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 باسمه تعالی

 1خالصه ای از مقدمه تفسیر تسنیم

  فطرت و عمومی زبان جهانى، زبان قرآن كريم. 1

قرآن كريم كتاب هدايت همه انسانها در همه اعصار است؛ پهنه زمين و گستره زمان حوزه نورافشانى خورشيد هماره 

َبَشِر )تابان قرآن كريم است. نور هدايت قرآن تا آن جا كه مرز بشريت است مى تابد:  لِلر ى  َ ْكر ِذ َّلا  ِإ ِهَي  َما  ُهَو )، 2(َو َما  َو

َي  ََلِ َعا ر ِّلل  ٌ ْكر ِذ َّلا   و اختصاصى به عصرى يا اقليمى مخصوص و يا نژادى ويژه ندارد.  3(ِإ

ِس )خداى سبحان در تبيين قلمرو رسالت پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى فرمايد:  ا لنا لل ًة  فا َكَ َّلا  ِإ َك  َنا َسلر رر
َ

َما أ . 4(َو

قوم او نيز همه افراد بشرند، نه گروهى از بنابراين، رسالت آن حضرت جهان شمول و ابدى، و كتاب او جهانى و جاودانه و 

َك مردم حجاز. قلمرو انذار پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم نيز، گستره عالمين و همه افراد بشر معرفى شده است:  َر َتَبا (

ا يًر َنِذ َي  ََلِ َعا ِِّلر َن  لَِيُكو ِِدِ  َعبر  
َ

لََع َن  َقا ُفرر لر ا َل  َنزا ي  لاِذ (ا
لر ) 5 لل ا  يًر   6(َبَشِر َنِذ

كتابى كه براى هدايت همگان تنزل يافته و از نظر وسعت حوزه رهنمود جهان شمول است، بايد از دو ويژگى برخوردار 

 باشد: 

به زبانى جهانى سخن بگويد تا همگان از معارف آن بهره مند باشند و هيچ كس بهانه نارسايى زبان و بيگانگى با . 1

 و از پيمودن صراط سعادت بخش آن باز نايستد. فرهنگ آن را خار راه خود نبيند 
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محتوايش براى همگان مفيد و سودمند بوده، احدى از آن بى نياز نباشد؛ همانند آبى كه عامل حيات همه زندگان  .2

  است و هيچ موجود زنده اى در هيچ عصر و مصرى از آن بى نياز نيست. 

بودن زبان قرآن است. در فهم معارف قرآن كريم نه بهره مندى  در اين مقال، سخن درباره ويژگى نخست، يعنى جهانى

از فرهنگى خاص شرط است، تا بدون آن نيل به اسرار قرآنى ميسور نباشد و نه تمدن ويژه اى مانع، تا انسانها با داشتن آن 

ست، زبان فطرت مدنيت مخصوص از لطايف قرآنى محروم باشند و يگانه زبانى كه عامل هماهنگى جهان گسترده بشرى ا

است كه فرهنگ عمومى و مشترك همه انسانها در همه اعصار و امصار است و هر انسانى به آن آشنا و از آن بهره مند است و 

هيچ فردى نمى تواند بهانه بيگانگى با آن را در سر بپروراند و دست تطاول تاريخ به دامان پاك و پايه هاى استوار آن نمى 

َفَطَر فرين آن را از هر گزندى مصون داشته است: رسد، كه خداى فطرت آ ِتي  لا ا  ِ َّللا ا َة  َر ِفطر َحِنيًفا  يِن  ِِّلدل َهَك  جر َو ِقمر 
َ

َفأ (

) ُ َقِّيل لر ا يُن  لدل ا لَِك  َذ  ِ َّللا ا ِق  ِلَخلر يَل  َتبرِد ََّل  َها  َعَلير َس  ا لنا    7ا

مراد ما از زبان قرآن در اين مقال، لغت و ادبيات نيست؛ زيرا روشن است كه معارف قرآن كريم در چهره لغت و ادبيات 

 عربى بر انسانها نمودار گشته است و غير عرب زبانان، پيش از فراگيرى زبان و ادبيات عربى با لغت قرآن كريم نا آشنايند. 

ن، سخن گفتن به فرهنگ مشترك مردم است. انسانها گرچه در لغت و ادبيات از مراد ما از زبان قرآن و مردمى بودن آ

يكديگر بيگانه اند و در فرهنگهاى قومى و اقليمى نيز با هم اشتراكى ندارند، اما در فرهنگ انسانى كه همان فرهنگ فطرت 

سخن مى گويد، مخاطب آن فطرت  پايدار و تغييرناپذير است، با هم مشتركند و قرآن كريم با همين فرهنگ با انسانها

 انسانهاست و رسالت آن شكوفا كردن فطرتهاست و از اين رو زبانش براى همگان آشنا و فهمش ميسور عموم بشر است. 

جهانى بودن زبان قرآن كريم و اشتراك فرهنگ آن، در چهره اجتماع دلپذير سلمان فارسى، صهيب رومى، بالل حبشى، 

ر حجازى در ساحت قدس پيامبر جهانى حضرت محمد بن عبداهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم كه اويس قرنى و عمار و ابوذ

او شهره آفاق شد، متجلى است؛ زيرا در پيشگاه وحى و رسالت كه ظهور  8(وَ الْأَسْوَدِ وَ الْأَحْمَر  الْأَبْيَضِ  أُرْسِلْتُ إِلَى)شعار 

حدت سيرت است و تعدد زبان، نژاد، اقليم، عادات و آداب و ديگر تام وحدت خداى سبحان است، كثرت صورت محكوم و

 عوامل گوناگون بيرونى مقهور اتحاد فطرت درونى است. 
 عمومى بودن فهم قرآن و ميسور بودن ادراك معارفش براى همگان در آياتى چند تبيين شده است؛ مانند: 
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َنا ُيَ  .1 ُسولُ ر َر ُ
ُك َل الرِكَتاِب قَدر َجاء هر

َ
 َيا أ

ُ
ُك ء ُفو َعن َكِثرٍي قَدر َجا َن ِمَن الرِكَتاِب َوَيعر ُفو ُتخر ا ُكنُُتر  ا ا ِّمل ُ لَُكمر َكِثرًي يل

ِبٌي  مُّ َوِكَتاٌب  ٌر  ُُن  ِ َّلله ا َن   9مل

ِبيًنا  .2 مُّ ا  ًر ُُن ُكمر  َلير ِإ َنا  لر نَز
َ

َوأ ُُكر  بل را ن  مل ٌن  َها ُُبر  
ُ

ُك ء َجا َقدر  ُس  ا لنا ا ا  َ ُّيُّ
َ

 10َيا أ

َنا  .3 لر نَز
َ

ي أ لاِذ ا ِر  و لنُّ ا َو لِِه  ُسو َر َو  ِ َّللا ِبا ا  ِمُنو  11َفآ

ِلحُ  .4 ُفر َلر ا ُُهُ  ِئَك  ـ َل ور
ُ

َمَعُه أ َل  نِز
ُ

َي أ لاِذ ا َر  و لنُّ ا ار  َبُعو تا ا َو ُه  و ُر ََنَ َو ُه  و ُر َعزا َو ِبِه  ار  َمُنو آ يَن  لاِذ َن َفا  12و

برهان )نور سپيد و درخشان( تعبير شده است.  13ر(در اين آيات، از قرآن كريم به نور، كتاب مبين )روشن و روشنگ

گرچه نور درجات و مراتب مختلفى دارد و برخى چشمها از ديدن درجات شديد آن محروم است، اما هيچ كس نمى تواند 

 تيره بودن نور يا عجز از شهود اصل آن را ادعا كند. 

َم )خداى سبحان كه نور آسمانها و زمين است:  لسا ا ُر  ُُن  ُ َّللا ِض ا رر َ ْلر ا َو اِت  َو ، 14(ا

. از ويژگيهاى ممتاز نور آن 

ز از غير است؛ زيرا هر است كه هم ذاتا روشن است و هم روشنگر چيزهاى ديگر )الظاهر بذاته و المظهر لغيره( و هم بى نيا

 چيز را بايد در پرتو نور ديد، اما نور با چيزى ديگر ديده نمى شود، بلكه خودش ديده مى شود. 
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ى َوَر  .5 ُهًد ٍء َو َشير َياًنا للُكلل  َك الرِكَتاَب ِِتر َنا َعَلير لر ِلِمَي َنزا ُمسر ِِّلر ى  َر بُشر َو ًة  َ . قرآن كريم تبيان )بيانگر( همه 15ْحر

معارف ضرورى و سودمند براى بشر و عهده دار بيان همه معارف و احكام هدايتگر، سعادت بخش و سيادت آفرين جوامع 

ند به روشنگر؛ زيرا كتاب انسانى است و چنين كتابى حتما در تبيين ره آورد خود بين و روشن است، نه مبهم و مجمل و نيازم

مبهم كه قادر بر حل معانى و تفسير مطالب خود نيست، هرگز توان تبيين معارف سعادت بخش را ندارد. 

 

ا  .6 َفاُُلَ قر
َ

ُقُلوٍب أ  
َ

لََع مر 
َ

َن أ آ ُقرر لر ا َن  و ُر با َد ََيَ َفََل 
َ

. دعوت و ترغيب همه انسانها به تدبر در قرآن كريم و توبيخ آنها بر 16أ

نينديشيدن در آيات قرآنى، شاهد گويايى است بر جهانى بودن زبان قرآن و فراگير بودن فهم معارف آن؛ زيرا اگر قرآن با 

 انسانها سخن مى گفت، دعوت همگان به تدبر در آيات آن لغو بود.  فرهنگ ويژه برخى

ِلِه َولَور ََك  .7 ُُتَن ِِبِثر
ر

َيأ آِن ََّل  َهـَذا الرُقرر ِل  ُُتار ِِبِثر
ر

ن َيأ
َ

 أ
َ

نُّ لََع جِ لر َتَمَعِت اإِلنُس َوا ِئِن اجر لا ا ُقل  َظِهرًي ٍض  لَِبعر ُضُهمر  َبعر . 17َن 

جهانى است، چنانكه از اين آيه كريمه بر مى آيد، و هم جاودانه، و  تحدى )مبارزه طلبى( قرآن كريم، هم

  

  

سخن گفتن قرآن كريم به زبان فطرت انسانها و عمومى بودن فهم آن بدن معنا نيست كه بهره همگان از اين تذكر: 

كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  كتاب الهى يكسان است. معارف قرآنى مراتب فراوانى دارد و هر مرتبه آن، بهره گروهى خاص است:

طَائِفُ لِلْأَوْلِيَاءِ وَ الْعِبَارَةِ وَ الْإِشَارَةِ وَ اللَّطَائِفِ وَ الْحَقَائِقِ فَالْعِبَارَةُ لِلْعَوَامِّ وَ الْإِشَارَةُ لِلْخَوَاصِّ وَ اللَّ  عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى
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ه ميزان استعداد خود از قرآن بهره مى برد تا به مقام مكنون آن منتهى شود كه تنها پيامبر اكرم . هر كس ب18الْحَقَائِقُ لِلْأَنْبِيَاء

 ..صلى اهلل عليه و آله و سلم و اهل بيت آن حضرت )عليهم السالم ( به آن راه دارند.

 تفسیر قرآن به قرآن . 2

در اين روش، هر آيه از قرآن كريم با تدبر در ساير آيات قرآنى و بهره گيرى از 

الل به آيات قويتر در تفسير، بر آنها باز و شكوفا مى شود. تبيين آيات فرعى به وسيله آيات اصلى و محورى و استناد و استد

پى ريزى يك بنيان مرصوص معرفتى در خود دارد و    است كه برخى از آيات قرآن كريم همه مواد الزم را براى   اين اساس 

برخى از آيات آن تنها عهده دار بخشى از مواد چنين بنايى است. آيات دسته دوم با استمداد از آيات گروه اول تبيين و تفسير 

مى شود. 

 

 بحث كنونى درباره روش تفسير قرآن به قرآن و مطالب آن عبارت است از: 

 آيا چنين تفسيرى حجت و معتبر است ؟  .1

 نى ؟ أبر فرض حجيت، آيا حجيت آن فعلى است يا ش. 2

ض فعلى بودن حجيت، آيا حجيت آن به نحو انحصار است، يعنى شىء ديگرى در برابر نتيجه حاصل از تفسير بر فر .3

 قرآن به قرآن حجيت دارد يا نه؟ اكنون به پاسخ اين سه پرسش مى پردازيم. 

 حجیت تفسیر قرآن به قرآن . 2-1

تفسيرى حجت و معتبر است يا نه؟ در پاسخ بايد اين بود كه آيا چنين اولين پرسش درباره شيوه تفسيرى قرآن به قرآن 

حجيت ندارد، نظير شهادت فاسق كه در محكمه قضاى اسالمى هيچ گونه اعتبارى ندارد و بعضى از  اصالً ءگفت: برخى اشيا

اشيا حجيت دارد، ليكن به تنهايى به نصاب حجيت و اعتبار نمى رسد؛ نظير شهادت عدل واحد در محكمه كه فى الجمله 

نى ياد مى شود؛ يعنى اگر شهادت عدل أهلى و حجيت شأتبر و حجت است، نه بالجمله. از اين رو از آن به عنوان اعتبار تمع

نيت احتجاج داشت به نصاب فعليت مى رسد؛ ليكن حجيت شهادت أديگرى به آن ضميمه شود، آنچه اهليت اعتبار و ش

نيست؛ زيرا حجتهاى ديگرى نيز در قبال حجيت شهادت دو عادل عدلين گر چه به نحو استقالل است ولى به نحو انحصار 
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ين واقع مى شود و هر كدام حجت مستقل است، ولى هيچ كدام حجت منحصر نيست و ديگر در قبال شهادت اين عدلَ

 همچنين حجيت امور ديگر، در برابر حجيت شهادت عدلين؛ مانند علم قاضى و سوگند منكر. 

الم خداى سبحان است و با اعجاز خود دعوى انتساب به خداوند را اثبات مى كند، يكى قرآن كريم از آن جهت كه ك

ذاتى است و محصول تدبر در آن و جمع بندى آيات متناسب آن با  ،از منابع دينى است كه حجيت آن همانند حجيت قطع

يكن مطالب قرآن بخشى به حجت نباشد؛ ل يكديگر حتما حجت است و هرگز نظير گواهى فاسق مردود نيست، تا اصالً

و قطعى است و بخشى به صورت ظواهر و ظنى است كه بخش نخست حجت قطعى و بخش دوم حجت   صورت نصوص 

ظنى است. به هر تقدير، قرآن كريم به عنوان كالم صاحب شريعت، در ناحيه حجيت وامدار غير خود نيست و حجيت آن 

  ذاتى است.

 ین معارف ستقالل قرآن در حجیت و تبی. ا2-2

نى. أدومين پرسش درباره تفسير قرآن به قرآن اين بود كه بر فرض حجيت چنين تفسيرى، آيا حجيت آن فعلى است يا ش

در پاسخ بايد گفت: قرآن )نتيجه حاصل از تفسير قرآن به قرآن( جزء حجت و نيمى از دليل نيست تا در اصل عتبار و حجيت 

نى است، نه أهلى و شأنضمام آن همراه به منزله شهادت عدل واحد باشد كه حجيت آن تخود نيازمند به ضميمه باشد و بدون ا

فعلى ؛ زيرا آن ضميمه، يعنى سنت، اوال در ناحيه اصل حجيت وامدار قرآن است و ثانيا وقتى معتبر و حجت است كه 

ير قطعى(. محتواى آن بر قرآن عرضه شود و هيچ گونه تخالفى با آن نداشته باشد )در خصوص سنت غ

به بينه عادله ياد مى شود، فعلى و مستقل  . پس حجيت قرآن همانند حجيت شهادت عدلين كه از آن اصطالحاً

 و قابل استدالل است. 

با  قرآن كريم هم در اصل حجيت و هم در تبيين خطوط كلى معارف دين مستقل است؛ يعنى حجيت آن ذاتى است و

. استقالل قرآن كريم در حجيت و تبيين معارف و همچنين اتقان شيوه تفسيرى قرآن به قرآن با داليلى ..خود تفسير مى پذيرد

 چند قابل اثبات است: 
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ٌر همان گونه كه در فصل يكم گذشت قرآن كريم خود را به عنوان نور معرفى مى كند:  -1 ُُن  ِ َّلله ا َن  مل  
ُ

ُك ء َجا َقدر  (

ِبٌي َوِكَتاٌب  َمَعُه )، 19 (مُّ َل  نِز
ُ

َي أ لاِذ ا َر  و لنُّ ا ار  َبُعو تا ا و بارزترين ويژگى نور آن است كه هم خود روشن است و هم  20(َو

 روشنگر غير خود است؛ يعنى هم در روشن بودن خود و هم در روشن كردن اشياى ديگر نيازمند به غير نيست. 

مقتضاى نور بودن قرآن كريم نيز اين است كه نه در روشن بودن خود نيازمند غير باشد و نه در روشن كردن غير؛ زيرا 

در اين صورت نياز به مبينى ديگر، آن مبين اصل بوده، قرآن كريم فرع آن خواهد بود و اين فرع و تابع قرار گرفتن قرآن با 

 نور بودن آن ناسازگار است. 

گر، بى ترديد بسيارى از معارف قرآنى با ضميمه كردن دو يا چند آيه حاصل مى شود و رسيدن به آن از سويى دي

معرفت، از راه يك آيه به تنهايى ميسور نيست. نور بودن قرآن ايجاب مى كند، همه آياتى كه مبين حدود، قيود و قراين يك 

 تيره و مبهم نداشته باشد. مطلب است با هم بررسى شود، تا قرآن كريم در هيچ بخشى مطلب 

ٍء يكى از صفات قرآن كريم: )تبيان كل شىء( است:  -2 َشير ُكلل  لل ًنا  َيا ِِتر ِكَتاَب  لر ا َك  َعَلير َنا  لر َنزا َو (. كتابى كه  21(..

ر بيانگر همه علوم و معارف ضرورى و سودمند براى بشر يا بيانگر همه حقايق جهان آفرينش است، در تبيين خود نيازى به غي

ندارد، بلكه در بيان خويش به خود متكى است و برخى از آياتش با برخى ديگر تبيين و تفسير مى شود و گرنه كتابى كه 

 تبيان خود نباشد، چگونه مى تواند تبيان هر چيز ديگر باشد؟ 

الزم است توجه شود: 

بنابراين، كمبود هر آيه اى حتما با آيه ديگر تامين مى شود و از جمع بندى نهايى همه آيات  

 مناسب لفظى و معنوى با يكديگر، معناى روشنى از آنها به دست مى آيد. 

به خداى سبحان و مبرا بودن از هر گونه اختالف و  قرآن كريم در كنار دعوت انسانها به تدبر، دعوى انتساب -3

 ناهماهنگى درونى دارد. 

                                                 

 15سوره مائده، آيه  - 19

 157سوره اعراف، آيه  - 20

 89سوره نحل، آيه  - 21
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دو بيان دارد يكی ناظر به عدم اختالف آيات قرآن كريم با خداوند سبحان درباره هماهنگى سراسر قرآن با يكديگر 

َن  از آيهو ديگرى راجع به انعطاف و گرايش آيات قرآن با همديگر است؛ اما بيان اول مستفاد يكديگر  و ُر با َد ََيَ َفََل 
َ

أ

ا  ًفا َكِثرًي ِتََل خر ا ِفيِه  ار  و َجُد َلَو  ِ َّلله ا  ِ
َغرير ِعنِد  ِمنر  َن  َكَ َلور  َو َن  آ ُقرر لر است؛ زيرا پيام آيه مزبور دعوت همگان به تدبر تام در  22ا

ج و حفيض، سراء سراسر كتابى است كه در طول حدود ربع قرن در شرايط صعب و سهل، جنگ و صلح، غربت و قربت، او

و ضراء، هزيمت و عزيمت، شكست و پيروزى و باالخره در احوال مختلف سياسى، نظامى، اجتماعى به صورت يكسان و 

آيات مزبور دعوت به تدبر در سراسر قرآن مى كند و دعوى عدم اختالف به نحو سالبه كليه را ..هماهنگ نازل شده است.

را صحت اين دعوى مى داند و ادعاى مزبور را با آن بينه و گواه صادق همراه مى  ارائه مى كند و محصول آن تدبر فراگير

 كند. 

َن اما بيان دوم خداوند مستنبط از آيه  َشور َيخر يَن  لاِذ ا ُد  ُجُلو ُه  ِمنر َشِعرُّ  َتقر ِِنَ  َثا ما ا  ِِبً َتَشا مُّ يِث ِكَتاًبا  حَِد َسَن الر حر
َ
َل أ ُ َنزا َّللا ا

ا َتِلُي  ُ
ُث ر  ُ هَّبا َلُه َر َفَما   ُ َّللا ا ِللر  ُُير َمن  َو ء  ي ِبِه َمنر يََشا ِد ِ َُّير ى اَّللا ُهَد ِ َذلَِك  ِ اَّللا

ر ِإََل ِذْكر هَُّبُ ُدُُهر َوقُُلو ٍد ُجُلو َها ِمنر   23 

است؛ زيرا محتواى آيه مزبور اين است كه از يك سو سراسر آيات قرآن مجيد شبيه، همسان و همتاى هم است و از سوى 

مطالب يك كتاب علمى اين است كه هر كدام از   منعطف و متمايل به هم است. معناى انثناء، انعطاف و گرايش ديگر منثنى، 

مطالب با ديگرى مشروح يا مشروحتر و روشن يا روشنتر مى گردد. چنين كتابى كه همه آيات آن به هم گرايش دارد، حتما 

 مفسر و مبين همديگر و شارح داخلى خويش است. 

؛ زيرا اگر آيات قرآن از 

ييد و تبيين و أهم گسيخته بوده، هر كدام ناظر به مطلب خاص باشد و پيوندهايى از قبيل اطالق و تقييد، تعميم و تخصيص، ت

م موافق با ديگرى يا مخالف با آن نخواهد بود؛ زيرا مرز مشترك و پيوند شرح و تفصيل با يكديگر نداشته باشد، هيچ كدا

مخالفت فرع بر پيوند و هم گرايى است؛ در حالى كه ادعاى هماهنگ بودن  داللى كالمى و گفتارى با هم ندارد و موافقت و

حتما بايد بين آنها پيوند برقرار  آيات ارتباط و پيوند را مى فهماند؛ چنانكه دعوى نفى اختالف از سنخ عدم ملكه است. پس

                                                 

 82سوره نساء، آيه  - 22

  23سوره زمر، آيه  - 23
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باشد. آنگاه مى توان گفت: چنين كتابى اگر در تبيين مطالب خويش نيازمند به غير خود باشد استدالل و برهان اين آيه كريمه 

 تام نخواهد بود.

 

 منهج تفسیرى اهل بیت )ع( . تفسیر قرآن به قرآن، 2-2-1

تفسير قرآن به قرآن سيره عملى اهل بيت )عليهم السالم( بود؛ چنانكه ارجاع مفسران به اين روش نيز در سيره علمى آن ...

  لَيُصَدِّقُ رآنالقُ نّإذوات مقدس كامال مشهود است؛ مانند اين كه حضرت رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم فرموده اند: 

وَ تَنْطِقُونَ بِهِ وَ   بِهِ  كِتَابُ اللَّهِ تُبْصِرُونَ :و حضرت على)عليه السالم ( فرموده اند 24بُ بَعْضُهُ بَعْضابَعْضاً وَ لَا يُكَذِّ  بَعْضُهُ

 25 تَسْمَعُونَ بِهِ وَ يَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ يَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْض...

                                                 

 2861،ح 619، ص 1كنز العمال، ج  - 24

منظور از تصديق آيات قرآن نسبت به يكديگر كه در كالم رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم آمده،  7، بند 133نهج البالغه، خطبه  - 25

معناى نطق و شهادت آيات نسبت به يكديگر است كه در كالم حضرت على )عليه السالم  تصديق اصطالحى نيست، تا در برابر تصور باشد، بلكه به

يق ( آمده است ؛ يعنى اگر مبداء تصورى آيه اى در بين معانى محتمل آن به وسيله معناى تصورى آيه ديگر كه واضح است تفسير شود از سنخ تصد

چنين نطق مزبور در اين باره نيز صادق است ؛ چنانكه اگر مبداء تصديقى آيه اى در برخى از آيات نسبت به بعضى ديگر است ؛ زيرا شهادت و هم

كى بين معانى و مقاصد متعدد و از يك جمله قرآنى به وسيله جمله ديگر كه مقصود آشكارى دارد ) به اصطالح يكى ظاهر است و ديگرى اظهر يا ي

و ديگرى ظهور خاص ( حل گردد، چنين نطق و شهادتى مصداق تصديق ماءخوذ ظاهر است و ديگرى نص و يا اين كه يكى ظهور مشترك دارد 

معناى در كالم رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم بوده، تفسير قرآن به قرآن محسوب مى شود. بنابراين، هر گونه شهادت و نطقى كه نسبت به 

قرآن به قرآن است و هرگز تصديق و شهادت، اختصاصى به بعد از استقرار  تصورى يا تصديقى آيه به وسيله آيه ديگر حاصل شود از قبيل تفسير

 (.18 17، ص 1ظهور آيه ندارد؛ چنانكه بعضى گمان كرده اند ) ر.ك مناهج البيان فى تفسير القرآن، ج 



 

10 
 

چون از طرف اهل بيت وحى و عصمت و طهارت)عليهم السالم( تفسير قرآن به قرآن به عنوان منهجى معقول و مقبول 

... مى كردند      اعالم شد، صحابه و تابعان آنان اگر شاهدى از قرآن براى تفسير آيه اى از آن مى يافتند به تفسير آن مبادرت 

و روش عملى بسيارى از بزرگان تفسير نيز به طور  26ين قرآن پژوهان مطرح بوداز دير زمان شيوه تفسير قرآن به قرآن ب

 محدود، نه گسترده، استمداد از بعض آيات درباره برخى ديگر بوده است. 

غرض آن كه، از گفتار، رفتار و نوشتار اقدمين، قدماء، متاخران و معاصران، عطر دل انگيز تفسير قرآن به قرآن به شامه ...

وزد، ليكن چنين نافه اى را بايد در سوق كاالى گرانبهاى الميزان جستجو كرد كه در اين مضمار گوى سبقت را از جان مى 

فيه معنى شاهد »ديگران ربود و هر چند از لحاظ شناسنامه تفسيرى آرم بنوت و فرزندى مفسران سلف را داراست، ليكن 

لَِك الميزان و ما ادراك ما الميزان ... 27«بوتهأب َذ ء ) يََشا َمن  ِه  ِتِ ُيؤر  ِ َّللا ا ُل   . 28(َفضر

. سيره و روش عقال در استفاده از آثار نوشتارى يا گفتارى نويسندگان و گويندگان چنين است كه همه مطالب ..تذكر: 

يك كتاب و يا خطابه را با هم مى سنجند و برخى از مطالب آن را با برخى ديگر تاءييد و يا نقض مى كنند و اين سيره و 

 شيوه در منظر و مسمع شارع مقدس بود و نسبت به آن هيچ گونه ردع و منعى نكرده است.

 شبهات استقالل قرآن در حجیت و تفیهم . 2-2-2

 

َل  ُنزل َما  ِس  ا لِلنا  َ لُِتَبيل  َ ْكر لذل ا َك  َلير ِإ َنا  لر نَز
َ

َوأ

ر 
ِ

َلهْير ُس  29ِإ ُ الرا ُ
ر َعنرُه َفانَتُهواَما آَتاُك ُ

اُك وُه َوَما ََنَ َل  ،30 ...وُل َفُخُذ ُسو لرا ا ار  ِطيُعو
َ
َ َوأ ِطيُعوار اَّلله

َ
.أ . .31 

                                                 
ه القرآن يفسر بعضه بعضا را ديده ( و هم در تفسير كبير فخر رازى جمل 310راقم اين سطور هم در تفسير ابوجعفر محمد بن جرير طبرى )م.  - 26

مى       است و در حال نگارش اين مقدمه و شرايط مخصوص آن، امكان فحص مجدد را ندارد. محدث بزرگوار، عالمه مجلسى )رحمة اهلل ( نيز 

 ، بيان(.218، ص 54گويد: و قد قالوا ان القرآن يفسر بعضه بعضا ) بحار، ج 

 اقتباس از ديوان ابن فارض.  - 27

  4سوره جمعه، آيه  - 28

  44سوره نحل، آيه  - 29

  7سوره حشر، آيه  - 30



 

11 
 

 

مقتضاى برهان نبوت عام كه شامل نبوت حضرت خاتم صلى اهلل عليه و آله و سلم نيز مى شود اين است كه كتاب 

آسمانى و قانون الهى پيامبر، هم قابل فهم باشد و هم صالح براى عمل. كتابى كه قوانين آن مفهوم انسانها و يا قابل اجرا در 

جامعه نباشد، شايسته پيامبر خدا نيست؛ ليكن صالحيت قانون پيامبر براى علم و عمل منحصر در اين نيست كه خود كتاب 

صيل بيان كند، بلكه ممكن است برخى از آنها را به طور تفصيل روشن كند و تفصيل آسمانى همه معارف و احكام را به تف

برخى ديگر را از راه وحى و الهام به خود پيامبر، براى جامعه تبيين كند، يا آن كه اصال به بيان خطوط كلى حكم و احكام 

ضرت تفصيل دريافت شده را به امت خويش بسنده كند و تفصيل همه آنها از راه حديث قدسى به پيامبر الهام شود و آن ح

آن كه، آنچه از برهان ضرورت وحى و نبوت استفاده مى شود رسيدن پيام خدا در اصول و فروع دين به   ابالغ كند. غرض 

 مردم است و آن بالغ راههاى متعددى دارد و هرگز منحصر به بيان تفصيلى خود متن مقدس آسمانى نيست. 

و باطن و تاويل و تنزيل است و علم به باطن و تاويل قرآن كريم نيز در اختيار معصومين )عليهم  قرآن كريم داراى ظاهر

 السالم( است و آن بزرگواران به مقام مكنون قرآن راه دارند.

  

اكنون كه مدعا )استقالل قرآن در حجيت و داللت بر معارف دين( روشن شد، بايد به شبهاتى كه درباره استقالل قرآن 

  و شيوه تفسيرى قرآن به قرآن است پاسخ دهيم. 32در تفهيم معارف دين، حجيت ظواهر

  ثقلین افتراق: يكمشبهه الف. 

الزم با آن قرار داده شده و الزم اين همسانى آن است كه عترت همسان كتاب خدا و مت  ،در حديث شريف ثقلين

دل و مالزم و همتاى قرآن كريم باشد. از اين رو عدم رجوع به روايات در فهم ظواهر قرآن روايات اهل بيت)عليهم السالم( عِ

بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعدی و   تَمَسَّكْتُمْ  إِنْ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، مَامايه افتراق بين ثقلين و عامل گمراهى قلمداد شده است: 

                                                                                                                                                             

  59سوره نساء، آيه  - 31

حجيت ظواهر قرآن بدين معنا نيست كه براى يافتن مقيد و مخصصهاى آن نبايد به روايات رجوع كرد؛ همان گونه كه حجيت روايات نيز به  - 32

 قيدهاى آن نيست. معناى بى نياز بودن از فحص نسبت به مخصص و م
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و ضرورت رجوع به عترت طاهرين )عليهم السالم( در فهم ظواهر قرآن  33لَنْ يَتَفَرَّقَا...  هو كِتَابَ اللَّهِ ...وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي

با استقالل قرآن در تبيين معارف دين ناسازگار است. بنابراين، قرآن كريم به ضميمه روايات اهل بيت )عليهم السالم( حجت 

 الهى و تبيان كل شىء است. 

 پاسخ شبهه ب. 

  

و  35ثانيا، عترت طاهرين گر چه به لحاظ مقامهاى معنوى و در نشئه باطن، از نظر بزرگان دين مانند صاحب جواهر

نيز  37أَكْبَرُ مِنِّي  مَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ آيَةٌ هِيَ، از قرآن كمتر نيستنند و سخن بلند حضرت اميرالمؤ منين )عليه السالم(: 36الغطاء

گواه اين مدعاست، اما از نظر نشئه ظاهر و در مدار تعليم و تفهيم معارف دين، قرآن كريم ثقل اكبر و آن بزرگواران ثقل 

و حديث ثقلين )در اكثر نقلهاى آن( خود شاهد اين  38اصغرند و در اين نشئه جسم خود را نيز براى حفظ قرآن فدا مى كنند

األخر: كتاب اللّه تَبارَكَ و تَعالي حَبلٌ مّمدود مّن السّماء إلى   تارك فيكم الثّقلين أحدهما أكبر منإنّى و  مدعاست:

 39 األرض و عترتى أهل بيتى...

                                                 

  108، ص 23بحار، ج  - 33

ى ) بحار، حضرت امام حسين درباره امامان )عليهم السالم ( مى فرمايد: نحن... اءحد الثقلين الذين جعلنا رسول اهلل ثانى كتاب اهلل تبارك و تعال - 34

 (.  205، ص 44ج 

  76 71، ص 13جواهر الكالم، ج  - 35

: المبحث الرابع انه ] القرآن [ اءفضل من جميع الكتب المنزلة من السماء و من كالم االءنبياء و االءصفياء 298ص  كشف الغطاء، كتاب القرآن، - 36

قضى لها و ليس باءفضل من النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم بالحجر و االءركان و بالقرآن و بالمكتوب من اءسمائه و صفاته من تلك الحيثية ال ي

  بزيادة الشرفية .

 206، ص 23؛ بحار، ج 207، ص 1اصول كافى، ج  - 37

 جان شريف آن بزرگواران تنها براى لقاى الهى است و حتى در نشئه ظاهر فداى چيزى نمى شود.  - 38

  13، ص 89بحار، ج  - 39
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 ييد محتوا، وابسته به قرآن كريم است: أ، روايات معصومين )عليهم السالم( هم در اصل حجيت و هم در ترابعاً

اما در اصل حجيت، زيرا پشتوانه حجيت سنت پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم يعنى قول، فعل و تقرير آن حضرت قرآن 

ا)است، كه مسلمانان را در آياتى مانند:  ار  ِطيُعو
َ

َل أ ُسو لرا ا ار  ِطيُعو
َ

َوأ  َ ُه ، 41(...َّلله َعنر ر  ُ
ُك ا َما ََنَ َو ُه  و َفُخُذ ُل  ُسو لرا ا  ُ ُ

ُك َتا آ َما 

ا  نَتُهو ر  42َفا
ِ

َلهْير ِإ َل  ُنزل َما  ِس  ا لِلنا  َ لُِتَبيل  َ ْكر لذل ا َك  َلير ِإ َنا  لر نَز
َ

به آن حضرت ارجاع مى دهد و پشتوانه حجيت سنت امامان  43َوأ

)عليهم السالم( نيز گفتار پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم در حديث شريف ثقلين است. بنابراين، حجيت و ارزش ره 

گر آن كه نبوت رسول آورد پيامبر اكرم صلى اهلل و عليه و آله و سلم و امامان )عليهم السالم( به بركت قرآن كريم است؛ م

اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم با معجزه ديگرى جز قرآن ثابت شده باشد كه در اين حال حجيت سنت آن حضرت متوقف 

بر قرآن نيست. البته در عصر كنونى كه معجزه اى جز قرآن وجود ندارد، نمى توان حجيت سنت رسول اكرم صلى اهلل عليه و 

                                                 

در قرآن  تقيه به معناى اظهار امر غير واقعى، در قرآن راه ندارد و اما اين كه بر اثر مصالحى برخى مسايل، مانند معرفى صريح جانشينان پيامبر، - 40

 ذكر نشود و به رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم واگذار شود، در قرآن راه دارد؛ ولى اين تقيه نيست. 

 59سوره نساء، آيه  - 41

 7سوره حشر، آيه  - 42

  44سوره نحل، آيه  - 43
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ثابت كرد؛ مگر آن كه با تواتر بر صدور و معجزه ديگر غير از قرآن حجيت آن ثابت شود. اما آله و سلم را بدون قرآن 

مين نشده است. در نتيجه حجيت قرآن و حجيت روايات در يك أحجيت قرآن كريم ذاتى آن است و از مبداء ديگرى ت

 سطح و هم سنگ نيست. 

باشد و قرآن كريم حتى در سطح تفسير و داللت بر معانى  حال اگر حجيت ظواهر قرآن كريم نيز وابسته به روايات ...

ظواهر الفاظ خود متوقف بر روايات باشد، مستلزم دور )توقف شىء بر خود( خواهد بود كه استحاله آن بديهى است. البته 

 فرض دورى نبودن اشاره نشد. 

 تذكر:

 

ييد محتوا بدان سبب كه خود أو اما در ت

. اين احاديث به اخبار 

 عرض على الكتاب معروف و دو دسته است: 

ست كه راه حل تعارض احاديث متعارض را ارائه مى كند و در باب تعادل و تراجيح علم اصول فقه دسته يكم رواياتى ا

 . ..به نصوص عالجيه موسوم است

دسته دوم روايات عامى است كه اختصاصى به اخبار متعارض ندارد، بلكه صحت محتواى هر روايتى را در گرو موافقت 

 مانند روايات زير:  45منه لزوم عرض بر قرآن را بر همه احاديث مى گسترانديا عدم مخالفت با قرآن كريم مى داند و دا

                                                 

  89سوره نحل، آيه  - 44

اخبار عرض بر كتاب روايات بى واسطه ) سنت قطعى ( را شامل نمى شود؛ زيرا كسى كه به حضور پيامبر يا امام معصوم )عليه السالم ( مشرف  - 45

كرد، به طورى كه احتمال تقيه اصال مطرح نبود، ديگر احتمال خالف نمى شد و سخنى را از زبان مطهر او شنيد و جهت صدور آن را نيز احراز 

روايات با واسطه است، آن هم در   دهد. شنيدن سخن از سخنگوى وحى، مايه حصول جزم است. بنابراين، اخبار عرض بر كتاب در خصوص 

 صورتى كه صدور آن قطعى نباشد. 
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  كِتَابَ  إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم مى فرمايد: -1

؛ هر حقى اصلى دارد كه آن اصل ميزان سنجش و معيار ارزيابى اين حق 46لَّهِ فَدَعُوهاللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ ال

است و هر صوابى)امر واقعى( نورانيتى دارد كه صواب مزبور به وسيله آن نور شناسايى مى شود. پس آنچه با ميزان الهى، 

ع ذيل روايت: فما وافق... بر مى آيد كه روايات يعنى قرآن كريم موافق بود بگيريد و آنچه مخالف آن بود واگذاريد. از تفري

همان حق است و حقيقت آن، قرآن كريم است و صحت محتواى روايات در گرو موافقت با حقيقت آن )قرآن كريم( است 

 و نورى كه با آن راستى روايات سنجيده مى شود، قرآن است. 

رباره احاديثى كه راويان برخى از آنها موثقند و روايان همچنين حضرت امام صادق )عليه السالم( در پاسخ استفسار د -2

شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا   لَهُ  إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْفرمايد:  برخى غير موثق، مى

قرآن موافق بود يا با آن مخالف نبود بپذيريد و اگر با قرآن مخالف بود، تحمل  ؛ اگر حديث با47فَالَّذِی جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِه

 بار آن بر عهده ناقل و راوى آن است. 

وَ السُّنَّةِ وَ كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ   الْكِتَابِ  ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى كُلُّ شَيْنيز حضرت امام صادق )عليه السالم( مى فرمايد:  -3

تنها  . در اين حديث ابتدا كتاب و سنت قطعى مرجع ارزيابى هر سخن معرفى شده و پس از آن،48 هِ فَهُوَ زُخْرُفكِتَابَ اللَّ

قرآن كريم مرجع سنجش شناخته شده است؛ زيرا سنت قطعى گرچه از لحاظ عرض بر محتواى قرآن بى نياز است، ليكن 

و نبوت او به وسيله معجزه  است؛ زيرا رسالت رسول اكرماصل حجيت سنت قطعى به حجيت قرآن و اعجاز آن وابسته 

بودن قرآن ثابت مى شود؛ مگر آن كه اصل رسالت آن حضرت با اعجاز ديگرى غير از قرآن ثابت شده باشد؛ ليكن چنان 

معجزه اى  معجزه اى جاودانه نخواهد بود و براى نسلهاى كنونى و آينده سودمند نيست ؛ مگر آن كه از راه تواتر اصل چنان

ثابت شده باشد كه در اين حال در سايه اعتماد بر تواتر اعجاز، نبوت آن حضرت جاودانه خواهد بود. سنت غير قطعى نيز 

 گذشته از اصل حجيت، بايد از لحاظ محتوا با قرآن كريم ارزيابى شود و اگر مخالف با محتواى آن بود زخرف و باطل است. 

اين گونه روايات از تخصيص يا تقييد امتناع دارد و هرگز نمى توان آن را تخصيص يا  بايد توجه داشت كه لسان تذكر:

 تقييد زد. 

                                                 

  69، ص 1اصول كافى، ج  - 46

  69، ص 1اصول كافى، ج  - 47

  69، ص 1اصول كافى، ج  - 48
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الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ   مِنَ  يُوَافِقْ  مَا لَمْمحتواى جمله پايانى حديث قبلى، در روايتى ديگر چنين نقل شده است:  -4

  حديثى كه موافق قرآن نباشد باطل است. 49 زُخْرُف

امام صادق )عليه السالم( مى فرمايد: پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم در خطابه خود در سرزمين منا فرمودند:  -5

براين حتى در غير صورت بنا .50يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ الْقُرْآنَ فَلَمْ أَقُلْه  عَنِّي  أَيُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ

 تعارض نيز كه روايت به حسب ظاهر داراى اركان حجيت است، بايد از لحاظ محتوا با قرآن كريم ارزيابى شود. 

 

مخالفتى كه مايه سقوط روايت از حجيت است مخالفت تباينى است، نه مخالفتى كه ميان مطلق و مقيد يا عام و  تذكر:

ارى و نيز در عرف عقال مخالفتى بدئى تلقى مى شود، نه مخالفت و ذخاص است؛ زيرا چنين مخالفتى در عرف قانونگ

تعارض مستقر تا نوبت به زخرف و باطل بودن روايت مخالف قرآن رسيد؛ چنانكه مخالفت و تعارض دو حديث نيز، همان 

ى رفع تعارض عالجيه مى رسد. نصوص عالجيه برا  مخالفت تباينى است كه جمع داللى ندارد. از اين رو نوبت به نصوص 

. نشانه اين كه مخالفت در عموم و 51 وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا... وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهمستقر است؛ چنانكه در آن نصوص آمده است: 

محسوب نمى شود، يكى آن است كه داراى جمع داللى و عرفى است و ديگر اين كه اين   خصوص و اطالق و قيد تعارض 

َفََل ن آيات قرآن با يكديگر نيز وجود دارد؛ با اين كه اين كتاب الهى داعيه مبرا بودن از اختالف دارد: گونه اختالفها در بي
َ

أ

ا  ًفا َكِثرًي ِتََل خر ا ِفيِه  ار  و َجُد َلَو  ِ َّلله ا  ِ
َغرير ِعنِد  ِمنر  َن  َكَ َلور  آَن َو َن الرُقرر و ُر با َد . مقيد نسبت به مطلق و مخصص نسبت به عام 52ََيَ

 معارض.  شارح است، نه

                                                 
  69، ص 1اصول كافى، ج  - 49

  69، ص 1اصول كافى، ج  - 50

  88، ص 18وسائل الشيعه، ج  - 51

  82سوره نساء، آيه  - 52
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 كید بر ارزيابى حديث با قرآن أت سرّج. 

كيد روايات ياد شده بر لزوم سنجش و ارزيابى روايات با قرآن كريم و طرد احاديث مخالف قرآن اين است كه أسر ت

سخنان معصومين )عليهم السالم( بر خالف قرآن كريم قابل تحريف و جعل همانند است و از اين رو دست جعل، وضع، دس 

ار جعل حديث پرداخت تا آن جا كه پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و تحريف از عصر رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم به ك

 و آله و سلم در خطابه خود فرمودند: دروغبندها دروغهاى فراوانى بر من بسته اند. 

حضرت اميرالمومنين )عليه السالم( در پاسخ سليم بن قيس هاللى كه از اختالف روايات در تفسير و غير آن پرسيد، 

إِنَّ فِي أَيْدِی النَّاسِ حَقّاً وَ بَاطِلًا وَ صِدْقاً وَ كَذِباً وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ خَاصّاً وَ عَامّاً   الْجَوَابَ  تَ فَافْهَمِقَدْ سَأَلْفرمودند: 

امَ خَطِيباً فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ وَ مُحْكَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ حِفْظاً وَ وَهَماً وَ قَدْ كُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَ

؛ رواياتى كه در دست مردم 53 هِ مِنْ بَعْدِهكَثُرَتْ عَلَيَّ الْكَذَّابَةُ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ثُمَّ كُذِبَ عَلَيْ

است و دروغ، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، محكم و متشابه و احاديثى كه و راويان است، آميخته اى است از حق و باطل، ر

برخى با رعايت امانت نقل شده و همان گونه كه بوده محفوظ مانده و برخى بر اثر دخالت وهم راوى دگرگون شده است و 

فرمودند: مفتريان در عهد رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم چندان بر آن حضرت دروغ بستند كه در خطابه اى 

دروغهاى فراوانى بر من بسته اند. پس هر كس بر من دروغ بندد جايگاهش آتش دوزخ است. پس از عهد آن حضرت نيز بر 

  54او دروغ بستند...

نگاهى كوتاه به تاريخ حديث، خود گواه است كه جاعالن و واضعان بر سر احاديث چه آورده اند؛ كتابت و نقل حديث 

سال پس از هجرت ممنوع بود و تنها برخى از صحابه خاص اهل بيت )عليهم السالم( به ضبط و نگهدارى حديث مى  130تا 

ه تنها در حافظه راويان جاى داشت، با مرگ آنان از ميان رفت. جاعالن پرداختند. در اين دوران تاريك بسيارى از احاديثى ك

حديث نه تنها به جعل حديث پرداختند، بلكه دامنه جعل، به راوى و اصول حديثى نيز كشيد و از كسانى به عنوان راوى نقل 

                                                 
  62، ص 1اصول كافى، ج  - 53

(. برخى از شارحان اين حديث  225، ص 2رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم مى فرمايد: ) قد كثرت على الكذابة و ستكثر ) بحار، ج  - 54

ن شريف گفته اند: همين حديث بهترين شاهد بر وجود احاديث مجعول است ؛ زيرا اين حديث يا از معصوم به ما رسيده و يا مجعول است ؛ اگر سخ

م )عليه السالم ( باشد پيامش آن است كه احاديث مجعول در ميان روايات منقول از آنان وجود دارد و اگر اين جمله سخن معصوم نباشد، معصو

(. برخى از احاديث مجعول را دوستان نادان براى ترويج قرآن وضع كردند؛ مانند  221، ص 1خود مصداق حديث مجعول است )مرآة العقول، ج 

احاديث كه در ثواب قرائت برخى سوره هاى قرآن آمده است و بعضى به دست دشمنان زيرك جعل شد، تا زالل معرفت دينى به پاره اى از 

 كدورت سخن بشرى آميخته شود و دين از جايگاه واالى خويش تنزل كند. 
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يح پديدار شد كه مخلوق مى شد كه هرگز وجود عينى نداشتند و كتابهايى به عنوان اصل مشتمل بر احاديث جعلى و صح

 نسخه نويسان و بازار وراقان بود. 

اين وضع  55يكى از جاعالن حديث عبدالكريم بن اءبى العوجاء است كه به جعل چهل هزار حديث اعتراف كرده است.

شيعى براى در عصر آن دو امام همام تحولى پديد آمد. در اين ميان عالمان  تا زمان صادقين )عليهما السالم( ادامه يافت و

از جمله اين كه، برخى از بزرگان  حراست از حريم حديث تالشهاى فراوانى كردند و از هيچ اقدام احتياطى دريغ نكردند.

 محدثان را به خاطر نقل احاديث ضعيف از قم تبعيد كردند تا وضع نقل حديث سامان يابد. 

  

سنت، به دو قسم منقسم مى شود: يكى سنت قطعى و ديگرى سنت غير قطعى و آنچه بايد بر قرآن عرضه شود  تذكر:

سنت غير قطعى است و هرگز سنت قطعى نيازى به عرض بر قرآن ندارد؛ زيرا صدور آن از مقام عصمت قطعى است و چنين 

 به خداوند منسوب است.  صادرى يقيناً

 رآن به اهل عصمت شبهه دوم: انحصار فهم قد. 

گروهى از اخباريان با استناد به برخى روايات غير معتبر، معتقد بودند كه آيات قرآنى و احاديث نبوى صلى اهلل عليه و آله 

و سلم رمز گونه و معماست و جز مخاطبان اصلى آن )حضرات معصومين عليهم السالم( آن را نمى فهمند و از قبيل محاورات 

د گوينده از آن، تفهيم عموم مردم باشد. بنابراين، استنباط احكام نظرى از ظواهر آيات قرآن و روايات عرفى نيست تا مقصو

                                                 

  31، ص 1خمسون ماءة صحابى مختلق، ج  - 55
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نبوى صلى اهلل عليه و آله و سلم بدون روايات امامان )عليهم السالم( جايز نيست. محدث استر آبادى كه از پايه گذاران شيوه 

 اخبارى گرى است مى گويد: 

كثر ورد على وجه التعمية بالنسبة الى اذهان الرعية و كذلك كثير من السنن النبوية و انه ال سبيل لنا ... و ان القرآن فى األ

صلية كانت او فرعية اال السماع من الصادقين )عليهما السالم ( و انه ال يجوز أفيما ال نعلمه من االءحكام النظرية الشرعية، 

 و ال ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم اءحوالهما من جهة اءهل الذكر )عليهم استنباط اال حكام النظرية من ظواهر كتاب اهلل

  56السالم ( بل يجب التوقف و االحتياط فيهما...

آنان فهم قرآن را منحصر به معصومين )عليهم السالم( و باب ادراك آن را بر روى ديگران مسدود مى دانستند. برخى از 

 داليل آنان عبارت است از: 

 ى را نكوهش مى كند. أاخبارى كه تفسير به رالف: 

كه تفسير قرآن را مقدور عقل بشر عادى نمى داند؛  57 الرِّجَالِ مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآن  عُقُولِ  ءٌ أَبْعَدَ مِنْ لَيْسَ شَيْب: روايت 

 پس بايد در تفسير آن فقط از معصوم استفاده كرد. 

عِلْماً   يَا أَبَا حَنِيفَةَ لَقَدِ ادَّعَيْتَوحنيفه كه مدعى افتاء و معرفت حقيقى قرآن بود: ج: سخن امام صادق )عليه السالم( به اب

نَا عِنْدَ الْخَاصِّ مِنْ ذُرِّيَّةِ نَبِيِّوَيْلَكَ مَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ وَيْلَكَ وَ لَا هُوَ إِلَّا 

  58مَا وَرَّثَكَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ حَرْفا مُحَمَّد

قَتَادَةُ نَعَمْ ... إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا   لَهُ  بَلَغَنِي أَنَّكَ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ قَالَ ...:د: سخن امام باقر )عليه السالم( به قتاده فقيه اهل بصره

يَا  قَدْ هَلَكْتَ وَ أَهْلَكْتَ وَيْحَكَفَسَّرْتَ الْقُرْآنَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ فَقَدْ هَلَكْتَ وَ أَهْلَكْتَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ فَسَّرْتَهُ مِنَ الرِّجَالِ فَ

در برخى از جوامع روايى ادعا شده است كه اين گونه روايات متواتر، و داللت  59 بِه  خُوطِبَ  قَتَادَة! ُ إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ

  60آن قطعى است.

                                                 

  48 47الفوائد المدنية، ص  - 56

  91ص  ،89بحار، ج  - 57

  30، ص 18وسائل الشيعه، ج  - 58

 . 136همان، ص  - 59

  152، ص 18وسائل الشيعه، ج  - 60
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 پاسخ شبهه ه. 

ى قمى و شيخ شبهات اخباريان حجيت ظواهر قرآن كريم به وسيله عالمانى بزرگ همچون مرحوم وحيد بهبهانى، ميرزا

 انصارى به تفصيل پاسخ داده شده است. مرحوم محقق قمى مى گويد: 

اين روايات )كه اخباريان انحصار فهم قرآن به معصومين )عليهم السالم( را از آن فهميده اند( ظاهر يا صريح است كه 

د قبول است... و اگر چنين مدعايى در مراد علم به همه )ظاهر و باطن و تنزيل و تاءويل( قرآن است و اين امرى مسلم و مور

اخبار صريح و صحيح نيز آمده باشد، يا بايد آن را توجيه كرد و يا علم آن را به اهلش واگذاشت، ليكن چنين اخبارى 

  61نيست.

در پاسخ شبهه اول به اثبات رسيد كه پشتوانه حجيت روايات معصومين )عليهم السالم(، قرآن كريم است. پس 

. پس آنچه 

در اين خصوص از اخبارى رسيده است يا محذور دور را به همراه دارد يا محذور لزوم عرضه بر معما را و هر دو محال است. 

از تحليل عقلى مزبور نسبت به روايات چنين بر مى آيد كه معصومين )عليهم السالم( هرگز اصل قرآن را به خود منحصر 

آن را بر روى مردم نبستند و در اخبار معصومين نيامده است كه مردم از قرآن بهره اى جز تالوت ندارند.  ،اختند و در فهمنس

 

ا قرآن اوصافى مانند كتاب مبين، نور و تبيان كل شىء، كه درباره قرآن آمده نه اختصاصى به معصوم )عليه السالم( دارد ت

كريم براى ديگران داراى چنين اوصافى نباشد و نه ناظر به مقام ثبوت است تا قرآن در مقام اثبات داراى چنين صفاتى نباشد؛ 

زيرا اوصاف مزبور، درباره كتاب هدايت است و كتاب هدايت در مقام رهبرى داراى چنين اوصافى است و مقام رهبرى نيز 

 وم ندارد و ثانيا ناظر به مقام اثبات است، نه ثبوت. اوال عام است و اختصاصى به معص

                                                 

 ، با تصرف. 397، ص 1قوانين االصول، ج  - 61



 

21 
 

ِبٌي ظاهر آيه:  مُّ َوِكَتاٌب  ٌر  ُُن  ِ َّلله ا َن  مل  
ُ

ُك ء َجا ، نيز خطاب به همه انسانهاست، بدون اختصاص به معصوم و هم در 62َقدر 

عراف در مقام ارشاد و ناظر به ا 157سوره تغابن و  8سوره نساء و آيه  174مقام هدايت است، نه در مقام ثبوت و همچنين آيه 

مقام اثبات است. البته كتاب مكنون كه غير از مطهرون به آن دسترسى ندارند مرحله كمال و نهايى آن، چنانكه قبال گذشت، 

ِبٍي اختصاص به اهل بيت طهارت دارد؛ چنانكه  مُّ ِِف ِكَتاٍب  َّلا  ِإ ِبٍس  َيا ََّل  َو ٍب  طر َر  ت. نيز از برخى جهات چنين اس 63ََّل 

ممكن است انحصار فهم قرآن به معصوم )عليه السالم( از برخى روايات استظهار شود؛ نظير آنچه از امام باقر )عليه 

؛ ليكن چنين برداشتى مخالف با ظاهر خود قرآن كريم است كه 64 بِه  خُوطِبَ  إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ السالم( رسيده است:

مراد از   تدبر، تحدى و تعقل دعوت كرده است و حديثى كه مخالف قرآن باشد، معتبر نيست. پس همگان را به امورى مانند 

اين گونه احاديث چنانكه گذشت، احاطه تام بر همه ابعاد قرآن اعم از ظاهر و باطن، مطلق و مقيد، عام و خاص و ناسخ و 

بلكه پيام و مضمون برخى از خطابها را تنها مخاطبان  منسوخ و نظاير آن است؛ چنانكه خطابهاى قرآن كريم نيز يكسان نيست،

اصيل آن مى توانند اكتناه كنند. خداوند گاهى به عنوان )يا ايها الناس(، زمانى به عنوان )يا اءهل الكتاب(، گاهى به عنوان )يا 

وان )يا ايها الرسل( و باالخره زمانى به اءيها الذين امنوا( و زمانى به عنوان )يا اولى االبصار( و )يا اولى االلباب( و گاهى به عن

عنوان )يا ايها الرسول( كه مختص به رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم است آيه نازل مى كند و عناوين ياد شده يكسان 

اهل بيت  نيست و استنباطها نيز مساوى هم نخواهد بود؛ يعنى استنباط جامع، كامل و اكتناهى معارف و احكام قرآن در انحصار

 عصمت و طهارت )عليهم السالم( است كه حق تماس با كتاب مكنون را دارند. 

. برخى از شواهدى كه اين 

 مدعا را اثبات يا تاءييد مى كند بدين شرح است: 

داليلى كه در اثبات عمومى بودن زبان قرآن مطرح شد؛ مانند: نور و تبيان بودن قرآن، دعوت و ترغيب همگان به  -1

 تدبر در قرآن، و فرا خواندن جهانيان به آوردن كتابى همانند آن )تحدى( 

                                                 

  15سوره مائده، آيه  - 62

  59سوره انعام، آيه  - 63

  136، ص 18وسائل الشيعه، ج  - 64
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  مَا إِنْمى خواند:  حديث شريف ثقلين كه به صراحت انسانها را به تمسك به قرآن، همانند اعتصام به عترت فرا -2

  65.بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا  تَمَسَّكْتُمْ

 نباشد بر قرآن.   روايات عرض اخبار متعارضه بلكه مطلق اخبار، هر چند متعارض  - 3

از اين گونه روايات بر مى آيد كه قرآن به صورت يك اصل و مرجع مستقل بايد در جامعه انسانى حاكم باشد و فهم ...

 همه صاحب نظران روشمدار ميسور است.  آن نيز براى

 

صوم )عليهم السالم( شاگردان و مخاطبان خود را در زمينه هاى گوناگون به قرآن كريم ارجاع مى امامان مع -4

 چنين دستوراتى نشانه گشوده بودن باب فهم قرآن كريم است. ...دادند

بنابراين، اسالم بر خالف آنچه در مسيحيت رايج است كه فهم انجيل )نه خود انجيل( را در انحصار كليسا قرار داده، 

 ..عموم پيروان خود را به فهم قرآن و بهره مندى از آن دعوت و ترغيب كرده است

حاصل مباحث پيشين اين شد كه فهم مجموع قرآن اعم از ظاهر و باطن و تاءويل و تنزيل در انحصار خاندان رسالت 

)عليهم السالم( است؛ اما در خصوص ظواهر الفاظ قرآن كريم چنين تحديدى نيست و همگان به فهم روشمند آن دعوت 

 اد شد جمع مى شود. برخى از شواهد اين جمع عبارت است از: شده اند و روايات گوناگون در باب فهم قرآن اين گونه كه ي

شاهد يكم: اميرالمومنين )عليه السالم( از يك سو مى فرمايد: قرآن را به سخن در آوريد و او هرگز سخن نمى گويد، 

كِنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ أَلَا إِنَّ فِيهِ عِلْمَ مَا يَأْتِي وَ لَنْ يَنْطِقَ وَ لَ  فَاسْتَنْطِقُوهُ  ذَلِكَ الْقُرْآنُولى من از جانب او شما را آگاه مى كنم: 

اما از سوى ديگر در موارد متعدد انسانها را به قرآن كريم ارجاع  66وَ الْحَدِيثَ عَنِ الْمَاضِي وَ دَوَاءَ دَائِكُمْ وَ نَظْمَ مَا بَيْنَكُم

 مى دهد؛ مانند: 

                                                 
  108، ص 23و ج  100، ص 2بحار، ج  - 65

  2، بند 158نهج البالغه، خطبه  - 66
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ان را مسئلت كرد، فرمودند: در قرآن بنگر هر صفتى كه براى : آن حضرت در پاسخ مردى كه وصف خداى سبحالف

فَمَا دَلَّكَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَائْتَمَّ   فَانْظُرْ أَيُّهَا السَّائِلُخداوند بيان كرده به آن اقتدا كن و از نور هدايت آن بهره بگير: 

  67... بِهِ وَ اسْتَضِئْ بِنُورِ هِدَايَتِه

ين مردم را به فراگيرى مفاهيم قرآن و تفقه در معارف و احكام آن و عمل به رهنمودهاى تهذيبى آن توصيه : همچنب

  68...صُّدُورِفَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ وَ اسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ ال  وَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ وَ تَفَقَّهُوا فِيهِمى كند: 

: درباره حكمين نيز مى فرمايد: اينان براى حكميت برگزيده شدند تا آنچه را قرآن زنده كرده زنده سازند و آنچه را ج

  69...نُفَإِنَّمَا حُكِّمَ الْحَكَمَانِ لِيُحْيِيَا مَا أَحْيَا الْقُرْآنُ وَ يُمِيتَا مَا أَمَاتَ الْقُرْآ قرآن محكوم به مرگ كرده نابود كنند:

اگر فهم قرآن منحصر به معصومين بود انتخاب حكمين براى احياى آنچه قرآن آن را زنده داشته و نابود ساختن آنچه 

 قرآن آن را ميرانده، بى مورد بود. 

     شاهد دوم: رواياتى است كه علم به مجموع ظاهر و باطن، و تاءويل و تنزيل قرآن را در انحصار معصومين)عليهم السالم( 

 مى داند؛ مانند: 

. 70أَحَدٌ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ جَمَعَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ ظَاهِرَهُ وَ بَاطِنَهُ غَيْرُ الْأَوْصِيَاءِ  مَا يَسْتَطِيعُالف: سخن امام باقر )عليه السالم(: 

مى است؛ زيرا استنساخ و مراد از جمع قرآن در اين حديث شريف، جمع نوشتارى يا گفتارى نيست، بلكه منظور جمع عل

نگاشتن )جمع نوشتارى( در مورد حروف و كلمات صحيح است، اما درباره باطن قرآن درست نيست. پس به قرينه مزبور، 

 مقصود از جمع همان ضبط علمى است، نه كتابت. 

منظور  71إِلَّا الْأَوْصِيَاء  الْقُرْآنَ  جَمَعَ  ةِ مَنْمَا أَجِدُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّب: ابوحمزه ثمالى از امام باقر )عليه السالم( نقل مى كند: 

 از جمع، جمع علمى است ؛ چنانكه قبال اشاره شد و از طرف ديگر، جمع ظاهرى آيات قرآن به غير اوصيا نيز منسوب است. 
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 72 فِينَا مَنْ يَعْلَمُ كِتَابَهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِه  إِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَبْعَثُ ج: امام صادق )عليه السالم( مى فرمايد:

 علم به قرآن از آغاز تا انجام، يعنى علم به همه مراحل و نيز به قيود مطلقها و خصوص عامها و... 

ى فهم فهم مجموعه قرآن اعم از ظاهر و باطن، و تاءويل و تنزيل ويژه معصومين )عليهم السالم( است؛ ول...حاصل اين كه

 ظواهر قرآن عمومى و همگانى است. 

 قرآن كريم حجت غیر منحصر و. 

سومين پرسش درباره تفسير قرآن به قرآن اين بود كه آيا حجيت و اعتبار تفسير قرآن به قرآن و نتيجه حاصل از چنين 

است و در اصل حجت تفسيرى به نحو انحصار است يا نه؟ در پاسخ بايد گفت: قرآن كريم گرچه حجت بالفعل و مستقل 

ييد أنيازى به غير خود ندارد، ليكن حجت منحصر نيست، به طورى كه غير از قرآن حجت ديگرى نباشد؛ بلكه به تصريح و ت

 خود قرآن عقل و همچنين سنت حجت است. 

م صلى حجيت و اعتبار سنت و سيرت معصومين )عليهم السالم( مطلبى است قطعى ؛ زيرا خود قرآن كريم، رسول اكر...

اهلل عليه و آله و سلم و اولواالمر را مطاع قرار داده و مراجعه به پيامبر گرامى را الزم دانسته است و رسول اكرم صلى اهلل عليه و 

آله نيز طبق نقل قطعى و مسلم، قرآن و عترت را همتاى هم و متالزم يكديگر و غير قابل تشتيت و تفريق معرفى كرده است؛ 

وزنه وزين ثقل اكبر و ديگرى ثقل اصغر است )در نشئه كثرت( و حجيت سنت نسبت به قرآن كريم، به  اما يكى از آن دو

نى است، نه آن كه ابتداء در عرض قرآن به نحو فعلى و مستقل باشد؛ يعنى خود سنت غير قطعى با قطع نظر از أهلى و شأنحو ت

نى است و بعد از عرضه و ثبوت عدم تعارض، تباين و تخالف با قرآن به أهلى و شأقرآن مجيد و عرضه بر آن داراى اعتبار ت

نصاب اعتبار فعلى و حجيت استقاللى مى رسد. آنگاه چنين سنتى در ساحت قرآن، همانند دو آيه از قرآن است كه هر كدام 

 حجت مستقل است، نه منحصر. 

انند آن در فن اصول فقه كامال بيان شده است و چون فرق بين استقالل و انحصار در مبحث مفهوم يابى جمله شرطيه و م

حجيت قرآن مستقل است نه منحصر و سنت نيز بعد از اعتبار و بلوغ حد نصاب حجيت، داراى استقالل در شعاع قرآن است، 

به قرآن  از اين رو توان هر گونه شرح و تفصيل و تقييد و تخصيص را نسبت به قرآن كريم داراست. قهرا اعتبار تفسير قرآن

در حد استقالل است، نه انحصار. بر اين اساس، اعتبار سنت مسلم معصومين )عليهم السالم( كه از منابع غنى و قوى دين است 

 ...در همه شئون تفسير قرآنى ملحوظ خواهد بود
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 مدار هم بستگى ثقلین . 2-2-3

پس از تبيين پيوند ناگسستنى قرآن و عترت و تشريح مرجعيت قرآن كريم، بايد محدوده استقالل و همچنين منطقه هم 

 بستگى قرآن و حديث تبيين شود. 
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و اما روايات به دو دسته تقسيم مى شود: يكى روايات ظنى الصدور و ديگرى روايات قطعى الصدور؛ اما رواياتى كه 

در سند وابسته به قرآن كريم است و هم در داللت؛ اما صدور آن از معصومين )عليهم السالم ظنى است )سنت غير قطعى( هم 

در سند، از اين جهت كه قرآن كريم نسبت به كسى كه نبوت رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم با معجزه ديگر براى او 

ان عترت طاهرين اثبات نشد پشتوانه اعتبار سخنان پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم است بى واسطه، و پشتوانه سخن

)عليهم السالم( است با واسطه، و اما در داللت، از اين جهت كه حجيت محتواى احاديث غير قطعى در گرو عدم مخالفت 

محتواى آن با قرآن كريم است و عرضه روايت غير قطعى بر قرآن براى تشخيص حجت از غير حجت است و تميز صدق و 

 كذب و حق و باطل. 

صدور تنها در ناحيه سند، يعنى اصل حجيت )نه سند مصطلح رجالى( نسبت به كسى كه نبوت رسول اما احاديث قطعى ال

مين اصل أاكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم از راه معجزه ديگر براى وى ثابت نشده باشد به قرآن وابسته است و پس از ت

طول قرآن كريم حجت مستقل غير منحصرى حجيت آن به وسيله قرآن در همه شئون همتاى قرآن كريم است؛ يعنى در 

است كه همانند قرآن محتوايش حجت و همسان قرآن ميزان سنجش سنت غير قطعى است. از اين رو احاديث عرض بر 

 كتاب، سنت قطعى را همانند قرآن ميزان ارزيابى سنت غير قطعى مى داند. 

، حاصل اين كه، اوالً

 . پس دين در ارائه پيام نهايى خود هم به قرآن وابسته است هم به سنت. 

ثانيا، قرآن كريم كه هم در سند و هم در حجت ظواهر و هم در ارائه خطوط كلى دين نيازمند به غير خود، يعنى احاديث 

ت به روايات كه حدوثا و بقائا تابع قرآن است، ثقل اكبر به شمار مى آيد؛ چون مراد نيست و حدوثا و بقائا مستقل است، نسب

از استقالل، استقالل نسبى است، نه نفسى. از اين رو اعتماد به اصول عقاليى در فهم معانى الفاظ قرآن منافى استقالل آن در 

 حجيت و داللت نخواهد بود. 
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هم در ناحيه اعتبار سند است )چه در سنت قطعى و چه در سنت غير قطعى( و هم ثالثا، محدوده وابستگى روايات به قرآن 

مين اصل اعتبار سنت به وسيله قرآن، سنت نيز حجت مستقل أدر ناحيه اعتبار متن)در خصوص سنت غير قعطى(. اما پس از ت

 ...غير منحصرى است همتاى قرآن

 روايات تطبیقى و تفسیرى . تفاوت 2-2-4

ياتى كه در تفاسير روايى مانند نور الثقلين و برهان آمده و از آن به عنوان روايات تفسيرى ياد مى شود، در بسيارى از روا

پى تفسير آيه نيست؛ زيرا تفسير به معناى بيان معانى الفاظ و جمله هاى قرآنى است و بيشتر آن احاديث از اين قبيل نيست، 

ر موارد فراوانى تطبيق بر بارزترين مصداق آن است، همان گونه كه آيه كريمه بلكه در پى تطبيق آيه بر برخى از مصاديق و د

غير المغضوب عليهم و ال الضالين بر يهود و نصارا تطبيق شده است و نشانه تطبيقى بودن چنين رواياتى آن است كه اوال، 

كر يك مصداق هرگز به معناى عدم عناوينى مانند )المغضوب عليهم( و )الضالين( عام است و مصاديق فراوانى دارد و ذ

انطباق مفهوم جامع بر ساير مصاديق نيست؛ مگر اين كه دليلى بر انحصار باشد. ثانيا، همين عناوين در رواياتى ديگر، بر 

گروههايى جز يهود و نصارا منطبق شده است ؛ مانند تطبيق )المغضوب عليهم( بر نصاب و )الضالين( بر مرددين ناآشناى با 

 ...73ن )عليهم السالم(. ثالثا، در برخى روايات عنوان )الضالين( بر هر دو گروه يهود و نصارا منطبق شده است.اماما
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