تفسیر قرآن به قرآن و بررسی اعتبار سنّت در تفسیر
بسم اللّه الرحمن الرحیم وإیاه نستعین
به منظور روشن شدن جایگاه تفسیر قرآن به قرآن در قبال سایر روشهای تفسیری و مقدار دخالت سنّت در آن
و كیفیت جمع بین مناهج تفسیر درایی و روایی و لزوم رعایت ترتیب آنها و حلّ برخی از تعارضهای احتمالی ،
مطالبی ارائه می شود :
یكم .معنای تفسیر  ،چنان كه در مبحث تفسیر به رأی بازگو شد  ،روشن نمودن معنای كلمه یاا كا م كاه بار
اساس قانون محاوره و فرهنگ مفاهمه ایراد شد .قهراً لفظی كه معنای آن ضروری است  ،بی نیاز از تفسیر می
باشد ؛ چنان كه كلمه یا ك می كه با تعمیه و الغاز ادا شده و از سنخ معمّا و الغااز باشاد ، ،بار محاور فرهناگ
حِوار و تفاهم ایراد نشده است و حكم ویژهٴ خود را دارد.
بنابراین  ،لفظِ مفرد یا جمله ای كه با تدبّر و تأمّل خردمندانه  ،مبادی تصوّری و تصدیقی روشنی پیدا می كناد
 ،نیازمند به تفسیر است و تحلیل مبادی مزبور و رسیدن به مقصود متكلّم و مدلول بسیط و مركب لفظ  ،همانا
تفسیر كلمات نظری خواهد بود و اختصاصی به متون دینی مخصوصاً قرآن كریم ندارد ؛ گرچه شار خصاو
قرآن  ،به فنّ تفسیر معروف شده است.
دوم .قرآن كریم تفسیر پذیر است  .1 :چنان كه تفسیر او ضروری و الزم می باشد .2 .امّا اینكه قارآن تفسایر
پذیر است  ،برای آنكه از گزند تفریطِ بداهت ، ،منزّه و از آسیبِ افراطِ تعمیه و الغاز مصون می باشد .نه آنقدر
ساده و مبتذل است كه نیازی به تحلیل مبادی تصوری و تصدیقی نداشته باشد  ،نه آنچنان پیچیده و مبهم است
كه نظر معمّا و لغز خارج از قانونِ مفاهمه و فرهنگ حِوار باشد و در دسترس تفسیر قرار نگیارد ؛ بلكاه قارآن
كریم در عین نور بودنْ  ،شمسی بر معارف بلند و مطالب ژرف است كه او را تفسیر پذیر می نماید.
اما اینكه تفسیر او ضروری و الزم است و بدون تفسیرْ قابل ادراك عموم نخواهد بود  ،برای هماان اسات كاه
ضمناً اشاره شد و راز آن را خود قرآن بازگو می كند.
ق رآن كریم چون  ،هم برای خود اوصافی یاد می كند كه ضرورت تفسیر آن را به همراه دارد و هام علاومی را
طر می نماید كه بدون تفسیرْ ادراك نمی شود ؛ زیرا از طرفی  ،هم خود را به عنوان ساخن رصاین و گفتاار
وزین و پر مغز می ستاید  ﴿ :إنّا سنلقی علیك قوالً ثقی ً ﴾  1و هم سلسلهٴ جبال را در پیشگاه هَی،مَنَه و سایطرهٴ
خود خاضع و خاشع و متصدّع و مت شی می داند  ﴿ :لو أنزلنا هذا القران علی جبلٍ لرأیته خاشاعاً متصادّعاً مان

 1ا سورهٴ مزمل  ،آیهٴ .5

خشیة اللّه و تلك األمثال نضربها للناس لعلّهم یتفكرون ﴾  2و هم همگان  ،اعم از پری و انسان را به مصااف و
مبارزه فرامی خواند و عجز آنان را در این تحدّیِ نَفْس گیر و جامع اع م می دارد ؛ ﴿ قل لئن اجتمعت اإلناس
و الجن علی أن یأتوا بمثل هذا القران ال یأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعضٍ ظهیراً ﴾ .
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ظهور اط قی جملهٴ ﴿ ال یأتون ﴾  ،این است كه جامعهٴ مجتمع انس و جن  ،برای همیشهٴ تاریخ در این پیكاارِ
اعجاز آمیز فرسوده و ناتوان اند ؛ چنان كه از جملهٴ ﴿ فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتّقوا النار الّتی وقودها الناس
و الحجارة أُعدّت للكافرین ﴾  ، 4عجز جاودانهٴ محاربانْ در این نبرد معلوم می شود.
از طرف دیگر  ،علوم و معارف ویژه ای در جهان بینی توحیدی  ،اسمای حسنای الهی  ،صافات علیاای ازلای ،
قضا و قدر  ،جبر و تفویض و اختیار  ،تجرّد رو  ،عصمت فرشتگان  ،عصمت و طهارت انبیا و ائمّه اهل بیت (
علیهم الس م )  ،امامت و رهبری نظام اس می  ،داوری پیرامون مكاتیب دیگر  ،شر ره توشهٴ انبیاا سال، ،
دستور اولیای خل ،و دهها مسائل عمیق حكمت نظری و عملی دیگر را ارائاه مای نمایاد كاه بادون شار و
توضیح خردمندان  ،ادراك عمومی آن میسور نخواهد بود ؛ لذا ضرورت تفسیر قرآن از دو لحاظ اسات  :یكای
آنكه كتابِ عمیقِ علمی و وزینِ نظری قطعاً بدون تفسیر ادراك نمی شاود ( از جهات علمای ) و دیگار آنكاه
كتابِ هدایت اگر پیام او این باشد كه  ﴿ :إنّ هذا القران یهدی للّتی هی أقوم و یبشّار المانمنین الاذین یعملاون
الصالحات أنّ لهم أجراً كبیراً ﴾  ، 5به منظور اهتدا جامعهٴ بشری  ،چاره ای جز تبیین مفاهیم و تفسیر معانی آن
نیست ( از جهت عملی ) .
ضرورت تفسیر قرآن برای متضلّعانِ علومِ متنوّع و فنونِ متعدد آشكارتر است ؛ لذا جریان تفسیر قرآن از عصر
نزول تا كنون به عنوان یك سنّت حسنه توسط حضرت رسول اكرم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) و اهل بیات
عصمت و طهارت ( علیهم الس م ) و نیز به وسیلهٴ صحابه  ،تابعانِ اصحاب  ،قدما و متأخران از علمای دین ،
دارج و رایج بوده است .گرچه بعضی از گذشتگان از بِدار به تفسیر قرآن مجیاد تحارّز داشاته و برخای از آن
تحاشی می ورزیدند و گروهی نسبت به آن تحرّج می نمودند  ،لیكن همگی از تفسیر به ماأثور بهاره بارداری
می كردند  ،گرچه عده ای از اظهار رأی خودداری می كردند  ،كه شر آن در فصل تفسیر به رأی بیان شاد ،
و تا قرن پنجم هجری غیر از تفسیر روایی روش دیگری به عناوان تفسایر درایای و اجتهاادی رواج نداشات ،
گرچه فی الجمله مطر بوده است ؛ مانند آنچه پیرامون اجتهاد اَدَبی و لغوی در آثار سل ،مشهود می باشد.
 2ا سورهٴ حشر  ،آیهٴ .21
 3ا سورهٴ اسرا  ،آیهٴ .88
 4ا سورهٴ بقره  ،آیهٴ .24
 5ا سورهٴ اسرا  ،آیهٴ .9

سوم .تفسیر قرآن گرچه شرایط و آداب متعددی دارد ؛ لیكن مهم ترین شرط محوری آن لازوم روشان باودن
قرآن از یك سو تا قابل دیدن و فهمیدن مراجعه كننده باشد و بصیر و بینا بودن مُفَسِّرین از سوی دیگر تا الیق
دیدن و فهمیدن مطالب آن باشند ؛ زیرا گرچه مث ً خورشیدِ تابان روشن است ؛ لیكن اَع،مای  ،اَع،اوَر  ،اَح،اول ،
اَكْمَه یا اص ً او را نمی بیند و یا او را آنچنان كه هست مشاهده نمی كند.
قرآن كریم گرچه نور است  ﴿ :یا أیها الناس قد جائكم برهان من ربّكم و أنزلنا إلیكم نوراً مبینااً ﴾ ؛  ﴿ 6فاامنوا
باللّه و رسوله و النور الذی أنزلنا و اللّه بما تعملون خبیر ﴾ ؛ ... ﴿ 7و اتّبعوا النور الذی أنزل معه ﴾ ...؛ ... ﴿ 8قد
جائكم من اللّه نور و كتاب مبین ﴾  ، 9لیكن نوری است ثقیل و وزین ؛ نه خفی ،و سخی ﴿ : ،إنّا سنلقی علیك
قوالً ثقی ً ﴾  10؛ لذا برای دیدن چنین نور وزینی چاره ای جز تحصیل بَصَر حدید و بینش عمیق علمای نخواهاد
بود.
بلكه دربارهٴ قرآن كریم گفته اند  « :القُرآن غریمٌ ال یُقْضی دَی،نُه و غریب ال یُندّی حقّه » ؛ یعنی قرآن طلبكاری
است كه هرگز وام او پرداخت نمی شود و غریبی است كه هیچ گاه حق او ادا نخواهد شد ؛ زیارا اوج معاارف
او و عمق مطالب او فقط ممسوس دست اندیشهٴ تابناك معصومین ( علیهم الس م ) مای باشاد ؛ ﴿ إنّاه لقاران
كریم ٭ فی كتاب مكنون ٭ ال یمسّه إالّ المطهّرون ﴾  11.از این جهت  ،در تعری ،مفهوم تفسیر قرآن  ،قید « به
قدر طاقت بشری » اخذ شده است.
بنابراین  ،ضمن لزوم بصیر و بینا بودن مُفَسِّر  ،الزم است برای بهاروری بیشاتر از معاارف قارآن كاریم باه «
مطهّرون » كه همان اهل بیت عصمت و طهارت اند ( علیهم الس م ) رجوع نمود ؛ البته قلمرو رجوع باه سانّت
معصومین ( علیهم الس م ) روشن خواهد شد.
چهارم .مقتضای برهان نبوّت عام كه شامل نبوت حضرت خاتم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) نیاز مای شاود ،
این است كه كتاب آسمانی و قانون الهی پیامبر  ،هم قابل فهم باشد و هم صالح برای عمل .آن كتابی كه قوانین
آن مفهوم انسانها و یا قابل اجرا در جامعه نیست  ،شایستهٴ پیامبر خدا نخواهد باود ؛ لایكن صا حیت قاانون
پیامبر برای علم و عمل  ،منحصر در این نیست كه خودِ كتاب آسمانی ،تمام معارف و احكام را به طور تفصایل
بیان نماید ؛ بلكه ممكن است برخی از آنها را به طور تفصیل روشن كند و تفصیل بعض دیگر را از راه وحی و
 6ا سورهٴ نسا  ،آیهٴ .174
 7ا سورهٴ تغابن  ،آیهٴ .8
 8ا سورهٴ اعراف  ،آیهٴ .157
 9ا سورهٴ مائده  ،آیهٴ .15
 10ا سورهٴ مزمل  ،آیهٴ .5
 11ا سورهٴ واقعه  ،آیات  77ا .79

الهام به خود پیامبر برای جامعه تبیین نماید یا آنكه اص ً به بیان خطاوطِ كلایِ حِكَام و اَح،كاام بسانده كناد و
تفصیل همهٴ آنها از راه حدیث قدسی به پیامبر الهام شود و آن حضرت ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ) تفصایل
دریافت شده را به امّت خویش اب غ نماید.
غرض آنكه آنچه از برهان ضرورت وحی و نبوّت استفاده می شود  ،همانا رسیدن پیام خادا در اصاول دیان و
فروع آن به مردم است و آن ب غ راههای متعددی دارد كه به رئوس آن اشارت رفت و هرگز منحصر در بیان
تفصیلیِ خودِ متنِ مقدّسِ آسمانی نیست.
بر ای فهم متنِ مقدّس دینی  ،بهترین راه تدبّر تام در همان متنِ منزّه الهی می باشد  ،قرآن كریم نیز از آن جهت
كه نور است  ،هیچ ابهام  ،تیرگی و تاریكی در آن نیست ؛ گرچه وزین و عمیق است و وزانتِ علمای و عماق
نظری او با نورانی بودن آن منافی نمی باشد ؛ زیرا نور در قبال ظلمتِ ابهام است ؛ نه در برابر نظاری و ژَرف
بودن تا اینكه نور بودن قرآن به معنای بدیهی بودن آن بوده و نیازی به تفسیر نداشته باشد.
گروهی كه در اثر رسوبِ مرسوم جاهلیت از یك سو و غبار اغیار دگراندیشی از سوی دیگر  ،گرفتار دو مانع
علمی و عملی برای دیدن و فهمیدن نور وحی شده اند  ﴿ :ك ّ بل ران علی قلوبهم ما كاانوا یكسابون ﴾ ؛ ﴿ 12
...فإنّها ال تعمی األبصار و لكن تعمی القلوب الّتی فی الصدور ﴾  13؛ ﴿ و ما أنت بهادی العمی عن ض لتهم﴾ ...
 ، 14چون بصیر نیستند  ،از دیدن علمی نور وحی ،محجوب و از ادراك ضیا الهام الهی محروم اند ؛ ﴿ ...و طبع
علی قلوبهم فهم ال یفقهون ﴾  15؛ ﴿ ...لهم قلوب ال یفقهون بها. ﴾ ...
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پس  ،ندیدن چیزی دلیل روشن نبودن آن شی نیست ؛ زیرا ندیدن چیزی ممكن اسات در اثار تاریاك باودن
مرئی باشد یا در اثر كوری رائی ؛ اما دیدن چیزی دلیل دو مطلب است  :یكی آنكه مرئی روشن اسات  ،دیگار
آنكه رائی بیناست .خداوند سبحانْ  ،قرآن را روشن معرفی كرد و فهمندگان آن را بینا و شنوا ؛ ﴿ ...لمان كاان
له قلب أو ألقی السمع و هو شهید ﴾  17و محجوبان از فهم آن را كور  ،كر  ،و دِلْ مكناون و دِلْ مطباوع و دِلْ
مختوم و مانند آن یاد نمود.
پنجم .قرآن كریم كه عهده دار بیان تمام معارف و احكامی است كه در تأمین هدایت  ،سعادت و سیادت جوامع
انسانی سهم منثری دارد  ،در تبیین ره آورد خود و تفسیر خویش  ،نباید مُب،هَم و مجمل باشد ؛ زیرا كتاب مبهم
 12ا سورهٴ مطففین  ،آیهٴ .14
 13ا سورهٴ حج  ،آیهٴ .46
 14ا سورهٴ نمل  ،آیهٴ .81
 15ا سورهٴ توبه  ،آیهٴ .87
 16ا سورهٴ اعراف  ،آیهٴ .179
 17ا سورهٴ ق  ،آیهٴ .37

كه قادرِ حلّ معانی خویشتن و تفسیر مطالب خود نمی باشد  ،هرگز توان تبیین معارف سعادت بخش را نخواهد
داشت ؛ چنان كه خداوند سبحان دربارهٴ قرآن چنین فرموده است ... ﴿ :و نزّلنا علیك الكتاب تبیانااً لكال شای
. ﴾ ...

18

از این جهت  ،قرآن كریم  ،هم نسبت به محدودهٴ داخلی خودْ بَیّن است و هم نسببت ببه قلوبرو
بیرون از خویش مُبَیّن ؛ لذا می توان آن را كتاب مُبین به معنای روشن و روشنگر دانست ؛ چنبان
كه خداوند در موارد فراوان از آن به عنوان كتاب مُبین یاد فرمود ؛ مانند آیهٴ  1از سوره یوسب

و

آیهٴ  1از سورهٴ حجر و آیهٴ  1از سورهٴ نول و آیهٴ  2از سورهٴ قصص و آیهٴ  96از سورهٴ یس و....
گذشته از مطلب مزبور  ،یعنی صرف نظر از آنكه قرآن نور است و مُبین می باشد  ،خداوند سبحانْ
دو بیان دیگر دربارهٴ هواهنگی سراسر قرآن با یك دیگر دارد كه یكی نبارر ببه انسبجاع وعبدع
اختالف آیات قرآن مجید با یك دیگر و دیگری راجع به اِنْثِناء  ،اِنْعِطاف  ،گرایش آیبات قبرآن ببا
هودیگر می باشد.
امّا بیان اوّلِ خداوند  ،مستفاد از آیهٴ ﴿ أفال یتدبّرون القران و لو كان من عند غیر اللّه لوجدوا فیبه
اختالفاً كثیراً ﴾  16می باشد ؛ زیرا پیاع آیهٴ مزبور  ،دعوت هوگان به تدبّر تباع در سراسبر كتبابی
است كه در طول ربعِ قرن تقریبی در شرایط صَعْب و سَهْل  ،جنگ و صلح  ،غُرْبت و قرببت  ،او و
حضیض  ،سَرّاء و ضَرّاء و هزیوت و عزیوت  ،شكست و پیروزی و باالخره در احوال مختل

سیاسی

 ،نظامی  ،اجتواعی به صورت یكسان و هواهنگ نازل شد.
تحلیل این قیاس استثنایی و تقریر تالزع مقدّع و تالی و تقریب بطالن تالی و استنتا بطالن مقدّع
از ابطال تالی  ،به استوداد عقل برهانی است كه خود از منابع غنیّ و قویِّ تفسیر قبرآن كبریم از
درون دین است ؛ نه از بیرون ؛ چنان كه در فصل تفسیر قرآن به رأی بازگو شد .غرض آنكه آیبهٴ
مزبور  ،دعوت به تحتّم تدبّر در سراسر قرآن می نواید و دعوای عدع اختالف به نحو سالبهٴ كلیبه
را ارائه می كند و محصول آن تدبّرِ فراگیر را صحّت چنین دعوی می داند و ادعای مزبور را مشفوع
به آن بیّنه و گواه صادق قرار می دهد .تحلیل عدع اختالف آیات قبرآن ببا یبك دیگبر در عبین
اشتوال بر ناسخ و منسوخ  ،عاعّ و خاص  ،مطلق و مقیّد  ،مُجول و مبیّن  ،به عهدهٴ عقل مسلّح ببه
سالح برهانِ ناب است كه چنین عقلی از منابع درون دینی محسوب می گردد.
امّا بیان دوع خداوند  ،مستنبط از آیهٴ ﴿ اللّه نزّل أحْسَن الحدیثِ كتاباً متشابهاً مَثانِیَ تقشعّر منبه
جلود الذین یخشون ربّهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم إلی ذكر اللّه ذلك هدی اللّه یهدی ببه مبن
یشاء و مَن یضلل اللّه فوا له من هادٍ ﴾  20می باشد ؛ زیرا محتوای آیه مزبور این است كبه سراسبر
 18ا سورهٴ نحل  ،آیهٴ .89
 19ا سورهٴ نسا  ،آیهٴ .82
 20ا سورهٴ زمر  ،آیهٴ .23

آیات قرآن مجیدْ شبیه  ،هوسان  ،هوتای هم اند از یك سو  ،مُنثنی  ،مُنعط

 ،متوایل هم انبد از

سوی دیگر.
معنای إنثناء  ،انعطاف و گرایش مطالب یك كتاب علوی  ،به این است كبه هركبداع از مطالبب ببا
دیگریْ مشروح یا مشروح تر  ،روشن یا روشن تر می گردند .چنین كتابی كه تواع آیات آن با هبم
انثناء و انْعِطِاف دارند  ،حتواً مفسّر یك دیگر  ،مُبیّن هودیگر و شارح داخلی خویش اند.
الزع است توجه شود كه معنای متشابه در این آیه به معنای شبیه هم بودن است  ،ولی در آیهٴ 7
سورهٴ آل عوران  ،از شبهه ناك بودن است كه البته وجه تسویهٴ شبهه به شبهه  ،این اسبت كبه
شبیه حق است  ،ولی حقّ نیست ؛ « إنّها سُوّیت الشبهة  ،شبهةً ألنها تُشببهُ الحبقّ 21 » ...؛ البتبه
اشتباه آن نسبت به جاهل است ؛ چنان كه از اماع صادق ( علبیهم السبالع ن نقبل شبد كبه « و
الوتشابه ما اشتبه علی جاهله » .

22

ششم .منهج اهل بیت عصوت و طهارت ( علیهم السالع ن یعنی رسول اكرع ( صلی اهلل علیه و آلبه
و سلم ن و ائوّهٴ معصومین ( علیهم السالع ن در تفسیر  ،هوانا تفسبیر قبرآن ببه قبرآن و ارجباع
مفسّران به چنین روش بوده است ؛ یعنی هم اصل مطلب كه قرآن را باید با خود قرآن شناخت  ،از
آنان رسیده است و هم اینكه در مقاع عول  ،آیات قرآن را به كوك هودیگر تفسیر می نوودند كه
نقل بخش تفسیری و عولی آنان خار از مبحث كنونی است و فقط به ارجاع علوی و دستوری آن
ذوات مقدّس بسنده می شود.
حضرت رسول اكرع ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن فرموده اند « إنّ القرآن لیصدّق بعضه بعضاً فال
تكذبوا بعضه ببعضٍ »  23و حضرت علی ( علیهم السالع ن فرموده اند « كتاب اللّه تبصبرون ببه و
تنطقون به و تسوعون به و ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعضٍ » .

24

منظور از تصدیق آیات قرآن نسبت به یك دیگر كه در كالع رسول اكرع ( صلی اهلل علیه و آلبه و
سلم ن آمده است  ،تصدیق اصطالحی نیست كه در قبال تصور باشد ؛ بلكه به معنای هوان نطبق و
شهادت آیات نسبت به یك دیگر است كه در كالع حضرت علی ( علیهم السبالع ن آمبده اسبت ،
یعنی اگر مبدأ تصوری یك آیه در بین معانی محتول آن توسط معنای تصوری آیهٴ دیگر كه واضح
استْ تفسیر شود  ،از سنخ تصدیق برخی از آیات نسبت به بعض دیگر است.
زیرا شهادت و هوچنین نطق مزبور در این باره نیز صادق است ؛ چنان كه اگر مبدأ تصدیقی یبك
آیه در بین معانی و مقاصد متعدد از یك جولهٴ قرآنی توسط جولهٴ دیگر كه مقصود آشكاری دارد
( به اصطالح یكی راهر است و دیگری ارهر یا یكی راهر است و دیگری نصّ و یا اینكه یكی رهور
 21ا نهج الب غه  ،خطبهٴ .38
 22ا بحار األنوار  ،ج ، 66
 23ا كنز العمال .2861 ،
 24ا نهج الب غه  ،خطبهٴ .133
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مشترك دارد و دیگری رهور خاص ن حلّ گردد  ،چنین نطق و شهادتی مصداق تصدیق مأخوذ در
كالع رسول اكرع ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن بوده و به نوببهٴ خبود  ،تفسبیر قبرآن ببه قبرآن
محسوب است.
بنابراین  ،هرگونه شهادت و نطقی كه نسبت به معنای تصوری یا تصدیقی آیه  ،توسط آیهٴ دیگبر
حاصل شود  ،از قبیل تفسیر قرآن به قرآن است و هرگز تصدیق و شهادت  ،اختصاصی به بعبد از
استقرار رهور آیه نخواهد داشت ؛ چنان كه بعضی گوان كرده اند ؛  25چون از طرف اهل بیت وحی
و عصوت و طهارت ( علیهم السالع ن یعنی رسول اكرع ( صلی اهلل علیبه و آلبه و سبلم ن و ائوّبهٴ
معصومین ( علیهم السالع ن تفسیر قرآن به قرآن به عنوان یك منهج معقول و مقبول اعالع شد.
صحابه و تابعان آنها اگر شاهدی از قرآن برای تفسیر آیه ای از آن مبی یافتنبد  ،ببه تفسبیر آن
مبادرت می نوودند ؛ گرچه غالب تفسیرهای آنان از سنخ تفسیر به مأثور بود ؛ نه تفسیر قرآن ببه
قرآن كه چنین كاری اجتهاد قرآنی و تدبّر در محور تواع آیات را می طلبید و نبه تفسبیر درایبی
محوود و مودوح كه اجتهاد برهانی و تأمّل در مدار علوع متعارفه یا اصول موضوعه را كه در جبای
خود مُبرَهْنْ شده  ،طلب می نوود.
لیكن از دیر زمان  ،جریان تفسیر قرآن به قرآن بین قرآن پژوهان مطرح بود .راقم سطور  ،هم در
تفسیر ابو جعفر محود بن جریر طبری ( ع  310ن و هم در تفسیر فخر رازی جولهٴ « القرآن یفسّبر
بعضه بعضاً » را دیده است و در حال نگارش این مقدمه و شبرایط مخصبوص آن  ،امكبان فحبص
مجدد را ندارع و روش عولی بسیاری از بزرگان تفسیر نیز استوداد از بعض آیبات درببارهٴ بعبض
دیگر  « ،فی الجوله » نه « بالجوله » بوده است.
مؤل

تفسیر الونار  ،شرایطی را برای مرحلهٴ عالیهٴ از تفسیر یاد می نواید كه اوّلین آن شرایط و

امورِ الزع  ،بررسی خود آیات و كلوات برای فهم خود قرآن است .آنگاه چنین گفته است « و قبد
قالوا إنّ القرآن یفسّر بعضه ببعضٍ »  .29این تعبیر نشان می دهد كه جریان تفسیر قرآن به قرآن ،
قولی است كه جولگی بر آن بوده اند ؛ نه اینكه مختص به گروهی معیّن باشد ؛ اما نه خود صباحب
الونار  ،جناب محود عبده و رشید رضا و نه دیگران توان چنین كار سترگی را نداشتند كه قبرآن
كریم را به نوبهٴ خویش استنطاق نوایند و آن را به نطق آورند تبا آیبات هوگبون آن نسببت ببه
هودیگر ناطق  ،شاهد و مصدّق باشند ؛ گرچه فی الجوله در این منهج بهیج توفیق یافتند .غبرض
آنكه از گفتار و رفتار و نوشتار اَقْدَمین  ،قدما  ،متأخران و معاصران  ،عطرِ دل انگیزِ تفسیر قبرآن
به قرآن به شامّهٴ جان می وزد.

 25ا مناهج البیان فى تفسیر القرآن  ،ج  ، 1مقدمه  ،صص  17ا .18
 26ا المنار  ،ج  ، 1مقدمه  ،صص  21ا .22

لیكن چنین نافه ای را باید در سوق كاالی گرانبهای الویزان جست وجو نوود كه در این مضبوار ،
گوی سَبَق را از دیگران ربود و هرچند از لحاظ شناسنامهٴ تفسیری  ،آرع بنوّت و فرزندی مفسّران
سَلَ

را داراست  ،لكن « فیه معنیً شاهد بأُبوّته » .
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اگرچه حُسن فروشان به جلوه آمده اند ٭٭٭٭ كسی به حُسن و مالحت به یار ما نرسد
به حق صحبت دیرین كه هیچ محرع راز ٭٭٭٭ به یار یك جهت حق گزار ما نرسد
هزار نقش برآید زكلك صنع و یكی ٭٭٭٭ به دلپذیری نقش نگار ما نرسد
هزار نقد به بازار كائنات آرند ٭٭٭٭ یكی به سكهٴ صاحب عیار ما نرسد

28

الویزان و ما ادراك ما الویزان  ﴿ ،ذلك فضل اللّه یؤتیه من یشاء ﴾  .26راز كامیابی مؤلب

بزرگبوار

الویزان  ،در تفسیر قرآن به قرآن بعداً روشن خواهد شد.
هفتم .تفسیر قرآن به قرآن  ،انحاء گونه گون دارد كه برخی از آن صُوَرْ سَهْل و بعضی از آنها صَعْب
می باشد .بعضی از اقساع آن به قدری سهل است كه شاید عنوان تفسیر قبرآن ببه قبرآن از آن
منصرف باشد ؛ چنان كه برخی به قدری پیچیده است كه به دشواری به ذهن مفسّر فحّاصِ متّتبع
می آید و چون پیوند آیات مورد تفسیر هویشه از سنخ واژه ها نیست  ،شاید برخی آن را از سنخ
تفسیر قرآن به قرآن ندانند .به هر تقدیر  ،عنوان تفسیر قرآن به قرآن  ،نه دارای مرزبندی لغبوی
است و نه دارای حقیقت شرعیّه ؛ بلكه وابسته به عوق غَوْص مفسّر دریانورد یا ببه سَبوْك و او
مفسّر آسوان سا و فضا نورد می باشد ؛ تا چه اندازه با علم حصولی پرواز كند یا چه مقدار به علبم
حضوری غوّاصی نواید.
برخی از انحاء تفسیر قرآن به قرآن عبارت است از
 .1گاهی صدر آیه  ،قرینهٴ ذیل آن قرار گیرد یا ساقهٴ آن شاهد صدر آن گردد كه در این قسبم از
تفسیر  ،بخش مفسِّر ( به كسر ن متّصل به بخش مُفَسّر ( به فتح ن است.
 .2گاهی از رهور سیاق آیات یا هدف نهایی آنها  ،معنای آیه ای روشن می شود كه در این قسبم ،
گرچه مفسّر ( به كسر ن و مفسَّر ( به فتح ن به هم مرتبطاند  ،لیكن پیوند آنها از قبیل اتّصال لفظی
نیست.
 .3گاهی از ذكر مبتداء یا خبر و نیز از ذكر شرط یا جزاء  ،مقدّع یا تالی در آیه ای  ،معلوع می شود
آنچه از این عناوین در آیهٴ دیگر حذف شد  ،چه چیز بوده است  ،این قسم موكن اسبت ببه هبم
اتّصال لفظی داشته باشند و موكن است از هم منفصل باشند.

 27ا اقتباس از دیوان ابن فارض.
 28ا دیوان حافظ  ،غزل .156
 29ا سورهٴ مائده  ،آیهٴ .54

 .4گاهی از تصریح به علت یا معلول  ،از ذكر عالمت یا دلیل  ،از تعرّض الزع  ،ملزوع  ،مبالزع و یبا
متالزع در آیه ای  ،می توان فهوید آنچه در آیهٴ دیگر از این عناوین حذف شده است  ،چبه چیبز
بوده است.
 .5گاهی آیاتِ مورد تفسیر به یك دیگر  ،هیچ گونه اشتراكی در واژه با هم ندارند تا ببه رهنوبود
الوعجم الوفهرس و مانند آن بتوان آیات مناسب را گردآوری كرد ؛ بلكه فقبط پیونبد معنبوی ببا
هودیگر دارند ؛ نظیر عنوان اب  ،و عنوان والد ؛ چون عنوان اب  ،گرچه بر پدر اطالق مبی شبود ،
لیكن اطالق آن بر غیر پدر مانند عوو  ،هم در قرآن آمده ؛ نظیر ﴿ أع كنتم شهداء إذ حَضَرَ یعقوبَ
الووتُ إذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبدُ إلهك و إله ابائك إبراهیم و إسواعیل و إسبحق
إلهاً واحداً و نحن له مسلوون ﴾ .
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زیرا در این آیه  ،یكی از آباء حضرت یعقوب  ،جناب اسواعیل شبورده شبد ؛ ببا اینكبه حضبرت
اسواعیل  ،عووی جناب یعقوب فرزند اسحاق بود  ،نه پدر وی ؛ بنابراین  ،عنوان اَبْ  ،هوان طوری
كه بر پدر اطالق می شود  ،بر غیر پدر مانند عوو هم اطالق می شود.
لذا در جریان پدر حضرت ابراهیم  ،تردید و تأمل پدید می آید كه آیا پدر وی  ،آزر بت پرست بود
یا نه ؟ آنچه از آیهٴ ﴿ و إذ قال إبراهیم ألبیه ازر أتتخذ أصناماً الهة 31 ﴾ ...و آیات  42از سورهٴ مریم
و  52از سورهٴ انبیاء و  70از شعراء و  85از صافات و  29از زخرف و  114از توبه و ، ...بر می آید این
است كه اب حضرت ابراهیم مُوحّد نبود ؛ امّا آیا این اَبْ  ،هوان پدر بود یبا غیبر پبدر و آیبا پبدر
حضرت ابراهیم موحّد بود یا نه  ،از هیچ كداع از این دو مطلب آیات مشتول بر عنوان اَبْ استظهار
نوی شود.
لیكن هر دو مطلب را می توان از آیهٴ دیگر كه واژهٴ والد در آن به كار رفت  ،نه كلوهٴ اَبْ استنباط
كرد ؛ یعنی هم فهوید كه آزر بت پرست پدر حضرت ابراهیم ( علیه السالع ن نبود و هبم شبخص
دیگری كه پدر حضرت ابراهیم بود و ناع او در قرآن نیامد  ،مُوحّد بود و مشرك نبود ؛ زیرا خداوند
چنین فرمود
 .1برای پیامبر و برای مؤمنان  ،سزاوار نیست و حقّ ندارند برای مشركان طلبب آمبرزش كننبد ؛
هرچند آن مشركان از نزدیكان آنها باشند.
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 .2طلب آمرزش حضرت ابراهیم برای اَبِ خود  ،فقط به جهت وعدهٴ تشویقی او ببود ؛ آنگباه كبه
كامالً روشن شد كه او ( اَبْ ن دشون خداوند است  ،از او ( اَبْ ن تبرّی و بیبزاری جسبته اسبت( 33
یعنی دیگر برای اب استغفار نكرد ن .
 30ا سورهٴ بقره  ،آیهٴ .133
 31ا سورهٴ انعام  ،آیهٴ .74
 32ا سورهٴ توبه  ،آیهٴ .113
 33ا سورهٴ توبه  ،آیهٴ .114

 .3حضرت ابراهیم ( علیه السالع ن در دوران سالوندی و پیری یعنی در اواخبر زنبدگی خبود  ،در
نیایش چنین گفت ﴿ ربّنا اغفر لی و لوالدی و للوؤمنین یوع یقوع الحساب ﴾  34؛ یعنی پروردگار ما
! مرا و والد و والده اع و مؤمنین را روزی كه حسابرسی برپا می شود  ،بیامرز ! از اینجبا دو مطلبب
یاد شده استنباط می شود یكی آنكه آزر بت پرستْ پدر حضرت ابراهیم نبود ؛ زیرا آن حضرت (
علیه السالع ن بعد از روشن شدن شرك و دشونی آزر با خدا  ،از او بیزار و تبرّی جسبت و دیگبر
برای او آمرزش طلب نكرد و مطلب دیگر اینكه برای والد و والدهٴ خویش در دوران پیری استغفار
كرد .معلوع شود كه پدر و مادر آن حضرت شایستهٴ طلب آمرزش بوده اند ؛ یعنی چونان مبؤمنین
دیگرْ اهل ایوان بودند ؛ نه اهل شرك.
این قسم از تفسیر آیه به آیه  ،در اثر پیوند معنوی مطالب آنها با یك دیگر است ؛ نه پیونبد واژه.
گرچه كلوات آیات مزبور از نظر زبان و لغت به هم نزدیك اند و هوین نزدیكی واژگان مبی توانبد
كوكی برای برقراری ارتباط بین آیات یاد شده باشد ؛ لیكن از سنخ تفسبیر قبرآن ببه قبرآن در
محدودهٴ واژه های مشترك نیست .این گونه جوع بندی بین آیات در تفسیر روح الوعانی آلوسبی
نیز دیده می شود ؛  35هوان طوری كه در تفسیر الویزان مبسوطاً تحلیل شده است.
 . 9گاهی آیات هم آوای تفسیری نسبت به یك دیگر  ،نه تنها اشتراكی در واژگبان مبأخوذ در آن
آیات ندارند  ،بلكه كلوات مذكور در آنها نزدیك به هم نیستند و فقط پیوند عویق مفهومی ببین
آنها می تواند برای برخی راه گشای تفسیر آیه به آیه باشد.
مثالً آیهٴ ﴿ لو كان فیهوا الهة إالّ اللّه لفسدتا فسبحان اللّه ربّ العبرش عوّبا یصبفون ﴾  39 ،سبند
برهان « توانع » معروف است كه محور بحث های مهم كالمی و فلسفی است .برخی در تالزع مقدّع
و تالی تردید دارند و چنین می پندارند كه اگر خدایان متعدد در اثر علم به واقع و نزاهت از جباه
طلبی و غرض ورزی  ،هوگی مصلحت جهان آفرینش را در اصل ایجاد و كیفیّت پرورش آن اعوال
نوایند  ،محذور فساد و تباهی رخنه نوی نواید.
زیرا منشأ فساد یا جهل خدایان به مصالح واقعی جهان است یا جاه طلبی و غرض ورزی و خدایان
از گزند جهل علوی و آسیب جهالت عولی مصون اند .چه می شود كه خبدایان متعبدد باشبند و
جهان را مطابق با واقع و نفس االمر كه بیش از یك چیز نیست  ،بیافرینند و اداره كنند.
چون چنین شبهه ای برای بعضی مطرح بوده و توان دفع آن را نداشتند  ،لذا برهان توبانع را ببه
برهان « توارد علل » ارجاع داده و می دهند و در اثر استحالهٴ توارد دو علت مستقل ببر معلبول
واحد  ،آیهٴ مزبور را تفسیر می نوایند و برهان توانع فلسفی و كالمی را توجیه می كنند ؛ لیكن با
تدبّر در برخی آیات دیگر كه هوین مطلب توانع را به صورت توثیل بیان می نواید  ،معنبای آیبهٴ
 34ا سورهٴ ابراهیم  ،آیهٴ .41
 35ا رو المعانی  ،ذیل آیهٴ  41از سورهٴ ابراهیم ( علیه الس م ) .
 36ا سورهٴ انبیا  ،آیهٴ .22

سوره انبیاء روشن می شود و برهان توانع  ،بدون ارجاع به برهان توارد علل متعدد بر معلول واحد
 ،توامیّت خود را باز می یابد و از هر نقد موهوع یا متوهّوی آزاد خواهد بود.
آن آیهٴ توثیلی این است ﴿ ضرب اللّه مثالً رجالً فیه شركاء متشاكسون و رجالً سلواً لرجبلٍ هبل
یستویان مثالً الحود للّه بل أكثرهم ال یعلوون ﴾  37؛ یعنی خداوند برای اثبات توحید ربوبی خود ،
جریان ساده ای را به عنوان مَثَل بازگو كرده است و آن اینكه اگر یك خدمتگزار  ،تحت فرمان دو
فرمانروای ناسازگار با هم قرار گیرد و یك خدمتگزار  ،تحت فرمان یك فرمانروا واقع شبود  ،آیبا
كیفیت زندگی  ،فعالیت و كوشش  ،و نظم و هواهنگی این دو خدمتگزار هوسان اسبت یبا یكبی
منظم  ،منسجم و هواهنگ و آراع و دیگری هوواره مبتال به تشتت  ،ناهوباهنگی و سبر در گوبی
است ؟ یقیناً این چنین نیست كه كیفیت ادارهٴ امور دو خدمتگزار مزبورْ متسباوی باشبد ؛ بلكبه
حتواً فرق دارد .اگر بیش از یك خدا بخواهند جهان را بیافرینبد و آن را اداره نواینبد  ،حتوباً آن
جهان  ،نا هواهنگ و غیر منسجم خواهد بود و چون جهان كنونی منسجم و هواهنگ است  ،حتواً
تحت تدبیر یك خدا واقع می باشد ؛ البته تقریر عقالیی اصل قیاس استثنایی چنان كه قبالً بازگو
شد  ،به عهدهٴ مستوع واعی چونان عقل خردورز مُتدرّب به قانون حوار و اصول استدالل اسبت ؛
لیكن آن نكتهٴ محوری كه به وسیلهٴ آیهٴ توثیلی استفاده می شود و در تقریر تالزع مقدّع و تالی
در آیهٴ انبیاء سهم كلیدی دارد  ،این است كه اگر خبدایان ْمتعبدد باشبند  ،حتوباً متشباكس و
ناسازگار می باشند.
منشأ ناهواهنگی آنان  ،نه جهل علوی است تا كسی بگوید خدا آن است كه به هوه چیبز عبالم
باشد و نه جهالت عولی و غرض ورزی جاه طلبانه است تا گفته شبود خداونبد آن اسبت كبه از
آسیب اغراض و گزند غرایز بشری و امكانی معصوع و مصون باشد ؛ بلكه منشأ ناهواهنگی ضروری
و تشاكس اضطراری آن است كه
یك .خداوند بسیط محض است و هیچ گونه تركّبی در او نیست.
دو .خداوند هوهٴ كوالهای علوی و عولی را داراست.
سه .خداوند چون بسیط است و جامع هوهٴ كوالهای علوی و عولی می باشد  ،تواع آن كوالها كبه
یكی از آنها علم ازلی و نامتناهی است  ،عین ذات او خواهد بود و نه جزء ذات و نه خار از آن.
چهار .چون ذاتها متباین اند  ،علوها هم كه عین ذات است  ،متباین خواهد بود.
پنج .چون غیر از خداوند  ،چیزی در جهان نیست تا خداوندْ كار خود را مطابق با آن و برابر با آن و
در سنجش با میزان آن انجاع دهد  ،پس سخن از واقع  ،نفبس االمبر و ماننبد آن بعبد از افاضبه
خداوند مطرح است ؛ نه در عرض خداوند و قبل از افاضهٴ او ؛ یعنی هرگز نوی توان گفت خداوند

 37ا سورهٴ زمر  ،آیهٴ .29

 ،جهان را مطابق با مصلحت نفس االمر آفرید ؛ زیرا اصل مصلحت  ،نفس االمبر و هبر چیبزی كبه
فرض شود و غیر از ذات خداوند باشد  ،فعل  ،مخلوق و محتا به اوست.
شش .تنها واقعیّت هستی  ،خودِ خداوند می باشد و چون فرض شد دو خداوند  ،دو ذات متبباین ،
دو علم متشاكس  ،دو تشخیص متنازع وجود دارد  ،قطعاً جهانی كه بخواهد یافت شود  ،متشاكس
 ،متنازع  ،متفاطر  ،متداعی به انفكاك و متشتّت خواهد بود و چون جهان كنونی منبزّه از صبفات
سلبی یاد شده است  ،چنان كه در آیهٴ ﴿ الّذی خلق سبع سووات طباقاً ما تری فی خلق البرحون
من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ﴾  ، 38به نفی انفطار  ،انثالع  ،شكاف و ناهواهنگی جهان
اشاره شده است پس می توان به توحید ربوبی اعتقاد پیدا كرد و هرگونه شرك ربوبی را نفی نوود.
با این تحلیلْ سداد  ،صواب و اتقان برهان توانع  ،هوچنان محفوظ می ماند و نیازی به ارجاع آن به
برهان توارد علل نخواهد بود و قسوت مهمّ تتویم برهان توانع به هوین آیهٴ توثیلی سورهٴ زمبر
است كه در آن به نحو ضرورت  ،متشاكس و متنازع بودن دو خدا به عنوان اصل مسلّم  ،اخذ شده
است.
 . 7گاهی آیات هواهنگ تفسیری  ،نسبت به یك دیگر پیوند تصوری یا تصدیقی از جهت تحلیبل
مبادی فهم ندارند تا به وسیلهٴ آیه ای معنای آیهٴ دیگر روشن شود ؛ بلكه با هم پیوند ترتیببی و
تاریخی دارند ؛ مانند آنكه از انضواع یك آیه به آیهٴ دیگر  ،معلوع می شود كه كداع آیه قبالً نازل
شد و كداع آیه بعداً فرود آمد .كداع آیه در مكه و قبل از هجرت نازل شد و كداع آیه در مدینبه و
بعد از هجرت فرود آمد.
البته با بررسی شواهد تاریخی كه از انضواع دو آیه به دست می آید  ،مفباهیم تفسبیری تبازه ای
بهرهٴ مفسّر خواهد شد ؛ لیكن نتیجهٴ انضواع مزبور پی بردن به یك مطلب خارجی و آن ترتیبب
تاریخی نزول آیه هاست ؛ نظیر آنچه از انضواع آیه ﴿  ...أو یجعل اللّبه لهبن سببیالً ﴾  36و آیبهٴ ﴿
...فاجلدوا كلّ واحد منهوا مائة جلدة 40 ﴾ ...استفاده می شود ؛ زیرا گذشته از آنكه معلوع می شود
آن « سبیل » كه در سورهٴ نساء بازگو شدْ چیست  ،روشن می شود كه سورهٴ نور بعبد از سبورهٴ
نساء نازل شد یا ال اقل این بخش از سورهٴ نور بعد از آن بخش معیّن از سورهٴ نساء فرود آمد.
 .8گاهی آیات مُنسجم تفسیری نسبت به هودیگر پیوند مفهومی ندارند تبا مببادی تصبوری یبا
تصدیقی یكی از آنها توسط دیگری حلّ شود  ،چنان كه در قسم هفتم به آن اشاره شد ؛ بلكه نَضْد
و چینش ویژه در قوس نزول از مبدأ جهان یا در قوس صعود به طرف غایت و نهایت عالم كه هوان
مبد أ نخست می باشد  ،از انضواع آنها به یك دیگر به دست می آید ؛ یعنی مراتب صدور فبیض از
خداوند معلوع می گردد و مراحل برچیدن نظاع كیهانی در بازگشت آدع و عالم به سبوی خداونبد
 38ا سورهٴ ملك  ،آیهٴ .3
 39ا سورهٴ نسا  ،آیهٴ .15
 40ا سورهٴ نور  ،آیهٴ .1

روشن می شود .مثالً در برچیدن نظاع سلسلهٴ جبال  ،از انضواع آیات مربوط به آن  ،شاید بتبوان
استنباط كرد كه در اشتراط ساعت و عالمت قیامت  ،جریان برطرف شدن كوهها از كجا شروع می
شود و به كجا ختم می شود و چه ترتیبی بین كثیبِ مهیل ، 41عِهْنِ منفوش ، 42قباع صفصب  43و
سرانجاع سراب شدن كوهها خواهد بود ؛ ﴿ و سُیّرتِ الجبالُ فكانت سراباً ﴾ .

44

وباالخره  ،گاهی از انضواع آیات مثانی و هم آوا مطلب عویقی اسبتنباط مبی شبود كبه قاطببهٴ
كارشناسان تفسیری كه در كوی علوع و مفاهیم قرآنی اعتكاف كرده و از آن برزن هجرت نكبرده
اند  ،در ساحت چنین قرائت تفسیری و چنان تفسیر قرآن به قرآن مجدداً به احتراع خبود قبرآن
جذب شده و شاكرانه در پیشگاه چنین برداشت بی سابقه ای سجدهٴ تعظیم مبی نواینبد ؛ البتبه
چنین فوز و فیضی بسیار نادر و فقط در خبایای مسطورات قلویْ مكنونانه و مكتومانه برای عاكفان
حَرَع وحی و طائفان حریم الهاع و راكعان كوی عترت و ساجدان سكوی والیت جلوه می نوایبد «
اهل نظر معامله با آشنا كنند » .
البته چنین تعامل و تعاطی كه بین آیات قرآن كریم است  ،بین آیات و روایات و بین خود روایبات
با هم برقرار است كه اگر چنان احاطه ای بهرهٴ مفسّر گردد  ،آنگاه دُنّو و اقتراب به خاستگاه كبالع
الهی نصیب او خواهد شد.
جریان ارجاع احادیث بعض به بعض  ،به عنوان یك اصل قطعی معقبول و مقببول نبزد محبدثان ،
فقیهان و عالوان به علم حدیث می باشد و به زاویه ای از این مطلب مرحوع صاحب جواهر ببه آن
اشاره كرده و فرمود « سخنان هوهٴ آنان به منزلهٴ سخن واحد است و هوهٴ آن ذوات مقدّس ببه
منزله متكلم واحدند ؛ لذا كلوات آنان یك دیگر را تفسیر می نواید » .
هشتم .آنچه در وص

45

قرآن به عنوان كتاب مبین  ،نور  ،تبیان كل شی ء  ،و مانند آن آمده است ،

نه اختصاصی نسبت به معصوع ( علیهم السالع ن دارد كه قرآن كریم برای دیگبران واجبد چنبین
اوصافی نباشد و نه نارر به مقاع ثبوت است كه قرآن در مقاع اثبات دارای چنین صفاتی نباشبد ؛
زیرا اوصاف مزبور  ،پیرامون كتاب هدایت است و كتاب هدایت در مقباع رهببری  ،دارای چنبین
اوصاف است و مقاع رهبری  ،هم عاع است و اختصاصی به معصوع ندارد اوالً و هم نبارر ببه مقباع
اثبات است  ،نه ثبوت ثانیاً.

 41ا سورهٴ مزمل  ،آیهٴ .14
 42ا سورهٴ قارعه  ،آیهٴ .5
 43ا سورهٴ طه  ،آیهٴ .106
 44ا سورهٴ نبأ  ،آیهٴ .20
 45ا جواهر الك م  ،ج ، 26
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راهر آیهٴ ﴿ ...قد جائكم من اللّه نور و كتاب مبین ﴾  ، 49هبم شبامل توباع افبراد اسبت  ،ببدون
اختصاص به معصوع و هم در مقاع هدایت می باشد  ،نه مقاع ثبوت  ،و هوچنین آیهٴ  174از نساء ،
و آیهٴ  8از تغابن و  157از اعراف در مقاع ارشاداند كه نارر به مقاع اثبات می باشد.
البته كتاب مكنون كه غیر از مطهّرون به آن دسترسی ندارند  ،مرحلهٴ كوال و نهبایی آن  ،چنبان
كه قبالً گذشت  ،اختصاص به اهل بیت طهارت دارد ؛ چنان كه ﴿ ...ال رطب و ال یابس إالّ فی كتباب
مبین ﴾  47نیز از برخی جهات چنین است.
گاهی موكن است انحصار فهم قرآن به معصوع ( علیه السالع ن از برخی روایات اسبتظهار شبود ؛
نظیر آنچه از حضرت ابی جعفر اماع باقر ( علیه السالع ن رسیده است « إنوا یعبرف القبرآن مبن
خُوطِب به »  .48چنین برداشتی مخال

با راهر خود قرآن كریم است كه هوگان را به تدبّر  ،تحدّی

 ،تعقّل و مانند آن دعوت نووده است و حدیثی كه مخال

قرآن باشد  ،معتبر نیست.

پس منظور از این گونه احادیث  ،هوان طوری كه مكرراً بازگو شد  ،احاطهٴ تاع به تواع ابعاد قرآن ،
اعم از راهر و باطن  ،مطلق و مقیّد  ،عاع و خاص و ناسخ و منسوخ و نظایر آن خواهد بود ؛ چنبان
كه خطاب های قرآن كریم هم یكسان نیست ؛ بلكه برخی از خطاب را فقط مخاطببان اصبیل آن
اكتناه می نوایند.
نوونهٴ تفاوت خطابهای قرآنی این است كه خداوند گاهی به عنوانِ ﴿ یا أیّها الناس ﴾  ، 46زمانی ببه
عنوانِ ﴿ یا أهل الكتاب ﴾  ، 50گاهی به عنوان ﴿ یا أیها الذین امنوا ﴾  51و زمانی به عنوان ﴿ یا أُولبی
األبصار ﴾  ﴿ ، 52أُولی األلباب ﴾  ( 53به صورت خطاب یا به صورت وص

ن و گاهی به عنوان ﴿ یا أیّها

الرّسل ﴾  54وباالخره زمانی به عنوانِ ﴿ یا أیّها الرسول ﴾  55كه مختص به رسبول اكبرع ( صبلی اهلل
علیه و آله و سلم ن است  ،آیه نازل می نواید و عناوین یاد شده یك سان نیستند و استنباطها نیز
مساوی هم نخواهد بود ؛ یعنی استنباط جامع  ،كامل  ،اكتنباهی معبارف  ،حِكَبم  ،احكباع قبرآن
منحصراً در اختیار اهل بیت عصوت و طهارت است كه حقّ تواس با كتاب مكنون را دارند.
 46ا سورهٴ مائده  ،آیهٴ .15
 47ا سورهٴ انعام  ،آیه .59
 48ا كافی  ،ج ، 8
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 49ا سورهٴ بقره  ،آیهٴ .21
 50ا سورهٴ مائده  ،آیهٴ .15
 51ا سورهٴ بقره  ،آیهٴ .104
 52ا سورهٴ حشر  ،آیهٴ .2
 53ا سورهٴ رعد  ،آیهٴ .19
 54ا سورهٴ منمنون  ،آیهٴ .51
 55ا سورهٴ مائده  ،آیهٴ .41

الزع است توجه شود كه منظور از اینكه چون « قرآن تبیان كل شی ء » می باشد  ،یقینباً تبیبان
خود خواهد بود  ،این نیست كه چون هر آیه  ،تبیان كل شی ء است  ،پس تبیان خود هم می باشد
؛ بلكه مقصود آن است كه مجووع قرآن  ،تبیان كل شی ء است .پس  ،مجووع قرآن تبیبان خبود
هم خواهد بود ؛ بنابراین  ،كوبود هر آیه ای حتواً با آیهٴ دیگر حلّ می شود  ،به طوری كه از جوبع
بندی نهایی تواع آیات مناسب لفظی و معنوی با یك دیگر  ،معنای روشنی از آنها به دست خواهد
آمد.
نهم .جریان تفسیر قرآن به قرآن فعالً به عنوان یك منهج و روش مطرح اسبت و مسبألهٴ منببع
دینی بودن قرآن  ،غیر از مسألهٴ منهج تفسیری بودن خود قرآن می باشد ؛ هركداع حكم خباص
خود را دارد ؛ گرچه در خالل بحث از روش تفسیر قرآن به قرآن  ،از منبع بودن آن استوداد مبی
شود.
البته منابع مبانی احكاع دین عبارت از  .1عقل  .2كتاب  .3سنّت معصومین ( علیهم السالع ن می
باشد ؛ امّا اجواع هوان طوری كه قبالً بازگو شد  ،به سنّت بر می گردد و در مقابل سبنّت نخواهبد
بود.
بحث كنونی پیرامون تفسیر قرآن به قرآن است ؛ مطالب آن عبارت است از  .1آیا چنین تفسیری
حجّت و معتبر است یا نه ؟  .2اگر چنین تفسیری حجّت بود  ،حجّیت آن فعلی است یا شأنی ؟ .3
اگر حجّیت آن فعلی بود  ،آیا اعتبار و حجّیت آن به نحو انحصار است ؛ یعنبی شبی ء دیگبری در
قبال نتیجهٴ حاصل از تفسیر قرآن به قرآن حجّیت دارد یا نه ؟ امّا مطلبب اول  ،شبرح آن اینكبه
برخی از اشیاء اصالً حجّیت ندارند ؛ نظیر شهادت فاسق كه هیچ گونه اعتباری در محكوبهٴ عبدل
مجتهد جامع شرا یط قضا ندارد و بعضی از اشیاء دارای حجیت اند ؛ لیكن ببه تنهبایی ببه نصباب
حجّیت و اعتبار نوی رسد ؛ نظیر شهادت عدل واحد در محكوهٴ قضای اسالمی كه چنین چیزی «
فی الجوله » معتبر و حجت است ؛ نه « بالجوله » .
لذا از آن به عنوان اعتبار تأهّلی و حجّیت شأنی یاد می شود ؛ یعنی اگر شبهادت عبدل دیگبری
ضویوه آن گردد  ،آنچه اهلیّت اعتبار و شأنیّت احتجا داشت  ،به نصاب فعلیّت می رسد ؛ لبیكن
حجّیت شهادت عدلین  ،گرچه به نحو استقالل است  ،ولی به نحو انحصار نیست ؛ زیبرا حجّتهبای
دیگری در قبال حجّیت شهادت عدلین قرار دارد ؛ مثالً گاهی عدلین دیگر در قبال شبهادت ایبن
عدلین واقع می شوند و هركداع حجّت مستقل اند ؛ ولی هیچ كبداع حجّبت منحصبر نیسبتند و
هوچنین حجّیت امور دیگر  ،در قبال حجیّت شهادت عدلین ؛ مانند علم قاضی  ،سوگند منكر.
قرآن كریم از آن جهت كه یكی از منابع دینی است  ،محصول تبدبّر در آن و جوبع بنبدی آیبات
متناسب آن با یك دیگر حتواً حجّت است و هرگز نظیر گواهی فاسق مردود نیست كه اصالً حجّت
نباشد.

اما مطلب دوع  ،قرآن هرگز جزء حجّت و نیوی از دلیل نبوده تا در اصبل اعتببار و حجّیبت خبودْ
محتا ضویوه باشد كه بدون انضواع آن هوراه  ،به منزلهٴ شهادت عَدْل واحد باشد كه حجیّت آن
تأهّلی و شأنی است ؛ نه فعلی ؛ زیرا آن ضویوه كه به عنوان سنّت مطرح اسبت  ،وقتبی معتببر و
حجّت خواهد بود كه محتوای آن را بر محصول قرآنی عرضه كنند و هیچ گونه تعبارض  ،تبباین و
تخالفی با آن نداشته باشد تا حجّت گردد.
پس  ،قطعاً محصول بحث قرآنی باید قبل از عرضهٴ حدیث  ،حجّت بالفعل و معتبر مسبتقلِ ببدون
نیاز به ضویوه باشد تا بتوان میزان سنجش حجّت و سقم سنّت واقع شود .پس  ،حجّیت قرآن ببه
منزلهٴ اعتبار و حجّیت شهادت عدلین كه از آن اصطالحاً به عنوان « بیّنهٴ عادله » یاد می شبود ،
فعلی مستقل و قابل استدالل می باشد.
امّا مطلب سوع  ،قرآن كریم گرچه حجّت بالفعل و مستقل است و در اصل حجیّتْ نیازی ببه غیبر
خود ندارد  ،لیكن هرگز حجّت منحصر نیست ؛ به طوری كه غیر قرآن چیز دیگر حجّبت نباشبد ؛
بلكه به تصریح  ،تثبیت و اعتراف خود قرآن  ،چیز دیگری به ناع عقل و چیز دیگبری ببه عنبوان
سنّت حجّت می باشد .جریان حجیّت عقل و منبع دینی بودن آن تا حدودی در فصل تفسیر قرآن
به رأی محوود و مودوح گذشت و شاید برخی از مطالب وابسته به آن در صورت لزوع بعداً مطبرح
گردد.
امّا حجیّت سنّت و اعتبار سیرت معصومین ( علیهم السالع ن مطلبی است قطعی كه خبود قبرآن
كریم  ،رسول اكرع و أُولی االمر را مطاع قرار داده و مراجعه به پیامبر گرامی را الزع دانسته است و
رسول اكرع ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن نیز طبق نقل قطعی و مسلّم  ،قرآن و عترت را هوتبای
هم و متالزع یك دیگر و غیر قابل تشتیت و تفریق معرفی كرده است ؛ امّبا یكبی از آن دو وزنبهٴ
وز ینْ ثَقَل اكبر و دیگری ثَقَل اصغر است ( البته در نشئه كثرت ن و حجّیت سنّت نسبت به قبرآن
كریم  ،به نحو تأهّلی و شأنی است ؛ نه آنكه ابتداء در عرض قرآن به نحو فعلی و مستقل باشد.
یعنی خود سنّت با قطع نظر از قرآن مجید و عرضه بر آن  ،دارای اعتبار تأهّلی و شأنی است و بعد
از عرضه و ثبوت عدع تعارض  ،تباین  ،و تخال

با قرآن  ،به نصاب اعتبار فعلی و حجیّت استقاللی

می رسد ؛ آنگاه چنین سنّتی در ساحت قرآن  ،هوانند دو آیه از قرآن می باشد كه هر كداع حجّت
مستقل اند ؛ نه منحصر .فرق بین استقالل و انحصار در مبحث مفهوع یابی جولهٴ شرطیه و ماننبد
آن در فنّ اصول فقه كامالً مطرح شده است.
چون حجیت قرآن مستقل است  ،نه منحصر و سنّت نیز بعد از اعتبار و بلوغِ حدِّ نصاب حجیّبت ،
دارای استقالل در شعاع قرآن است  ،لذا توان هرگونه شرح  ،تفصیل  ،تقیید  ،تخصیص و مانند آن
را نسبت به قرآن كریم دارا خواهد بود .قهراً اعتبار تفسیر قرآن به قرآن در حدّ استقالل است ؛ نه
انحصار ؛ لذا اعتبار سنّت مسلّم معصومین ( علیهم السالع ن كه از منابع غنی و قویّ دین می باشد
 ،در تواع شئون تفسیر قرآنی ملحوظ خواهد بود.

لیكن تذكر دو نكته ضروری است یكی آنكه اعتبار سنّت به وسیلهٴ قرآن است ؛ یعنبی حجیّبت
سنّت حدوثاً و بقاءً مرهون قرآن كریم می باشد ؛ زیرا قرآن سنّت را معتبر كرده است اوالً و سنّت
قطعی  ،اعتبار خود را محدود به عدع تبائن با قرآن نووده است ثانیاً ؛ چنبان كبه ایبن تحدیبد را
موكن است از هوان اصل اولی  ،یعنی داللت قرآن بر اعتبار سنّت  ،استحصال كرد ؛ زیرا اگر قرآن
مجید  ،چیزی كه مباین  ،معارض و مخال

با خود اوستْ معتبر بداند  ،قطعاً دچار اختالف  ،تعارض

و تباین درونی خواهد شد و با این تعارض درونی  ،اعتبار خویش را از دست می دهد.
پس  ،قرآن از اول  ،فقط سنّت غیر مباین  ،سیرت غیر معارض با خود را معتبر می كند ؛ نه مطلبق
سنّت را تا آنكه خرو سنّت مباین و معارض  ،از قبیل تخصیص عووع دلیل اعتبار سنّت یا تقییبد
اطالق دلیل اعتبار آن باشد ؛ یعنی خرو مباین از سنخ تخصص است ؛ نبه تخصبیص و از قبیبل
تقید است ؛ نه تقیید.
به هر تقدیر  ،چون اعتبار سنّت به وسیلهٴ قرآن كریم است و قرآن كریم به عنوان معجزه مطبرح
است  ،تا اعجاز قرآن و پیروزی آن در مصاف و تحدّی ثابت نگردد  ،هرگز رسالت رسبول اكبرع (
صلی اهلل علیه و آله و سلم ن ثابت نوی شود ( در صورت انحصار اعجاز در قبرآن ن و مبادامی كبه
نبوّت رسول اكرع ثابت نشود  ،مرجعیت آن حضرت ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن در امور دینی و
نیز مرجعیّت معصومین ( علیهم السالع ن دیگر در امور اسالمی ثابت نخواهد شبد .قهبراً آنچبه از
قرآن كه در محدودهٴ اعجاز  ،تحدّی و مانند آن بحث دارد  ،هرگز قبل از ثبوت وحی ببودن خبود
قرآن  ،نوی توان به سنّت معصومین ( علیهم السالع ن استناد نوود  ،چون چنین استنادی محبذور
دور را به هوراه دارد.
البته رسول اكرع ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن به عنوان مُعلّمِ آگاه  ،مفسّرِ خبیر كه در جهات سه
گانه ی  .1تبیین ره آورد دین از جهت تحلیل مبادی تصوری و تصدیقی آن  .2از جهت تعلیبل و
اقامهٴ برهان به وسیلهٴ تعلیم مقدمات مطوی  .3از جهت دفاع نقدهای سه گانهٴ مَنع  ،معارضبه و
نقض كه از طرف برخی متوجّه به احكاع دین می شود ن  ،می تواند مرجع تفسیر قرآن قرار گیرد ؛
اما نه به عنوان یك مرجع تعبّدی كه بحث خاص خود را می طلبد.
آ یه ای كه خصوص كافران را یا آنها را هوسان با مؤمنانْ بالعووع مخاطب می داند  ،ادراك محتوای
چنین آیه ای حتواً به طور استقالل و استغناء از مرجع تعبّدی میسور خردمنبدان خواهبد ببود ؛
وگرنه با تعبّدی بودن رسول اكرع ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن حوار ببا كبافران  ،چبه ببه نحبو
خصوص و چه به نحو عووع  ،روا نوی باشد.
نكتهٴ د یگر آنكه اعتبار قرآن و حجّیت استقاللی آن  ،در مقاع ثبوت است ؛ وگرنه در مقاع اثبباتْ
نیازمند به وسیله است و از دو راه می توان اعتبار آن را ثابت كرد و قرآن مجید حجّیبت مسبتقل
خویش را در مرحلهٴ اثبات ( نه ثبوت ن به دو طریق به نحو مانعة الخلو احراز می نواید.

طریق اول  ،راه اولیاء است كه از جهت شهود باطنی و علم حضوری  ،حقّانیت قرآن را می یابنبد و
به آن قطع شهودی ( عین الیقین ن پیدا می كنند .طریق دوع  ،راه حكواء  ،متكلوان و هوراهان با
آنان است كه از جهت علم حصولی و برهان عقلی  ،معنای اعجاز  ،فرق معجبزه ببا علبوع غریببه
هوانند سحر  ،جادو  ،طلسم  ،شعبده و نیز امتیاز آن با كارهای مراتضه و كیفیت اسناد معجزه ببه
مدّعی نبوّت و تالزع اعجاز با صدق ضروری صاحب دعوای رسالت و سایر مسائل عویق این رشته
معلوع می شود ؛ آنگاه با قطع حصولی ( علم الیقین ن  ،حقّانیت قرآن كریم روشن می گردد.
طریق اول را اَوْحَدیِّ از سالكان كوی شهود می یابند و طریق دوع را قاطبهٴ قافله های فكری طبی
می كنند.
اگر كسی به صرف استناد به حسّ و احساس تغیّرِ صورت و دیدن تحوّلِ یك پدیدهٴ غیر عادیْ ببه
نبوت پیامبر ایوان آورد  ،با مشاهدهٴ مشابه راهری آن از متنبّی به وی می گرود و از نبیّ راستین
می بُرَد و از دین حقیقی او ارتداد حاصل می كند ؛ نظیر كار برخی از اسرائیلی های خباع كبه ببا
احساس مار شدن عصای حضرت موسی ( علیهم السالع ن به او ایوان آوردند و با شبنیدن بانبگِ
گوسالهٴ سامری از موسای كلیم بریدند و مرتدّ شدند و به سامری گرویدند ؛ ﴿ أخبر لهبم عجبالً
جسداً له خوارٌ. ﴾ ...
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از اینجا سلطنت عقل و سیطرهٴ برهان عقلی در مقاع اثبات حقانیت وحی  ،نبوت و رسبالت الهبی
روشن می شود ؛ یعنی حقّ بودن قرآن كریم كه در مقاع ثبوتْ منزّه از نیاز به هر عامل دیگر است
 ،در مقاع اثبات نیازمند به برهان عقلی است ؛ البته چنین عقلی  ،هوان طوری كه در فصل تفسیر
به رأی گذشت  ،رسالت الهی را به عهده دارد و جزء چراغهای درون دینی است ؛ نه برون دینی.
غرض آنكه قبل از ثبوت رسالت رسول اكرع ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن هرگبز نوبی تبوان آن
حضرت ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن را به عنوان مرجع تعبّدی برای تفسیر قرآن به مردع معرفی
نوود ؛ مگر آنكه چون عالم به تواع حقایق قرآن مجید است  ،مطالب قبرآن را برهبانی كنبد و ببا
تحلیل مبادی مطوی و اصول مستور و قضایای مكنون  ،مخاطبان قرآن را آگاه نواید ؛ آن طبوری
كه معلّم شاگردان خود را می پروراند ؛ نه آن طوری كه یك مرجع تعبّدی دین به عنوان مظهر ﴿ ال
یُسْئَل عوا یفعل ﴾  57 ،مفاهیم و مطالبی را تعبّداً القاء می كند و مورد قبول واقع می شود.
موكن است گاهی چنین گفته شود اگر بخش مهوّی از آیات قرآن دارای مفباهیم محكبم و ببیّن
باشد  ،باز هم كافی است كه خداوند هوهٴ انسبانها را ببدون اسبتثناء ببرای تأمّبل در آن آیبات
فراخواند ....چنین گفتاری ناصواب است ؛ زیرا كسی كه هنوز به وحی الهی ایوبان نیباورده و ببه
رسالت رسول گرامی ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن معتقد نشده  ،صرف اینكبه بخبش مهوّبی از
آیات قرآن محكم و بَیّن است  ،كافی نیست ؛ زیرا چنین شخصی احتوال می دهد كه بخش دیگبر
 56ا سورهٴ طه  ،آیهٴ .88
 57ا سورهٴ انبیا  ،آیهٴ .23

قرآن كه برای وی و امثال او مفهوع نیستْ مناقض  ،منافی  ،متعارض ببا بخبش ببیّن و محكبم آن
باشد.
چنین كتابی كه احتواالً به تعارض  ،تناقض  ،تهافت درونی مبتالست  ،كالع خدا نیست ؛ زیرا خود
خداوند اعالع داشت كه سراسر قرآن ْمصون از تنافی و تباین اند ؛ مگر آنكه با اعتواد ببر رسبالت
رسول گرامی ثابت شود كه آن بخش دیگر  ،تهافتی با بخش محكم و بیّن آن ندارد و این متوقّب
بر ثبوت رسالت است ؛ نه قبل از آن.
دهم .تفسیر قرآن به سنّت  ،گرچه الزع و ضروری است  ،لیكن چنین تفسبیری در قببال تفسبیر
قرآن به قرآن  ،هوانند ثَقَل اصغر است در ساحت ثَقَل اكبر ؛ یعنی در طول اوست  ،نه در عرض او ؛
معیّت آن دو با هم به نحو الزع و ملزوع است ؛ نه به نحو تالزع و به نهجِ طولی است ؛ نه عَرْضی كه
سنّت ابتداءً در عرض قرآن باشد تا بتواند متعرّض آن گردد و بر آن اعتراض نوایبد و معبارض آن
شود ؛ هوان طوری كه دو حدیث هوتای هم اند و هر كداع نسبت به دیگری حقّ تعرض  ،اعتراض ،
معارضه و سرانجاع  ،توقّ

یا تخییر یا ترجیح یكی بر دیگری را دارد.

بلكه آنچه اوالً حجّت است  ،كالع خداست و آنچه را ثانیاً خداوند در قرآن حجّت قرار داد  ،یعنبی
سنّت معصومین ( علیهم السالع ن مدیون حجّیت قرآن است ؛ البته بعد از استقرار حجّیت حدوثاً و
بقاءً  ،آنگاه سنت و قرآن متالزع هم اند ؛ چنان كه مبسوطاً بیان شد.
آنچه هم اكنون بحث می شود  ،دو چیز است یكی جریان عترت  ،یعنی انسانهای كامل  ،معصوع ،
خلیفةاللّه می باشند و دیگری سنّت به جا مانده از آن ذوات نوری ( علیهم السبالع ن ؛ امّبا خبود
عترت گرچه در حدیثِ قَطْعیِ ثقلین  ،به عنوان ثَقَل اصغر یاد شده اند  ،لیكن هوان طوری كبه در
رسالهٴ جداگانه مبسوطاً بحث شد  58 ،در نشئهٴ وحدت  ،هرگز حقیقت انسانِ كامبلِ معصبوع  ،از
حقیقت قرآن مجید جدا نیست و به هیچ وجه نوی توان اثبات نوود كه قرآن یعنی كالع خبدا ببر
حقیقت خلیفهٴ تاعّ الهی كه آن هم كلوهٴ علیای خداستْ  ،باالتر است ؛ چنبان كبه فقیبه نبامور
امامیه  ،كاش

الغطاء ( رحوه اهلل ن به گوشه ای از این مبحث اشاره نوود 56؛ نه ببه او آن ؛ چبون

تحریر چنان مطلب سویك  ،رفیع  ،عریق  ،انیق  ،عویق در دسترس چنین فقیهی هم نیسبت «
لو كان لبان »  .به هر تقدیر  ،بحث كنونی پیرامون بررسی قرآن و عترت نیسبت ؛ بلكبه درببارهٴ
قرآن و سنّت می باشد.
امّا سنّت معصومین ( علیهم السالع ن الزع است توجه شود كه اوالً خداوند سبحان كبالعِ اصبیل و
غیر محرّفِ خود را هواره به عنوان نور  ،تبیان و مانند آن معرفبی مبی فرمایبد و ایبن اوصباف ،
اختصاصیِ به قرآن كریم ندارد ؛ چنان كه دربارهٴ خصوصِ كتابِ حضبرتِ موسبای كلبیم ( علیبه
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السالع ن چنین فرمود ﴿ ...قل من أنزل الكتاب الذی جاء به موسی نوراً و هدیً للنباس 90 ﴾ ...؛ ﴿ و
اتیناهوا الكتاب الوستبین ﴾  91؛ ﴿ ثم اتینا موسی الكتاب تواماً علی الذی أحسن و تفصبیالً لكبلّ
شی ء ﴾  92؛ ﴿  ...تفصیالً لكل شی ء .93 ﴾ ...چیزی كه نور  ،مستبین و تفصیل هوه چیز است  ،حتواً
دربارهٴ خودش نیز روشن  ،آشكار  ،مفصّل و مبسوط خواهد بود.
نیز دربارهٴ پیامبرانِ دیگر بدون اختصاص به رسول خاص  ،چنین فرمود ﴿ ...جاءوا بالبینات و الزبر
و الكتاب الونیر ﴾  94؛ بر هر پیامبری كه به هوراه خود كتاب آورد  ،آن كتباب روشبن و روشبنگر
است و هیچ ابهامی در آن نیست ؛ مگر آنكه تیرگیِ تحری

 ،تاریكیِ تبدیلِ بشری در آن راه باید

كه چنین رَخْنهٴ باطل و تیرگی نابه جا هرگز به قرآن كریم ره نیافته و نخواهد یافبت ؛ ﴿ ال یأتیبه
الباطل من بین یدیه و ال من خلفه. ﴾ ...

95

ثانیاً خداوند سبحان  ،پیامبر خود را اعم از خاتم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن و غیر خاتم ( صلی
اهلل علیه و آله و سلم ن به عنوان مُبَیّنِ ره آوردِ وحی و شارحِ ره توشهٴ الهاع و مُعلّمِ كتاب و حكوت
معرفی می فرماید ﴿ و ما أرسلنا من رسول إالّ بلسان قومه لیُبیّن لهم فیضلّ اللّه من یشاء ویهدی
من یشاء و هو العزیز الحكیم ﴾  99؛ ﴿ ...و لكن كونوا ربّانیّن بوا كنتم تعلّوون الكتاب. ﴾ ...

97

دربارهٴ خصوص رسول اكرع ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن گذشته از عنوان مُبیّن  ،معلّم كتباب و
حكوت ، 98وص

موتاز سرا منیر را یاد كرد و چنین فرمود ﴿ یا أیها النبیّ إنّا أرسلناك شاهداً و

مبشّراً و نذیراً ٭ و داعیاً الی اللّه بإذنه و سراجاً منیراً ﴾ .
سنت هیچ پیامبری  ،مباین  ،معارض  ،مخال

96

با متن كتاب آسوانی او نخواهد بود و این مطلب هم

اختصاص به سنّتِ پیامبر خاتم ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن ندارد ؛ زیرا عقل برهانی كه سبلطان
این مسائل و مرجع قطعی این معارف است  ،چنین فتوا می دهد كه هرگز خداوند سبحان سخنان
متباین  ،متعارض و متخال

ندارد و این مطلب از احكاع نبوّت عاع است ؛ نه ویژهٴ پیبامبر خباتم ؛

چنان كه فتوایِ سنّتِ قطعی معصومین ( علیهم السالع ن نیز امضای فتوای عقل است ؛ برای اینكه
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 63ا سورهٴ اعراف  ،آیهٴ .145
 64ا سورهٴ آل عمران  ،آیهٴ .184
 65ا سورهٴ فصلت  ،آیهٴ .42
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ره آورد یقینی سنّت اسالمی  ،هوانا لزوع عَرْضَهٴ حدیث بر قرآن می باشد تا مخال
غیر مخال

آن  ،مطرود و

آن  ،مأخوذ گردد .در این مبحث  ،الزع است به چند نكتهٴ محوری توجه شود

 . 1منظور از سنّت  ،خصوص حدیث لفظی نیست ؛ زیرا آنچه به معصوع ( علیهم السبالع ن نسببت
داردْ حجّت است  ،اعم از سكوت و عدع ردع ( تقریر ن  ،فعل  ،قول ؛ یعنی قرآن فقط لفظ اسبت ؛
ولی سنّت معصومین ( علیهم السالع ن شامل هر سه قسم می باشد ؛ گرچه اعتبار اقساع سه گانبه
یكسان نیست ؛ زیرا برخی از آنها مانند سكوت و فعل  ،رهور اطالقی یا عوومی ندارند ؛ بلكه فقط
در قدر متیقّن خود حجّت اند و بعض دیگر  ،مانند لفظِ منقول  ،بعد از احراز اصلِ صبدور  ،جهبت
صدور ( برای تقیه نباشد ن و داللتِ قابل اعتواد  ،گرچه حجّت اند  ،ولی غالبِ اخببار معصبومین (
علیهم السالع ن منقول به معناست ؛ نه منقول به لفظ ( به استثناء موارد قلیل ن .
چون این گونه نقلِ به معنا تجویز شد اوالً و مبادی حسّی یا قریب به حسّ دارد ثانیاً  ،از این جهتْ
اصول عقالیی مانند اصالت اطالق  ،اصالت عووع  ،اصالت عدع قرینه  ،اصالت عبدع سبهو  ،عبدع
نسیان ، ...در آنها جاری است ؛ چنان كه سیرهٴ مستورّ خردورزان و دانش پیشه گان بر اعتواد ببه
گزارشهای موثّقین است ؛ هرچند غالب آنها نقل به لفظ نوی باشد ؛ بر خالف قرآن كریم كه توباع
الفاظ آن عین كالع خداست اوالً و هیچ نیازی به اجرای اصول عقالیی مزبور نیست ثانیاً.
به هر تقدیر  ،سنّت معصومین ( علیهم السالع ن هر قسوی كه باشد  ،بعد از ثبوت اعتبار و حجّیت
می تواند مفسّر قرآن قرار گیرد.
 . 2لزوع عرضه سنّت معصومین ( علیهم السالع ن بر قرآن كریم  ،لوازمی دارد كه به برخی از آنهبا
اشاره می شود
اوالً صیانت ابدی قرآن از گزند تحری

؛ زیرا كتاب محرّف  ،خود از حجیّت ساقط اسبت  ،چگونبه

می تواند معیار اعتبار چیز دیگر قرار گیرد .چون دین حنی

اسالع  ،ابدی است و لزوع عرضهٴ ببر

قرآنْ دائوی است  ،معلوع می شود نزاهت قرآن از آسیبِ تحری
واهی متوهّوان تحری

نیز ابدی مبی باشبد و شببهات

 ،جداگانه پاسخ داده شد و شوّه ای از آن در كتاب قرآن در قبرآن آمبده

است .آنچه بر خالف توقّع در تفسیر بیان السعادة فى مقامات العبادة راجع به تحری
جداً ناصواب است.
ثانیاً امكان تحری

نوشته شد ،

70

سنّت از جهت سند  ،یا داللت ؛ زیرا اگر سنّت معصومین ( علیهم السالع ن قابل

جعل  ،دَس  ،وَضْع و باالخره مورد تحری

واقع نوی شد  ،نیازی به عَرْض بر قرآن مجید نبود .ثالثاً

حجّیت راهر قرآن ؛ زیرا اگر قرآن غیر محرَّف  ،قابل فهم عوومی و صالح برای تطبیق سنّت با آن
نوی بود  ،هرگز مدار اعتبار و حجّیت سنّت قرار نوی گرفت.
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 .3سنّتِ مَعروْض بر قرآن كریم بر دو قسم است ؛ گاهی در اثر ابتالء به معارض محتا ببه عرضبه
است ؛ چنان كه نصوص عالجیّه عهده دار چنین پیامی اند و گاهی در اثر اصل تشخیص اعتببار (
محتا به عرضه است ن و آن تواع انحاء سنّت اند ؛ خواه سنّت دارای معبارض و خبواه سبنّت ببی
معارض ؛ چنان كه نصوص دیگرْ عهده دار چنین دستوری اند و در جوامع روایی امامیّه نیبز آمبده
است و در فصل مربوط به جایگاه حدیث نسبت به قرآن بازگو شد.
 . 4چون لزوع عَرْض سنّت بر قرآن  ،در مقاع اثبات حجّیت سنّت است  ،لذا تواع اوصاف یاد شبده
قرآن از قبیل صیانت از تحری

 ،حجیّت راهر و  ، ...نارر ببه مقباع اثببات قبرآن كبریم اسبت و

اختصاصی به مقاع ثبوت آن ندارد.
 .5معنای ارزیابی اعتبار سنّت بعد از عَرض بر قرآن  ،توسط خود سنّت قطعبی روشبن شبد و آن
اینكه هدف از عَرْض بر قرآن این نیست كه سنّتْ موافق با قرآنْ باشد ؛ چون موافقت با قرآن شرط
حجیّت نیست ؛ بلكه مخالفت با آن مانع اعتبار می باشد .پس  ،منظور از عَرضْ هوانا احبراز عبدع
مخالفت سنّت مَعْروض با قرآن كریم است ؛ نه اثبات موافقت با آن.
 .9گرچه هدف از عَرْض سنّت بر قرآنْ احراز عدع مخالفت با آن است  ،نه اثبات موافقبت ببا وی ؛
زیرا بسیاری از فروع جزئی در قرآن نیامد و تحدید و تعیین آنها طبق دستور الهی به سنّت ارجاع
شد  ،لیكن برای احراز عدع مخالفت با قرآنْ باید اعتراف نوود كه تواع معارف و احكاع قرآن كریم
 ،هرچند به كوك آیات متناسب  ،به طور شفاف قبل از مراجعه به سنّت روشن است تا بتبوان ببه
طور صریحْ گفت فالن مطلب كه در سنّت آمدْ بعد از عَرْض بر قرآن روشن شد كه مخال

با قرآن

نیست .اگر برخی از آیات قرآن مبهم باشد و بدون سنّت اصالً روشن نگردد  ،هرگز چنبان عرضبه
ای و چنین نتیجه گیری موكن نیست.
غرض آنكه گرچه موافقت با قرآن شرط اعتبار سنّت نیست  ،ولی مخالفت با قبرآن مبانع اعتببار
سنّت است و فتوا به عدع مخالفت سنّت با قرآن  ،متوق

است بر احراز معنا و پیاع سراسر قبرآن

به طور موجبهٴ كلیه و اگر بعضی از آیات به نحو ایجاب جزئی  ،بدون سنّت اصالً مفهبوع نگبردد و
پیاع او معلوع نشود  ،پس فهم بخشی از قرآنْ متوق

بر اعتبار سنّت است ؛ در حالی كبه اعتببار

سنّت به این است كه با هیچ آیه ای از آیات قرآن كریم به نحبو سبلب كلبی  ،مخبال

 ،مبباین ،

معارض نباشد.
پس  ،باید تواع آیات قرآن روشن باشد اوالً و فهم هیچ كداع متوق
برخی از آیات متوق

بر سنّت نباشد ثانیاً و اگر فهم

بر سنّت باشد  ،در هوان محورْ دَوْر الزع می آید ثالثاً  ،سرانجاع چنان دَوْری

تناقضِ مستحیل خواهد بود رابعاً .بنابراین  ،تواع قرآن بدون مراجعه به سنّت باید به عنوان میزانِ
سنجش روشن باشد و حجیّت استقاللی  ،نه انحصاری داشته باشد تا « معروض علیه » سنّت قرار
گیرد و بعد از احراز عدع مخالفت با قرآن  ،حجّت مستقل دیگری به عنوان سنّت در كنبار حجّبت
مستقل قبلی  ،یعنی قرآن واقع می شود تا این دو حجّتِ مستقلْ هوراه با حجّتِ مستقل دیگر ببه

عنوان برهان عقلی كنار هم قرار گیرند و هیچ كداع دعوای انحصار نداشته باشد ( زیبرا اسبتقالل
هوان طوری كه كامالً بیان شد  ،غیر از انحصار است ن تا از مجووع این سبه منببع مسبتقل غیبر
منحصر  ،بعد از مالحظهٴ هر سه و جوع بندی نهایی آنها  ،به پیاع خدا و حكم قطعی الهی رسید.
از اینجا معلوع می شود كه محور اعتبار سنّت كجاست و مدار عرضهٴ بر قرآن كجاسبت و اعتببار
سنّت در قبال قرآن كریم چگونه می باشد .قهراً منطقهٴ نفوذ تفسیر قرآن به سبنّت آشبكار مبی
گردد و مقاع امامت قرآن نسبت به حدیث و امّت بودن حدیث در ساحت قرآنْ معلوع می شبود و
مقاع عدیلِ هم بودن قرآن و حدیث در برابر یك دیگر و هوتایی آنها نسبت ببه هوبدیگر هویبدا
خواهد شد ؛ چنان كه لزوع تجدید نظر در برخی نوشته ها معلوع می شود.
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در مبحث هوتایی قرآن و عترت ( نه قرآن و حدیث ن دو مطلب وجود دارد كه رسالت آن بر عهدهٴ
رسالهٴ جداگانه ای بود كه تدوین شد یكی ثَقَل اكبر بودن قبرآن نسببت ببه عتبرت و دیگبری
هوسانی آن دو با هم می باشد ؛ چنان كه روایات وارد در این باره دو طایفه اند ؛ لِسانِ یكی از آن
دو طایفه این است كه أحدهوا اكبر ولِسانِ طایفه ی دیگر این است كه رسبول اكبرع ( صبلی اهلل
علیه و آله و سلم ن دو سبّابه از دو دست خود را كنار هم قرار داد و فرمود كهباتین  ،و سببّابه و
وسطا را كنار هم قرار داد و فرمود ال اقول ؛ نوی گویم كهاتین.
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یازدهم .چون عترت طاهرین ( علیهم السالع ن انسانهای كامل و خلیفهٴ تاعّ الهی اند  ،ببه اضبالع
سه گانهٴ مثلث دینی  ،یعنی قرآن  ،سنّت و عقل برهانی احاطهٴ كامل دارند .اگر آن ذواتِ نبوری ،
مرجعیت و رهبری علوی و عولی امت اسالمی را به عهده می داشتند و چنین سوت هایی از آنان
سلب نوی شد  ،هر سه منبع غنی و قوی را به نهج كوال و تواع به جامعهٴ بشری ابالغ می نوودند.
زیرا آن ذواتِ مقدّس از طرفی در تفسیر قرآن به قرآن  ،هوانند رسول اكرع ( صلی اهلل علیه و آله
و سلم ن بر این اعتقاد بوده اند كه آیات قرآن مجید نسبت به یك دیگر ناطق  ،شاهد و مصدّق اند
؛ لذا از گفتار مفسّرانه و شهادت مُبَیّنانه و تأیید و تعیین مصدّقانهٴ آیاتْ برابر هوبدیگر اسبتدالل
تاع می نوودند و از طرف دیگر  ،سنّت آنان كه بیش و پیش از دیگران برای خودشان روشن ببوده
است « أهل البیت أدری بوا فیه »  ،مورد استشهاد و استوداد تفسیری واقع می شبد و از طبرف
سوع  ،آن ذوات نوری كه وارثان راستین انبیاء ( علیهم السالع ن هستند  ،در جریان اِثارهٴ دفبائن
عقولْ سهم وافری داشته و دارند .لذا آنان محور ثَوْره و انقالب و شكوفایی عقل برهانی اند ؛ چنان
كه حضرت علی ( علیه السالع ن به نحو اجوال در این باره اشاره فرموده است « فبادروا العلم من
قَبْل تصویح نَبْتِه و من قبل أن تُشْغَلو بأنفسكم عن مُسْتَثار العلم من عند أهله » ؛  73یعنی پیش از
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پژمرده شدن نهال علم و قبل از اشتغال به گرفتاریهای خودی  ،از مبدار ثَبوْرتِ دانبش و میبدانِ
انقالب و مَكانِ شكوفائی علم بهره گیرید.
غرض آنكه خسارتی كه از انزوای انسانهای كامل معصوع  ،دامنگیر جهان بشریّت  ،به ویبژه امّبت
اسالمی شده است  ،بیش از حدّ احصاء است ؛ زیرا آن ذوات نوریْ جامع هر سه منبع دین بوده اند
و اما دیگران  ،نه جامع آگاهی از منابع اند و نه اگر فرضاً بتوانند علم به آنها را جوع نوایند  ،جوبع
آنها « جوع سالم » است ؛ بلكه جوع آنها حتواً « مكسّر » یا « محتول الكسر » است.
دوازدهم .بررسی منهج تفسیر قرآن به قرآن  ،جزء علوع قرآنی محسبوب اسبت و تحلیبل روش
تفسیر قرآن به حدیث  ،گذشته از لزوع آگاهی رشتهٴ علوع قرآنی  ،نیازمند ببه حبدیث شناسبی
است و باید از قواعدِ علم حدیث پیروی نواید و تحقیق پیرامون تفسیر قرآن به عقل  ،گذشبته از
لزوع رشتهٴ علوع قرآنی  ،نیازمند بررسی شرایط برهان و موانع آن است تا از بركت برهان عقلبی
بهره بُردْ و از آسیب مغالطه مصون ماند.
زیرا عقلْ رسول باطنی خداست .هوان طوری كه مدّعی رسالت راهری گاهی صادق اسبت یعنبی
واقعاً نبیّ می باشد و زمانی كاذب است یعنی واقعاً نبیّ نیست  ،ولی تنبّی دارد عقبل كبه رسبول
باطنی خداست  ،گاهی دارای رسالت صادق است و آن وقتی است كبه ببا شبرایط ویبژهٴ برهبان
بیندیشد و زمانی كاذب است و آن وقتی است كه گرفتار مغالطه گبردد ؛ در ایبن حبال  ،هواننبد
متنبّی هیچ سهوی از رسالت الهی ندارد.
البته رسول واقعی در عالم راهر  ،هوواره معصوع است و هرگز نبیِّ خدا متنبّی نخواهد شد ؛ ولبی
رسول باطنی چنین نیست ؛ زیرا موكن است گاهی هوانند متنبّی  ،گرفتار اشتباه شود.
نكته ای كه در حدیث شناسی مطرح بوده و در جریان عَرْض آن بر قرآن كریم سهم كلیدی دارد ،
آن است كه اوالً سنّت به دو قسم منقسم است یكی قطعی و دیگری غیر قطعی و ثانیاً آنچه باید
بر قرآن عرضه شود  ،هوانا سنّت غیر قطعی است و هرگز سنّت قطعی نیازی به عَبرْض ببر قبرآن
ندارد ؛ زیرا صدور آن از مقاع عصوتْ قطعی است و چنین صادری یقیناً به خداوند منسبوب مبی
باشد.
ثالثاً سنّت قطعی هوانند قرآن كریم  ،گذشته از بی نیازی از عَرْض بر منببع دیگبر  ،خبودش ببه
عنوان منبع جداگانه مورد عَرْضِ سنّت غیر قطعی است ؛ یعنی حدیث غیر یقینی  ،هوان طوری كه
بر قرآن معروض می شود  ،بر سنّت قطعی نیز معروض می گردد.
رابعاً گرچه سنّت قطعی از دو جهت هوانند قرآن كریم است یعنی در بی نیازی از عَرضْ ببر منببع
دیگر و در اینكه خودش منبع عرض سنّت غیر قطعی می باشد  ،هوانند قرآن كریم اسبت لبیكن
حجیّت و اعتبار آن متوقّ

بر ثبوت رسالت رسول اكرع ( صلی اهلل علیه و آلبه و سبلم ن اسبت و

رسالت آن حضرت ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن متوق
كه رسالت پیامبر به معجزه دیگر تكیه نكند ن .

بر معجزه بودن قرآن است ( در صبورتی

بنابراین  ،رتبهٴ حجیّت و اعتبار قرآن كریم  ،قبل از ثبوت رسالت رسول اكرع ( صبلی اهلل علیبه و
آله و سلم ن می باشد ؛ در حالی كه ثبوت رسالت آن حضرتْ مقدّع بر اعتبار و حجیّت سنّت قطعی
اوست ؛ زیرا خود سنّتِ قطعیْ معجزه نیست تا ذاتاً معتبر و حجّت باشد ؛ بلكه به واسطهٴ رسبالت
رسول اكرع ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن به اعجاز قرآن كریم وابسته است.
بنابراین  ،اعتبار سنّت قطعی هوتای حجیّت قرآن كریم نخواهد بود ؛ بلكه از لحاظ رتبه متبأخر از
آن است ؛ البته برای اثبات احكاع شرعی چاره ای جز رجوع به سنّت  ،هوانند منابع غنی و قبویّ
دیگر نیست.
البته سنّت قطعیْ فراوان نیست ؛ زیرا مهم ترین حلقه ارتباطی امّت با سنّت رسول اكبرع ( صبلی
اهلل علیه و آله و سلم ن هوانا اهل بیت عصوت و طهارت ( علیهم السالع ن بوده اند كبه متأسبفانه
مهجور و محجور شدند ؛ چنان كه نشر حدیث و تدوین آن كه یكبی از بهتبرین وسبیلهٴ صبیانت
سنّت و بقاء و دواع آن بود  ،با تأس

تاع تا مدّت مدیدی محجور و مونوع ببود و اگبر اهبل بیبت

عصوت ( علیهم السالع ن محكوع به انزوا نوی شدند و كُرسیِ ثِقافَتْ و مَسنِد تبدریس و تعلبیم از
آنان غصب نوی شد و دیگران جامهٴ خالفت را تقوّص نوی كردند  ،جریان علم شری

حبدیث ببه

وضع بهتری رهور كرده و محتوای آن نیز زهور بیشتری می یافت ؛ قهراً بر حجبم سبنّت قطعبی
افزوده می شد.
سیزدهم .شناختِ مَنْضُود و معرفت منظومهٴ عناصر محوری دیبن  ،جایگباه قبرآن را مقبدّع ببر
خاستگاه رسالت می داند و جایگاه رسالت را مقدع بر خاستگاه سنّت می شوارد ؛ چنان كه دلیبل
آن در شرح دوازدهوین مطلب گذشت.
در نظاع معرفتی  ،هرگز مجالی برای تقدیمِ متأخّر و تأخیر متقدّع نیست و نغوهٴ ناموزون و گبوش
خراش «  ...قدّع الوفضولَ علی الفاضلِ »  ،مستوعی نخواهد داشت و تولّی نابجا نسبت به حدیث ،
موجب هجر كالع خدا و سبب حَجْرِ وحی او خواهد بود ؛ زیرا اگر در رتبه ای كه باید حدیث خبدا
﴿ ...و من أصدق من اللّه حدیثاً ﴾  74مطرح شود  ،حدیث بندهٴ خدا طرح گردد  ،باعث تقدیم ثَقَبل
اصغر بر اكبر و تأخیر ثَقَل اكبر از اصغر می شود و این جابجایی نابجا  ،هوان هجر و حجر مذموع را
به دنبال دارد.
از این بیان معلوع می شود  ،آنچه در برخی از نوشته ها آمد كه اعتواد نوودع قبل از هر چیبز در
تفسیر آیه و بیان مراد آن بر حدیثی كه در سنّت رسول اكرع ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن ثاببت
شد ؛ زیرا سنّت آن حضرت ترجوان قرآن و راهِ شناخت معانی آن است ﴿ ما اتاكم الرسول فخذوه
و ما نهاكم عنه فانتهوا 75 ﴾ ...و اگر حدیثی در سنّت نبود  ،بر راهر آیه و سیاق آن تكیه می كردع ؛
؛ زیرا متكلمِ حكیم  ،در بیان مراد خودْ بر آنچه مخاطب از داللت لفبظ مبی فهوبد  ،اعتوباد مبی
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نواید ....و اگر آیه ای نسبت به آیهٴ اول آشكارتر بود  ،هر دو را برای توضیح بیشتر ذكر می كردع ؛
چون مصدر قرآن یكی است ؛ بعض قرآن به بعض دیگر آن ناطق و ببرای او شباهد مبی باشبد، 79
ناصواب است.
زیرا اعتواد بر سیاق آیه و تكیه بر شواهد درونی خود آیات قرآن بر اساس نطق و شبهادت و هبم
آوایی آنها نسبت به یك دیگر  ،مقدّع بر حدیثِ مأثور است ؛ زیرا گرچه آیهٴ  7سورهٴ حشر دستور
پ یروی از سنّت رسول اكرع ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن را داده است  ،اما خودِ سنّتْ دو رهنوود
دارد یكی كلیدی و اَصْلی و دیگری فرعی .اما آن بخش از سنّت كه جنبهٴ كلیدی و اصبلی دارد ،
محتوای آن هوانا سنّت شناسی و ارزیابی صحیح و سقیمِ خود حدیث است و امّا آن قسم از سنّت
كه فرعی است  ،محتوای آن مطالبِ موردی دربارهٴ احكاع چیزهای خاص است.
البته روشن است كه بخش اصلی سنّت بر بخش فرعی آن مقدّع است و آن بخش اصیل كه راجبع
به حدیث شناسی است  ،فتوای مسلّم آن این است كه قبل از پرداخت تفصیلی به محتوای حدیث
باید به صحّت آن پی برد و مهم ترین طریق حدیث شناسی  ،عرضهٴ پیاع حدیث بر قرآن كریم می
باشد .پس  ،اول باید به خود قرآن كه ترجوان خویش  ،تبیانِ خود  ،مفسِّر راستین حقیقت وحبی
خداستْ مراجعه كرد تامعنای آیات متناسب با هم به عنوان مرجع معلوع شود ؛ آنگاه ببه حبدیث
رجوع نووده ؛ چنان كه پیرامون تنضید و تنظیم ضروری این دو وزنهٴ وزین  ،مطالبی در طیّ هوین
نوشتار ارائه شد و كامالً معلوع شد كه اوالً سنّت قطعی هرگز نیازی به عرض بر قرآن ندارد و ثانیباً
موافقت با قرآن شرط اعتبار حدیث نیست ؛ بلكه مخالفت با آنْ مانع حجیّت حدیث مبی باشبد و
ثالثاً حدود احكاع و تفاصیل فروع و تحلیل جزئیات آفرینش و تفصیل جزئیات معاد و مانند آن به
سنّت واگذار شده است.
بنابراین  ،اختالف و ناتوامی آنچه ابوعبداللّه محود بن احود انصاری قرطببی در تفسبیر خبود از
برخی نقل كرده است  ،معلوع می شود .وی در آن كتاب از بعضی چنین نقل كرد ( البته ببه هوبهٴ
آنچه نقل نوود راضی نیست ن
 .1حدیثِ عَرْضِ سنّت بر كتاب خدا و اخذ موافق و ترك غیر موافق با آن  ،باطل و بی اصل است.
 .2قرآن محتا تر است به سنّت تا سنّت به قرآن.
 .3سنَّت  ،حاكم بر كتاب است و كتاب  ،حاكم بر سنّت نیست ، ...گرچه فضل بن زیاد مبی گویبد
من از احود بن حنبل شنیدع كه وی گفته بود من جسارت آن را ندارع كه بگویم سنّت حاكم بر
كتاب است ؛ ولكن من می گویم سنّت كتاب را تفسیر و تبیین می نواید.
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چون احادیث لزوع عَرْض حدیث بر قرآن  ،به خوبی برای برخی از اهل سبنّت روشبن نشبد و آن
طوری كه در جوامع روایی امامیّه به نصوص عَرْض حدیث بر قرآن اهتواع شدْ برای او آشكار نشد ،
لذا به این مطلب تفوّه نوود كه « حدیث عَرْض باطل ال أصل له » .

78

چهاردهم .هوان طوری كه از لحاظ صنعتِ فصاحت و بالغت و هنر ادبی  ،واژگان قرآن هم آوای هم
اند و از لحاظ مبادی تصوّریْ مفاهیم الفاظ قرآن  ،هوسوی هم اند و از جهبت مببادی تصبدیقی ،
مقاصد آیات قرآن هوسان هم اند و باالخره از جنبهٴ تفسیر رباهر  ،مطالبب قبرآنْ مفسّبر یبك
دیگراند  ،از جهت باطن نیز تواع معارف قرآنی در هوهٴ مراحل باطنی آن هوسوی یك دیگر ببوده
و مفسّر یك دیگرند و هرگز اختالفی بین باطن ها و مراحل درونی قرآنی وجود ندارد ؛ زیرا مراحل
درونی آن مانند مظاهر بیرونی آن كالع خداست و اگر از نزد غیر خدا تنزّل می یافت  ،حتواً بباهم
مختل

بودند.

بنابراین  ،سراسر مطالب قرآن از تواع جهت هواهنگ اند  ،یعنی هم راهرها باهم  ،هم باطنها باهم
 ،هم پیوند هر راهر با باطن برتر از خود هوچنان محفوظ است .از اینجا معلوع می شبود كبه اگبر
سیر عوودی تفسیری بهرهٴ مُفَسِّرِ درون بین شد  ،با فنّ بدیع و جذّاب تفسیر قرآن به قرآن مبی
تواند از انضواع باطنها با یك دیگر نصیب اَوْفی و اَعْلی ببرد.
تذكّر دو نكته ضروری است یكی اینكه برای تفسیر قرآن در مرحلهٴ راهر  ،دو بال نیرومند الزع
بود ؛ یكی برهان عقلی ( علم حصولی ن و دیگر سنّت معصومین ( علیهم السبالع ن كبه نبارر ببه
مطالب تفسیری راهر قرآن است .برای تفسیر باطن به باطن نیز دو بال نیرومند دیگری الزع است
كه یكی عرفان قلبی ( علم حضوری ن و دیگر سنّت معصومین ( علیهم السالع ن كه نارر به معارف
درونی و باطن قرآن می باشد.
زیرا تار و پود این حَبْل مودود الهی كه از یك جهت  ،ثَقَل وَحْی ناع دارد و از جهبت دیگبرْ ثَقَبل
والیت نامیده می شود  ،هوگی به هم مرتبط و متناسب می باشند و هوین پیوند والیی می توانبد
به نوبهٴ خود به مفسّرِ جامعِ بین راهرها از یك سو و باطنها از سوی دوع و راهر و باطنِ هر مرتبهٴ
متالصق از سوی سوع  ،جرأت دهد كه فتوا دهد  ،چنین سیری از مصادیقِ « اقبرأ و ارقَ »  76مبی
باشد ؛ چون آن كالع نورانی  ،نه اختصاصی به قرائت به معنای تالوت الفباظ دارد و نبه مخصبوص
بهشت و بهشتیانِ آرمیده در جَنّت خلد خواهد بود ؛ بلكه شامل مفسّران ژرف اندیشی است كبه
در عین جوع سالم بین اضالع سه گانهٴ مزبور  ،از هرگونه خلط راهر و باطن مصون و از هر خطبر
امتزا درون و بیرون و التقاط تنزیل و تأویل محفوظ می باشند.
نكتهٴ دیگر اینكه موكن است برخی استعوال لفظ واحد در بیش از یك معنبا را روا نداننبد ؛ لبذا
ارادهٴ چند مطلب از یك لفظ قرآنی صحیح نوی باشد ؛ لیكن باید توجه داشت كه بر فرض صبحّت
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آن مبنا می توان معنای جامع انتزاعی ترسیم نوود كه هوهٴ مراحل را در برگیرد  ،گذشته از آنكه
مراحل طولی  ،مصادیق یك معنایند ؛ نه معانی متعددِ یك لفظ.
مضافاً به اینكه آیا امتناع متوهّم در اثر محدودیتِ ررفیتِ لفظ است یبا مضببوط ببودن ررفیبت
مستوع و مخاطب و یا محدودیت علم و ارادهٴ متكلم .قسوت مهم آنچه در آن مبحبث ببر فبرض
توامیّت آن مطرح شد  ،به محدودیت علم و ارادهٴ متكلم بر می گردد ؛ نه مخاطبْ پس  ،اگر متكلم
و مرید  ،خداوند سبحان بود كه هیچ محدودیتی از لحاظ علم یا اراده ندارد.
محذوری در اراده نوودن چند مطلب از یك آیه و چند معنا از یك لفظ وجود ندارد.
چنان كه اگر محدودیّت مزبور به لحاظ مخاطب باشد  ،مخاطب اصیل قرآن انسبان كامبل  ،یعنبی
حضرت رسول اكرع ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن است كه ررفیبت وجبودی آن حضبرت ببرای
ادراك معانی متعددْ در دفعهٴ واحد  ،محذوری ندارد.
از اینجا به مطلب دیگری كه مربوط به زبان قرآن است می توان پی برد و آن اینكه گرچبه قبانون
محاوره از جهت لفظ و از لحاظ مخاطبْ نسبت به افراد عادی مطاع و متبوع است  ،لیكن از جهبت
متكلم نوی توان چنین حكم نوود كه تواع احكاع متكلوهای عادی دربارهٴ مبتكلم وحبی  ،یعنبی
خداوند سبحان حاكم است ؛ گذشته از اینكه مخاطب اولی و اصیل قرآن كریم  ،حضبرت رسبول
اكرع ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن است كه در اثر خلیفة اللهی توان تحوّل معانی متعدد را یبك
جا دارد.
شاید یكی از وجوه حدیث مأثور از رسول اكرع ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن « القرآن ذلبول ذو
وجوه فاحولوه علی أحسن الوجوه »  80 ،هوین باشد كه قرآن كریم معارف طولی متنوع و مطالبب
عَرْضی متعدد دارد ؛ اگر جوع بین هوهٴ آنها میسور نشد  ،آن را بر بهترین وجه آن حول كنید .اگر
آن معانی صحیح و تاعّ نوی بود  ،هرگز قرآن كریم نسبت به آن معنای غیر درسبت  ،ذلبول  ،راع ،
نرع و انعطاف پذیر نبود و آن معنا را نیز نوی توان از وجوه قرآن به حساب آورد.
غرض آنكه ذو وجوه بودن قرآن می تواند نارر به مطلبی باشد كه در این بخش مطرح شد ؛ یعنبی
تواع مراحل راهر  ،مراحل باطن  ،پیوند راهرها باهم  ،ارتباط باطنهبا بباهم و ...؛ البتبه آنچبه از
حضرت امیرالوؤمنین ( علیهم السالع ن نقل شده كه در نامه ای به عبداللّبه ببن عبباس فرمبود
هنگاع احتجا با خوار  ،محور استدالل را سنّت قرار بده ؛ نه قرآن  ،نشان می دهبد كبه چبون
برخی در اثر تفسیر به رأیِ مذموع  ،وجوهی را بر قرآن تحویل می نوودند و وحی خدا را بر اغراض
و امیال خویش تطبیق می كردند  ،لذا سنّت رسول اكرع ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن كه مبیّن و
شارح راستین قرآن كریم است  ،محور حِجا قرار گیرد ؛ « التخاصوهم بالقرآن فإن القرآن حوّال
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ذو وجوه  ،تقول و یقولون و لكن خاصوهم بالسنّة فإنّهم لن یجدوا عنها محیصاً »  81از این جهبت ،
معنای ذو وجوه  ،به معنای صالحیت واقعی قرآن برای حول بر وجوه متعدد نخواهد بود.
پانزدهم .گرچه یكی از مهم ترین و الزع ترین راههبای شبناخت قبرآن  ،تفسبیر آن ببه سبنّت
معصومین ( علیهم السالع ن است  ،لیكن فهم سنّت نیز هوانند فهم قرآن  ،كاری است بس دشوار ،
زیرا معارف اهل بیت عصوت و طهارت ( علیهم السالع ن هوتای مطالب قرآن كبریم  ،قبول ثقیبل
است و ادراك قول وزینْ صعب است ؛ خواه به صورت قرآن تجلّی كند و خواه ببه صبورت سبنّت
تبلور یابد ؛ زیرا ریشهٴ هر دو از « لدن » نزد خدای علی حكیم است ؛ لذا در تعری

سنّت شناسی

نیز قید « به قدر طاقت بشری » مأخوذ است ؛ چنان كه در معرفت قرآن نیز هوین قید اخذ شبده
است.
گذشته از دلیل مزبور  ،سند دیگری بر صعوبت سنّتْ فهوی وجود دارد كه آن را مرحوع كلینی در
جامع كافی از حضرت اماع صادق ( علیه السالع ن چنین نقل كرد « ما كلّم رسول اللّه العباد بِكُنهِ
عقله قطّ »  82؛ یعنی حضرت رسول اكرع ( صلی اهلل علیبه و آلبه و سبلم ن در توباع مبدت عوبر
شریفش با بندگان خدا  ،به مقدار فهم نهایی و اندیشه نهانی و عوق شهود و ژرفای دانبش خبود
سخن نگفت.
آنچه از این حدیث شری

استنباط می شود  ،عبارت است از

 .1مقصود از عنوان عباد  ،افراد عادی و متعارف است ؛ وگرنه اهل بیت عصوت ( علبیهم السبالع ن
مانند حضرت علی و سایر معصومین ( علیهم السالع ن مشوول حدیث مزبور نبوده و چنین گفتاری
از آن ذوات نوری كه به مثابهٴ جان پیامبر ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن اند و هوهٴ آنان در نشأهٴ
وحدتْ نور واحد بوده اند ، 83منصرف می باشند ؛ چنان كه علومی كه اهل بیت ( علیهم السبالع ن
آن از رسول اكرع ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن بر اثر وراثت والیی نه ( میراث حقوقی و عبادی ن
به ارث برده اند  ،نشانهٴ آن است كه حدیث یاد شده نارر به اشخاص متعارف می باشد.
 .2خداوند سبحان پیامبر خود را به جود و سخا ستود و هرگونه ضنّت و بخل را دربارهٴ نشر معارف
الهی از آن حضرت ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن سلب نوود و چنین فرمود ﴿ و ما هو علی الغیب
بضنینٍ ﴾  84؛ یعنی رسول خدا هیچ گونه ضنّت و بخلی نسبت به بازگویی مطالب غیببی نبدارد و
هرچه را از نشأهٴ ملكوت دریافت نوود به نشأهٴ ملك ابالغ می نواید ؛ چنان كه هرچبه در نشبأهٴ
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پس  ،رسول اكرع ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن  ،هم از جهت نقل معارف از غیبب ببه شبهادت ،
جواد  ،امین و معصوع است و چیزی را كتوان نوی كند و هم از جهت امالء  ،انشاء  ،ابالغْ متعبّبد ،
متوقّ

و معصوع است ؛ به طوری كه تا چیزی را نیابد نوی گوید .عصوت پیامبر گرامی از ایبن دو

جهتْ قطعی است و آنچه فعالً مورد نظر می باشد  ،این است كه آن حضرت چیزی را مكتوع نكرد ؛
بلكه تواع انباء و گزارشهای غیبی را اعالن داشت.
 .3آیهٴ مزبور  ،گرچه به طور یقین شامل آیات قرآن می شود  ،لیكن منحصر در آن نیست ؛ بلكبه
می توان معارف قدسی را كه از آن به حدیث قدسی یاد می شود  ،مشوول آیهٴ یاد شده دانست ؛
یعنی رسول گرامی ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن نسبت به هیچ مطلب معرفتی  ،ضبنین و بخیبل
نبود تا آن را نگوید و كتوان كند  ( ،مگر آنكه مطلب سرّی و خصوصی در میان باشبد كبه اغیبار
نسبت به آن نامحرع باشند و دستور كتوان آن از طرف خداوند صادر شده باشد ن .
 .4سنّت هوهٴ انبیاء و اولیاء الهی  ،این بود كه با مردع به مقدار ادراك آنها سخن می گفتند ؛ « إنّا
معاشر األنبیاء نكلّم الناس علی قدر عقولهم »  .89پس  ،آنچه دربارهٴ رسول اكرع ( صلی اهلل علیه و
آله و سلم ن آمد  ،به عنوان یكی از سُنن جامع نبوّت عاع است ؛ نه ویژهٴ سنّت رسول اكرع ( صلی
اهلل علیه و آله و سلم ن .
 .5منظور از عدع تكلیم به كُنه عقل رسول ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن  ،می تواند این باشد كبه
تواع اسرار باطنی به طور تفصیل و الفبایی و روان  ،در اختیار هوهٴ كسانی كه براببر ببا فرهنبگ
حوار و اصول مفاهوه  ،مطالب دیگران را می فهوند و مقاصد خود را ارهار می دارند  ،قبرار نوبی
گیرد و نگرفت ؛ زیرا هوگان در ادراك اسرار الهی یكسان نیستند  ،بلكه سخن رسول اكرع ( صلی
اهلل علیه و آله و سلم ن مانند قرآن كریم  ،راهری دارد و باطنی  ،تنزیلی دارد و تأویلی  ،محكوبی
دارد و متشابهی و ، ...نیل به كنهِ قولِ حضرت رسول ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن كبه مسبتلزع
اكتناه حقیقت خود قائل خواهد بود  ،میسور غیر اهل بیت عصوت و طهارت ( علیهم السالع ن نوی
باشد.
 .9هوان طوری كه به قاری قرآن  ،مفسّر و مبیّن آن  ،عامل به احكاع آن  ،متخلّق ببه اخبالق آن ،
گفته می شود « اِقرء و ارقَ »  ، 87به حدیث شناس متعبّد  ،متخلّق  ،عامل به احكاع  ،عبارف ببه
حِكَم نیز می گویند « اقرء و ارقَ » ؛ زیرا در تعری

علم حدیث  ،شایسته بلكه بایسته اسبت كبه

قید « به قدر طاقت بشری » اخذ شود ؛ چون علوع مستفاد از بشر عادی را می توان به طور اكتناه
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دریافت ؛ لیكن كسانی كه از « لدن » اُعّ الكتاب  ،كتاب مبین و مانند آن خبر می یابند و گبزارش
می دهند  ،پی بردن به كنه گفته های آنها مقدور افراد متعارف نخواهد بود.
 .7از انضواع حدیث مزبور به وحدت سنخ انسانهای كامل  ،معصوع  ،خلیفبة اللّبه و ، ...دو مطلبب
استفاده می شود كه به یكی تصریحاً و به دیگری تلویحاً پرداخته شد یكی آنكه حدیث مزببور ،
منصرف از اهل بیت ( علیهم السالع ن است ؛ زیرا رسول اكرع ( صلی اهلل علیه و آله و سبلم ن هبر
مطلبی كه برابر كنه عقل خود می یافت  ،می توانست برای اهل بیت ( علیهم السالع ن بازگو كند و
آنان نیز كامالً آن را ادراك می نوودند و دیگر آنكه خود اهل بیت عصوت ( علیهم السالع ن هوانند
رسول اكرع ( صلی اهلل علیه و آله و سلم ن با كُنه عقل خود با افراد متعارف سخن نگفته انبد ( ببه
هوان معنایی كه تبیین شد ن .
 .8آنچه دربارهٴ صعوبت و استصعاب جریان اهل بیت ( علیهم السالع ن رسبیده اسبت  ،نبارر ببه
موارد متنوع و گوناگون می باشد كه برخی از آنها به جریان والیت تكبوینی و علبم غیبب آنبان
مربوط است كه ادراك آن به طوری كه منزّه از غلوِّ مبرایِ از تفویضِ باطل باشبد  ،صبعب اسبت و
بعضی از آنها به مسألهٴ خالفت سیاسی و رهبری امّت اسالمی بر می گردد كه تحوّل آن برای دنیا
زدگان متقوّص به كسوت غاصبانهٴ خالفت تیم و عدی یا دلباختگان به طعاع ادسم اموی یا دلهبره
دارندگان جبانان از سی

مسووع ناكثان و قاسطان و مارقان مُستصعب است.

برخی از آنها به معرفت ملكوت و برتر از آن بر می گردد كه سوت و سوی آن فراتر از « بُعْدُ الهِوم
» و عُوق و ژرفای آن فروتر در « غوص الفطن » می باشد كه نه با سرمایهٴ علم حصولی حكیوان و
متكلوانِ متعارفْ توانِ پرواز به آن مرتبه میسور است و نه با دستوایهٴ علبم حضبوری عارفبان و
شاهدان مشهود  ،قدرت غوَاصی به عوق آن میسّر می باشد.
عناوین مأخوذ در لسانِ احادیثِ صعوبت و استصعاب متعدد است ؛ برخی از آنها عنوان « امر مبا »
است و بعضی از آنها عنوان « علم » می باشد و بعضی از آنها عنوان « حدیث » است .كسانی كبه
تحوّل حول عطایای آن ذوات نوری را واجداند  ،از فوز و فیض مطایای ویژهٴ الهی متنعّم می باشند
و آن مَلَك مقرّب  ،نبیّ مُرْسَل  ،عَبْدِ مَوْتَحن به تقوای خدا است ؛ لذا در تعری

علم حدیث  ،الزع

است قیدِ « به قدر طاقت بشری » مأخوذ گردد.
مثالً اگر ادراك اسوای حسنای چهارگانبه ی  ﴿ ،هبو األول و االخبر و الظباهر و البباطن ، 88 ﴾ ...و
معرفت رجوع انقالب گونهٴ اشیاء به طرف خداوند ﴿ یُعذّب من یشاء و یبرحم مبن یشباء و إلیبه
تقلبون ﴾  ، 86و مانند آن صعب است و آیات مزبورْ گاهی با تقدیر  ،حذفِ مضاف و نظیر آن تفسیر

 88ا سورهٴ حدید  ،آیهٴ .3
 89ا سورهٴ عنكبوت  ،آیهٴ .21

می شوند  ،ادراك معنای دخول خداوند سبحان در تواع ذوات اشیاء  ،بدون امتزا ْ و خرو وی از
تواع آنها بدون بینونت  ،مستصعب می باشد ؛ « ...لیس فى األشیاء بِوالجٍ و ال عنها بخار ٍ. » ...
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 .6سرّ دشواری ادراك صحیح سنّت معصومین ( علیهم السالع ن  ،هوانند راز سختی ادراك درست
قرآن كریم  ،دو چیز است یكی ثقیل بودن كالع و وزین بودن آن كبه مسبتلزع صبعوبت تحوّبل
فكری آن است ؛ مخصوصاً آنكه متكلم  ،یعنی خداوند قرآن خبود را ثقیبل وصب

نوایبد ﴿ إنّبا

سنلقی علیك قوالً ثقیالً ﴾  61و اهل بیت عصوت ( علیهم السالع ن گفتار خویش را سخت و صبعب
معرفی نوایند « أمرنا  ،حدیثنا  ،علونا صعب مُسْتصعَب » .
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دیگری آن است كه متكلم در كالع خویش متجلّی است ؛ چنان كه حضرت علی ( علیهم السالع ن
دربارهٴ قرآن چنین فرمود « ...فتجلی لهم سبحانه فى كتاببه مبن غیبر أن یكونبوا رأوه 63 » ...و
هوین معنا دربارهٴ تجلی نبوّت  ،رسالت  ،والیت  ،امامت در احادیث ویژه شان صادق است .اگر هر
متكلّوی زیر زبان خود نهفته است « الورء مخبوء تحت لسانه »  ، 64دربارهٴ خداوند و نیز درببارهٴ
خلفای حقیقی او  ،جریان تجلّی متكلم در كالع خاص خود مطرح است.
چون هاضوهٴ فرهنگ محاوره و دستگاه مفاهوه و آینهٴ ادبیات بشری  ،توان تحوّل تجلّی مبتكلم
آسوانی و ارائهٴ ملكوت آن را ندارد  ،لذا برای مخاطبان بسیار سخت است كه ببا كبوره راه علبوع
گستردهٴ ادبی و باریكْ راه قوانین معانی و بیان و بدیع و تنگنای واژگان انسانی پبی ببه مقصبود
متكلم فرا طبیعی ببرند و آن متكلم را از مشاهدهٴ تجلّی گاه او به خوبی بشناسند یا ببه مقصبود
نهایی و نهانی او به طور عویق واق

گردند.

 .10راز صعوبت دانش ناب  ،نسبت به سنّت معصومین ( علیهم السالع ن هوواره یكسبان نیسبت ؛
زیرا برای محققان مُطاع و متبوع  ،وقتی صعب می شود كه ستارهٴ برهان یا شبوسِ شبهودِ آنبان
افول كند ؛ خواه دولت درخشان آنها مستأجل باشد یا مستعجل .اگر فروع درونی برهانْ پبرور یبا
برقِ المعِ نهانیِ عرفانْ پرورِ آنان سهوی از دواع داشته باشد  ،دولت كریوهٴ اندیشهٴ حصبولی یبا
شهود حضوری آنها  ،بهره ای از استئجال داشته و جزء فیض های ماندگار است و اگر هوانند بَبرْقِ
خاطِ ْ برای خائض در تیرگیها باشد  ،محكوع به استعجال خواهد بود ؛ « لیس فى البرق الخباط
مستوتعٌ لون یخوض فى الظلوة » .
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برای مقلّدان مطیع و تابع  ،هنگامی مستصعب است كه عُكّاز طاعت و عصبای تبعیبت را از كب
بدهند و دست عنایت عصاكش از سر آنها كوتاه شود ؛ زیرا یك گوینده یا نویسندهٴ مقلّد  ،نابینای
متّكی به عصای راهنوایِ محقق است ؛ هوین كه شعلهٴ هدایت آن قائدْ افسرده شبد  ،پبای ایبن
مَقُودِ كورْ راكد و او قاعد می شود و هوین كه عصای تقلید و عُكّاز پیبروی  ،از كب
متوق

او رهبا شبدْ

می گردد و به تَهْجاع قبلی خویش فرو می رود ؛ زیرا تنها عامل بیداری او  ،قیبادت قائبد

یقظان و زمامدار و عصاكش بیدار بود.
چنان كه با قطع پیوند پیروی با محقّقِ مُطاع و مَتْبوع به عور و غور گراییده و می خشبكد ؛ زیبرا
تنها منبع جوششِ چنین گوینده یا نویسندهٴ مقلّدی  ،هوانا وامداری از محقّبق مبی باشبد و ببا
انقطاع ارتباط با صندوق قرض الحسنه  ،عائر و غائر می گبردد و دیگبر از رَشْبح و نَبمْ او خببری
نخواهد بود ؛ زیرا مقلّدی كه در پرتو تقلید به سرِ آب می رسد و سیراب مبی شبود  ،هوبین كبه
توفیق تقلید از او سلب شد به سراب مبتال می گردد .چه بهتر كه از بودِ خودْ سودِ خود را تبأمین
نوودن و از غیْر  ،واع نگرفتن كه چنین دینی سبب اندوه و فرومایگی است ؛ « إیّاكم و الدّین فإنّبه
هَمٌّ باللّیل و ذلّ بالنّهار » .

 96ا بحار األنوار  ،ج ، 100
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