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چکیده

آیة اولیاالمر (نســـا  ،)53 :از مهمترین ادله مشـــروعیت اطاعت در
حوزه مرجعیت دینی و ســیاســی در قرآن اســت مه به مس ـ له رهبری
امت ا سالمی و اطاعت مطلق همه م سلمانان از آنان اخت صاص دارد.
مفسران و دانشمندان فریقین در طول تاریخ از جهات مختلفی درباره
 .1دانشجوی دمتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران( .نویسنده مس ول)
s.s.gholami1986@gmail.com
 .4دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .9عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
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این آیه بحث و گفتگو مردهاند ،یکی از جنبههایی مه به آن پرداخته
ن شده ا ست ،ارتباط بینامتنی آیه اطاعت با دیگر آیات امامت ،والیت
و ف ضائل اهل بیت(ع) ا ست .این ج ستار در صدد ا ست با ا ستفاده از
روش توصـــیفی -تحلیلی و با پرداختن به قواعد روابط بینامتنی بین
آیات مذمور ،به تحلیل ارتباط بینامتنیتی آیه اطاعت با عمدهترین
آیات امامت ،والیت و فضــائل اهلبیت (ع) بپردازد .پس از تحلیل و
ارزیابی روابط بینامتنی آیه اطاعت با دیگر آیات مذمور به این نتیجه
د ستیافته شد مه مفهوم و م صداق آیه اطاعت مه داللت بر امامت
و عصــمت اولیاالمر (ع) دارد ،به شــکل ریرمســتقیم در دیگر آیات
امامت ،والیت و ف ضائل اهلبیت(ع) نیز آمده ا ست .بر ا ساس قواعد
روابط بینامتنی ،این ارتباط ها یا از نوع رابطه مصـــداقی اســـت یا
زمینه ساز و تمهید آیهای دیگر ،یا ارتباط آن سبب و مسببی و الزم و
ملزومی است و دیگر ارتباطهایی مه وجود دارد ،همه بیانگر اهمیت
آیه اطاعت در میان آیات امامت ،والیت و فضائل اهلبیت(ع) است.
واژه هاي کل یدي :آیه اطاعت ،اهل بیت(ع) ،عصـــمت ،آیات
والیت ،امامت و فضائل ،روابط بینامتنی.
مقدمه
یکی از رویکردهای موردتوجه در پژوهش های مربوط به ادبیات در دهه های اخیر،
مطالعه روابط بینامتنی 1ا ست .بینامتنیت 4یادآور این نکته ا ست مه متنها بهنوعی همواره در
تعامل با یکدیگرند .یافتن این روابط ما را به خوانشـــی نو از متون رهنمون میســـازد .قرآن
1 - Intertextual relationship
4 - Intertextuality
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مریم بهعنوان یگانه متن عالم ،تأثیر گسترده و عمیقی بر دیگر متون گذاشته است و به دلیل
مارمرد ویژه ای مه در معرفی و شنا ساندن ه ستی ،ان سان و ...دا شته ا ست ،همواره روابط
بینامتنی فراوانی را در متون چه ادبی و ریرادبی شــکل داده اســت .این نوع بینامتنیت در دو
متن مجزا بهوضوح قابلدرک است.
قرآن مریم به دل یل معجزه بودنش و ت فاوت هویتی مه با دیگر متون دارد ،همواره
متون از آن تأثیر پذیرفتهاند ،اما از هیچ متنی خارج از خود تأثیر نپذیرفته اســـت .مقوله
بینامتنی در قرآن به دلیل ساختار متفاوتش با دیگر متابها  -مه ت شکیل شده از  112سوره
و هر سوره از تعداد آیات م شخص مه دربردارنده متنهای متفاوت در مو ضوعات مختلف
است -به شکل دیگری قابلمشاهده است .روابط بینامتنی قرآن را باید در درون خود قرآن
مه بهنوعی بیانگر تفسیر قرآن به قرآن است (پامتچی ،1931 ،صص )24-93جستجو مرد.
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 )53مه در طول قرنهای متمادی ،محتوای آن موردتوجه ویژه دان شمندان و مف سران جهان
اســالم قرارگرفته شــده و در مورد آن بحث و گفتگو مردهاند؛ یکی از جنبههایی مه به آن
پرداخته نشـــده اســـت ،ارتباط بینامتنی آیه اطاعت با دیگر آیات امامت ،والیت و فضـــائل
اهلبیت (ع) است؛ ازاینرو ،این پژوهش درصدد است به تحلیل ارتباط بینامتنی آیه اطاعت
با عمدهترین آیات امامت ،والیت و فضائل اهلبیت (ع) موردی آیات ،آیه تطهیر (احزاب:
 ،)99آیه عهد (بقره ،)142 :آیه مباهله (آل عمران)61 :؛ آیه مودت (شـــوری)49:؛ آیه تبلیغ
(مائده )61 :و را مورد تدقیق قرار داده و از این رهگذر به پرسشهای اساسی زیر پاسخ داده
شود:
 -1چه ارت باط بی نامتنی بین آ یه ا طا عت و دیگر آ یات ا ما مت ،وال یت و فضــــا ئل
اهلبیت(ع) وجود دارد؟
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 -4قواعد ارتباطدهنده بین این آیات از چه نوع قواعدی است؟
برای نیل به این مق صود مو شیده شده ا ست نخ ست به داللت آیات امامت ،والیت و
ف ضائل اهلبیت (ع) پرداخته شود و از رهگذر این داللت بر ا ساس نظریه بینامتنیت به انواع
ارت باط های موجود بین آ یه ا طا عت با دیگر آ یات موردب حث ،موردبررســـی قرار گیرد.
پیشفرض این مس ـ له بر وجود رابطه بینامتنیت بین آیات موردنظر اســت و آیات به اشــکال
روابط گو ناگون با ی کدیگر مرتبط هســـت ند .روش این پژوهش در گردآوری داده ها،
متابخانهای و در اسـتناد به دادهها ،اسـنادی و در تجزیهوتحلیل ،شـیوه تحلیل محتوای میفی
(از نوع توصیفی -تحلیلی) است.
 .1پیشینه تحقیق
در خصوص بینامتنی ،آثار زیادی به رشــــــته تحریر در آمده است؛ از مهمترین آنها
متاب «بینامتنیت» اثر گراهام آلن ،ترجمه پیام یزدان جو از زبان انگلیســی به فارســی اســت.

م تاب ها و م قاالت بهمن نامور مطلق؛ ازجم له م تاب «درآ مدی بر بی نامتن یت ،نظر یه ها و
ماربردها» از ن شر سخن از دیگر منابع مؤثر درزمینه مطالعات بینامتنی ا ست .در حوزه شعر
چون متاب «بینامتنیت و شــعر حجم» نوشــته محمدعلی زهرازاده و در حوزه قرآن مقاالتی
چون «روابط بینامتنی قرآن با خطبههای نهجالبالره» از ســید مهدی مســبوق ،ارتباطهای بین
قرآن و خطبههای امام علی (ع) را بیان داشته است؛ «بینامتنی قرآن مریم و صحیفه سجادیه»
از محمدر ضا ستودهنیا مه به ارتباط بین آن دو پرداخته؛ همگی ازجمله آثاری ا ست مه در
جهت مطالعات بینامتنی سودمند است.
بههرحال در مورد ارتباط بینامتنی آیه اطاعت مه با نگاه جدیدی به آن بیان شده است
و ارتباط آن با دیگر آیات امامت ،والیت و فضــائل اهلبیت (ع) هیچ اثری نگاشــته نشــده

اســـت؛ اما در مورد خود آیه اطاعت میتوان به متاب هایی چون «جواهر الکالم فی معرفه
االئمه و االمام» از سید علی حسینی میالنی اشاره مرد .در این متاب نویسنده در جلد چهارم
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از یکســو روایاتی را مه در شــأن نزول آیه بیانشــده با تبیین ســندی و تمر تمامی طبقات
پرداخته و از سوی دیگر دیدگاه اهل تسنن را در مورد این آیه موردنقد و بررسی قرار داده

اســت و دیگر متابهایی مه در این زمینه نگارش شــده اســت و مقالههایی چون« ،بررس ـی
تفســـیر فریقین از تعبیر قرآنی اولیاالمر» نوشـــ ته فتهلل اج ن جارزاد گان مه در این م قا له
دیدگاههای فریقین را در مورد مصداق «اولی االمر» مورد بررسی قرار داده است.
مقاله «تفسیر تطبیقی مصداق اولیاالمر» در آیه اطاعت نویسنده ،قاسم فخر سبحانی و
مرم ســیاوشــی ،در این مقاله نیز به دیدگاههای فریقین در مورد عصــمت اولیاالمر پرداخته
ا ست و دیگر مقاالتی مه در این زمینه نگا شته شده ا ست؛ ا شاره مرد .بااینحال ،هیچ اثری
به تحلیل بینامتنی آیه اطاعت با آیات دیگر امامت ،والیت و فضائل اهلبیت (ع) نپرداختهاند
مه این جستار به این مس له میپردازد.
 .2مبانی نظري تحقیق
 .1-2بینامتنیت و انواع آن
«بینامتنیت» مه توسط ژولیا مریستوا استفاده شد ،به معنای شیوههای متعددی است مه
هر متن ادبی به واســـطة آن بهطور تفکیک ناپذیری با ســـایر متنها از رهگذر نقلقولهای
پنهان و آشکار یا تلمیحات یا جذب مؤلفههای صوری و ملموس از متنهای پیش از خود یا
به لحاظ مشـــارمت اجتناب ناپذیر در تخیره مشـــترک شـــیوه های ادبی تداخل می یابند؛
درنتیجهگیری مریســتوا هر متنی در حقیقت یک «بینامتن» اســت؛ یعنی جایگاهی اســت از
تالقی متنهای بی شمار دیگر ،حتی متنهایی مه در آینده نو شته خواهند شد (داد،1989 ،
ص.)242
وی اعتقاد دارد مه «هر متنی به منزلة جذب و دگرگونســـازی متنی دیگر اســـت»
(مریستوا ،1981 ،ص .)22روالن بارت فرانسوی «متن جدید را حاصل اجتماع اجزای متون
پیشـــین میدا ند و آن را برای هر متنی حتمی و اجت ناب نا پدیر میشـــ مارد» (یرو،1981 ،
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ص)912؛ بنابراین «اصــل اســاســی بینامتنی این اســت مه هیچ متن بدون ارتباط با متنهای
دیگر نیســت و توســط شــاعر تقریبا بدون دگرگونی ،از اشــعار دیگران گرفته شــده اســت و
نوآوری شــاعران در تصــاویر ترســیم شــده نیســت ،بلکه در زمانی اســت مه به مار گرفته
میشود» (احمدی ،1984 ،ص .)58
محمد بن بنیس با ارائة شــکل جدیدی از اصــطالح بینامتنیت و نامیدن آن به صــورت
متن رایب میگوید« :متن شعری ساختار زمانی ویژه و جدانشدنی از روابط خارجی با دیگر
متون است مه این متون خارجی همان چیزی است مه آن را متن رایب مینامیم .او همچنین
معتقد اســـت مه متن بســـان پهنهای اســـت مه متون دیگر در آن بههم میرســـند .این متون
ضــرورتا به متن شــعری منحصــر نیســتند ،بلکه برایند متون مختلف از زمانهای گوناگونند»
(بنیس ،1313 ،ص)451
بر اســـاس اقوال پیشـــین میتوان این گونه بیان مرد مه نظریه تعامل متن ها یکی از
مهمترین مباحثی است مه همواره موردتوجه پژوهشگران ساختارگرا و پساساخنارگرا مانند
مریستوا ،بارت ژنت ،دریدا و ...قرار گرفته است .نظریهپردازان امروزی معتقدند مه هر متن
فاقد معنای مســـتقل اســـت ،متون از یکدیگر تأثیر می پذیرند و در همین ارتباط ،شـــکل
می گیرند .این متفکران چگونگی ارتباط یک متن با متون دیگر را بینامتنیت نامیدهاند مه به
اعتقاد گراهام آلن این عبارت «از رایجترین اصــطالحات مورداســتفاده و ســو اســتفاده در
واژگان نقادی معاصر است»(آلن ،1985 ،ص.)14
نظریهی بینامتنی بر ا ساس نوع ماربرد آن در متون به انواعی تق سیم شده ا ست مه به
مناســبات بینامتنی تعبیر شــده اســت .برای بازآفرینی متن رایب در متن حاضــر از معیارهایی
تبعیت میمنند مه از آنها به قانونهای بینامتنیت تعبیر میمنند (حســنی ،4449 ،ص )564از
جمله مریســتوا در بررســی و مطالعة اشــعار لوترئامون دریافت مه شــاعر با ســهگونه نفی
(جزئی ،مامل و متقارن) به نویسندگان پیشین مینگرد( .نامور مطلق ،1934 ،ص )164
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در تقسیمبندی دیگر مه توسط محمد عزام از دیدگاه ژرارژنت بیان شده است (عزام،
 ،4441ص )98؛ این شکل از تناص را به دو دسته ملی تقسیم مرده است،
 -1تناص ظاهر یا تناص واعی یا شــعوری یا آگاهانه؛ در این نوع نویســنده یا شــاعر به
شکل واضهلل و مشخص از متن دیگری در شعرش استفاده میمند.
 -4بینامتنیت ریر ظاهر یا تناص پنهان یا الشعوری یا ریرآگاهانه؛ در این نوع نویسنده
یا شـاعر به شـکل ریرآگاهانه و از ضـمیر ناخودآگاه خود از متن دیگری اسـتفاده
مرده و از اینمه متن دیگری یا جزئی از آن را با خصوصیتی از آن ،در متن خود
جایداده است ناآگاه است( .عزام ،4441 ،ص )98
این تقسیمبندیها بیانگر روابط بینامتنی در شعر است مه نوشتار حاضر از این نظریهها
در متن قرآن بهره برده است و آن را پشتوانه دیدگاه خود قرار داده است.
 .2-2بینامتنیت قرآنی
در تعریف بینامتنیت اصل اساسی متن است و هر متنی را یک بینامتن بیان مردهاند مه
دیگر متنها در ســـطوح مت یر و با شـــکلهای مما بیش قابل شـــناســـایی در آن حضـــور
دارند(.نامورمطلق ،1934 ،ص  )139در این بیان مه توســـط روالن بارت در فرق بین اثر و
متن بیان شــده اســت ،ما را بدین ســوی رهنمون میســازد مه متن میتواند یک پاراگراف
باشد ،یا یک جمله؛ با امعان این مطلب آیات قرآن نیز هر یک ،یک متن برشمرده می شوند
مه دیگر متنها در آن حضور دارد؛ اما اینکه چه متنهایی در یک متن قرآن نهفته است ،به
علت ساختار شکلی و هویتی متفاوت قرآن ،در خارج از قرآن قابل ردیابی نی ست ،بلکه در
خود قرآن ح ضور دارد و این بر ا ساس این نظریه ا ست مه متنهای همزمان در تالقی باهم
هستند.
به توضــیهلل بیشــتر ،یکی از اصــطالحاتی مه مریســتوا در ارتباط شــبکهای متنها با
یکدیگر اشـــاره میمند ،واژه رابطه همزمانی و رابطه درزمانی اســـت .چنین تأمیدی نیز به
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متمایز و دور شـــدن از نظریات ســـنتی مه همواره بر محور درزمانی اســـتوار بوده اســـت،
میانجامد .نظریههای ســـنتی همواره حضـــور یک متن پیشزمان را در یک متن پسزمان
موردبرر سی قرار میدادند ،زیرا پیو سته در ج ستجوی چگونگی بازتولید یک اثر به وا سطة
اثر پسین بودند (نامور مطلق ،1934 ،ص  )192با توجه به چنین نکتهای مقدما میتوان به این
نتیجه رســـید مه متنهایی مه در یک زمان هســـتند ،بین آنان رابطه بینامتنیت وجود دارد و
قرآن در رابطه همزمانی موردبررسی بینامتنیتی قرار میگیرد.
نکته دیگری مه باید بدان اشـــاره نمود ،تالقی دو مفهوم بینامتنیت و تفســـیر قرآن به
قرآن اســـت؛ در نگاه نخســـت این دو واژه مجزا از یکدیگرند اما باممی منکاش در دو
عبارت ،این تالقی ثابت میشـــود .بینامتنیت واژهای اســـت مه در یک معنا و یک تعریف
خاص بیاننشــده اســت و هر یک از دانشــمندان زبانشــناس در مورد آن تعریف خاصــی را
ارائه مردهاند ،از بینامتنیت تولیدی مریســـتوا و دریافتی بارت تا تقابل بینامتنیت ژنی و حتی
ریفارتر در مقایسه با بینامتنیت مریستوا یادمرد.
به عبارت دقیقتر ،بینامتنیت در فرایند تاریخی نهچندان طوالنی خود به پدیدهای متکثر
تبدیل شده ا ست (نامور مطلق ،1934 ،ص  )294و این ن شان میدهد مه بینامتنیت محدود به
تعریف ثابتی نیســـت ،آنچه در همه تعاریف مشـــترک اســـت وجود «متن» همراه با دیگر
متنهایی مه در آن وجود دارد ،است؛ با توجه به این مطلب میتوان مارمرد تفسیر قرآن به
قرآن را نیز یک عملیات بینامتنی نامید ،چرامه مفســر ردپاهای متن رایب را در متن اصــلی
پیدا میمند و وجه ارتباطی متنهای دیگر را در ارتباط با آن متن موردبررســی قرار میدهد
و درواقع متون قرآن را با یکدیگر به سخن درمیآورد.
به عبارت دقیقتر اگر بینامتنیت ســخن گفتن متنها با یکدیگر باشــد ،تفســیر قرآن به
قرآن نیز بهنوعی سخن گفتن آیات با یکدیگر ا ست مه به دو شکل آگاهانه و ریرآگاهانه
در قرآن مریم بهماررفته اســـت؛ تشـــخیص این روابط درآیات موردبحث نیازمند ترســـیم
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قواعدی اســـت مه روابط بینامتنی هر یک از آیات را با یکدیگر نشـــان دهد؛ در عملیات
بینامتنی ســه رمن اســاســی وجود دارد ،متن آیه ارتباطی اول (متن حاضــر)؛ 1آیات ارتباطی
دیگر (متن پن هان) 4و عمل یات بی نامتنی (قوا عد ارت باط ده نده)؛ موچ لفظ یا مع نا از متن و
ارت باط آ یه اول به آ یات دیگر عمل یات بی نامتنی نام دارد مه تبیین قوا عد ارت باط ده نده
مهمترین بخش روابط بینامتنی در تفسیر آیات مذمور است.
مارمرد این روش بدین شکل است مه مفسران آیاتی را مه دارای وحدت موضوعی
و مفهومی اســـت ،در منار هم قرار میدهند و آن را تبیین و تفســـیر میمنند؛ جهت اینکه
آیات با موضــوع واحد ،یکدیگر را با روش قرآن به قرآن تفســیر و تبیین منند ،نیاز به یک
نقشــــه مفهومی و قوا عد ارت باط ده نده اســــت تا این ارت باط بی نامتنی آ یات با ی کدیگر
موردسنجش قرار بگیرد .این قواعد مه ارتباطدهنده بین دو آیه هم موضوع است در علومی
چون علم اصــول ،فلســفه ،منطق ،ادبیات عرب و علوم تفســیری موردبررســی و ترســیم قرار
میگیرد مه در تیل آیات بررسی میشود.
 .3بحث و بررسی
 .1-3مفاد آیه اطاعت از دیدگاه مفسران
متن حاضر :آیه اطاعت

َّ ِ
َطيعوا اللَّه و أ ِ
ِ
وا َو
الر ُسُ ُ ُ َ
َط ُيعوا َّ
ين َآمنُوا أ ُ َ َ
دانشـمندان و مفسـران شـیعه در تیل آیه «يا أَيُُّ َها الذ َ
أِ
ُوم ُاك َُم ِر ِمُن ُتن» (ن سا  )53 :در مورد داللت آیه اطاعت بر لزوم ع صمت اولیاالمر و امامت
آنان ،تقریرهایی را در مواجه با اثبات این مس له بیان داشتهاند.

1 - phentext
4- Genotext
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الف) گروه اول مف سرانی ه ستند (طو سى ،بیتا ،ج ،9ص 496؛ طبر سى،1914 ،ج ،5
ص  444؛ صادقی تهرانی 1965 ،ش ،ج،1ص 199؛ بانو امین 1961 ،ش ،ج  ،2ص  )31مه
منطوق آیه یاد شــده را داللت بر اطاعت مطلق محا از اولیاالمر میدانند .آنان اســتدالل
مردهاند مه خداوند در این آیه به اطاعت «اولواألمر» ،امر جزمی مرده اســـت ،پس واجب
اســت مه «اولواألمر» ،تنها بر طاعت دســتور دهند؛ زیرا اگر جایز باشــد مه آنان به معصــیت
دســتور دهند بااینکه خداوند به ما دســتور داده مه مطلقا از آنان اطاعت منیم ،الزمهاش آن
ا ست مه خدا ما را به گناه مردن د ستور داده با شد و این ،امر باطلی ا ست؛ زیرا هرگز خدا
ما را به نافرمانی از خویش دستور نمیدهد ،بلکه ما را از نافرمانی نهی مرده است .وقتی این
امر ثابت شد ،یقین پیدا میشود مه «اولواألمر» مه اطاعتشان واجب شده است تنها به طاعت
دستور میدهند و مقتضای چنین چیزی ،آن است مه باید «اولواألمر» معصوم باشند؛ بنابراین
منظور از اولواألمر افرادى از امتاند مه در گفتار و مردارشـــان معصـــوما ند و بهراســـتی
اطاعتشـــان واجب اســـت ،به عین همان معنایى مه اطاعت خدا و رســـولش واجب اســـت
(طباطبایی ،1211 ،ج ،2ص .)244-931
این مطلق آمدن اطاعت و مقید نکردن آن دلیل مبرهنی اســـت مه اولیاالمر معصـــوم
هســتند .اهل تســنن به داللت آیه بر عصــمت اتعان دارند .فخررازی داللت آیه شــریفه را
اینمه اولیاالمر باید افراد معصــومی باشــند پذیرفته اســت؛ البته وی اولیاالمر را به معنای
مجموع امت یا نمایندگان (اهل حل و عقد) تمام طبقات مسلمانان ،تفسیر مرده است( .فخر
رازی ،1244 ،ج  ،2ص )119
ب) گروه مفســرانی دیگر (طباطبایی ،1211 ،ج  ،2ص 934؛ صــادقی تهرانی1965 ،
ش،ج  ،1ص199؛ فضــل اج ،1213 ،ج ،1ص  )949عالوه بر دلیل بیانشــده به اتحاد عامل
(اطیعوا) برای «اولیاالمر و الرســول» و «واو» ی مه بین آن آمده اســت ،توجه داشــتهاند مه
داللت بر یک اطاعت دارد؛ بهعبارتدیگر لفظ (اولیاالمر) بدون تکرار عامل «اطیعوا» ،بر
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(الرسول) عطف شده است؛ از اینرو اطاعت از «اولیاالمر» در حقیقت در امتداد اطاعت از
پیامبر (ص) بوده و آیه شــریفه تفاوتی میان اطاعت از آن دو قائل نشــده و برای هر دو یک
اطاعت خواسته است (صادقی تهرانی 1965 ،ش ،ج  ،1ص .)199
در متب حدیثی شـــیعه روایات و احادیث مســـتفیضـــهای از اهل بیت عصـــمت و
طهارت(ع) نقل شده ا ست مه مق صود و م صداق «اولیاالمر» ائمه مع صوم (ع) اند؛ ازجمله،

َّ
طيعوا
ذين َآمنُوا أَ ُ
از «برید عجلی» در حدیث بلندی از امام باقر روایت شده ا ست مه« ،يا أَيُُّ َها ال َ
وا َو أ ِ
ُوم ُاك َُم ِر ِمُن ُت ُن » یعنی «ايّانا نی اصُ ُُه امر مليم ا نمن أ يوْل القيامه
الر ُس ُ ُ َ
َطيعوا َّ
اللَّهَ َو أ ُ
لطا ُتنا»؛ یعنی امام باقر (ع) آیه اولیاالمر را قرائت فرمودند و گفتند« ،مقصــود از آن فقط ما
هســتیم و خداوند همه مؤمنان را تا قیامت به اطاعت و پیروی از ما امر مرده اســت» (ملینی،
 ،1241ج  ،1ص 944؛ مجلسی ،1249 ،ج ،49ص.)434
نکته آخر آنکه سوره ن سا جز سورههای مدنی و بر ا ساس روایتی مه از ابن عباس
در خصوص ترتیب نزول سورهها بیان شده است؛ این سوره نود و دومین سوره نازل شده بر
قلب پیامبر (ص) و ش شمین سوره ای ا ست مه در مدینه نازل شده ا ست(طبر سی،1914 ،
ج ،14صص)246 -245
 .2-3تحلیل ارتباط بینامتنیتی آیه اطاعت با آیات دیگر
 .1-2-3ارتباط بینامتنی آیه اولواألمر با آیه تطهیر
متن حاضر :آیه اطاعت  /متن غایب :آیه تطهیر

ِ ِ
الرجس أَهل الُبي ِ
ت َو يُطَ ِّهَرُت ُن َطُهريا» (احزاب )99 ،از
آیه تطهیر «إََِّّنا يُر ُ
ب َُن ُت ُن ِّ ُ َ ُ َ َُ
يد اللَّهُ ليُ ُذه َ
مهمترین آیاتی اســت مه بر شــرط اســاســی امامت ،یعنی عصــمت داللت دارد( .طباطبایی،
 1211ق ،ج  ،16ص )268؛ این آیه در ســـوره احزاب مه نودمین ســـوره نازل شـــده بر
پیامبر(ص) است ،قرار دارد (طبرسی ،1914 ،ج  14ص)246
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داللت آیه تطهیر بر عصـــمت ،بر اســـاس رویکرد تاریخی روند تکاملی داشـــته و
باگذشت زمان استدالل شیعیان چهارچوبی محکم و موثقی پیدامرده است .استدالل شیعیان
در زمان شیخ مفید ( 219ق) و شیخ طوسی ( 296ق) بر اساس قاعده لطف بوده و این قاعده
در بین آنان در همه مباحث اعم از نبوت ،امامت و ع صمت ساری و جاری بوده ا ست ،این
دو مف سر بر ا ساس آن قاعده به تبیین اراده الهی پرداختاند و به این نکته ا شارهمردهاند مه
اهل بیت (ع) در هنگام اجتناب از قبایهلل به آن لطف رجوع مرده و بهواســـطه آن لطف از
زشتیها بازداشته میشوند(.طوسی ،بیتا8،921 ،؛ مفید؛  ،1242ص )212
در ادامه ،صاحب تفسیر مجمعالبیان ( 528ق) ،اراده اتهاب رجس خدا از اهلبیت (ع)
را در امر منفیکونی یعنی اراده محقق خدا بیان دا شته ا ست و اینگونه تف سیر مرده مه این
اراده منفیکونی هرگاه صادر شود از پی آن ،تطهیر و اتهاب رجس شکل میگیرد ،درواقع
طبرســی یکقدم پا را فراتر نهاده و بیان مرده اســت مه آن قاعده لطف از فعل خدا صــادر
میشـــود مه با صـــدور آن اراده اتهاب رجس و تطهیر از اهلبیت (ع) صـــورت میگیرد.
(طبرسی ،1914 ،ج  ،8ص .)564
رابطۀ بینامتنی (قواعد ارتباطدهنده) :پیشازاین ثابت شــد مه تفســیر قرآن به
قرآن را نیز یک عملیات بینامتنی اســت ،چرامه مفســر ردپاهای متن رایب را در متن اصــلی
پیدا میمند و وجه ارتباطی متنهای دیگر را در ارتباط با آن متن ،موردبررسی قرار میدهد
و درواقع متون قرآن را با یکدیگر به سخن درمیآورد؛ انواع ارتباطی مه بین دو آیه مذمور
وجود دارد عبارت است از:
 -1اهلبیت (در آیه تطهیر) مصددداق مشددول اولی االمر هسددتند .ارتباط
بینامتنی و نقطه اتصـــال دو آیه در چهار واژه «اطاعت ،تطهیر ،اولواألمر و اهلبیت» اســـت،
اطاعت در آیه مذمور بهصــورت اطالق آمده اســت و هیچگونه قیدی به آن اضــافه نشــده
اســت مه داللت دارد بر اطاعت محا و محال اســت مه اطاعت مذمور امر مولوى باشــد
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بلکه بهحکم عقل امر ارشادى است مه عقال اطاعت خداوند واجب است و همچنین اطاعت
ر سول بهحکم عقل واجب ا ست ،لذا فرمود «و أ ِ
وا؛ زیرا آنچه میفرماید از جانب
الر ُس ُ ُ َ
َط ُيعوا َّ
َ
خدا اسـت « َو ما يَُُن ِط ُق َ ِن ا ُْلَوى إِ ُ ُه َو إََِّّل َو ُ يُو ى» (نجم 9 :،و  ، )2سـهو و نسـیان و خطا و
ا شتباه در او راه ندارد مع صوم ا ست از ملیه معا صى؛ لذا عقل اطاعت او را عین اطاعت حق
میداند؛ درنتیجه اولى االمر م سانى ه ستند مه امر آنها عین امر الهى است و احتمال مذب
و خطا و اشــتباه و ســهو و نســیان در آنها راه ندارد و بر این اســاس عقل به لزوم اطاعت از
آنها حکم میمند و مقام عصــمت امرى اســت باطنى و احدى اطالع ندارد جز خدا ،پس
خدا باید اولى االمر را معین فرماید.
با قرار دادن آیه تطهیر در منار آیه مذمور ،ارتباط بینامتنی در تفسیر و مصداق واژگان
محوری م شخص می شود؛ آیه تطهیر مهر اثبات ع صمت و تعیین م صداق اولی االمر ا ست؛
این صفت یعنی اطاعت محا برای مسانی است مه عصمت داشته باشند .در آیه اطاعت،
خدا و رسول مشخص است و «اولواكمر» مه مانند خدا و رسول واجب االطاعه است ،نامتعین
و نامشـــخص ،درنتیجه با در نظر گرفتن این مطلب مه خداوند مطلبی را بیان نمیم ند مه
م صداق ندا شته با شد« ،اولواكمر» باید م صداق م شخص در ع صر نزول قرآن دا شته با شد .با
توجه به دو خصیصه آیه  53سوره نسا یعنی واجب االطاعه بودن و معصوم بودن؛ مصداق
بارز آن را در آیه تطهیر میتوان مشـــاهده مرد؛ ازآنجاییمه آیه تطهیر در شـــأن عصـــمت
اهلبیت (ع) نازل شده ا ست و در آن ع صر فقط اهلبیت (ع) به این ف ضیلت مت صف بودند،
«اولواكمر» مســی نمیتواند باشــد بهجز امام علی (ع) ،حضــرت زهرا (س) ،امام حســن (ع) و
امام حسین (ع).
 -2راب طه الزم و ملزوم (بین آ یه تطهیر و اولی االمر) :یکی دیگر از روابط
بینامتنی بین دو آیه ،رابطه الزم و ملزومی است ،اطاعت محا و عصمت ،مفهوم ا صلی در
دو آیه است مه بهنوعی الزم و ملزوم یکدیگرند؛ یعنی الزمه اطاعت محا ،عصمت است
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و ملزوم ع صمت ،اطاعت ،در آیه تطهیر ع صمت را مختص به اهلبیت (ع) بیان مرده ا ست
و در آیه اولی االمر اطاعت را مختص خدا ،رســـول و اولی االمر ،ازآنجایی مه در زمان
پیامبر(ص) به گواه خود آیه تطهیر مسی جز اهلبیت (ع) دارای چنین مقامی یعنی عصمت
نبودهاند ،اولی االمر نمیتواند مسی بهریراز اهلبیت (ع) باشد؛ چرامه تنها آنان هستند مه با
داشتن عصمت واجب االطاعه میشوند.
 -3آیه تطهیر زمینهسداز آیه اولی االمر (ردرط وجودي) :شــرط وجودی به
این معنا اســـت مه یک امر بیرونی وجود دارد مه بقا آن بر آن شـــرط نهاده شـــده اســـت
(ســجادی ،1919 ،ج  ،2ص )995؛ آیه تطهیر را میتوان بیانگر شــرط وجودی آیه اطاعت
دان ست ،با دقت در این معنا مه اطاعت محا تنها بر شخص مع صوم واجب می شود و آیه
تطهیر در یک زمینهســازی این شــرط وجودی را فقط در اهلبیت (ع) بیان داشــته اســت،
درواقع نزول آیه تطهیر مهر اثباتی بر واجب االطاعهای بودن «اولی اَّلمر» اســت و خود زمینه
و مقدمهای است مه آیا اطاعت بر مردم ابالغ گردد.
 -4داللت عقل (داللت التزام نوع الزم ماهیت) :بین این دو آیه داللت عقلی
حامم اســت؛ بهعبارتدیگر با دیدن عصــمت در شــخصــی اطاعت مالزم میشــود (داللت
عصمت بر اطاعت)؛ یعنی عقل با پی بردن به عصمت در شخصی ،وجوب اطاعت را مالزم
می داند .از جهت ارتباط الفاظ بر معنی ،داللت التزام از نوع الزم ماهیت بین دو آیه برقرار
اســت؛ یعنی هرگاه در تهن اطاعت علی االطالق حاصــل شــود ،عصــمت همراه آن خواهد
بود.
 .2-2-3ارتباط بینامنتی آیه اولیاالمر با آیه عهد
متن حاضر :آیه اطاعت

/

متن غایب :آیه عهد

آیه عهد «و إِ َِ الُُتَلى إِلراهين رلُّه لِ َتلِ ٍ
َ لِ َّلن ِ
قاا َو ِم ُن َُِّريَّي
اِ إِماما َ
مات ََََْتَُّه َّن َ
قاا إِ ِِّّن جا ِ لُ َ
َ ُ ُ ََُ
ناا َ ُه ِدي الظَّالِم » (بقره )142 :در ســـوره بقره اســـت مه در ترتیب نزول قرآن بر
قاا َّل يَ ُ
َ
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اســاس روایت ابن عباس "هشــتاد و هفتمین " ســوره نازله و اولین ســوره مدنی اســت مه بر
پیامبر (ص) نازل شده است( .طبرسی ،1914 ،ج  ،14ص .)246 -245
مفاد ملی آیه از یکســو داللت بر امامت و از ســوی دیگر داللت بر عصــمت دارد،
مراد از «عهد» در آیه ،امامت ا ست؛ همچنان مه گروهی از مف سران اهل سنت (زمخ شری،
 ،1241ج  ،1ص 182؛ ابن جوزی ،1244 ،ج  ،1ص  )148نیز همین معنا را قبول دارند .واژه
«ظالم» در ا صطالح به هر مع صیت و مم گذاری چه در حق خود و دیگران یا در حق الهی
ظلم اطالق میشود (رارب اصفهانی ،1214 ،ص.)534
نکته دیگر آنکه در این آیه «ظالمین» بهصــورت جمع و همراه الف و الم آمده اســت
مه حاوی شــمول و اســت راق مفهومی بوده همه انواع مراتب ظلم را دربرمیگیرد؛ طبعا نفی
امامت ظالمین با این مفهوم فراگیر ،مالزم اثبات شـــرط عصـــمت خواهد بود (طبرســـی،
،1914ج  ،1ص  )484عدم ظلم شـــرط برخورداری و اع طا ی م قام ا ما مت به فرز ندان
ابراهیم(ع) اســت و منصــب امامت مقامی اســت مه بهریراز معصــوم مه تطهیر از انواع ظلم
باشد ،اعطا نمیشود.
رابطۀ بینامتنی (قواعد ارتباطدهنده) :پیشازاین ثابت شــد مه تفســیر قرآن به
قرآن را نیز یک عملیات بینامتنی اســت ،چرامه مفســر ردپاهای متن رایب را در متن اصــلی
پیدا میمند و وجه ارتباطی متنهای دیگر را در ارتباط با آن متن ،موردبررسی قرار میدهد
و درواقع متون قرآن را با یکدیگر به سخن درمیآورد؛ انواع ارتباطی مه بین دو آیه مذمور
وجود دارد عبارت است از،
 .1ارتباط هم مفهومی اولیاالمر و عهد (امامت) (داللت مطابقهاي) :با
توجه به خوانش شیعه در مورد آیه اولی االمر مه آن را مطابق بر امامت اهلبیت (ع) میداند
و با در نظر گرفتن این موضــوع مه «عهد» مورداشــاره در آیه  142ســوره بقره همان امامت
اســت نه نبوت به نص صــریهلل اهلبیت (ع) و مفســران شــیعه و اهل تســنن (طبرســی ،بیتا،
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1،484؛ زمخشـــری،1241 ،و ج  ،1ص182؛ ابن جوزی،1244 ،ج  ،1ص 182؛ ابن مثیر،
 ،1213ج  ،1ص 148؛ رارب اصفهانی ،1214 ،ص )598 -591
هر دو واژه بر تمامیت یک موضـــوع داللت دارند و ارتباط بینامتنی آنان بر اســـاس
داللت مطابقهای گزارده میشــود ،به تفصــیل بیشــتر ،اولی االمر در منطق شــیعه به مســانی
اطالق می شود مه در گفتار -و مردارشان -معصوماند و بهراستی اطاعتشان واجب -بهعین
همان معنایى مه اطاعت خدا و رسولش واجب است و امامت بر مسی اطالق و موضوعیت
دارد مه در قول ،فعل و مردار معصــوم باشــند و اطاعتشــان نیز واجب باشــد ،با این توضــیهلل
داللت هر دو واژه بر تمامیت یک موضوع ثابت است و نوعی داللت مطابقهای میان دو آیه
حامم است مه بیانگر رابطه بینامتنیتی بین دو آیه مذمور است.
 .4آیه عهد زمینهسدداز آیه اطاعت (زمینهسدداز رددرط وجودي) :آیه عهد
زمینه ساز شرط وجودی آیه اطاعت ا ست ،همانگونه مه بیان شد شرط وجودی بدین معنا
اســت مه بهتنهایی موجب وجود و اثر میشــود؛ آیه عهد شــرط وجودی رســیدن به مقام
امامت را ظالم نبودن و به عبارتی ع صمت بیان مرده ا ست و بر ا ساس داللت مطابقهای مه
بین امامت و اولی االمر وجود دارد ،آیه عهد بیانگر شـــرط وجودی آیه اطاعت اســـت؛
چرامه اطاعت بر مسی واجب می شود مه از ظلم مبری باشد و به درجه عصمت نائل شده
باشد؛ پس آیه عهد نسبت به آیه اطاعت زمینهساز شرط وجودی رسیدن به مقام اطاعتپذیر
شدن است .این بینامتنیت در دو متن به شکل پنهان و الشعوری و ریر آگاهانه قابل مشاهده
است مه با بررسی دو آیه این رابطه به دست میآید.
 .9آیه اطاعت مقدمه غایت آیه عهد :مفسر شهیر المیزان امامت را گرفتن دست
خلق و به راه حق رســاندن اســت (طباطبایی ،1211 ،ج  ،1ص  )412تبیین مرده اســت و به
نوعی به رایت هدف وجود امام اشاره مرده است و با توجه به آیه  53سوره نسا مه بیانگر
واجب االطاعهای بودن اولی االمر اســت ،این نوشــتار را بدین ســوی ســوق میدهد مه آیه
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اطاعت مقدمه رایت آیه عهد اســت؛ به بیانی دیگر رایت امامت مه گرفتن دســت خلق و به
راه حق رساندن است.
از گذر اطاعت از آنان در انجام تکالیف شــرعی و اخالقی اســت و بدون توجه به این
مقدمه آن رایت اصــلی امامت مه بیانگر مقدمهای اســت جهت رســیدن به آن رایت اصــلی
امام مه همان ایصال و رساندن بهحق است ،محقق نمی شود؛ درنتیجه با توجه به مقدمه یعنی
اطاعتپذیری از اولی االمر ،رایت امامت حاصـــل میشـــود .ارتباط بینامتنی بین دو آیه در
بیان مفهوم امامت و اولی االمر وجود دارد مه یکی مقدمه دیگری اســـت و متن اطاعت به
شکل ریر آگاهانه در آیه عهد وجود دارد مه نیاز به تأمل بی شتری جهت دیدن متن اطاعت
در مفاد آیه عهد است.
 .2آیه عهد مبین عدم مانع از آیه اطاعت :عدم مانع بدین معنا اســت مه یک
آیه موانع آیه دیگر و موضـــوع ملی را بیان مند ،در بین این دو آیه یعنی آیه عهد و آیه
اطاعت نیز چنین قاعدهای مه بین دو آیه را ارتباط میدهد ،وجود دارد؛ در آیه امامت مه
شرط امامت را ظالم نبودن بیان مرده ا ست ،ن سبت به آیه اولی االمر عدم مانع آن مح سوب
میشود؛ بدین معنا مه در صورتی اطاعت اولی االمر بر ما واجب میشود مه خود را به ظلم
مه هر نوع ظلمی را در هرزمانی شامل می شود ،نیالوده با شد؛ چرامه خداوند هیچگاه ما را
به پیروی از ظالم و اطاعت از عاصی فرمان نمیدهد« ،إِ َّ اللَّه َّل يُْمر لِالُ َفح ِ
شاء» (اعراف)48 :؛
َ َ ُُ ُ
«َّل طا ة خلوق ىف معصية اخلالق» (ابنبابویه ،1219 ،ج ،4ص.)641
آیه عهد درواقع بیانگر این مانعیت موجود برای آیه اطاعت اســت و رابطه بینامتنیتی را
درگذر از این معنا نشان میدهد و درصورتیمه چنین مانعی در شخصی وجود داشته باشد،
آن شخص الیق ر سیدن به چنین من صبی نی ست؛ شایانتمر ا ست مه الزمه پذیرفتن چنین
امری ،پذیرش چگونگی داللت آیه بر عصــمت اولی االمر اســت؛ چرامه اگر قرائتی از این
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آیه قائل به عصــمت برای اولی االمر نباشــد ،این مانعیت نیز معنایی نداشــته و ارتباط بینامتنی
بین این دو آیه ثابت نمیشود.
 .3-2-3تحلیل ارتباط آیه اولیاالمر با آیه مباهله
متن حاضر :آیه اطاعت /

متن پنهان :آیه مباهله

َ َِ ِيه ِم ُن لَُ ُع ِد ما جاءَ َك ِم َن الُعُِل ِن َُ ُق ُل َعالَ ُوا نَ ُدُُ أَلُناءَنا َو أَلُناءَ ُت ُن
مفاد آیه مباهله « َ َم ُن َ َّ
اج َ
و نِ اءنا و نِ اء ُتن و أَنُُ ُف نا و أَنُُ ُف ُتن ُُثَّ نَُبُت ِهل َُنجعل لَعنت اللَّ ِه لَى الُ ِ
تاَلِ َ » (آل عمران)61 :
َ
َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َُ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َ
در اثبات حقانیت اسالم و پیامبر (ص) است و علو و افضلیت اهلبیت (ع) را نشان میدهد و
داللت آیه شـــریفه بر مســـاوات و برابری علی (ع) با پیامبر (ص) در جمیع جهات ،مگر در
آنچه با دلیل قطعی خارج گردیده اســت؛ مانند نبوت و این والیت و خالفت بالفصــل امام
علی (ع) را اثبات میمند( .طوسی ،بیتا ،ج  ،4ص )268
این آیه از آیاتی ا ست مه اهل ت سنن و شیعه بر آن تفاوق م صداقی دارند و احادیث
فراوان مشـــترمی در متب فریقین در این زمینه نقلشـــده اســـت (جصـــاص ،1245 ،ج،4
ص431؛ فخررازی ،1244 ،ج ،9ص )421و در تیل آیه موردنظر اختالفنظری در رابطه با
آن دیده نمی شود .آیه یاد شده به ضمیمه آیاتی مه قبل و بعد از آن نازل شده نشان میدهد
مه در برابر پافشـــاری مســـیحیان در عقاید باطل خود؛ از جمله ادعای الوهیت حضـــرت
مسیهلل(ع) و عدم مارآیی منطق و استدالل در برابر لجاجت آنها پیامبر (ص) مأمور شد تا راه
دیگری را در برخورد با آنها انتخاب نماید( .طباطبایی ،1211 ،ج  ،9ص )444
این آیه بعد از فتهلل مکه در سال نهم هجری ،سالی مه گروههای فروانی از مناطق دور
و نزدیک برای پذیرش ا سالم یا بحث و مناظره با ر سول امرم (ص) به ح ضور آن ح ضرت
میآمدند مه به ســـال « عام الوفود» یعنی ســـال مالقات گروه ها و هی ت های گوناگون با
پیامبر(ص) نام گرفته شـــد ،یکی از آن گروه ها هی تی بود از مســـیحیان «نجران» (جوادی
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آملی 1988 ،ش ،ج ،12ص  )254و سوره آل عمران ه شتاد نهمین سوره نازل شده بر قلب
پیامبر(ص) آورده شده است( .طبرسی ،1914 ،ج  14ص )246 -245
مفســران شــیعه چون طوســی؛ طبرســی و طباطبایی با تبیین ظاهری آیه به چند دلیل در
مورد چگونگی آیه بر افضلیت آل اج (ع) استناد مردهاند؛ آنان در ابتدا به فصل ممیزه آنان
در حق اشــاره مردهاند و اهلبیت (ع) را مســانی معرفی مردهاند مه باید در نزد خدا مورد
تأیید باطنی و ظاهری با شند تا بتوانند در امر مباهله شریک پیامبر (ص) قرار بگیرند و ف صل
تمییزگر حق و با طل قر ار بگیر ند؛ این مع نای شـــر یک بودن را ط باط بایی از مع نای واژه
«ماتبین» ا ستنباط میمند و م سانی در مفهوم مخالف ماتبین قرار دارند مه از هرجهت در
حقانیت توحید و صــداقت گفتاری ،فعلی و باطنی آنان مورد تأیید تات اقدس اله باشــد مه
اگر اینگونه نبا شد همراهی آنان با پیامبر (ص) معنی و مالزمتی ندارد؛ چرامه م سی مه در
چنین جایگاهی نباشد نمیتواند در حق بودن خود آوردهای داشته باشد.
راب طۀ بی نامتنی (قوا عد ارت باط ده نده) :انواع ارتباطی مه بین دو آ یه مذمور
وجود دارد عبارت است از:
 -1آیه مباهله مبیّن رو رنتر م صداق اولیاالمر :بینامتنیت در متن دو آیه در
وهله نخ ست در ساختارشان نهفته ا ست .در آیه مباهله سه واژه وجود دارد مه در روشنتر
شدن م صداق «اولیاالمر» و می ستی آن مبین ا ست (أَلُناءَنا  -نِ ُُاءَنا  -أَنُُ ُف َ ُ ُنا)؛ بین فریقین،
شک و شبههای در م صداق واژههای مذمور وجود ندارد و م صداق آن را امام ح سن ،امام
حســـین ،حضـــرت زهرا (س) ،امام علی (ع) و خود پیامبر (ص) تمر مردهاند و متفقا این
م صادیق را پذیرفتهاند (ج صاص ،1245 ،ج  ،4ص 431؛ فخررازی ،1244 ،ج  ،9ص)421؛
اما مصداق «اولیاالمر» برخالف آیه مباهله بین فریقین مورد اختالف است.
اهل تســنن درباره مراد و مقصــود از «اولیاالمر» در آیه شــریفه چهار دیدگاه متفاوت
ارائه دا شتهاند؛ برخی از مف سران آن را امیران و حاممان میدانند ( سیوطی ،1216 ،ص 81؛
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زمخشــری ،1241 ،ج ،1ص549؛ ابن عاشــور ،بیتا،ج  ،2ص 165؛ آلوســی ،1215 ،ج ،9
ص65؛ طنطاوی ،بیتا ،ج  ،9ص .)131
برخی دیگر از مفســـران مراد از «اولی االمر» را مطلق حکام دانســـتهاند و معتقدند هر
مســی و به هر شــکلی زمامدار جامعه اســالمی گردد باید بدون قید و شــرط اطاعت شــود
(رشید رضا 1321 ،م ،ج  ،5صص  ،)155-152برخی دیگر آن را مؤمنینی تمر مردهاند مه
خدا و ر سولش را اطاعت میمنند ( سید بن قطب ،1214 ،ج ،9ص  ،)686برخی دیگر مراد
از آنان را علما جامعه و جماعت اهل حل و عقد از مسلمانان دانستهاند (فخر رازی،1244 ،
119 ،14؛ رشــید رضــا 1321 ،م ،ج  ،5ص )155و شــیعیان مصــداق واقعی آن را ائمه (ع) و
علما را ستین مکتب ت شیع بیان دا شتهاند (طباطبایی ،1211 ،ج  ،2ص 934؛ صادقی تهرانی،
 1965ش ،ج  ،1ص199؛ فضل  ،1213ج  ،1ص .)949
با این توضیهلل مصداق آیه مباهله نسبت به آیه اطاعت روشنتر و بدون اختالف است؛
اما چه ارتباطی باهم دارند؟ وجه ارتباطی این دو مصـــداق در چه چیزی اســـت و در مدام
قســـمت آیه نهفته اســـت؟ با دقت در دو آیه وجه ارتباط بینامتنی در دو مقام «اولیاالمر» و
«فنجعل لعنت »...نهفته است« .اولواألمر» مه اطاعتشان واجب شده است تنها به طاعت دستور
میدهند و مقتضای چنین چیزی ،آن است مه باید «اولواألمر» معصوم باشند؛ بنابراین منظور
از اولواألمر افرادى از امتاند مه در گفتار -و مردارشان -معصوماند؛ زیرا هرگز خدا ما را
به نافرمانی از خویش دســتور نمیدهد ،بلکه ما را از نافرمانی نهی مرده اســت .وقتی این امر
ثابت شـــد ،یقین پیدا میشـــود مه اطاعت از اولیاالمر ،اطاعت از معصـــوم اســـت و آنان
معصومانی هستند مه باید اطاعت شوند.
در آیه مب اهله پیامبر (ص) تنها مســـانی را در امر مالعنه شـــرمت داد مه به جز پیوند
نســبی ،پیوند مقامی نیز داشــته اســت؛ در آنجا اشــاره به افرادی میمند مه در جایگاه جعل
الهی ن ش ستهاند؛ جعل الهی مقام در د ست دا شتن امر من فیکونی خداوند ا ست مه هرگاه
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اراده چیزی منند آن امر محقق شـــود؛ این جایگاه مه از مقربترین جایگاههای قرب الهی
اسـت مانند مقام انبیا در زنده مردن مرده و تبدیل عصـا به اژدها و ...دارای یک خصـیصــه
مشـــترک یعنی عصـــمت اســـت و همه آنان از حتمیت معصـــوم بودن جهت انجام آن مار
ثابتاند؛ پس افراد موردنظر باید معصوم باشند؛ چرامه آن فعل تنها توسط معصوم به منصه
ظهور میرسد و ریر از معصوم توانایی انجام چنین فعلی را ندارد.
با این توضــیهلل وجه مشــترک این دو آیه در عصــمت نهفته اســت ،اولیاالمر تنها در
صورت مع صوم بودن شای سته اطاعت شدناند و مقام جعل الهی تنها در صورت ع صمت
داشتن قابلتصور است؛ از سوی دیگر خطاب قرآن در عصر نزول قرآن بر افرادی مشخص
اســت مه هویت آنان را همه میشــناختند ،مصــداق آیه مباهله برای همه مشــخص و همه
مف سران و دان شمندان فریقین بر آن م صادیق اتفاقنظر دارند؛ اما م صداق آیه اطاعت در نزد
فرق اسالمی مختلف است و مصداق واحدی را معرفی نکردهاند.
با در نظر داشتن این مطلب مه اولیاالمر معصوماند و تنها معصومانی مه در عصر پیامبر
(ص) زندگی می مردند همان مصـــادیق آیه مباهله و دیگر آیات چون آیه تطهیر اســـت؛
شکی را باقی نمیگذارد مه مصادیق معین آیه مباهله ،اختالف مصداقی در تیل «اولیاالمر»
را شــفاف و مبین میمند و مصــداق آن را مســی بهجز امام حســن ،امام حســین( ،ابنائنا)
حضــرت زهرا (س)(نســائنا) ،امام علی (ع)(انفســنا) نمیتواند باشــد (جصــاص ،1245 ،ج،4
ص431؛ فخررازی ،1244 ،ج ،9ص )421و تنها آنان دارای چنین مقام و فضـــیلتی بودند و
تاریخ صــدر اســالم مســی دیگر بهریراز توات مقدســه را در چنین جایگاهی معرفی نکرده
است.
دو متن بیان شده در بینامتنی ال شعوری مرتبط با یکدیگر ه ستند و بر ا ساس ساختار و
م ضمون دو آیه یکی مبین م صداق م شخص دیگری ا ست؛ همانگونه مه در شرح آن بیان
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داشته شد؛ مضمون مشترک هر دو آیه در عصمت نهفته است مه این رهگذر معبری است
تا دو آیه را از جهات مصداقی و مضمونی مرتبط با یکدیگر گرداند.
 .4-2-3تحلیل ارتباط آیه اولیاالمر با آیه تبلیغ
متن حاضر :آیه اطاعت /

متن غایب :آیه تبلیغ

الرسُ ُ ُُوا لَُلِّ ُْ ما أُنُ ِزَا
دانشــمندان و مفســران در آیه تبلیغ با توجه به تفســیر عبارت «يا أيّها ّ
ت ِرس ُُالَُتَهُ» و «واهلل يعص ُُمن من الناِ» به اهمیت پیام الهی مه
َ ِم ُن َرلِّ َ
إِلَُي َ
َ َو إِ ُ ََلُ َُ ُف َع ُل َما لَُلَّ ُغ َ
عدم ابالغ آن برابر است با عدم ابالغ مل رسالت اشاره و تفصیل بحث داشتهاند و بر اساس
اهمیت روایات شأن نزول مه بیانمننده اهمیت موضوع است ،آن را بر امامت امام علی (ع)
تبیین و تفسیر مردهاند (مفید ،1219 ،ص 182؛ طوسى ،بیتا ،ج  ،9ص 496؛ طبرسى1914 ،
ش ،ج  ،5ص 444؛ حســینی اســترآبادی ،1243 ،ص 164؛ طباطبایی ،1211 ،ج  ،6ص22؛
فیا ماشـــانی،1218 ،ج  ،1ص 485؛ امین 196 ،ش ،ج  ،2ص 928؛ جوادی آملی1988 ،
ش ،ج  ،49ص .)41
دیگر وجه اســتد الل شــیعه بر امامت امام علی (ع) بر اســاس حدیث ردیر بنیان شــده
اســت مه اتقان مامل در مســ له مورد نظر دارد و خود آیه نشــانههای شــواهد درون قرآنی
مهمی را در نیل به مس له مذمور رهنمون می سازد؛ براساس شواهد برون قرآنی منابع روایی
شــیعی به اتفاق فریقین به جریان ردیر خم و اعالن عمومی والیت و امامت علی (ع) مربوط
اســت؛ علامه امینی شــأن نزول بیان شــده را از  94نفر از مفســران و محدثان اهل ســنت نقل
نموده و ت صریهلل مرده ا ست مه این آیه درباره انت صاب امام علی (ع) به عنوان خلیفه پیامبر
(ص) نازل شده است( .امینی ،1216 ،ج  ،1ص )248 -249
سوره مائده ازآخرین سورههای نازل شده بر قلب پیامبر (ص) است (طبرسی،1914 ،
ج  14ص  )246 -245مه آیه تبلیغ در ســال دهم هجری و در حجه الوداع روز هجدهم ماه
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تی الحجه در ردیر خم برپیامبر جهت ابالغ آن امر مهم تازل شـــده اســـت (امینی،1216 ،
ج ،1ص )494-494
راب طۀ بی نامتنی (قوا عد ارت باط ده نده) :انواع ارتباطی مه بین دو آ یه مذمور
وجود دارد عبارت است از:
 -1آیه اطاعت زمینهسدداز و مقدمه ابالغ امامت امام علی (ع) :در ترتیب
نزول سورههای مدنی 1سوره نسا ششمین سوره و سوره مائده بیست و هفتمین سوره مدنی
است مه بر پیامبر (ص) بعد از هجرت نازل شده است( .معرفت ،1215 ،ج  ،1ص  )193آیه
اطاعت در بیان معرفی ا شخا صی ا ست مه مطلق اطاعت را دارا ه ستند و همه م سلمانان باید
از آنان اطاعت منند؛ یعنی خداوند ،پیامبر (ص) و اولیاالمر.
خداوند عالوه بر خود و پیامبر (ص) ،م سانی دیگر را واجب االطاعهای معرفی میمند
مه در زمان حیات رسول امرم (ص) زندگی میمردهاند و همانگونه مه مردم تمام دستورها
و اوامر پیامبر (ص) را باید تبعیت میمردند ،تمام فرامین اولیاالمر را همچون اوامر پیامبر
(ص) باید تابع باشـــند؛ تات اقدس اله در این آیه یک زمینه و مقدمهای را برای جا انداختن
افرادی بعد از پیامبر (ص) فراهم مرده اســت ،درواقع آیه اطاعت نازل بر یک زمینهســازی
جهت اعالن جانشینی بعد از رسول امرم (ص) است و آوردن نام اولیاالمر در افق حرمتی
پیامبر (ص) خود دلیلی جز این نمیتواند باشد.
نکتهای مه اهمیت این زمینهسازی را بیش از پیش مهمتر جلوه میدهد و ما را در نسبت
ارتباط آیه اطاعت با آیه تبلیغ بدین مورد سوق میدهد ،فضای تهنی و نوع تلقیهایی مه از
امر نبوت در اتهان مردم آن زمان وجود داشــت ،میباشــد؛ جامعه آن روز مســلمین مخلوط
بوده از یک عده مردان صـــالهلل و مســـلمانان حقیقى و یک عده قابل مالحظه از منافقین مه
بظاهر در سلک م سلمین درآمده بودند و یک عده هم از مردمان بیمار دل و ساده لوح مه
 - 1از صد و چهارده سوره بیست و هشت سوره مدنی است.
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هر حرفى را از هر مســـى باور مى مردند و قرآن مریم هم بر این چند جور مردم آن روز
اشاره صریهلل دارد و به شهادت آیات زیادى از قرآن ،ایشان در عین اینکه به ظاهر و یا واقعا
ایمان آورده بودند رفتارشــان با رســول اللصه (ص) رفتار رعیت با شــاه بوده و همچنین احکام
دینى را هم به نظر قانونى از قوانین ملى و قومى مى نگریســـته اند ،بنا بر این ممکن بوده مه
تبلیغ بعضى از احکام ،مردم را به این توهم گرفتار مند (العیات باللصه) مه رسول اللصه (ص) این
حکم را از پیش خود و به نفع خود ت شریع مرده و خال صه از ت شریع این حکم سودى عاید
آن جناب مىشود.
این توهم باعث این مى شــود مه مردم به این فکر بیفتند مه راســتى نکند این شــخص
پادشاهى باشد مه براى موفقیت خود خویشتن را پیامبر قلمداد مرده و این احکام هم مه به
اســـم دین مقرر نموده همان قوانینى باشـــد مه در هر مملکت و حکومتى به انحاى مختلف
اجرا مىگردد؛ (طباطبایی ،1211 ،ج  ،6ص21؛ جوادی آملی ،1985 ،ج  ،99ص)413
درواقع این توهم وجود داشــت مه اگر پیامبر(ص) ،امام علی (ع) را به عنوان جانشــین
اعالن مند ،چیزی مثل ه مان امر ملوک به اتهان آ نان خطور میمرد و انتســـاب در این
جایگاه یک امر خانوداهای در نزد آنان جلوه میمرد .خداوند ســـالها قبل از اعالن امامت
امام علی(ع) در روز ردیر ،در آیه اطاعت به مقام واجب االطاعهای بودن آنان اشاره میمند
و جایگاه آنان را نســبت به پیامبر و خدا به مردم عرضــه میمند .بیان آیه اطاعت جهت بیان
مقام امام علی (ع) اســـت و اینکه زمینهای باشـــد مه بعدا مه به عنوان ولی و جانشـــین
پیامبر(ص) گما شته می شود؛ از یک سو ف ضای تهنی مردم از آن حالت ت شابه امر نبوت و
پادشــاهی خارج شــده باشــد و از ســوی دیگر در معرفی امام علی (ع) به عنوان جانشــین
هیچگونه مانع عدم پذیرشی وجود نداشته باشد.
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 .5-2-3ارتباط آیه اولیاالمر با آیه مودت
متن حاضر :آیه اطاعت  /متن غایب :آیه موّدت

ِ
َجرا إََِّّل الُ َم َوَّد َة ِي الُ ُق ُرىب» آیه مودت است مه در
َسئَُلُ ُت ُن َلَُيه أ ُ
آیه  49سوره شوری «قُ ُل َّل أ ُ
ســوره شــوری ،شــصــت و دومین ســوره از ســورههای نازل شــده در مکه بر پیامبر (ص)
ا ست(طبر سی ،1914 ،ج ،14صص )246 -245مه بر ف ضیلت اهلبیت (ع) و موقعیت ویژه
آنان داللت دارد .برخی (عالمه حلی ، 1241 ،ص  )115این آیه را یکی از ادله امامت امام
علی (ع) به شمار آوردهاند.
مودت به معنای دوســتی و تمایل شــدید معنا شــده اســت (رارب اصــفهانی،1912 ،
ص ) 864بر اساس روایات بسیار زیادى مه از طرق اهل سنت و شیعه واردشده است ،مراد
از «مودت فی القربى» دوستى خویشاوندان رسول خدا (ص) یعنی عترت او است (طبرسی،
 ،1914ج  ،3ص .)48
مفسران شیعه در تیل آیه دو نوع استدالل و تقریر بیان داشتهاند؛
الف) داللت نخســـت ،مودت مردم به اهلبیت (ع) مســـتلزم مرجعیت علمی اهلبیت
(ع) اســـت (طباطبایی ،1211 ،ج  ،18ص 21؛ فضـــل اج،1213 ،ج  ،44ص 111؛ صـــادقی
تهرانی ،1965 ،ج  ،46ص161؛ طیب ،1918 ،ج ،11ص )281
ب) و دال لت دیگر مودت مردم به ا هل ب یت (ع) ،مســـتلزم وجوب ا طا عت از آ نان
(عالمه حلی ، 1241 ،ص )115؛ به دیگر ســـخن ،منظور از واجب مردن مودت اهلبیت بر
مردم و اجر رســالت قرار گرفتن ،تنها این بوده مه این محبت وســیله اى باشــد براى اینمه
مردم به ای شان ارجاع شوند و فهم و تف سیر مع صومانه را از آنان دریافت منند و آنان مرجع
علمى مردم قرار گیرند و مرجعیت دینی چیزی فرای از اطاعت و تبعیت نیست.
راب طۀ بی نامتنی (قوا عد ارت باط ده نده) :انواع ارتباطی مه بین دو آ یه مذمور
وجود دارد عبارت است از:

 26تحلیل ارتباط بینامتنی آیه اطاعت با عمدهترین آیات امامت ،والیت و فضائل اهلبیت

(علیهم السالم)

 -1تعیین م صداق م شول «قربی» و «اولیاالمر» در ترازوي مفاد آیات:
قرار دادن دو آیه موجب مشخص شدن مصداق «قربی» و «اولیاالمر» میشود؛ میستی قربی
و اولیاالمر ازجمله مســـائل اختالفی اســـت مه مفســـران اهل ســـنت اقوال متعددی را بیان
داشـــ تها ند؛ در مصــــداق «قربی» ازجم له ،م فار قریش ،انصــــار ،تودد ناس به ی کدیگر،
خویشاوندان مادر پیامبر (ص) و(...آلوسی ،1215 ،ج ،19ص )19و در مصداق «اولیاالمر»
برخی از مفســـران آن را امیران و حاممان میدانند (ســـیوطی ،1216 ،ص 81؛ زمخشـــری،
 ،1241ج  ،1ص 549؛ ابن عاشـــور ،بی تا ،ج ،2ص 165؛ آلوســـی ،1215 ،ج  ،9ص 65؛
طنطاوی ،بیتا ،ج  ،9ص )131
برخی دیگر از مفســـران مراد از «اولی االمر» را مطلق حکام دانســـتهاند و معتقدند هر
مســی و به هر شــکلی زمامدار جامعه اســالمی گردد باید بدون قید و شــرط اطاعت شــود
(رشید رضا 1321 ،م ،ج  ،5صص  .)155-152برخی دیگر آن را مؤمنینی تمر مردهاند مه
خدا و ر سولش را اطاعت میمنند ( .سید بن قطب،1214 ،ج  ،9ص  )686برخی دیگر مراد
از آنان را علما جامعه و جماعت اهل حل و عقد از مسلمانان دانستهاند( .فخر رازی،1244 ،
ج ،14ص119؛ رشید رضا 1321 ،م ،ج  ،5ص  )155و شیعیان مصداق واقعی آن را ائمه (ع)
و علما راستین مکتب تشیع بیان داشتهاند (طباطبایی ،1211 ،ج ،2ص 934؛ صادقی تهرانی،
 1965ش،ج  ،1ص 199؛ فضل  ،1213ج ،1ص )949
این اختالف مصــادیق موجب خلط در معنا و مصــداق هر دو آیه گشــته اســت .با قرار
دادن مفاد آیه اطاعت در منار آیه مودت از یکسـو مصـداق مودت فی القربی و اولیاالمر
م شخص می شود و خود احتجاجی است در مقابل دیدگاه اهل ت سنن ،از سوی دیگر هدف
نزول هر دو آیه بیشازپیش رو شنتر می شود .آیه اطاعت بیانگر مطلق اطاعت از اولیاالمر
اســت «اولواألمر» و مقتضــای چنین چیزی ،آن اســت مه باید «اولواألمر» معصــوم باشــند؛
بنابراین منظور از اولواألمر افرادى از امتاند مه در گفتار -و مردارشــان -معصــوماند؛ زیرا
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هرگز خدا ما را به نافرمانی از خویش دســـتور نمیدهد ،بلکه ما را از نافرمانی نهی مرده
است .وقتی این امر ثابت شد ،یقین پیدا می شود مه اطاعت از اولیاالمر ،اطاعت از معصوم
است و آنان معصومانی هستند مه باید اطاعت شوند و آیه اجرِ رسالت بر مرجعیت و تبعیت
از فی القربی داللت دارد.
وجه ارتباطی مذمور در معصـــوم بودن قربی و اولیاالمر اســـت ،درواقع اجر رســـالت
واقع شدن مودت به قربی در صورتی در ست ا ست مه آنان مع صوم با شند ،چون پیروی و
تبعیت از مرجعی مه عاصــی اســت از ســوی خدا و رســول امرم (ص) نهی شــده اســت؛

1

درنتیجه این قربی مه مرجعیت علمی مردم را بر عهدهدارند ،مسانی هستند مه عصمت آنان
تأییدشده است ،این بیان در مورد اولیاالمر نیز صادق است و این مقدمه داللت بر آن دارد
مه قربی همان اولیاالمرند و اولیاالمر همان قربی؛ چرامه هر دو آیه بر یک مبنای مشترک
قائم هستند ،یعنی عصمت.
در زمان نزول قرآن چه مسانی صاحب این فضیلت بودند؟ آیا صحابه در چنین مقامی
در قرآن معرفی شدهاند؟ و یا حدیثی در این زمینه در مورد آنان وجود دارد؟ قاطبه مف سران
چنین مقامی را برای هیچمدام از صـــحابه نقل نکردهاند؛ نه در قرآن آمده و نه در روایات،
تنها مسانی مه این خصیصه در آیه و روایات فراوان نقلشده است ،وجود تات مقدس اهل
بیت (ع) ا ست مه آیه تطهیر و حدیث م سا ع صمت و ف ضیلت را مختص آنان بیان مرده
اســت؛ با این توضــیهلل اولیاالمر و قربی مســی بهجز اهل بیت پیامبر (ص) نمیتواند باشــد؛
چرامه مهر عصــمت مه از خصــیصــههای اصــلی اطاعت مطلق و وجوب مودت اســت ،تنها
برای آنان بیان شده است؛ با این توضیهلل قربی و اولیاالمر مسی نمیتواند باشد بهریراز اهل
بیت(ع).
« - 1إِ َّ اللَّه َّل يُْمر لِالُ َفح ِ
شاء« (اعراف)48 :؛ «َّل طا ة خلوق ىف معصية اخلالق» (ابن بابویه ،1219 ،ج ،4ص)641
َ َ ُُ ُ
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 -2اطاعت از اولیاالمر علّت وجوب مودّت مردم به قربی :در نگاه ملی با
توجه به مفاد هر دو آیه ،میتوان اینگونه بیان مرد مه آیه اطاعت علت وجوب مودت
مردم به قربی است .دانشمندان و مفسران شیعه در داللت آیه مودت بیان داشتهاند مه علت
وجوب مودت به قربی براى این اســـت مه مردم به ایشـــان رجوع منند و فهم و تفســـیر
معصـــومانه را از آنان دریافت منند و آنان مرجع علمى مردم قرار گیرند و مرجعیت دینی
چیزی فرای از اطاعت و تبعیت نیست( .طباطبایی ،1211 ،ج  ،18ص 21؛ فضل اج،1213 ،ج
 ،44ص 111؛ صادقی تهرانی ،1965 ،ج  ،46ص 161؛ طیب ،1918 ،ج  ،11ص )281
این اطاعت محا را خداوند در آیه  53سـوره نسـا بیان داشـته اسـت و به آحاد مردم
دستور اطاعت از اولیاالمر را داده است؛ درنتیجه علت اینکه خداوند مودت به قربی را اجر
رســالت پیامبر (ص) قرار داده اســت چیزی بهجز اطاعت مطلق شــدن از آنان نیســت و این
نشــان میدهد مه اولیاالمر در آیه اطاعت و قربی در آیه اجر رســالت بر مصــادیق واحدی
داللت دارند؛ درواقع وجوب مودت مردم به قربی چیزی جز اطاعت و تبعیت نیســـت مه
اطاعت و تبعیت مه از گذر محبت به آنان به دست میآید جهت سعادت مردم است.
 -3رابطه تساوي بین دو آیه اطاعت و مودّت :از جهت ارتباط ملی مفهوم دو
آیه ،نسبت تساوی حامم است ،شرط تساوی بین دو آیه مشترک بودن در تمامی مصادیق
اســت ،یعنی هر آنچه بر آیه مودت صــدق مند بر آیه اطاعت نیز صــدق مند و بازگشــت
تساوی بین دو آیه قضیة موجبه ملیه است ،یعنی هر فردی از آیه مودت مصداق آیه اطاعت
اســت و هر فردی از آیه اطاعت مصــداق آیه مودت اســت؛ رابطه تســاوی بین دو آیه در
ارتباط مفاد آیه قابلاثبات اســت ،بیان شــد مه اطاعت مطلق علت اصــلی وجوب مودت به
قربی اسـت و این وجه ربطی در ارتباط مصـادیق دو آیه دخیل اسـت و نسـبت دو آیه را در
وجه مصداق تساوی و مشترک جلوه میدهد.
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نتیجهگیري
ثابت شـــد مه مارمرد تفســـیر قرآن به قرآن همانند یک عملیات بینامتنی اســـت،
همانگونه مه بینامتنیت توجه به ســـخن گفتن متن ها با یکدیگر دارد و هیچ متنی را بدون
ارتباط با متنهای دیگر نمیداند ،مفســر در تفســیر قرآن به قرآن ردپاهای متن رایب را در
متن اصــلی پیدا میمند و وجه ارتباطی متنهای دیگر را در ارتباط با آن متن موردبررســی
قرار میدهد ،این وجه در دو شــکل آگاهانه و ریرآگاهانه در قرآن مریم بهماررفته اســت
مه در ترسیم قواعدی این روابط بینامتنی هر یک از آیات را با یکدیگر مشخص میشود.
ازجم له راب طه بی نامتنی مصــــداقی یا راب طه الزم و ملزومی و دال لت عقلی و دیگر
ارتباطهایی مه بیان شد ،همه بیانگر ترسیم عملیات بین دو متن (آیه) حاضر و رایب است
و این به مســـ له بینامتنیت نگاه تازه و معنا و تعریف جدیدی را به آن میبخشـــد؛ در آثار
پیشـــین -مقاالت؛ تکنگاریها و تفاســـیر -آیه اطاعت را بهتنهایی از جهت قرائن متصـــل
(داللت واژگانی -ســیاق) و قرائن منفصــل (حدیث -عقل )...مورد مداقه قرار دادهاند و این
اثر آیه اطاعت را از نگاه بینامتنیت مه نوع آن همان تفسیر قرآن به قرآن است ،موردپژوهش
قرار داده و قواعد ارتباطدهنده را  -برگرفته از منطق ،فلســـفه ،اصـــول فقه و مباحث علوم
قرآنی -مه هیچیک از مف سران و دان شمندان بدان نپرداختهاند ،مورد منکاش علمی در تیل
آیه اطاعت قرار داده است.
گونه های قواعد ارتباطی آیه اطاعت با هر یک از آیات موردبحث از جهت تعداد
روابط بینامتنی متفاوت و با یکدیگر مختلف اســـت؛ مثال در تحلیل آیه اطاعت با آیه تطهیر
چ هار نوع راب طه بی نامتنی پن هان یا ریرآ گا ها نه و آ گا ها نه وجود دارد ،ازجم له این که
اهلبیت(ع) در آیه تطهیر ،مصــداق روشــن اولیاالمر اســت ،یا الزم وملزوم یکدیگرند ،یا
ارتباط مفهوم دو آیه در داللت عقلی ســنجیده شــد و ارتباط آن مشــخص میگردد و دیگر
آیات مه تناوب ارتباطی آنها وابسته به شدت نوع ارتباط آن متفاوت و تحلیل گردید.

 31تحلیل ارتباط بینامتنی آیه اطاعت با عمدهترین آیات امامت ،والیت و فضائل اهلبیت

(علیهم السالم)

منابع
 .1قرآن کریم.
 .4آلن ،گراهام ( .)1984بینامتنیت .ترجمة پیام یزدانجو ،تهران :نشر مرمز.
 .9آلوســـى ،ســـ ید محمود( .)1215روح الم عانى فى تفسددیر القرآن العظیم  .تحقیق على
عبمفهومبارى عطیة ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،الطبعة االولی.
 .2ابن تیمیه ،احمد بن عبد الحلیم( .)1246منهاج السددنۀ النبویۀ فی نقک کالم الشددیعۀ و

القدریۀ .تحقیق محمد رشاد سالم ،ریاض :جامعة االمام محمد بن سعود االسالمیة.
 .5ابن جوزى ،ابوالفرج عبدالرحمن بن على( .)1244زاد الم سیر فى علم التف سیر .بیروت :دار
الکتاب العربی.
 .6ابن مثیر ،اسماعیل بن عمر( .)1213تفسیر القرآن العظیم .تحقیق محمدحسین شمس الدین،
بیروت :دار الکتب العلمیة ،الطبعة االولی.
 .1ابن منظور ،محمد بن مکرم( . )1212لسدددان العرب  .بیروت :دار الفکر للطباعة و النشـــر و
التوزیع ،الطبعة الثالثة.
 .8احمدی ،بابک ( .)1984ساختار و تأویل متن ،تهران :نشر مرمز.
 .3امین ،سیده نصرت ( .)1961موزن العرفان در تفسیر قرآن .تهران :نهضت زنان اسالم.
 .14امینی ،عبدالحســین .)1216( ،الغدیر فی الکتاب و السددنۀ و االدب ،بیروت :دارالکتاب
العربی ،الطبعة الثالثة.
 .11بحرانى ،سید هاشم ( .)1216البرهان فى تفسیر القرآن .تهران :بنیاد بعثت.
 .14بنیس ،محمد( .)1313ظاهره الشعر المعاصر فی المغرب .بیروت :دارالعوده.
 .19پامتچی ،احمد( .)1931تاریخ تفسیر قرآن ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 .12ترمذی ،محمد بن عیسی( )1338الجامع الکبیر .بیروت :بشار عواد معروف.
 .15حائرى تهرانى ،میر سید على( .)1911مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر .تهران :دارالکتب
االسالمیه.

ل عل ی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،15پیاپی30 37

 .16حســکانى عبید اج بن احمد( .)1211رواهد التنزیل لقواعد التف ضیل .تهران :ســازمان
چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسالمى.
 .11حسنی ،مختار( .)4449التناص فی البواز النقدي .مجله عالمات ،ج  ،19جز .23
 .18حســینى شــیرازى ،ســید محمد( .)1242تقریب القرآن إلى األذهان ،بیروت :دارالعلوم،
چاپ اول.
 .13حسـینى اسـترآبادى ،سـید شـرف الدین على( .)1243تأویل اآلیات الظاهرة ،قم :جامعه
مدرسین حوزه علمیه.
 .44حلى  ،حســـن بن یوســـف بن على بن مطهر (علامه حلی)( .)1384نهج الحق و کشددف

الصدق ،بیروت :دار الکتاب اللبنانی.
 .41داد ،سیما( .)1989فرهنگ اصطالحات ادبی ،تهران :نشر مروارید.
 .44رارب اصفهانی ،حسین بن محمد( .)1214مفردات ألفاظ القرآن ،تحقیق صفوان عدنان
داوودى ،بیروت :دارالقلم.
 .49زمخشــرى ،محمود( .)1241الکشدداع عن حقائق غوامک التنزیل  .بیروت :دار الکتاب
العربی.
 .42سید بن قطب ،ابن ابراهیم شاتلی( .)1214فى ظالل القرآن .قاهره :دارال شروق  ،الطبعة
السابعة عشر.
 .45صـــادقى تهرانى ،محمد( .)1965الفرقان فى تفسددیر القرآن بالقرآن .قم :انتشـــارات
فرهنگ اسالمى.
 .46طباطبایی ،محمدح سین( .)1211المیزان فی تف سیر القرآن .قم :مکتبة الن شر اإل سالمی،
الطبعة الخامسة.
 .41طبرســى ،فضــل بن حســن( .)1914مجمعالبیان فى تف سیر القرآن  .تحقیق محمد جواد
بالرى ،تهران :انتشارات ناصر خسرو ،چاپ سوم.
 .48طبری ،محمد بن جریر ( .)1214جامع البیان فی تفسددیر القرآن .بیروت :دار المعرفة،
چاپ اول.

 32تحلیل ارتباط بینامتنی آیه اطاعت با عمدهترین آیات امامت ،والیت و فضائل اهلبیت

(علیهم السالم)

 .43طوســـى ،محمد بن حســـن(بیتا) .التبیان فی تفسددیر القرآن  ,بیروت :دار إحیا التراث
العربی ,الطبعة االولی.
 .94طو سی ،خواجه ن صیر الدین( .)1981ا ساس االقتباس .ت صحیهلل مدرس ر ضوی ،تهران:
دانشگاه تهران ،چاپ سوم.
 .91طیب ،ســید عبدالمحســین( .)1918اطیب البیان فی تفسددیر القرآن .تهران :انتشــارات
اسالم ،چاپ دوم.
 .94عاملی ،زین الدین (شـــهید ثانی)( .)1216تمهید القواعد االصددولیه و العربیه .قم :دفتر
تبلی ات اسالمی حوزه علمیه قم.
 .99عزام ،محمد( .)4441النل الغالب .دمشق :من منشورات اتحاد الکتاب العرب.
 .92فخرا لدین رازى ،ابوع بدا له مح مد بن عمر( .)1244م فاتیح الغ یب .بیروت ،دار التراث
العربی.
 .95فیا ما شانی ،مح سن( .)1215تف سیر ال صافى  .تحقیق ح سین اعلمى  ،تهران :انت شارات
الصدر ،الطبعة الثانیة.
 .96قرطبی ،محمد بن احمد( .)1962الجامع ألحکام القرآن .تهران :انت شارات نا صر خ سرو،
الطبعة االولی.
 .91مریستوا ،جولیا(ر) .کالم ،مکالمه و رمان .ترجمة پیام یزدانجو ،تهران :نشر مرمز.
 .98ملینى ،محمد بن یعقوب( .)1243الکافی .قم :دار الحدیث ،چاپ اول.
 .93مفید ،محمد بن نعمان( .)1242تف سیر القرآن المجید ،قم :مرمز انتشــارات دفتر تبلی ات
اسالمی ،چاپ اول.
 .24نامور مطلق ،بهمن( .)1934درآمدي بر بینامتنیت نظریهها و کاربردها ،تهران :سخن.
 .21هاشمی ،محمدبنسعد (1219ق) .الطبقات الکبري .بیروت :دار صادر.

