
در قســمتی از روایــت از حضــرت حجــت ؟جع؟ اینگونــه یــاد میکنــد:
پــس از او همنــام و همكنيــه مــن ّ
حجــة اهَّلل در زمينــش و ّ
بقيــة اهَّلل در بيــن عبــادش،
فرزنــد حســن بــن علــی ّ
ائمــه مســلمين خواهــد بــود ،او كســى اســت كــه خــداى تعالــى مشــرق
و مغــرب زميــن را بــه دســت او بگشــايد ،او كســى اســت كــه از شــيعيان و اوليائــش غايــب
شــود ،غيبتــى كــه بــر عقيــده بــه امامــت او باقــى نمانــد مگــر كســى كــه خداونــد قلبــش را بــه
5
ايمــان امتحــان كــرده اســت.
بــرای امــام مهــدی ؟جع؟ در ایــن روایــت ویژگیهایــی مطر حشــده کــه منحصــر
 .1کمالالدین ،ج  ،2ص .278
 .2عوالم العلوم و المعارف واألحوال من اآليات و األخبار و األقوال ،ج  ،11ص .109
 .3المیزان ،ج  ،9ص .556
 .4نساء. 59 :
 .5کمالالدین ،ج  ،1ص .49

بازشناسی روایات تفسیری کتاب کمال الدین ...

َ ُ
َ
َ
َ َ
َْ
ُ
ين َآم ُنوا أ ِط ُيعوا َ
يا أ ُّ َيا ّال ِذ َ
اهَّلل َو أ ِط ُيعوا َّالر ُسول َو أ ِول ال ْم ِر ِم ْنك ْم؛ 4اى كساىن
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بــه ایشــان اســت؛ ازجملــه بــه غیبــت و ظهــور ایشــان و حوادثــی کــه پــس از ظهــور رخ
میدهــد ،اشارهشــده اســت .طبــق صریــح روایــت ،امــام عصــر ؟جع؟ بهعنــوان یکــی از
مصادیــق «اولیاالمــر» معرفــیشــدهاند .ایــن تصریــح در منابــع دیگــر روایــی شــیعه نیــز
نقــل گردیــده اســت .بهعنواننمونــه کلینــی در کافــی در تعییــن مصادیــق «اولیاالمــر»،
طــی نقــل روایتــی از امــام رضــا ؟ع؟  ،تکتــک امامــان؟مهع؟ را نــام میبــردّ 1،امــا ذکــر ایــن
نکتــه ضــروری اســت کــه پرداختــن بهتفصیــل پیرامــون ویژگیهــای حضــرت ،در تبییــن
یکــی از مصادیــق «اولیاالمــر» ،تنهــا طــی روایــت مذکــور از کمــال الدیــن نقلشــده اســت.
 .4.1مصداق اولو االرحام

َ
ال ْؤ ِم َ
َّ ُ ْ
ىل ب ْ ُ
نني
الن ِ ّب أو َ  ِ
َب ْع ُض ُه ْم أ ْو  َ ْ
ض
ىل ِببع ٍ
خودشان سزاوارتر است؛ و مهسران او مادران آنان [مؤمنان] حمسوب
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ُ
ُ
َ
َ
َ
ِم ْن أ ْن ُف ِسه ْم َو أ ْز ُ
هات ْم َو أ ُولوا ْال ْ
واج ُه أ َّم ُ ُ
حام
ر
ِ
ِ
اهَّلل...؛ 2پيامبر نسبت به مؤمنان از
تاب ِ
يف ِك ِ

مىشوند؛ و خو يشاوندان نسبت به يكديگر از مؤمنان و مهاجران در آچنه
خدا ّ
مقرر داشته اوىل هستند.

ابنبابویــه در «کمــال الدیــن» پیرامــون ایــن آیــه روایتــی از ســلیم بــن قیــس بــه نقــل
از ابــوذر ،مقــداد و ســلمان نقــل نمــوده اســت؛ بنابــر ایــن روایــت نبــی ا کــرم؟لص؟ خــود
َ
َّ َ
را مصــداق گــزاره قرآنــی «النـ ُّ
ال ْؤ ِمنـ َ
ـي أ ْو ىل ب ْ ُ
ـن ِمـ ْـن أ ْن ُف ِسـ ِـه ْم» معرفــی میکننــد و ســپس
ِ
ِ
3
معنــای «اولــی بالمؤمنیــن مــن أنفســهم» را بــه دوازده امــام شــیعه توســعه میدهنــد؛
خاطرنشــان میگــردد در روایــات دیگــری از منابــع حدیثــی شــیعه ،بــه اســتمرار امامــت از
4
نســل امــام حســین ؟ع؟  ،ذیــل ایــن آیــه شــریفه تأ کیــد شــده اســت.
 .5.1مصداق کلمه باقیه
َ
َ َ ً
باق َي ًة يف َع ِقب ِه َل َع ّل ُه ْم َي ْرج ُع َ
ون؛ 5و خدا اين خداپرسیت را
َو َج َعلها ك ِل َمة ِ
ِ
ِ
در مهه ّ
ذر يۀ او تا قيامت كلمه باىق گردانيد ،باشد كه (مهه فرزندانش به
خداى يكتا) رجوع كنند.
 .1الکافی ،ج  ،1ص .278
 .2احزاب.6:
 .3کمالالدین ،ج  ،2ص .270
 .4الکافی ،ج  ،1ص 834؛ عللالشرایع ،ج  ،1ص  206و .207
 .5زخرف.28:

در روایتــی از کمــال الدیــن ،امــام ســجاد ؟ع؟ ایــن آیــه را در فضیلــت اهلبیــت؟مهع؟
میدانــد و امامــت را در نســل امــام حســین ؟ع؟ و امــری ابــدی معرفــی میکنــد و درنهایــت
بــه غیبــت صغــرا و کبــرا امــام عصــر؟جع؟ اشــاره مینمایــد 1.روایــت دیگــری در ایــن زمینــه
از امــام صــادق ؟ع؟ نقلشــده اســت کــه حضــرت مصــداق ایــن آیــه را امامــت و آن را جــاری
تــا روز قیامــت دانســتهاند؛ حضــرت در ادامــه روایــت ،اســتمرار نســل امامــت در فرزنــدان
امــام حســین ؟ع؟ را از حکمتهــای الهــی دانســتند و بــه اســتمرار نبــوت در نســل هــارون نــه
موســی ؟ع؟ تشــبیه نمودنــد 2.خاطــر نشــان میگــردد ایــن مصــداق از آیــه شــریفه در روایــات
دیگــری از منابــع شــیعه نیــز نقــل گردیــده اســت .بهعنواننمونــه در کتــاب معانیاألخبــار
لشــده کــه حضــرت «کلمــه باقیــۀ» را امامــت میداننــد
شــیخ صــدوق ،از امــام صــادق ؟ع؟ نق 
3
کــه خداونــد در نســل امــام حســین ؟ع؟ تــا قیامــت پایــدار ســاخت.
دوم :مصداق مشترک میان امام مهدی ؟جع؟ با اصحاب ایشان

 .1.2مصداق «غیب»
َّ

ْ

يــن ُي ْؤ ِم ُن َ
«ال ِذ َ
ــون ِبال َغ ْيــب 4»...مصــداق «غیــب» امــام مهــدی؟جع؟ عنوانشــده و
«مؤمنــان بــه غیــب» اصحــاب و یــاران ایشــان معرفیشــدهاند:
داوود بن کثیر ر یق به نقل از امام صادق ؟ع؟ روایت میکند که در تفسیر این
َّ َ ُ ْ ُ َ ْ
ون ِبال َغ ْيب» فرمودند :آنکساین که اقرار به
قول خدای تعایل؛«ال ِذين يؤ ِمن
5
قیام قامئ؟جع؟ کنند که آن حق است.

ایــن روایــت تفســیری در منابــع دیگــری از امامیــه نیــز نقلشــده اســت .بهعنواننمونــه
 .1کمالالدین ،ج  ،1ص .323
 .2همان ،ج  ،2ص  358و .359
 .3معانیاألخبار ،ص  131و .132
 .4بقره.3:
 .5کمالالدین ،ج  ،2ص .15

بازشناسی روایات تفسیری کتاب کمال الدین ...

برخــی روایــات تفســیری کمــال الدیــن ،مصــداق برخــی آیــات کالم وحــی را مشــترک میــان
امــام عصــر؟جع؟ و یــاران ایشــان عنــوان میدارنــد .الزم بــه ذکــر اســت ایــن روایــات ناظــر بــه
وقایــع پــس از ظهــور حضــرت؟جع؟ اســت.
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در روایتــی از کتــاب معانیاألخبــار ،امــام صــادق ؟ع؟ « ،ایمــان بــه غیــب» را اقــرار بــه
1
قیــام قائــم؟جع؟ و حقدانســتن آن معرفــی میکننــد.
ایــن مصــداق از «غیــب» در برخــی تفاســیر شــیعه نیــز مطر حشــده و ایمــان بــه
غیــب ،یــا اقــرار بــه قیــام «قائــم» ،بهعنــوان یکــی از مصادیــق تفســیری آیــه شــریفه
عنوانشــده اســت؛ ایــن دیــدگاه تفســیری برخاســته از روایــات تفســیری امامیــه ذیــل
آیــه ســوم ســورۀ بقــره اســت .صاحــب تفســیر «روضالجنــان» ،مــراد از «غیــب» ذیــل آیــه
شــریفه را مهــدی ّامــت؟جع؟ میدانــد و ایــن رأی را منتســب بــه اخبــار اهلالبیــت؟مهع؟
مینمایــد 2.مــکارم شــیرازی نیــز در تفســیرش ،مصادیــق «غیــب» را نامحــدود میدانــد
و ازجملــه آنهــا را وجــود امــام عصــر؟جع؟ معرفــی میکنــد و حضــرت را بــه ایــن دلیــل
مصداقــی از «غیــب» میدانــد کــه هماکنــون زنــده اســتّ ،امــا از دیــدگان مخفــی اســت؛
3
وی مســتندات ایــن دیــدگاه را روایــات تفســیری امامیــه عنــوان م ـیدارد.
ً
 .2.2مصداق جمیعا
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تعــداد خــاص اصحــاب امــام زمــان؟جع؟ در روایــات فــراوان ذکرشــده اســت ،ازجملــه در
روایــت تفســیری ذیــل آیــه  148ســوره بقــره میفرمایــد:
َ ُ ُ ْ
َ
ُُ ُ َ ً
يعا إ َّن َ
أ ْي َن ما تكونوا َ
ش ٍء َق ٌ
اهَّلل َعىل ُك ّل َ ْ
دير؛ 4هرکجا
ج
اهَّلل
م
ك
ب
ت
أ
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
که باشید مهه مشارا خداوند خواهد آورد و حمققا خداوند بر مههچیز
تواناست.

شــیخ صــدوق؟هر؟ ایــن آیــه را بــا موضــوع اجتمــاع اصحــاب قائــم؟جع؟ در
ً
آخرالزمــان مرتبــط میســازد .در ایــن روایــت نســبتا طوالنــی کــه عبدالعظیــم حســنی از
لکــرده اســت ،امــام جــواد؟ع؟ ،والدت قائــم؟جع؟ را پوشــیده بــر
امــام جــواد ؟ع؟ نق 
مــردم میدانــد و بــردن نــام ایشــان را حــرام اعــام میکنــد و در ادامــه حضــرت را همنــام
و همکنیــه رســول خــدا ؟لص؟ معرفــی میکنــد و اصحــاب ایشــان را ماننــد اصحــاب
رســول خــدا ؟لص؟ در جنــگ بــدر 313 ،نفــر عنــوان م ـیدارد کــه در هنــگام ظهــور ،از
دورتریــن نقــاط جهــان گــرد او میآینــد؛ امــام جــواد؟ع؟ ایــن کالم را مســتند بــه آیــه 148

 .1معانیاالخبار ،ص .74
 .2روضالجنان ،ج  ،1ص .104
 .3تفسیر نمونه ،ج  ،1ص .72
 .4بقره.148:

ســوره بقــره بیــان میکنــد.
همچنیــن در روایتــی دیگــر از امــام علیبنالحســین ؟ع؟ نقــل میکنــد کــه فرمودنــد:
«گمشــدگان گروهــی هســتند کــه از بسترهایشــان گــم میشــوند و صبــح در مکــه خواهنــد
بــود»؛ در ادامــه حضــرت ایــن ســخن را مســتند بــه آیــه شــریفه  148ســوره بقــره مینماینــد و
آیــه را در شــأن اصحــاب قائــم؟جع؟ عنــوان میکننــد.
روایــات دیگــری نیــز در ایــن زمینــه در منابــع امامیــه نقلشــده اســت؛ بهعنوانمثــال در
کتــاب الکافــی ،روایتــی از امــام باقــر ؟ع؟ ذیــل آیــه  148ســوره بقــره نقلشــده کــه حضــرت
مصداقــی از آیــه را اجتمــاع طرفــداران و اصحــاب قائــم؟جع؟ معرفــی میکننــد و تعــداد
ایشــان را  313نفــر عنــوان میدارنــد و در ادامــه میفرماینــد« :بــه خــدا ســوگند ايشــان همــان
2
ّامــت معــدودهاى هســتند كــه در يــك ســاعت گــرد آينــد چونــان پارههــاى ابــر پاييــز».
ایــن روایــات تفســیری ،در تعییــن یکــی از مصادیــق آیــه ،بــر رأی تفســیری برخــی
مفســران تأثیــر گذاشــته اســت .بهعنوانمثــال ،طبرســی در مجمعالبیــان ذیــل آیــه شــریفه
 148بقــره ،یکــی از مصادیــق آیــه را اصحــاب قائــم؟جع؟ معرفــی میکنــد و ایــن دیــدگاه را
3
مســتند بــه اخبــار معصومــان؟مهع؟ مینمایــد.
1

برخــی روایــات تفســیری کمــال الدیــن درصــدد تعییــن مصــداق ظاهــری برخــی آیــات قــرآن
کریــم اســت .بدیــن معنــا کــه ایــن احادیــث تفســیری ،بهصــورت انحصــاری مصــداق برخــی
آیــات کالم وحــی را امــام مهــدی؟جع؟ معرفــی میکننــد؛ صریــح میفرمایــد :مقصــود امــام
زمــان؟جع؟ اســت ،پــس در اینجــا مقصــود از مصــداق ظاهــری فقــط در مقابــل مصــداق
باطنــی نیســت ،بلکــه هــم مقابــل مصــداق باطنــی اســت وهــم مقابــل مصادیــق مشــترک.
 .1.3مصداق بقیۀ اهلل
در روایتــی از کمــال الدیــن در حــوزه مهدویــت از امــام باقــر ؟ع؟  ،پسازآنکــه نشــانههای
اصلــی و فرعــی ظهــور قائــم؟جع؟ نامبــرده میشــود ،بــه ظهــور حضــرت بشــارت داده شــده
اســت و حضــرت مصــداق «بقی ـهاهلل» کــه در آیــه  86ســوره هــود معرفــی میشــود:
 .1کمالالدین ،ج  ،2ص .378
 .2الکافی ،ج ،8ص  ،313ص .487
 .3مجمعالبیان ،ذیل آیه.
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...در اين هنگام است كه قامئ ما خروج میكند و چون ظهور كند به
خانه كعبه تكيه زده و 313مرد به گرد او اجتماع میكنند و اولنی سخن
َ َ ُ
ُ
َ
اهَّلل خ ْي ٌر لك ْم ِإ ْن ك ْن ُ ْت ُم ْؤ ِم ِن َني» 1سپس
او اين آيه قرآن است«َ :ب ِق ّي ُت ِ
بقية اهَّلل در زمني و ممن خليفه خداوند و ّ
مىگو يد :ممن ّ
حجت او بر مشا و
السالم عليك يا ّ
هر درود فرستندهاى به او چنني سالم گو يدّ :
بقية اهَّلل
يف ارض ه و چون براى بيعت ده هزار مرد به گرد او اجتماع كنند خروج
خواهد كرد؛ و در زمني هيچ معبودى جز اهَّلل تعاىل نباشد و در صمن و وثن
و غيره آن آتش درافتد و بسوزند و آن پس از غيبىت طوالىن است تا خدا
بداند چه كىس در دوران غيبت از او اطاعت كرده و بدو اميان مىآورد.
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2

طبــق ایــن روایــت ،امــام عصــر؟جع؟ نعمتــی اســت کــه خداونــد بــرای بشــر بــه یــادگار
گذاشــته و پــس از گذشــت غیبتــی طوالنــی زمانــی کــه زمیــن را ظلــم و جــور در برگرفتــه
عامــل نجــات بشــر خواهــد شــد .در ایــن روایــت ،حضــرت مصــداق ظاهــری و خارجــی
آیــه شــریفه  86ســوره هــود معرفیشــده اســت .مشــابه ایــن مضمــون در روایــات دیگــری
از منابــع امامیــه نیــز نقلشــده اســت .بهعنوانمثــال کلینــی از امــام صــادق ؟ع؟ روایــت
نمــوده کــه فرمــود بــر قائــم؟جع؟ اینگونــه ســام دهیــد« :الســام عليــك يــا بقيــة اهَّلل»؛
3
ســپس بــه آیــه شــریفه  86ســوره هــود اســتناد نمودنــد.
 .2.3مصداق یوم الوقت المعلوم
در روایتـ�ی امــام رض�اـ؟ع؟ منتهــای زم��ان خداون��د بهــ ابلی��س برــای اغوــای بش��ر را روز
َْ ُ
ْ ْ
4
ال ْعلــوم»
ــت
ظهــور حضــرت حجــت؟جع؟ بیــان میکننــد و آن را مصــداق « َي ْــو ِم ال َوق ِ
میداننــد؛ روایــت کتــاب کمــال الدیــن بدیــن شــرح اســت:
حسنی بن خالد میگو ید :امام رضا ؟ع؟ فرمود :کیس که ورع نداشته
باشد ،دین ندارد و کیس که تقیه نداشته باشد ،امیان ندارد .گرامیتر ین
مشا نزد پروردگار کیس است که بیشتر به تقیه عمل کند .گفتند :ای
فرزند رسول خدا! تا چه زماین؟ فرمود :تا روز وقت معلوم که روز خروج
قامئ ما اهلالبیت؟مهع؟ است...

5

 .1هود.86:
 .2کمالالدین ،ج  ،2ص .605-603
 .3الکافی ،ج  ،2ص .409
 .4حجر.38-37:
 .5کمالالدین ،ج  ،2ص .61

ایــن روایــت را صاحبــان کتــاب کش ـفالغمة 1و تفســیر نورالثقلیــن ،2نیــز از کمــال الدیــن
صــدوق نقــل کردهانــد .نقــل ایــن روایــت را از امــام رضــا ؟ع؟ جوینــی شــافعی از علمــای
3
مشــهور اهــل ســنت قــرن هفتــم در کتــاب فرائدالســمطین نیــز نقــل کــرده اســت.
بنابــر تصریــح روایــت ،روز معلــوم ،روز خــروج قائــم اهلالبیــت؟ع؟ عنوانشــده و در
ای��ن روز حکومـ�ت جهـ�ان بـ�ه دسـ�ت صالحـ�ان میرسـ�د و وعـ�ده خداونـ�د کـ�ه میفرمایـ�د:
ّ ْ َ َّ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َّ
َ ََ ْ َ َ ْ َ
َّ ُ
الص ِل ُحــون؛ 4در «زبــور» بعــد از
ـادى
الذكـ ِـر أن الرض ي ِرثــا ِعبـ ِ
ـور ِمــن َب ْعـ ِـد ِ
و لقــد كتبنــا ِىف الز بـ ِ
ذكــر (تــورات) نوشــتيم« :بنــدگان شايســتهام وارث (حكومــت) زميــن خواهنــد شــد!» محقــق
شــده و جامع ـهی بشــری طعــم شــیرین عدالــت و حکومــت صالــح ولــی معصــوم ؟ع؟ را
ُ ُ َ َ َ َ َ َّ
َ
ذيــن ْاس ُــت ْض ِع ُفوا ف ْال ْ
َ
خواهــد چشــید 5و نظـ�ر بـ�ه آیـ�ه شـ�ریفهَ « :و نر يــد أ ْن ُن ّ
ض
ر
ال
ــن عــى
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ً َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ
وارثــن؛ 6مــا مىخواهيــم بــر مســتضعفان زميــن ّمنــت نهيــم و
ال
و نعلهــم أ ِئــة و نعلهــم ِ
آنــان را پيشــوايان و وارثــان روى زميــن قــرار دهيــم!» مســتضعفان جهــان بــا ظهــور حضــرت
ّ
7
حجــت؟جع؟ وارثــان زمیــن خواهنــد گشــت.
یکــی از مهمتریــن روشهــای تفســیری ،تفســیر باطنــی قــرآن کریــم اســت کــه گاه از آن
بــه تفســیر اشــاری ،رمــزی و شــهودی نیــز یــاد میشــود 8.معیــار و مــاک چنیــن تفســیری
ً
اعتقــادات شــیعی اســت کــه مقاصــد قرآن صرفــا در معنای ظاهری الفاظ خالصه نمیشــوند،
بلکــه مقاصــد عمیقتــری در ورای ظاهــر الفــاظ نهفتهانــد و باطــن قــرآن هی ـچگاه ظاهــر آن
9
را باطــل نمیکنــد .بلکــه بــه معنــای روحــی اســت کــه جســم خــود را حیــات میبخشــد.
تفســیر باطنــی گاه درصــدد بیــان تطبیــق آیــه بــا مفهــوم باطنــی و در برخــی مــوارد نیــز درصــدد
بیــان مصــداق باطنــی اســت.
 .1کشفالغمةفیمعرفةاألئمة ،ج  ،12ص .524
 .2تفسیر نورالثقلین ،ج  ،4ص .47
 .3فرائدالسمطینفیفضائلالمرتضیوالبتولوالسبطینواألئمةمنذریتهم؟مهع؟ ،ج  ،2صص -336
.337
 .4انبیاء.105 :
 .5تفسیر القمی ،ج  ،2ص 77؛ مجمعالبیان فی تفسیرالقرآن ،ج  ،16ص 172؛ تأویلاآلیاتالظاهرۀ،
ص .326
 .6قصص.5:
 .7الغیبة ،ص 113؛ روضالجنان و روحالجنان فی تفسیر القرآن ،ج  ،15ص 95؛ تفسیر نورالثقلین ،ج
 ،4ص .109
. 8رابطه متقابل کتاب و سنت ،ص .491
 .9شیعه در اسالم ،ص .78
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برخــی روایــات تفســیری مهدویــت در کمــال الدیــن ،درصــدد بیــان مصــداق باطنــی
برخــی آیــات قــرآن کریــم اســت و مصــداق ایــن آیــات را ناظــر بــه امــام عصــر؟جع؟ معرفی
میکنــد .ایــن روایــات تفســیری بهصــورت تأویلــی تنهــا مصــداق برخــی آیــات کالم وحــی
را امــام مهــدی؟جع؟ میداننــد.
 .1.4مصداق باطنی نفخ صور
در روایت��ی تفس��یری از کم�اـل الدی��ن ،موضــوع نفــخ صــور اول ،بــا ظهــور مرتبــط شــده
َّ ُ
َ ُ َ
ـور؛ و آنگاهکــه در
اســت .توضیــح آنکــه ذیــل آیــه هشــتم ســوره مدثــر« :فـ ِـإذا ن ِقــر ِفــي الناقـ ِ
صــور دمیــده شــود ،».روایتــی مرتبــط بــا ظهــور حضــرت نقــل گردیــده اســت .ایــن روایــت
بــه شــرح زیــر اســت:
ّ
مفضل بن عمر گو يد :از امام صادق؟ع؟ از تفسير جابر پرسيدم ،فرمود:
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آن را بر سفهیان خنوان كه آن را ضايع كنند ،آيا در كتاب خداى تعاىل
َ
َّ ُ
ور»؟ كه از ما امامى هنان است و چون
ى «ف ِإذا ُن ِق َر ِ 
خنواندها 
ف الناق ِ
خداى تعاىل خبواهد او را ظاهر سازد ،قلبش را حتت تأثير قرار دهد و او
ظاهر شود و به دستورات خداى تعاىل فرمان دهد.

1

مقصــود حضــرت از امــام ،وجــود امــام عصــر؟جع؟ اســت کــه پــس از غیبــت طوالنــی
بهفرمــان الهــی ظهــور مییابــد و احــکام الهــی را اجــرا میکنــد .پــس روایــت بهصراحــت
درصــدد بیــان تأویــل و یــا مصــداق باطنــی آیــه شــریفه اســت و آن را مرتبــط بــا ظهــور امــام
مهــدی؟جع؟ میدانــد.
 .2.4مصداق باطنی طلوع ستاره
در روایتــی از کتــاب کمــال الدیــن ،بــه علــت طوالنیبــودن زمــان غیبــت امــام
دوازدهــم؟جع؟ ،غیبــت ایشــان بــه آیــات  15و  16ســوره تکویــر تشــبیه شــده اســت؛
چرا کــه در ایــن آیــات ،از ســتارگانی یادشــده اســت کــه غایــب میشــوند و بازمیگردنــد:
ْ ُ َّ
َ ُْ ُ ُْ
ال َّنــس* ْ َ
ـس؛ ســوگند بــه ســتارگان بازگردنــده .ســيركننده غايــب
ـ
ن
ك
ال
ـوار
ـ
ال
«فــا أق ِســم ِب
ِ
ِ
ِ
شــونده» در کتــاب کمــال الدیــن ،روایتــی از امــام باقــر ؟ع؟ مرتبــط بــا مهدویــت بــه شــرح
زیــر نقلشــده اســت:
 .1کمالالدین ،ج  ،2ص .349

ّام هاىن گو يد :امام باقر؟ع؟ را مالقات كردم و از تأو يل اين آيه پرسش
ْ ُ َّ
َ ُْ ُ ُْ
ال َّنس ْ َ
س» فرمود :امامى است كه در
ن
ك
ال
وار
ال
منودم« :فال أق ِسم ِب
ِ
ِ
ِ
زمان خود پس از منقىض شدن كساىن كه او را مىشناسند در سال
 260غايب مىشود ،سپس مانند شهاب نوراىن در شىب ظلماىن پديدار
مىگردد و اگر او را ديدى چشمانت روشن باد!

1

امــام باقــر ؟ع؟ مصــداق باطنــی و تأویلــی ایــن آیــه شــریفه را امــام عصــر؟جع؟ معرفــی
نمودنــد کــه پــس از غیبتــی طوالنــی ،ماننــد ســتارهای درخشــان تاریکیهــای ظلــم و
یبــرد.
جــور را از بیــن م 
روایتــی دیگــر مشــابه ایــن مضمــون در کمــال الدیــن نقلشــده کــه امــام باقــر ؟ع؟
تأویــل ایــن آیــات شــریفه را مولــودی در آخرالزمــان و مهــدی عتــرت معرفــی میکننــد کــه
بــرای ایشــان غیبتــی خواهــد بــود کــه اقوامــی در آن گمــراه شــوند و اقوامــی نیــز هدایــت
2
یابنــد.

در روایتــی از کتــاب کمــال الدیــن ،غیبــت و ظهــور امــام عصــر؟جع؟ بــه «مــاء معیــن»
تشــبیه شــده کــه ایــن مفهــوم برگرفتــه از آیــه شــریفه  30ســوره ملــک اســت:
َ ْ َ ُُ َ ً ََ َْ ُ
ُ ْ َ َ َْ ُ
َ
عني؛ بگو :به من خبر
قل أ رأي ْت ِإ ْن أص َبح ماؤك ْم غ ْورا ف ْن يأتيك ْم ِب ٍاء م ٍ

دهيد اگر آبهاى (سرزمني) مشا در زمني فرو رود ،چه كىس مىتواند آب
جارى و گوارا در دسترس مشا قرار دهد؟!

طبــق مضمــون ایــن حدیــث کــه از ابوبصیــر آن را از امــام باقــر ؟ع؟ نقــل نمــوده،
پسازآنکــه حضــرت مصــداق باطنــی «مــاء معیــن» را امــام عصــر؟جع؟ معرفــی نمودنــد،
میفرماینــد:
اگر امامتان از مشا غائب شود و ندانيد كه او كجاست ،چه كىس امام
ظاهرى براى مشا خواهد آورد؟ تا اخبار آمسان و زمني و حالل و حرام
خداى تعاىل را براى مشا بياورد.

3

 .1همان ،ج  ،2ص .594
 .2همان ،ج  ،1ص .602
 .3همان ،ج  ،1ص .595
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 .3.4مصداق باطنی «ماء معین»
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ایــن روایــت عــاوه بــر کمــال الدیــن در دیگــر منابــع روایــی و تفســیری شــیعه نیــز نقــل
شــده اســت .بهعنوانمثــال در تفســیر قمــی ذیــل آیــه کریمــه  30ملــک روایتشــده
اســت:
ْ
َ
َ
َ
َ
ً
ُ
ُ
َ
ُ
ــن َيأ ِتيك ْــم ب ٍ َ
ــم إ ْن أ ْص َب َ
َ ْ ُْ
ــح ماؤك ْــم غ ْــورا َف ْ
ــن» فرمــود آیــا
ــاء م ِع ٍ
ِ
در کالم الهــی «أ رأي ِ
1
ندیدیــد کــه امامتــان غائــب گشــت ،پــس کســی مثــل و ماننــد آن را بــرای شــما مـیآورد.
مــکارم شــیرازی در تفســیر نمونــه در برخــورد بــا روایــات مرتبــط بــا مهدویــت ذیــل ایــن
آیــه شــریفه معتقد اســت:
روايات در اين زمينه فراوان است و بايد توجه داشت كه مهه از باب
«تطبيق» است و به تعبير ديگر ظاهر آيه مربوط به آب جارى است كه
مايه حيات موجودات زنده است و باطن آيه مربوط به وجود امام و علم
و عدالت جهانگستر او است كه آن نيز مايه حيات جامعه انساىن است.
آيات قرآن معاىن متعدد و ظاهر و باطن دارد.

2
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نتیجه
پرســش کلیــدی ایــن پژوهــش ،تنــوع گونههــای روایات تفســیری در کتــاب کمال الدین
شــیخ صــدوق در حــوزه تعییــن مصــداق اســت .ایــن جســتار ،بــا تکیهبــر کتابــی معتبــر
در حــوزه روایــات مهدویــت ،شناســایی روایــات تفســیری و تبییــن مصــداق آنهــا را
رهیافتــی مناســب جهــت پاســخ بــه ایــن پرســش میدانــد و نشــان میدهــد:
 .1برخــی روایــات تفســیری کمــال الدیــن در حــوزه تعییــن مصــداق ،مصادیــق برخــی
آیــات را مشــترک میــان اهلبیــت؟مهع؟ و امــام مهــدی؟جع؟ میداننــد .مصــداق
«فاتمهـ ّـن» در آیــه  124بقــره ،طبــق روایــات کمــال الدیــن و دیگــر منابــع روایــی و
تفســیری ،معصومــان؟مهع؟ از نســل امــام حســین ؟ع؟ معرفیشــده اســت .مصــداق
«صادقیــن» در آیــه  119توبــه ،ائمــه اطهــار؟مهع؟ معرفیشــدهاند کــه ازجملــه آنــان امــام
مهــدی؟جع؟ اســت .در آیــه ششــم ســوره احــزاب ،مصــداق «النبــی اولــی بالمؤمنیــن
مــن أنفســهم» ،معصومــان؟مهع؟ معرفیشــده اســت کــه امــام مهــدی؟جع؟ را نیــز شــامل
میگــردد .در آیــه  28ســوره زخــرف مصــداق «کلمــه باقیــه» امامــت معرفیشــده کــه از
نســل امــام حســین ؟ع؟ ادامــه مییابــد.
 .1تفسیر قمی ،ج  ،2ص  378و .379
 .2تفسیر نمونه ،ج  ،24ص .360

بازشناسی روایات تفسیری کتاب کمال الدین ...

 .2روایاتــی تفســیری در تعییــن مصــداق مهدویــت در کمــال الدیــن ،مشــترک میــان
امــام مهــدی؟جع؟ و یــاران ایشــان اســت .مصــداق «غیــب» در آیــه ســوم بقــره ،در
روایتــی از کمــال الدیــن ،امــام عصــر؟جع؟ معرفیشــده و «مؤمنــان بــه غیــب» ،یــاران
ایشــان عنوانشــدهاند .در روایتــی ذیــل آیــه  148ســوره بقــره ،بــه اجتمــاع اصحــاب
قائــم؟جع؟ در آخرالزمــان و پــس از ظهــور اشارهشــده اســت.
 .3مصــداق ظاهــری «بقیــة اهلل» در آیــه  86ســوره هــود کــه ناظــر بــه امانــت باقیــه الهــی
بــر روی زمیــن اســت ،در روایتــی از کمــال الدیــن ،وجــود امــام عصــر؟جع؟ معرفیشــده
اســت و مصــداق روز معلــوم در آیــه  38ســوره حجــر ،در روایــات تفســیری ،روز ظهــور
ایشــان عنوانشــده اســت.
 .4مصــداق تأویلــی و باطنــی برخــی آیــات ،ازجملــه ارتبــاط باطــن آیــه هشــتم ســوره
مدثــر کــه در ارتبــاط بــا نفــخ صــور اســت ،بــا ظهــور امــام مهــدی؟جع؟ ،تشــبیه ظهــور
حضــرت بــه ســتاره بازگرداننــده کــه در آیــات  15و  16تکویــر بــه آن اشارهشــده و تشــبیه
امــام عصــر؟جع؟ بــه «مــاء معیــن» در آیــه  30ســوره ملــک ،در روایاتــی تفســیری از
کمال الدیــن مــورد تأ کیــد قرارگرفتــه اســت.
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النساء إلى اإلمام الجواد) ،عبداهلل بن نوراهلل بحرانى اصفهانى .قم :موسسه امام
مهدی؟جع؟ 1413 ،ق.
لوالسبطینواألئمةمنذریتهم؟مهع؟ ،
یوالبتو 
 2424فرائدالسمطینفیفضائلالمرتض 
ابراهیمبن ّ
محمد جوینی حموئی .قم :دارالحبیب 1428 ،ق.

2727کشفالغمةفیمعرفةاألئمة ،علیبن عیسی اربلی .تبریز :بنیهاشمی 1381 ،ق.
2828کمال الدین و تمام النعمةّ ،
محمدبنعلی ابنبابویه .قم :ترجمه منصور پهلوان،
انتشارات مسجد مقدس جمکران 1382 ،ش.
 2929لسانالعرب ،محمدبنمکرم ابنمنظور .قم :ادبالحوزة 1405 ،ق.
محمدبنالجریر طبری .قم:

3030المسترشد فی امامة علیبنابی طالب؟ع؟،
مؤسسةالثقافةاإلسالمی 1415 ،ق.
3131معانی االخبارّ ،
محمدبنعلی ابنبابویه .قم :اعطالی وطن 1395 ،ش.

3232المیزان فی تفسیرالقرآن ،سید محمدحسین طباطبایی  .قم :جامعه مدرسین
وابسته به حوزه علمیه 1374 ،ش.
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2525الکافی ،محمد بن يعقوب كلينى .تهران :اسالمیه ،چاپ چهارم 1407 ،ق.
2626کتاب من ال یحضره الفقیهّ ،
محمدبنعلی ابنبابویه .قم :جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم 1404 ،ق.
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