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Abstract  
One of the most fundamental issues related to the exegesis of the Qur’an is investigating 
the role of traditional sources in Tafsir. The commentators have adopted different 
methods in the interpretation of the Qur’an with regard to the extent by which they have 
used narratives. In the exegetical view on the self-sufficiency of the Qur’an, contrary to 
the idea of exclusive reliance on the Qur’an, although it is not essential it is permissible 
to use the narratives. However, the idea of correlation between the Qur’an and Hadith in 
Tafsir states that it is necessary to use narratives in the interpretation, and contrary to the 
approach of exclusive reliance on the Hadith, it holds that it is essential to utilize all valid 
references such as the Qur’an, Hadith, and reason to achieve an authentic exegesis. 
Using comparative-analytic approach, this study proved that the idea holding the 
interrelatedness of the Qur’an and Hadith in interpretation is preferred to the doctrine of 
the self-sufficiency of the Qur’anic exegesis and not relying on traditions. The results of 
the study showed that the former view is more compatible with the Qur’anic verses and 
prophetic traditions because according to some verses and Hadith, the infallibles are in 
charge of the explanation and exegesis of the Qur’an so it is essential to use valid 
narratives in order to achieve an authentic and comprehensive Tafsir of the Qur’an. 
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 ١٣/٠۴/٩٨|   تاریخ پذیرش:    ١٧/١٢/٩٧تاریخ ارسال: 

  دهيچك
 بـا  مفسران. است تفسير در روايات نقش ميزان بررسي قرآن، تفسير با مرتبط مباحث ترين اساسي از يكي
 ديدگاه در. اند پذيرفته قرآن تفسير روش در را متفاوتي هاي ديدگاه روايات، از گيري بهره ميزان  به توجه
 ولي است، جايز روايات از گيريبهره بسندگي، قرآن ديدگاه خالف   به احاديث، از قرآن تفسير نيازي بي

 روايـات  از يـري گ بهـره  تفسـير،  در حـديث  و قـرآن  همراهـي  ديـدگاه  در كـه،   آن حال. نيست ضروري
بهـره  قـرآن،  از صـحيح  تفسـيري  بـه  يابيدست براي بسندگي، حديث ديدگاه خالف   به و دارد ضرورت
 و تطبيقـي  رويكردي با مقاله اين در. است ضروري عقل و حديث قرآن، مانند معتبر منابع تمام از گيري

 تفسـير  در حديث و قرآن راهيهم ديدگاه كه است شده ثابت روايات، و آيات از گيري بهره با تحليلي،
 طبـق  زيـرا  است، سازگارتر روايات و آيات با و دارد ترجيح احاديث از قرآن تفسير نيازي بي ديدگاه بر

 تفسـيري  به رسيدن براي و است شده سپرده معصومان به قرآن تفسير و تبيين روايات، و آيات از برخي
  .است الزامي معتبر روايات از گيريبهره قرآن، از كامل و صحيح

  .روايي تفسير احاديث، از گيري بهره روايات، نقش تفسير،  روش قرآن، استقالل: ها كليدواژه
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  مقدمه
 بـا  مرتبط مباحث ترين مهم از يكي. است اسالمي كهن و اصيل علوم از قرآن تفسير علم

 يـدگاه ر د، چهـا پژوهـان  قـرآن  ميان در. است تفسير در روايات كارايي و كاربرد قرآن، تفسير
)، 221ــ 213ص ،1393 فاكر،(مطرح است  قرآن تفسير در حديث تأثير و نقش موردعمده در 

. انحصار فهم قـرآن بـه   2. »يبسندگ قرآن« يا يردر تفس يثنقش حد يكل ينف .1كه عبارتند از: 
 يثقـرآن و حـد   ي. همراهـ 4. يثقرآن از احاد تفسير نيازي ي. ب3. »بسندگي يثحد« يا يثحد
  .يرتفس در

 حـديث  يـا به قرآن  يريو منحصر دانستن منبع تفس ي، از نوع انحصاردوم و اول ديدگاه
نگاشـته   ديدگاهدو  يندر رد و نقد ا يمردود است و كتب متعدد يقيناول به ديدگاه دو. است
 يـدگاه ). اما د200ـ191ص ،2، ج1395 مسعودي،؛ 160ـ64ص، 1395 كيا، عزيزي( است  شده
 مقالـه  ايـن  در بحـث  محـل . اسـت  منبع يك در تفسير منابع انحصار عدم عنو از چهارم و سوم

  .است چهارم و مسو ديدگاه تطبيقي بررسي
 كـه  اسـت  سـوال  اين به پاسخ پيِ در ديدگاه، دو اين از هريك تبيين از پس تحقيق، اين

 ير،تفس در حديث و قرآن همراهي و احاديث از قرآن تفسير نيازي بي ديدگاه دو از يك كدام
 ايـن  روايـي  و قرآنـي  دالئـل  و اسـت؟  سـازگارتر  روايات و آيات با و دارد ترجيح ديگري بر

 نظرهـاي  و روايـات  و آيـات  تحليـل  به تحليلي، و تطبيقي رويكرد با بنابراين، چيست؟ ترجيح
  .است شده پرداخته ديدگاه دو اين با مرتبط

 در قـرآن  اسـتقالل « نظريـة  از ديگـر  عبـارتي  احاديـث،  از قـرآن  تفسير نيازي بي ديدگاه
 آن تبيـين   بـه  و داده نسـبت  طباطبـائي  عالمـه  بـه  را نظريـه  اين محققان از برخي كه است »تفسير

 نظريـه  در دوبـاره  تـأملي « ماننـد  هايي مقاله كه چنان). 225ـ218ص ،1390 مؤدب،( اند پرداخته
 از تفسـير  در روايـات  قـش ن و بيان در قرآن استقالل« اشرفي؛ اميررضا از »قرآن داللي استقالل
 طباطبـائي  عالمـه  تفسيري روش و ديدگاه در تأملي« نژاد؛ رستم مهدي از »طباطبائي عالمه منظر
 گيـري  بهره پيرامون طباطبائي عالمه مباني بررسي« بابايي؛ اكبر علي از »روايات از گيري بهره در
 بـا  طباطبائي  عالمه مصاف رآن،ق استقالل نظريه« زارعي؛ عباس از »الميزان تفسير در روايات از

 نظريـه  نقـد  و تحليـل  قـرآن،  تفسـير  صـحيح  روش« كتـاب  نيز، و ميري سيدسعيد از »اخباريان
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 در طباطبـائي  عالمـه  ديدگاه و قرآن استقالل نظرية زمينه در مهدي، عبدالنبي از »قرآن استقالل
 آن تكـرار  از ضـر حا مقالـه  در جهـت،  بـدين . اسـت  شـده  نوشـته  روايـات  از گيري بهره مورد

 احاديـث،  از قـرآن  تفسـير  نيـازي بـي  ديدگاه تبيين خالصه طور به و شودمي خودداري مباحث
 مبنـاي  و تفسير در حديث و قرآن همراهي ديدگاه به موجود هاي نگاشته در اما. گردد مي ارائه
 ايـن  در كـه  حالي  در. است شده پرداخته كمتر قرآن تفسير در معتبر روايات از گيري بهره لزوم
 قرآن همراهي ديدگاه و مذكور مبناي اثبات و بررسي به روايات و آيات از گيري بهره با مقاله

 پرداختـه  احاديـث،  از قرآن تفسير نيازي بي ديدگاه بر ديدگاه اين ترجيح و تفسير در حديث و
  .است شده

  ثياحاد از قرآن ريتفس يازين يب دگاهيد يبررس. 1
 ،1393 فـاكر، ( نـدارد  روايـات  بـه  نيـازي  خـودش  فهـم  بـراي  قـرآن  ديـدگاه،  ايـن  طبق

 در تواننـد  مـي  احاديـث  و است جايز قرآن تفسير در احاديث از گيري بهره بارتيع  به). 214ص
 از يكـي  و باشـند  مفسـر  كننده ياري متشابه آيات تفسير و آن بطون و قرآني مطالب عمق فهم
 قرآن فهم براي مفسر و دارد استقالل تفسير رد قرآن مجموعه ولي است؛ »حديث« تفسير منابع

 قرآن آيات ساير از گيري بهره قرآن، از عبارتي يا آيه هر فهم براي و نيست منابع ديگر نيازمند
  .است كافي

 داد نسـبت  طباطبـائي  عالمـه  بـه  را ديـدگاه  اين توان مي كه است گفته فاكرميبدي محقق
 در قـرآن  اسـتقالل « نظريـة  را ديـدگاه  ايـن  يزن مؤدب دكتر همچنين،). 214ص ،1393 فاكر،(

 براي مؤيداتي توان مي ،طباطبائي عالمه هاي عبارات از برخي در كه است گفته و ناميده »تفسير
 تحليـل  در مفصل بحثي ايشان البته). 219ص ،1390 مؤدب،( آورد دستبه نظريه اين پذيرش
 نظـر  طبـق  رسـد  مـي  نظـر   بـه : هكـ  اسـت  گفتـه  و كـرده  مطـرح  تفسـير  در قـرآن  استقالل نظريه
 خاص؛ مواردي در گاهي و دارند قرآن تفسير در تعليمي نقش گاهي روايات ،طباطبائي عالمه
 تبيـين   بـه  معصـومان  و دارنـد  نيـز  تبييني نقش معاد، آيات و قصص تفصيل و فقهي آيات مانند
 ممكـن  آيـات  فهم و يرتفس اصالً آنها، بيان بدون خاص موارد اين در و پردازند مي آيات مفاد
 نيـز  آملـي  جوادي  اللّه آيت يعني عالمه؛ برجسته شاگرد). 225 ـ220ص ،1390 مؤدب،( نيست
 خطـوط  تبيـين  در را كـريم  قرآن و است كرده مطرح را معارف تبيين در قرآن استقالل نظرية
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ــا قــرآن كــه اســت معتقــد و دانــد مــي مســتقل ديــن معــارف كلــي  پــذيرد مــي تفســير خــود ب
 بـه  ديـدگاه  اين انتساب رد يا اثبات درصدد مقاله اين البته). 64ص ،1ج ،1388 آملي، جوادي(

 مبحـث  ايـن  در فاكرميبدي محقق نظر بنابراين،. نيست آملي جوادي  اللّه آيت يا طباطبائي عالمه
  .گردد مي خودداري تفصيل از و شود مي پذيرفته
 كـه  است اين تفسير در حديث و قرآن همراهي ديدگاه با ديدگاه اين تفاوت هرحال،به

 روايـات  بـه  نيـازي  خـودش  فهـم  براي قرآن مجموعه احاديث، از قرآن نيازي بي ديدگاه طبق
 قـرآن  بهتـر  فهـم  بـراي  و اسـت  جـايز  امـري  تفسير در روايات از گيري بهره كه هرچند ندارد؛
 گيـري  بهـره  تفسير، در حديث و قرآن همراهي ديدگاه در ولي. است مجاز روايات به مراجعه

 بـه  مشـروط  قـرآن،  صـحيح  فهـم  و اسـت  ضـروري  تفسـير  در روايـات  و قـرآن  منبع دو هر از
  .  است روايات از گيري بهره

 بسـندگي  قـرآن  باطـلِ  ديـدگاه  بـا  احاديـث  از قرآن تفسير نيازي بي ديدگاهگفتني است 
 جـايز  ن،قـرآ  تفسـير  در روايـات  از گيـري  بهره بسندگي قرآن ديدگاه طبق زيرا است؛ متفاوت
 از قـرآن  تفسـير  نيـازي  بـي  ديـدگاه  طبـق  ولـي + نيسـتند؛  قـرآن  تفسير به قادر روايات، و نيست

  .است جايز تفسير در روايات از گيري بهره و است تفسير منابع از يكي »روايات« احاديث،

  ثياحاد از قرآن ريتفس يازين يب دگاهيد ادله يبررس. 1-1
 مطـرح  تفسير در قرآن استقالل و نيازي بي ديدگاه ايبر كه اي ادله ترينمهم از مورد دو

  .  گردد مي بررسي و تبيين ادامه در است، شده

  قرآن بر ثيحد عرضه اتيروا. 1-1-1
 بـر  عرضـه  روايـات  اسـت،  شـده  مطرح تفسير در قرآن استقالل براي كه دليلي ترينمهم

 يـا  كتـاب  وسـيله    بـه  را قرآن بايد رأي،  به تفسير از دوري براي مفسر كه  بيان اين   به. است قرآن
 داده قـرار  عرضـه  معيـار  را قـرآن  و كرده امر قرآن به رجوع  به سنت، چون و كند تفسير سنت
 طرفي، از). 77ص ،3ج ،1417 ،طباطبائي( است قرآن خود قرآن، تفسير مرجع تنها پس است،
 آن اسـتحاله  كه بود واهدخ دور مستلزم باشد، روايات از گيريبهره بر متوقف قرآن تفسير اگر

  ).79ص ،1ج ،1388 آملي، جوادي( است بديهي
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 به قرآن تفسير نيازمندي در اي اليه تفصيل و اي آيه تفصيل نظريه  به توجه با رسد، مي نظر  به
 قرآن، آيات از برخي فهم براي كه گفت توان مي ،)90و 89ص ،1ج ،1395 مسعودي،( روايات
 به نيازي و است واضح آيات از ديگر برخي ظهور داللت اما دارد؛ ضرورت روايات از گيري بهره

 معنايي هاي اليه اي، اليه تفصيل ديدگاه طبق همچنين،. آيد نمي الزم دور پس،. ندارد روايات
 به يابي راه براي ولي. ندارد روايات به نيازي گردد،مي واضح قرآن ظاهر از كه آيات ابتدايي

 نيز بيان اين با و دارد ضرورت روايات به مراجعه قرآن، آيات پنهاني و عميق معنايي هاي اليه
  .آيد نمي الزم دور

    قرآن بودنِ يش كل انيتب بر دال يقرآن اتيآ. 2-1-1
ْلنا َو « آية طباطبائي عالمه لِّ  ِتْبیاناً  اْلِکتاَب  َعَلْیَك  َنزَّ

ُ
 اسـتقالل  بـر  دليلي را) 89: نحل ( »ء َشيْ ِلک

 استعانت با قرآن كه است گفته آيه اين ذكر از بعد ايشان كهچنان است، رفتهگ تفسير در قرآن
 خـودش  مبـين  ولـي  باشـد،  چيـزي  هر »مبين« قرآن، كه حاشا و است تبيين قابل ديگر آيات از

  ).11ص ،1ج ،1417 ،طباطبائي( نباشد
 قرآنـي  ،است چيز همه تبيان كه كتابي از آيه اين در خداوند مقصود كه دارد احتمال اما

 معصـومان  وسـيله    بـه  كـه  قرآنـي  يعنـي  باشد؛ شده تفسير و تبيين ائمه و پيامبر وسيله  به كه باشد
 پيـامبر  بـه  خطـاب  ديگـر  اي آيـه  در خداونـد  كـه چنـان  است؛ چيزي هر تبيان است، شده تبيين

ْنَزْلنا َو «: است فرموده
َ
ْکَر  ِإَلْیَك  أ َن  الذِّ اِس  ِلُتَبیِّ َل  ما ِللنَّ   ).44: نحل( »ِإَلْیِھْم  ُنزِّ

  ريتفس در ثيحد و قرآن يهمراه دگاهيد يبررس. 2
 اسـت؛  مسـاوي  و انـدازه  يـك  به قرآن تفسير در روايات و قرآن نقش ديدگاه، اين طبق

 ديگـر،  عبـارتي    به). 213ص ،1393 فاكر،( باشد مقدم ديگري بر يكي است ممكن كه هرچند
 نيسـت  قـرآن  تفسير و فهم منبع تنها اما است؛ قرآن فهم منابع از يكي »حديث« ديدگاه، اين در
 براي بنابراين،. است ضروري و مؤثر قرآن تفسير در حديث، اندازه به نيز قرآن از گيري بهره و

 و منـابع  ايـن  تمـام  دادن قـرار  هـم  كنـار  با تا است نياز منبع چندين از گيري بهره به قرآن تفسير
 قـرآن  از كامل و صحيح تفسيري كنند، مي ياري خداوند مراد مفه در را ما كه هايي قرينه ساير

 و فضـا  ،معصـومان  احاديـث  قـرآن،  آيات: از عبارتند قرائن و منابع اين از برخي. شود حاصل
  .عقلي بديهيات و آيات نزول سبب
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 در كـه  داد نسـبت  قرآني علوم دانشمندان و مفسران از بسياري به توان مي را ديدگاه اين
 در طوسـي شـيخ ). همان: ك.ر( قائلند ضروري و مهم نقشي نيز روايات براي منابع، رديگ كنار
   1 :گويد مي تفسيرتبيان مقدمه

 مخـتص  آن، معنـاي  حقيقـت  بـه  علـم  كـه  آيـاتي  معـاني  .1: اند قسم چهار بر قرآن معاني
 هكـ  آياتي معاني. 2. شود نمي مشخص آن حقيقي معناي خدا، جز كسي براي بنابراين. خداست

 باشـد،  عـرب  لغـت  علـم  بـه  آشـنا  كه هركسي براي بنابراين،. است آن معناي با مطابق آن ظاهر
 مشـخص  آن تفصـيلي  مـراد  و معنـا  و است مجمل كه آياتي معاني. 3. است مشخص آن معناي
 و پيـامبر  توسـط  آن تبيـين  جز  به راهي آيات، از دسته اين تبيين و تفصيل  به بردنپي براي. نيست
 آنهـا  از يك كدام نيست معلوم و است مشتركي لفظ داراي كه آياتي معاني. 4. نيست بيت اهل
  بـه  كـه   ايـن  مگـر  داشت، مقدم ديگري بر را يكي توان نمي نيز حالت اين در. باشد خداوند مراد
 ). 5ص ،1ج تا، بي طوسي،( شود برگزيده مشترك معناي از يكي معصومان قول وسيله

 طبرسـي مرحوم. داد نسبت ايشان به را ديدگاه اين توان مي طوسي،شيخ از فوق متن بر بنا
 كـرده  مطـرح  طوسـي شـيخ  بنـدي  تقسـيم  مشابه مطلبي البيان، مجمع تفسير بر خود مقدمه در نيز

 ايـن  طبـق  تفسـير،  در ظـاهراً  نيـز  طبرسـي مرحوم بنابراين،). 40ص ،1ج ،1406 طبرسي،( است
  .است  كرده تعامل روايات با ديدگاه

   ريتفس در ثيحد و قرآن يهمراه دگاهيد بر نيثقل ثيحد داللت يبررس. 1-2
 در ولـي  اسـت؛  مختلـف  هـم  بـا  الفـاظ  در فـريقين  روايي كتب در هرچند ثقلين حديث

 و كـرده  استشـهاد  ثقلين حديث به فراواني مجالس در ائمه و اكرم  رسول. است يكسان معني
 رسـيده  مـا  بـه  كه ثقلين حديث هاي نقل از يكي. اند مودهفر نقل متفاوت الفاظ با را حديث اين

 اسـت  معتبـر  روايـت  ايـن  مجلسـي عالمـه  منظـر  از كـه  است كافي كتاب از زير روايت است،
 عمـر  روز آخـرين  در پيـامبر  كـه  انـد  فرمـوده  عليحضرت). 231ص ،11ج ،1404 مجلسي،(

  :  فرمودند پربركتشان

                                                                                                                   
 است.  خاطر اختصار حذف شده ه تفاصیل متن بو ها  مثال برخی از و در ترجمه اندکی تصرف شده. ١
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 بـه  كـه زمـاني  تـا  من از پس كه گذارم، مي] يادگار به[ شما ميان در را چيز دو من همانا«
 عتـرتم  و خـدا  كتـاب :] از عبارتنـد  دو آن كه[ شويد، نمي گمراه هرگز جوييد، تمسك دو آن
 كـه  كـرده  پيمـان  و عهـد  مـن  با آگاه و لطيف خداى زيرا هستند؛ من] خاندان و[ بيتاهل كه
 هـم  بـا  كـه  انگشت[ دو اين مانند شوند؛ وارد من بر حوض كنار در تا نشوند جدا هم از دو آن

 انگشـت  و انگشـت  دو ايـن  مانند گويم نمي و چسباند   هم    به را خود سبابه انگشت دو و] برابرند
 ديگـرى  بـر  يكـى  كـه ] نيسـت  طـور ايـن  و برابرند هم با يعنى[ چسباند؛   هم  به را وسطى و سبابه
 جلـوتر  دو ايـن  از و نشـويد  گمـراه  و لغزيدن تا زنيد چنگ ها  اين دوى هر به پس بگيرد؛ پيشي

 ايـن  از غفلـت  دليـل   بـه  نه و بگيريد پيشي دو اين از نه يعني[ شويد مي گمراه كه نكنيد حركت
  ).415ص ،2ج ،1407 كليني،( »بمانيد عقب دو

ْم   َتَرْکُت  َقْد   ِإنِّي«: است گفته خود مسند در احمد همچنين،
ُ
َخْذُتْم   ِإْن  َما  ِفیک

َ
وا َلْن  ِبهِ  أ  ِمـْن  َتِضـلُّ

َحُدُهَما َبْعِدي
َ
ْکَبُر  أ

َ
هِ  ِکَتاَب  اآلَْخرِ  ِمَن  أ َماِء  ِمَن  َمْمُدودٌ  َحْبٌل  اللَّ ْرِض  ِإَلی السَّ

َ
ْهـَل  ِعْتَرِتي َو  اْأل

َ
َال  َبْیِتـي أ

َ
 َو  أ

ُھَما ی َیْفَتِرَقا َلْن  ِإنَّ  منـابع  در). 114ص ،18جـزء  ،1420 حنبـل،   احمـدبن ( »اْلَحـْوَض  َعَلـيَّ َیـِرَدا َحتَّ
 ادعـاي  تـوان  مي كه است شده آورده مختلف تعابير با ثقلين حديث نيز سنتاهل و شيعه ديگر
 مطـرح  بحثـي  ثقلـين  حـديث  سـند  در دليـل  همـين   بـه  1.كـرد  ثقلـين  حـديث  در معنـوي  تواتر
  .گردد نمي

    نيثقل ثيحد يدالل بحث. 1-1-2
شـده  مطرح متعددي نظرهاي عترت، و قرآن بودن قرين از مقصود و ثقلين حديث مورد در

. داننـد  مي بيت اهل و قرآن هدف و سخن بودن يكي معناي  به را اقتران اين محققان از برخي. است
 شـرح  تواند مي آنان رفتار و سخن نتيجه در است؛ قرآن مطابق بيت اهل رفتار و گفتار تمام بنابراين،

  ). 62ص ،1395 كيا، عزيزي( باشد قرآن آيات لبمطا تفصيل يا عبارات، و الفاظ تبيين و
 معرفي ،بيت اهل و قرآن اقتران از منظور دارد امكان كه اند گفته محققان از ديگر برخي

 طرفـي،  از و كنـد  مـي  معرفـي  را بيـت  اهـل  قـرآن،  كـه  معنـا  بـدين  باشد؛ يكديگر شناساندن و
 ايـن  منظـور  است ممكن همچنين، .پردازند مي آن صحيح شرح و قرآن معرفي به نيز بيت اهل

                                                                                                                   
 ).٣٣ص، ١٣٨٨(طباطبائی، ثقلین متواتر است   حدیث است:  ایشان گفتهشود که  طباطبائی فراوان دیده می عالمه عباراتدر  .١
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 يـا  رفتـار  گفتـار،  اي لحظـه  حتـي  اسـت؛  قـرآن  خدمت در و قرآن با همواره »عترت« كه باشد
 هـر  در. كنـد  مـي  تأييـد  را بيـت  اهـل  همـة  نيـز  »قرآن« و زند نمي سر آنان از قرآن غير به عملي

 بيـت  اهـل  سـيرة  و فعل قول، حجيت بر باشد، كه معنايي هر به عترت، و قرآن اقتران صورت،
  ). 148ص ،1393 فاكر،( دارد داللت قرآن تفسير در

 سـخنان  و بيـت  اهل از گيري بهره ضرورت بر ثقلين حديث كه گفت توان مي نتيجه، در
 ثقلـين،  حـديث  نص طبق شدن، هدايت و گمراهي عدم براي زيرا دارد، داللت تفسير در آنان

 هسـتند،  غائـب  زمـان  امـام  كه حاضر عصر در طرفي، از. است ضروري ثقل دو هر به تمسك
  .است معصومان سخنان از گيري بهره دوم،ِ  ثقل به تمسك راه تنها

  نيثقل ثيحد در تيب اهل و عترت مصداق. 2-1-2
ْهَل  ِعْتَرِتي َو : «اند فرموده دوم  ثقلِ بيان در اكرم رسول ثقلين حديث در

َ
 بنـابراين، . »َبْیِتـيأ

 ائمـه  روايات، از برخي در. هستند »عترت« همان »بيت اهل« كه نيست شكي ،ادبي قواعد طبق
 ايـن  نـص  طبـق . انـد  شـده  محسـوب  ثقلـين  حـديث  در بيـت  اهـل  و عترت انحصاري مصاديق
  .هستند ِدوم  ثقل مصاديق تنها ،معصومان روايات،

 صـراحت،  بـه  علي امام كه است زير 1معتبر و السند صحيح حديث روايات، آن از يكي
 ايـن  در كـه  چنـان . انـد  كـرده  معرفـي  خـدا  رسول بيت اهل انحصاري مصاديق عنوان  به را ائمه

  :اند فرموده حسين  امام روايت
 چيـز  دو گذارنـده جاىبه من: «فرمودند كه پيامبر سخن اين معناى درباره اميرمؤمنان از
 كـه  شـد  پرسـيده  ،»اسـت  مـن  تـرت ع و خـدا  كتاب چيز دو آن كه هستم شما بين در بهاگران
 كـه  امـامى  نُـه  و حسين و حسن و من: فرمودند علي امام هستند؟ كساني چه »عترت« از منظور

 جـدا  خـدا  كتـاب  از آنـان  اسـت،  قائمشـان  كـه  اسـت،  مهدى  آنان نهم و اند حسين فرزندان از

                                                                                                                   
السند.  صدور و حجیت خبر صحیح ال  در اعتبارسنجی روایات دو مبنای عمده وجود دارد که عبارتند از: حجیت خبر موثوق. ١

استفاده شد؛ یعنی آن روایت طبق هر دو مبنا معتبر است » السند صحیح «و » معتبر«در این مقاله، هرگاه برای روایتی از عبارت 
 الصدور، آن روایت معتبر است. استفاده شد؛ یعنی طبق مبنای حجیت خبر موثوق » معتبر«و اگر از عبارت 



  257   |   ریدر تفس ثیقرآن و حد یهمراه دگاهیو د ثیقرآن از احاد ریتفس یاز ین یب دگاهید یقیتطب یبررس
 

 

 گردنـد  وارد] كوثر[ حوض بر پيامبر بر همگى تا نشود، جدا ايشان از هم خدا كتاب و نگردند
  ).   90ص ،1403 صدوق،(

شـده  شمرده نفر دوازده ،پيامبر از پس امامان سنتاهل منابع از برخي در رواياتي، طبق
 كـه  شنيدم پيامبر از «: كندمي نقل چنين اين عباسابن از مذهبحنفي دانشمندان از قندوزي. اند

  1.»هستيم معصوم و مطهر همگي حسين انفرزند از نفر نه و حسين و حسن و علي و من: فرمود

  آن به  پاسخ و نيثقل ثيحد داللت به شده مطرح اشكال. 3-1-2
 تفسـير  در روايـات  از گيـري  بهـره  لـزوم  بـر  ثقلين حديث داللت در كسي است ممكن 
 كـريم  قـرآن  همتاي ثقلين حديث در چه  آن: بگويد مستشكل كه بيان بدين. كند اشكال قرآن
 ،1ج ،1388 آملـي،  جوادي( واحد خبر هم آن روايت؛ نه است،) بيتاهل( عترت ه،گرفت قرار
  :  شود مي گفته جواب در). 76ص

 ائمـه،  بـه  تمسـك  ولـي  هستند؛ ائمه و بيتاهل ِدوم،  ثقل از مراد كه معتقديم نيز ما: اوالً
 در دسـتورات  ايـن  كه آنان، دستورات به پوشاندن عمل جامة و سخنان به فرادادن گوش يعني
شـده  بيان حديث تعريف در حديث علوم در طرفي، از. است ائمه سيره و رفتار يا سخنان ميانِ
 بنـابراين، ). 19ص ،1428 سـبحاني، ( »تقريـره  أو فعله أو المعصوم قول يحكي كالم هو: «است
 سـويي   از. كند مي بازگو ما براي را معصوم فعل و قول كه است معتبري حديث مورد در بحث
 يـا  آنـان  سـخنان  به بايست مي ائمه به تمسك براي مردم نيز معصومان حضور عصر در ديگر،
 اكثـر  گفـت  تـوان  مـي  حتـي  كننـد؛  عمل كردند، مي نقل آنان از معصومان اصحابِ كه چه  آن

 حمـل  امكانات كمبود امام، از مسافت دوري جمله از هايي، محدوديت و شرايط خاطر  به مردم
 امــام، وقــت محــدوديت و زمانــه آن بــودن اي تقيــه معصــوم، محضــر كدر دشــواري نقــل، و

 مـردم  بـراي  ائمـه  سـخنان  امام اصحاب واسطه  به و بشنوند را امام سخنان مستقيماً توانستند نمي
 حضـور  عصـر  چه( ها دوران تمامي در بنابراين،. جستند مي تمسك آن به مردم و شد مي بازگو

                                                                                                                   
هِ  َل َسِمْعُت َرُسو .١ ُروَن   َیُقوُل  اللَّ َنا َو َعِليٌّ َو اْلَحَسُن َو اْلُحَسْیُن َو ِتْسَعٌة ِمْن ُوْلِد اْلُحَسْیِن ُمَطھَّ

َ
، ٣جزء تا، (قندوزی، بی َمْعُصوُموَن   أ

 ).١٠٥و٩٩ص
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 سـخنان  از گيـري  بهـره  جـز   راهي ِدوم،  ثقل به تمسك رايب مردم عمده) غيبت عصر چه ائمه،
  .است حجت ما براي متشرعه، سيرة اين و نداشتند ايشان اصحاب واسطه  به ائمه

 يـوم  إلي« عبارت دومِ  ثقل معرفي در ثقلين، حديث انتهاي در روايات، از برخي در: ثانياً
 حديث هاي نقل اكثر در طرفي، از). 5ش حديث ،91ص ،1403 صدوق،( است آمده» القيامة
 بـه  تمسك از منظور بنابراين،. دهد مي نجات گمراهي از را انسان ثقل دو آن به تمسك ثقلين،
 بـه  پيـامبر  بلكه نيست؛ مردم بين در ائمه حضور عصر در آنها به تمسك در منحصر بيت، اهل

 بـه  بايد نشدن گمراه براي كه است داده دستور قيامت روز تا عصرها تمامي در ها انسان تمامي
 تمـام  ِگمراهـي  عـدم  بـراي  حكـيم  پيـامبري  نتيجه، در. جويند تمسك ماندهجاي به ثقل دو اين

 بـراي  امـروزه  ديگـر،  سـويي   از. اسـت  داده ثقل دو به تمسك به دستور قيامت، روز تا ها انسان
 معصـومان  زا شـده  صـادر  احاديـث  بـه  بايسـت  مـي  حقيقت در ثقل، دو آن از يكي به تمسك
 در ِدوم  ثقـل  بـه  تمسـك  از منظور اگر زيرا. شود مي حاصل غرض نقض وگرنه شود؛ تمسك
 اسـت  غيـرممكن  تمسكي چنين نباشد،) الصدورموثوق( معتبر روايات به تمسك حاضر، عصر

 مـا  بـه  تكليـف  چراكـه  اسـت؛  بعيـد  خـدا  رسـول  چـون  حكيمي فرد از گفتنسخن گونهاين و
  .  است اليطاق

 سـخنان  و احاديث كه كردند مي تأكيد خود اصحاب به ائمه فراواني، روايات طبق: ثالثاً
 غيبـت  دوران به نسبت ائمه بنابراين،. كنند آوري جمع كتبي در را آنها و بنويسند را معصومان

 نشـان  مـردم  بـه  را چـاره  راه و  نبوده تفاوت بي غيبت عصر در ِدوم  ثقل به تمسك چگونگي و
 خـود  اصـحاب  بـه  حاضـر،  عصر در امام غيبت از داشتن خبر و غيب علم دليل  به مه،ائ. اند داده
 بـر  مشتمل كه كتبي به آينده در مردم زيرا. بنويسند دقت با را آنها سخنان كه كردند مي تأكيد

 و فتنـه  زمانـه  كـه  گيرنـد  مـي  قرار روزگاري در مردم 1دارند؛ احتياج است، معصومان احاديث
 و احكـام  از تـا  كننـد،  مي مراجعه ها نوشته و كتب اين به ها انسان دوران، آن در و است آشوب
 ايــن طبــق نتيجــه، در). 11ش حــديث ،52ص ،1ج ،1407 كلينـي، ( شــوند مطلــع ديــن مسـائل 

                                                                                                                   
هِ  ١. ُبوَعْبِداللَّ

َ
ْم َسْوَف َتْحَتاُجوَن ِإَلْیَھا َقاَل أ

ُ
ک ْم َفِإنَّ

ُ
ُتِبک

ُ
  ).٥٢ص، ١ج ،١٤٠٧(کلینی،  اْحَتِفُظوا ِبک
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 احـاديثي  غيبت، عصر در ِدوم ثقل به تمسك و بيتاهل دستورات از آگاهي راه تنها روايات،
  .  اند وشتهن دستور بنابر ائمه اصحاب كه است

 لَـن « عبارت  به توجه با بنابراين،. رودمي  كار  به ابدي نفي براي »َلن« عرب، ادبيات در: رابعاً
 در هـا  انسـان  تمـام  كـه  گفـت  تـوان  مي ثقلين حديث در) 415ص ،2ج ،1407 كليني،( »تضلّوا
 تمسـك  قـل ث دو بـه  بايـد  گمراهـي  عـدم  بـراي  ،)ابـد  تا( هميشه براي و ها زمان و عصرها تمام

 معتبـر  روايـات  بـه  تمسـك  ِدوم،  ثقـل  بـه  تمسك راه تنها حاضر، عصر در كهدرحالي. جويند
 ثقلـين  حديث در خدا رسول سخن نباشد، صحيح روايات اين به تمسك اگر نتيجه، در. است
 »ابـدا  تضلوا لن« عبارت ثقلين حديث هاي نقل از برخي در ضمن، در. است حكمت از دور به
 »ابـدا « لفظ با »تضلوا لن« ابدي نفي ها، نقل اين طبق. است آمده ،)305ص ،2 ج ،1412 ديلمي،(

  .شود مي تر قوي استدالل اين و استشده تأكيد
 با بلكه شود؛ تمسك نبايد معصوم از قولي نقل هر به كه است آن بر نيز ما عقيده: خامساً

 و شـده  نقـل  آن در روايـت  آن كـه  كتبـي  اعتبار درجه حديث، راويان مثل قرائني آوري جمع
 حـديث  آن صـدور  بـه  اطمينـان  اگـر  حـديث،  آن مضـمون هـم  روايات ساير و قرآن به توجه
 ماننـد  نشـد،  اثبـات  حديث آن صدور به اطمينان اگر و كرد تمسك آن به توان مي شد حاصل
 تروايـا  اعتبـار  و پـذيرش  مبـاني  البتـه . شـود  مـي  برخـورد  آن بـا  غيرمعصـوم  افراد سخنان بقيه

 آن راويـان  كـه  احـاديثي  بـه  السـند    صـحيح  خبـر  حجيت مبناي طبق مثال، براي است؛ متفاوت
  .است شده پرداخته مباني بدان ِحديث  علوم در كه شود؛مي تمسك اند ثقه

 حـديث  در كه دومِ  ثقل به تمسك براي است، غيبت زمانه كه حاضر عصر در نتيجه، در
 دسـتورات،  همـان  كـه ( معتبر روايات از بردن بهره جز راهي هيچ است،  شده تأكيد آن به ثقلين

 روايـات،  از گيـري  بهـره  مهـم  مصـاديق  از يكـي . ندارد وجود) است ائمه سنت و سيره سخنان،
 كـارايي  و كـاربرد  قـرآن،  تفسـير  در روايـات  بنابراين،. است قرآن تفسير در روايات از استفاده
  .دارد ضرورت روايات از گيري بهره قرآن حيحص فهم و گمراهي عدم براي و دارند مهمي

  ثياحاد از ريتفس يازين يب دگاهيد بر ثيحد و قرآن يهمراه دگاهيد حيترج. 3
 كـه  شـد  خواهـد  اثبـات  مبحـث  چهار طي روايات، و آيات از گيري بهره با قسمت، اين در
  .  دارد ترجيح اديثاح از قرآن تفسير نيازي بي ديدگاه بر تفسير در حديث و قرآن همراهي ديدگاه
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  ريتفس در اتيروا از يريگ بهره لزوم بر يقرآن اتيآ از يبرخ ظهور. 1-3
 سـازگارتر  قـرآن   آيـات  از برخـي  ظهـور  بـا  تفسـير  در حـديث  و قرآن همراهي ديدگاه

 خداونـد  و انـد  شـده  معرفـي  قرآن مفسران عنوان   به ائمه و پيامبر آيات از برخي در زيرا است،
 در خداونـد  همچنـين، ). 44: نحـل   ( اسـت  نهـاده  آنـان  عهـده  بر را قرآن توضيح و تبيين وظيفه
 از) قـرآن  تفسـير  در جملـه  از( دينـي  مسـائل  و احكـام  تمـام  در كـه  داده دستور مردم به قرآن
 در). 59: نسـاء (ُ كننـد  مراجعـه  ايشـان  به خود مسائل تمام در و كنند اطاعت ائمه و خدا رسول
 صـحيح  فهـم  و خداونـد  دسـتور  ايـن  از اطاعت براي هستند، غائب انزم امام كه حاضر عصر
  .شود مراجعه معتبر روايات به بايد قرآن

 انـد،  برگزيـده  را تفهـيم  و حجيت در قرآن استقالل ديدگاه كه نيز آملي جوادي اهللا آيت
 عهـده  بـر  را، قـرآن  در شده بيان كلي خطوط حدود و خصوصيات بيان و قرآن جزئيات تبيين

ْنَزْلنا َو « مانند آياتي و اند دانسته ائمه و امبرپي
َ
ْکَر  ِإَلْیَك  أ َن  الذِّ اِس  ِلُتَبیِّ َل  ما ِللنَّ  و) ۴۴:نحـل ( » ِإَلْیِھْم  ُنزِّ

ُسوُل  آتاُکُم  ما َو « ِطیُعـواْ « و) 7: حشر ( »َفاْنَتُھوا  َعْنهُ  َنھاُکْم  ما َو   َفُخُذوهُ  الرَّ
َ
ـهَ  أ ِطیُعـواْ  َو  اللَّ

َ
 َو  ُسـوَل الرَّ  أ

ْولِی 
ُ
ْمرِ  أ

َ
  ).74ص ،1ج ،1388 آملي، جوادي( اند دانسته مطلب اين بر دالّ را) 59: نساء ( » ِمنکُم  اْأل
 شـود  مي بررسي مدعا بر دالّ كريم  قرآن آيات از برخي گفتار، چهار طي مبحث اين در

 آيـات  اين طبق يتنها در. شود مي پرداخته آيات آن تفسير به معتبر، روايات از گيري بهره با و
 قـرآن،  از صـحيح  تفسـيري  بـه  يـابي  دسـت  بـراي  كـه  شـود  مي گرفته نتيجه مذكور، روايات و

  .است الزامي و ضروري روايات از گيري بهره

  معصومان به قرآن نييتب امر ضيتفو. 1-1-3
ْنَزْلنا«: است فرموده پيامبر به خطاب كريم،  قرآن در متعال خداوند

َ
ْک  ِإَلْیَك  أ َن  َر الذِّ ـاِس  ِلُتَبـیِّ  ِللنَّ

َل  ما ُھْم  َو  ِإَلْیِھْم  ُنزِّ ـُروَن  َلَعلَّ
َّ
 سـوى     بـه  را چه  آن مردم براى تا آورديم، فرود تو سوى  به را قرآن اين ؛َیَتَفک

  ).1415 فوالدوند،) (44: نحل ( »بينديشند آنان كه اميد و دهى توضيح استشده نازل ايشان
 شـده  بيان صراحت به روايتي در زيرا است؛ »قرآن« نحل، ورةس 44 آية در »ذكر« از مقصود

 ،1 ج ،1407 كلينـي، ( اسـت  قـرآن  آيـه،  ايـن  در ذكـر  از مقصـود : اند فرموده صادق امام كه است
 در زيـرا  است؛ قرآن ذكر، از مقصود كه شود مي مشخص نيز آيه سياق از اين، بر عالوه ).295ص
 و معجـزات  بـا  و كـرده  وحـي  آنـان  بـه  خداونـد  كـه  انـد  شده توصيف مرداني نحل، سورة 43 آية
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 فروفرسـتادن  از 44 آيـه  در درنـگ  بي سپس و است داشته گسيل مردم سوي  به آسماني هاي كتاب
َل  ما« عبارت از مقصود. دهد مي خبر پيامبر بر ذكر  برخـي  در كـه  چنـان . اسـت  »قـرآن « نيز »ِإَلْیِھْم  ُنزِّ
  ). 231:بقره ؛74:نساء( است دانسته قرآن نزول مقصود را مردم خداوند نيز قرآن آيات از ديگر

 و تبيـين  را پيـامبر  وظيفـه  صـراحت  بـه  آيـه،  ايـن  در متعـال  خداوند گذشت، چه  آن طبق
 بنـابراين،  است كرده معرفي قرآن مبين را ايشان و دانسته مردم براي كريم قرآن آيات توضيح
 ضـروري  پيـامبر  سـخنان  از گيري بهره قرآن، ياتآ از كامل و صحيح تفسيري به رسيدن براي
 و مشـكل  آيـات  به مقيد »لتبين« زيرا باشد، غيرمجمل و روشن آيه آن داللت هرچندكه است؛
  ). 261ص ،12ج ،1417 ،طباطبائي( استنشده متشابه

 سـائر  سـخنان  از گيـري  بهـره  لـزوم  بـر  چگونـه  آيـه  اين كه، است مطرح سؤال اين حال
 ائمـه  معتبـر  روايـات  از مـذكور،  سؤال به پاسخ براي دارد؟ داللت قرآن، رتفسي در معصومان

 جملـه  از[ دينـي  امـور  خداونـد «: اند فرموده معتبري روايت در صادق امام. شود مي گيري بهره
 از:] «[اسـت  فرمـوده  مـردم  بـه  قـرآن  در خداونـد  و[ كـرد  واگـذار  پيـامبر  بـه  را 1]قرآن تفسير

 و بگيريـد  كرد، عطا شما به خدا رسول كه را چه  آن]  دينى معارف و احكام و پيامبر دستورات
 خداونـد :] فرمودنـد  سخن اين از بعد بالفاصله حضرت. [»ايستيد باز كرد، نهى را شما چه  آن از
 اسـت،  نمـوده  واگذار خدا  رسول به كه] پيامبر سخنان از اطاعت و ديني امور از[ را چه  آن هر
    2.»است كرده ارواگذ نيز ائمه ما به

. اسـت   شـده  تفويض ائمه و پيامبر به قرآن تبيين و تفسير امر فوق، روايت طبق بنابراين،
 ،265ص ،1ج ،1407 كلينـي، ( دارد داللت معصومان به امر اين تفويض بر نيز ديگري روايات
 و  انستهد ناپذير جدايي را قرآن و علي حضرت ،پيامبر كه رواياتي همچنين،). 1شماره حديث

 طوسـي، ( دارد داللـت  امـر  ايـن  بـر  نيز اند، برده بهره »َعِليٍّ َمَع  اْلُقْرآُن  َو   اْلُقْرآنِ   َمَع   َعِليٌ« عبارت از
 امـر  تفـويض  بـر  دال نيز را ثقلين  حديث ،آملي جوادي اهللا آيت براين، عالوه). 479ص ،1414
  ).74ص ،1ج ،1388 آملي، جوادي( است دانسته ائمه به قرآن تبيين

                                                                                                                   
که وظیفه تبیین و تفسیر  است  با توجه به صدر این روایت که در مورد تفسیر قرآن است، قدر متیقن از این روایت این .١

 است. قرار گرفته  و ائمه عهده پیامبرقرآن بر 

هِ  .٢ َض ِإَلی َنِبیِّ ُسوُل َفُخُذوُه َو ما نَ َفَقاَل  َفوَّ َض ِإَلی َرُسولِ  ھاُکْم َعْنُه َفاْنَتُھواما آتاُکُم الرَّ هِ  َفَما َفوَّ َضُه ِإَلْیَنا اللَّ ، ١٤٠٧(کلینی،  َفَقْد َفوَّ
 ).٢٦٦ص، ١ج
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   الذكراهل يعلم تيمرجع. 2-1-3
ْهَل  َفْسَئُلوا«: است فرموده كريم قرآن در متعال خداوند

َ
ْکرِ  أ  پـس  ؛َتْعَلُمـون ال ُکْنـُتْم  ِإْن  الـذِّ

 آيـه  ايـن  در ذكـر  آيـه،  ظـاهر  طبـق ). 43: نحـل  ( »بپرسـيد   ]دانش و[ ذكر اهل از دانيد نمي اگر
 را كلـي  قاعـده  ايـن  توان مي بنابراين،. است آگاهان معناي به ذكر اهل و است آگاهي معناي   به
 آن متخصصـان  بـه  بايد نداشتيم، اطالع آن از كه اي مسئله هر مورد در كه كرد برداشت آيه از

  . شد جويا را  پاسخ و كرد مراجعه آنان سخنان يا مسئله
 كـه  شـود  يم مشخص است، شده صادر آيه اين تفسير مورد در كه رواياتي به مراجعه با
ْهَل « مصداق بارزترين

َ
ْکرِ  أ  معتبـر،  و السـند  صـحيح  روايتـي  در كـه چنـان . هسـتند  معصومان »الذِّ

 امامـان  ذكـر،  اهـل ] از مقصـود [ و مـنم  ذكـر، ] از مقصـود : [اند فرموده آيه اين تفسير در پيامبر
  ).210ص ،1ج ،1407 كليني،( هستند

 تطبيـق  خودشـان  بـر  را آيـه  اين در ذكر اهل مصداق ائمه نيز ديگر روايات از برخي در
 رضـا  امـام  از آيـه  اين تفسير از فردي ديگري، معتبر و السند صحيح روايت در جمله از دادند؛
 را هايتـان  پرسـش  و هستيم ذكر اهل ائمه ما كه فرمودند صراحت به پاسخ در حضرت و پرسيد

 صـادق  امـام  ديگـري  بـر معت روايـت  در همچنين،). 3ش حديث ،210ص همان،( بپرسيد ما از
ْهَل  َفْسَئُلوا:] «است فرموده خداوند: [اند فرموده

َ
ْکرِ  أ  قـرآن ] آيـه  ايـن  در[ ؛»َتْعَلُمون ال ُکْنُتْم  ِإْن  الذِّ

 امـر  ايشـان  از سـؤال  بـه  را مـردم  عزّوجـلّ  خداى كه هستند، محمد آل قرآن اهل و است ذكر
 ).295ص همان،( »كند نمي امر نادانان و جهال از سؤال به را مردم هرگز خداوند است؛ كرده

 معصـومان  ذكـر،  اهـل  مصـداق  بارزترين مذكور، متعدد و معتبر روايات طبق نتيجه، در
 بنـابراين، . است قرآن تفسيرآيات مردم، نياز مورد و اختالفي مسائل ترينمهم از يكي و هستند
 آنـان  سـخنان  و ائمـه  بـه  ايـد ب تفسـيري  مسـائل  پاسخ براي ها انسان مذكور، روايات و آيه طبق

 .است سفارش و تأييد مورد ائمه توسط روايات، وسيله   به قرآن تفسير نتيجه در. كنند مراجعه

  علم در راسخان توسط قرآن ريتفس. 3-1-3
 و متشـابه  آيـات  تفسير و باطن به كه داند مي كساني را »علم در راسخان« متعال، خداوند

 در خداونـد  كـه چنـان . دانند مي را قرآن آيات تأويل آنان و دارند آگاهي قرآن باطني معارف
ْنَزَل  الَّذي ُهَو «: است فرموده قرآن

َ
ماٌت  آیاٌت  ِمْنهُ  اْلِکتاَب  َعَلْیَك  أ

َ
مُّ  ُهنَّ  ُمْحک

ُ
َخـُر  َو  اْلِکتـاِب  أ

ُ
 ُمَتشـاِبھاٌت  أ



  263   |   ریدر تفس ثیقرآن و حد یهمراه دگاهیو د ثیقرآن از احاد ریتفس یاز ین یب دگاهید یقیتطب یبررس
 

 

ا مَّ
َ
ذیَن  َفأ ْیٌغ  ُقُلوِبِھْم   في الَّ ِبُعوَن  َز یِلهِ  اْبِتغاءَ  َو  اْلِفْتَنةِ  اْبِتغاءَ  ِمْنهُ  َتشاَبهَ  ما َفَیتَّ و

ْ
یَلـهُ  َیْعَلـُم  ما َو  َتأ و

ْ
ـهُ  ِإالَّ  َتأ  اللَّ

اِسُخوَن   آن، از اى پـاره . فرسـتاد  فرو تو بر را]  قرآن[=  كتاب اين كه كسى اوست ؛اْلِعْلِم  ِفي َوالرَّ
 كـه [ ابهاتندمتشـ  ديگـر ]  اى پـاره [ و كتابنـد؛  اساس آنها. است]  روشن و صريح[= محكم آيات
 به[ آن تأويل طلب و جويى فتنه براى است انحراف هايشاندل در كه كسانى اما]. پذيرند تأويل
 در داران ريشـه  و خـدا  جـز  را تـأويلش  كـه   آن بـا  كننـد،  مى پيروى آن متشابه از] خود، دلخواه
  ).1415 فوالدوند،) (7: عمران آل ( »داند نمى كسى دانش

 كـه  اسـت  ايـن  از ناشـي  اصلي مسئله و دارد وجود نظرهاييفاختال فوق، آيه تفسير در
اِســُخوَن « عبــارت در »واو« ــِم  ِفــي َوالرَّ  اســت؟ اســتينافيه واو كــه  ايــن يــا اســت عاطفــه واو ،»اْلِعْل
 نظـر  آمـد،  خواهـد  ادامـه  در كـه  روايـاتي  بنـابر ). 442ــ 440ص ،2ج ،1374 شـيرازي،  مكارم(

 در. داننـد  مـي  را قرآن آيات تأويل علم در راسخان و است »عاطفه واو« كه است اين برگزيده
 بـه  مراجعـه  قـرآن  متشـابه  آيـات  تأويـل  حـداقل  يا قرآن آيات تفسير براي آيه، اين طبق نتيجه

  1.دارد ضرورت روايات
 صـراحت  بـه  روايات، آن از يكي در. است شده صادر آيه اين تفسير در فراواني روايات

 و تـأويالت  از آگـاهي  بـراي  شـيعيان  و هسـتند  علـم  در سخانرا معصومان كه است شده بيان
 در كـه چنـان . بپذيرنـد  را قـرآن  تفسـير  در سخنانشـان  و كننـد  رجـوع  آنان به بايد قرآن تفسير
: انـد  فرمـوده  مـذكور  آيـه  تفسـير  مورد در] صادق  امام يا[ باقر   امام السند، صحيح و معتبر روايتي

 معـاني  و فرمـوده  نـازل  قرآن آيات از را چه  آن همه خداوند. است علم در راسخ بهترين پيامبر«
 او بـر  نياموخـت  او بـه  را تأويلش خدا كه را چيزى است، آموخته او به را قرآن باطني و ظاهري
 داننـد  نمـي  را آن تأويـل  كه كسانى و دانند مي را آن تمام هم وى از پس اوصياي و نفرمود نازل

 از چيـزى )] همـان ( ائمه يعني[ عالمانشان هرگاه ،)]435ص ،2ج ،1404 مجلسي،( شيعيان يعني[
: است فرموده و پذيرفته را ايشان خدا چه  چنان ،]پذيرند مي و آورند مى ايمان[ بفرمايند علم روى

 و محكم و عام و خاص قرآن و »ماست پروردگار جانب از قرآن همه آورديم، ايمان گويند مي«
  ).213ص ،1ج ،1407 كليني،( »دانند مي را همه علم در راسخان و دارد منسوخ و ناسخ و متشابه

                                                                                                                   
وگرنه حداقل شامل تأویل آیات  ،شود از تأویل گرفته شود، این آیه شامل تفسیر تمام آیات می  . اگر معنای تفسیر اعم١

  گردد. متشابه می
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    اختالفات حل يبرا آنان سخنان و معصومان به ارجاع. 4-1-3
 از( امـور  تمـامي  در دهد مي دستور ايمان اهل به متعال خداوند كريم،  قرآن از اي آيه در

 هـا  بـدان  اختالفاتشـان  حـل  بـراي  و كننـد  اطاعـت  االمر اولي و پيامبر از) قرآن تفسير در جمله
 از. گـردد  مي نيز حاضر عصر هاي انسان شامل و است عام خطاب اين). 59: نساء( كنند مراجعه
 بنـابراين، . اسـت  قـرآن  آيات تفسير به مربوط مسائل علما، و مفسران اختالفات از يكي طرفي،
 حاضر، عصر در ازير شود، گيري بهره معصومان سخنان از بايد قرآن آيات صحيح تفسير براي
 از گيـري  بهـره  اختالفـات،  حـل  بـراي  معصـومان  به مراجعه راه تنها و هستند غائب زمان امام

  .است روايات
ا«: است فرموده متعال خداوند یھُّ

َ
ِذیَن  َیأ ِطیُعواْ  َءاَمُنواْ  الَّ

َ
هَ  أ ِطیُعـواْ  َو  اللَّ

َ
ُسـوَل  أ ْولـِی  َو  الرَّ

ُ
ْمـرِ  أ

َ
 اْأل

وهُ  شیٍء  فِی  ُتْم َتَناَزْع  َفِإن   ِمنکُم  هِ  ِإلَی  َفُردُّ ُسولِ  َو  اللَّ هِ  ُتْؤِمُنوَن  ُکنُتْم  ِإن الرَّ  َخیـٌر  ذِلَك   االِخرِ  اْلَیْوِم  َو  ِباللَّ
ْحَسُن  َو 
َ
یالً  أ ِو

ْ
 خودتـان  امـر  صـاحبان  و پيـامبر  از] نيـز [ و كنيد اطاعت خدا از! ايمان اهل اى ؛َتأ

 ارجـاع  پيامبر و خدا به را آن داشتيد، نزاع چيزى ارهدرب اگر و كنيد اطاعت] هستند امامان كه[
 عاقبت، نظر از و بهتر شما براى]  دادن ارجاع[ اين داريد؛ ايمان قيامت روز و خدا به اگر دهيد،
  ).همان( »است نيكوتر

 ،بـاقر  امـام  كـالم  طبـق  آيـه  ايـن  تفسـير  كافي، كتاب از معتبر و السندصحيح روايتي در
  :فرمايند مي باقر امام كه چنان ردد؛گ مي آشكار و واضح

 پيـامبر  از] نيز[ و كنيد اطاعت خدا از! ايمان اهل اى«: است فرموده 1مردم به خطاب خداوند«
 را ائمـه  مـا  فقـط ] االمـر  اولـي  عبـارت  از[ خداوند. »كنيد اطاعت خودتان امر صاحبان از همچنين و

 امر ما اطاعت به قيامت روز تا را مؤمنان همه دخداون] هستيم امر واليان ما فقط و[ است، كرده قصد
 و خـدا  بـه  را آن ترسـيديد،  امـرى  درباره اختالف و نزاع از چون:] فرمايد مي خداوند زيرا[ فرموده
  ).276ص ،1ج ،1407 كليني،( دهيد ارجاع] هستند ائمه همان كه[ امر واليان و رسول

  اتيروا از يريگ بهره به قرآن حيصح فهم بودن  مشروط. 2-3
 هـر  بـر  شـروط  آن رعايـت  كـه  است خاصي قواعد و شرايط داراي قرآن صحيح تفسير

                                                                                                                   
  گردد. تمام عصرها می مردم م است، بنابراین شاملاین خطاب عا. ١
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 شـروط  آن از يكـي  برسـد؛  معصـومان  تأييـد  مـورد  و صحيح تفسيري به تا است الزم مفسري
  .  است روايات از گيري بهره تفسير،

 همـان  اًدقيقـ  شـيعيان  اول، گونـه  در. است گونه دو قرآن تفسير در روايات از گيري بهره
 روايـي  تفسـيرِ  كتـب . كننـد  مـي  نقل اند، كرده ارائه را قرآن از اي آيه از معصومان كه تفسيري

 تفسـيري  روايـات  بحرانـي   مرحـوم  و است نمونه اين از ،تفسيرالقرآن في  البرهان مانند محض؛ِ 
 بـه  اتروايـ  تمـام  از گيـري  بهـره  بـا  ديگـر،  گونه در اما است؛ كرده آوري جمع را آيه هر ذيل
 قـرآن  از اي آيـه  تفسـير  در روايتـي  اسـت،  ممكن كهچنان. شود مي پرداخته قرآن آيات تفسير
 فقـط  معتقدنـد  كـه  كسـاني  1.نگـردد  محسوب تفسيري روايت روايت، آن اما شود؛ واقع مفيد

 تفسـيري  روايـات  در كـه  مطـالبي  عين فقط و دارند كارايي قرآن تفسير در اول، گونه روايات
 معصومان غير توسط قرآن تفسير جواز عدم به قائل است، قرآن صحيح تفسير ست،ا شده بيان

 روايات در شده بيان مطالب از فراتر تفسير، در روايات كارايي برگزيده، نظر طبق ولي. هستند
 كـه  شـود  اسـتنباط  مبنـايي  يا قاعده روايات، از گيري بهره با است ممكن حتي و است تفسيري

  2.باشد مفيد نيفراوا آيات تفسير در
 داللـت  روايـات  از گيـري  بهـره  بـه  قـرآن  صحيح فهم بودن مشروط بر متعددي روايات

 منصـوربن  نـام  بـه  صادق امام اصحاب از يكي السند، صحيح و معتبر روايتي در جمله از دارد؛
 و كنـد  مـي  نقـل  را سـنت  اهـل  مـردم  از برخي با خود مباحثه جريان حضرت، محضر در حازم 

 خلقـش  بـر  خـدا  حجـت  درگذشـت،  خـدا   رسـول  كه  زماني: گفتم سنت اهل به من: گويد مي
 و مـذهب  تفويضـى  و سـنى  كـه  ديـدم  و كـردم  نظر قرآن در من: گفتم. قرآن: گفتند كيست؟

 قـرآن  بـه  مجادلـه،  در ديگـران  بـر  غلبـه  و مباحثـه  براى ندارد، ايمان قرآن به كه زنديقى حتي
 پـس، . دهنـد  مـي  تطبيـق  خـود  مطلـوب  بـر  اشتباه تفسيري اب را قرآن آيات و كنند مي استدالل
 كنـد،  تفسـير  حقيقـت  و واقـع  طبـق  را آن كـه  سرپرسـتى  و قيم بدون قرآن كه است مشخص

                                                                                                                   
مراجعه شود » ایی به روایتی دیگرتفسیر رو «عنوان  مسعودی باگونه روایات، به مقاله استاد  اینهایی از  . برای مشاهده نمونه١

 ).٢٨٠- ٢٧٨ص، ١٣٩١ (مسعودی،

شود،  که از روایات استنباط می گر قرآن در تفسیر،آیات و لزوم توجه به آیات دی  نزول واعدی مانند لزوم توجه به فضای. ق٢
  ).٢٩٢ـ٢٧٦، ص١٣٩٥کیا،  (عزیزی از این نمونه است
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 قـرآن   قـيم : گفتم ايشان به پس است؛ حق گويد قرآن به نسبت هرچه قيم، آن و نيست حجت
 هـم  حذيفـه  دانسـت،  يمـ  هـم  عمـر  دانسـت،  مـي  را قرآن مسعود ابن: گفتند سنت اهل كيست؟

 حـازم   منصـوربن  ادامـه  در. نه: گفتند دانستند؟ مي را قرآن تمام اشخاص اين: گفتم. دانست مي
 ايـن  از بعـد . دانسـت  مـي  را قرآن تمام على جز كسى بگويد كه نديدم را كسي من: گويد مي

 خـدا  رحمـت : فرمودند منصور به و كرده تأييد را مطالب اين تمام صادق امام منصور، سخنانِ
  1.باد تو نصيب

 اثبـات  حـديث  علـوم  در و كردنـد  تأييـد  را منصور سخنان صادق امام فوق، روايت در
 سـخنان  بـر  خـود  سـكوت  با تنهانه حضرت. است حجت معصوم، تقرير و تأييد كه است شده

 امـام،  ضـرورت  اثبـات  و سنت اهل با مناظره در او توانايي دليل  به بلكه گذاشتند؛ صحه منصور
 كـه  شـد  مشـخص  بيان اين با بنابراين،. شود الهي رحمت شامل منصور كه كردند دعا او براي
 قـرآن  آيـات  تمام باطني و ظاهري معانيِ و معارف همه از كه دارد مفسري و قيم به نياز قرآن،
 غيبـت  زمانـه  كـه  حاضر عصر در طرفي، از. هستند »ائمه« قيم، آن و باشد داشته كامل آگاهي

 بـراي  نتيجـه،  در. اسـت  روايات از گيري بهره ائمه، هاي آموزه كسب راه تنها است، عصر ماما
 از گيـري  بهـره  قرآنـي،  معـارف  تمام كامل فهم و قرآن آيات از صحيح تفسيري به يابي دست

  .دارد ضرورت روايات
 را شـامي  مـردي  بـا  منـاظره  دسـتور  حكـم   بـن  هشام به صادق امام ديگري، معتبر روايت در

] مـردم  حجـت [ خـدا   رسـول  از بعـد : پرسد مي شامي مرد از حكم  بن هشام مناظره بين در. دهند مي
 مـا  امـروز  اختالف رفع براى سنت و قرآن: گفت هشام. است سنت و قرآن: گفت شامى كيست؟
 مخالفتى براى و كرديم اختالف تو و من چرا پس: گفت هشام. آرى: گفت شامى است؟ سودمند

 مـرد  ادامـه  در. كـرد  سـكوت  و مانـد  عـاجز  پاسـخ  از شامى! آمدى؟ اينجا به شام از اريمد تو با كه
 بـر  الهي حجت امروز: گويد مي و پرسد مي هشام از را سؤاالت همين ،صادق امام پيشنهاد با شامي
 تـو  مقابـل  در كـه  شخصـى  همـين : گويد مي و كند مي اشاره صادق  امام به هشام كيست؟ مردمان
 شـخص  اين. گردند مي رهسپار سويش  به ديني معارف كسب براي جهان اطراف از و است نشسته

                                                                                                                   
ْبِن  .١ ٍم... َفَقاَل  َمْنُصوِر ًة ِإالَّ ِبَقیِّ وُن ُحجَّ

ُ
نَّ اْلُقْرآَن َالَیک

َ
هُ  َحاِزٍم َقاَل: َفَعَرْفُت أ   ).١٦٩ص، ١ج ،١٤٠٧(کلینی،  َرِحَمَك اللَّ
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 خبرهـاى  از را مـا  اسـت،  گرفتـه  دسـت بـه دست پدرانش از كه علمى ميراث با] صادق  امام يعني[
  ).172ص ،1ج ،1407 كليني،( سازد مي مطلع قرآن آيات تفسير و زمين و آسمان

 و كردنـد  تقريـر  و تأييد را هشام سخنان قبل روايت ندمان نيز فوق روايت در صادق  امام
 هشـام  از را پرسيد تو از هشام كه سؤاالتي همين كه گفتند شامي مرد به حديث، از عبارتي در

 و تحسين را هشام گويا بيان، اين با است؛ ديني معرفت و علم از سرشار او كه بفهمي تا بپرس،
  . كردند تأييد

 در كـه  اسـت  سـودمند  مسلمانان اختالفات تمام رفع براي آنقر زماني فوق، روايت طبق
 طبـق  را قرآنـي  عبـارات  مـذهبي  هـر  بـا  كـس  هر وگرنه شود، مراجعه ائمه به آن آيات تفسير

 اسـت،  معصـوم   امـام  غيبت زمانه در كه حاضر عصر در نتيجه، در. كند مي تفسير خود مطلوب
 ضـروري  مسـلمانان  اختالفـات  رفع و قرآن صحيح تفسير براي روايات به مراجعه و گيري بهره
  .است

. دارد داللـت  تفسيرقرآن براي روايات به مراجعه لزوم بر صراحت به نيز ديگري روايات
 اسـت  كـرده  نازل طوري را قرآن هايي، حكمت بر بنا خداوند كه شده بيان روايتي در جمله از
. كنند مراجعه آنان سخنان و هائم به باشند مجبور قرآن كامل و صحيح فهم براي مسلمانان كه

  :  اند فرموده اميرمؤمنان كه چنان
 از قسـمتى  مـورد  در. اسـت  كـرده  تقسـيم  دسـته  سـه  بـه  را قرآن در خود كالم خداوند«
 كسـاني  فقط را قرآن از ديگر قسمتى. دارند آن به ظاهري و نسبي آگاهي جاهل و عالم قرآن،
 خداونـد  كـه  كسـاني  همـان  تمييزنـد؛  قـدرت  و لطيف حسى و مصفا ذهنى داراي كه دانند مي
 آگـاهي  قـرآن  از قسـمت  اين از افراد، اين غير و است فرموده عطا صدرشان شرح اسالم براى
 خداوند. داند نمى علم در راسخان و او واليان و خدا جز كسي را قرآن از ديگر قسمتى. ندارند

 خـدا   رسول ميراث كه باطلى اهل هيچ ديگر تا كرد تقسيم قسم سه اين به را قرآن دليل اين به
 فهـم  بـراى  تـا  كنـد  مجبـور  را آنان اضطرار، و نشود مدعى است نموده غصب را كتاب علم و

  ).253ص ،1ج ،1403 طبرسي،( بند] ائمه يعني[ خدا اولياى نزد به] آن تفسير و[ قرآن مطالب
 بنـابراين، . است هائم به منحصر قرآن از قسمتي فهم كه شود مي برداشت فوق روايت از
 براين،  عالوه. كنند مراجعه آنان سخنان و ائمه به مجبورند قرآن از قسمتي فهم براي مسلمانان
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 در كـه  دارد، داللـت  معصومان به قرآن معاني تمام فهم بودن منحصر مبناي بر مذكور روايت
  .شود مي پرداخته نيز مبنا اين  به مقاله انتهاي

 بـراي  تنهـايي به قرآن كه اند كرده بيان صراحت به باقر  امام نيز، ديگري معتبر روايت در
 معصـومان  سـاير  و اميرمؤمنـان  مفسـر  آن و دارد مفسـر  و تفسـير  بـه  نيـاز  و نيست كافي مردم

 روايـات  از گيـري  بهـره  به قرآن صحيح فهم بودن مشروط مبناي بر نيز روايت آن كه 1هستند؛
  .  دارد داللت

 قـرآن  آيـات  تمـام  كه بگويد و كند اشكال مدعا بر فوق، روايات لاستدال به كسي اگر
 نرسـيده  مـا  دسـت  به قرآن آيات از برخي از معصومان تفسير يا است  نشده تفسير ائمه توسط
 تفسـير  چگونـه  نيسـت،  دسترس در تفسيري روايت آنها ذيل كه آياتي از دسته آن حال است،
 تفسـير  در روايات كارايي شد، گفته قبالً كه گونه همان اوالً،: شود مي گفته پاسخ در شود؟ مي

 از بايـد  كـه  اسـت  اين مبنا اين مدعاي ثانياً،. است تفسيري روايات از گيري بهره از فراتر قرآن
 آيـات  از صـحيح  و كامـل  و جامع تفسيري به تا برد بهره روايات ساير و تفسيري روايات تمام
 ذيـل  تفسيري روايات بايد ابتدا آيات، از صحيح تفسيري به رسيدن براي بنابراين،. رسيد قرآن
 پرداختـه  آيـه  آن تفسـير  بـه  روايـات،  ساير و آنها از گيري بهره با سپس، و شود مالحظه آيات
 روايـات  از گيـري  بهره با نبود، دسترس در تفسيري روايت قرآن از اي آيه ذيل اگر حال،. شود

 آن تفسـير  در كـه  كننـد  مي بيان را كلي قاعده يا تندهس آيه آن با مرتبط اي گونه به كه ديگري
  . است پذير امكان و ميسر آيه آن صحيح تفسير به رسيدن است، مؤثر آيه

 ديــدگاه بــا قــرآن تفســيرِ در روايـات  از گيــري بهــره لــزوم مبنـاي  كــه شــود توجــه البتـه 
 بـراي  معتبـر  منبـع  تنهـا  حـديث  بسـندگي،  حـديث  ديدگاه طبق. است متفاوت بسندگي حديث
 از گيــري بهــره لــزوم مبنــاي در ولــي). 241و99ص ،1426 اســترآبادي،( اســت ِقــرآن  تفســير

 بـراي  و دارنـد  كارايي قرآن تفسيرِ در نيز عقل و قرآن مانند منابعي حديث، بر عالوه روايات،

                                                                                                                   
ِفیِھُم اْلُقْرآُن َقاَل [ال. ١

ْ
َرُه َرُسوُل   ] َبَلیَقاَل [أبوجعفر  سائل] َو َماَیک رًا َقاَل َو َماَفسَّ هِ  ِإْن َوَجُدوا َلُه ُمَفسِّ َرُه ِلَرُجٍل َواِحٍد َو  اللَّ َقاَل َبَلی َقْد َفسَّ

ُجِل َو ُهَو َعِليُّ َن َذِلَك الرَّ
ْ
ِة َشأ مَّ

ُ
َر ِلْأل ِبي ْبُن  َفسَّ

َ
  ).٢٥٠ص، ١، ج١٤٠٧(کلینی،  َطاِلٍب  أ
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 عقـل  و روايـات  و قـرآن  منبع سه هر از گيري بهره قرآن، از كامل و صحيح تفسيري به رسيدن
  .رددا ضرورت

  قرآن يكل مطالب ليتفص و نيد اتيجزئ فهم يبرا اتيروا به مراجعه لزوم. 3-3
 به مراجعه قرآن، كلي مطالب تفسير و تفصيل  به بردن پي جهت و دين جزئيات فهم براي

 دادن زكـات  و خوانـدن  نماز به كلي صورت  به قرآن در مثال، عنوان   به. دارد ضرورت روايات
 ايـن  و نشـده  بيـان  دادن زكـات  و خوانـدن  نمـاز  چگـونگي  و نماز كعاتر تعداد اما شده؛ امر

 و آن مصـاديق  تبيـين  و قرآن آيات تفسير براي نتيجه، در. است شده تبيين روايات در جزئيات
 مراجعـه  حضـرت،  آن معصـوم  جانشـينان  و نبـوي  بيـان   بـه  بايد قرآن، مجمالت تبيين و تفصيل
 امـام  اسـت،  شـده  نقل كافي كتاب در صحيح، سند شش اب كه معتبر روايتي در كهچنان. كرد

  :فرمايند مي صادق
 شـد،  نـازل  پيـامبر  بـر ] نمـاز  خوانـدن  بـه  دسـتور  و[ نمـاز   آيـه  كه بگو مردم به] ابوبصير اي[«
 و اسـت  نشـده  تبيين آن بودن ركعتى چهار و ركعتى  سه و نماز ركعات تعداد قرآن در كه درحالي
 آيـه  همچنـين،  و كـرد  بيان] را خواندن نماز چگونگي و نماز ركعات تعداد[ مردم براى خود پيامبر
 كـه  اسـت   نشـده  بيـان  قرآن در كه درحالي شد، نازل پيامبر بر] زكات پرداخت به دستور و[ زكات
 و. داد شـرح  مـردم  بـراى  را آن خـود  پيـامبر  و اسـت  درهم يك درهم، چهل هر از زكات، مقدار

 طـواف  دور هفـت  كـه  نگفت مردم به قرآن در خداوند كه درحالي ،شد نازل حج به امر همچنين،
  ).286ص ،1ج ،1407 كليني،( »داد توضيح مردم براي را ها  اين پيامبر و كنيد

 بـر  را، قـرآن  كلي خطوط حدود و خصوصيات جزئيات، تبيين نيز آملي جوادي اهللا آيت
  ).74ص ،1ج ،1388 آملي، جوادي( است دانسته ائمه و اكرم  رسول عهده

  معصومان به قرآن، يمعان تمام فهم. بودن منحصر 4-3
. اسـت  نـاقص  قـرآن  از ائمه فهم به نسبت جهاتي از قرآن، از غيرمعصوم هاي انسان فهم

 و فراگرفتـه  را قـرآن  تفسـير  بـراي  الزم مقـدمات  هرچنـد  غيرمعصوم، هاي انسان ديگر،  بياني   به
 هـم  بـاز  يابنـد، دسـت  قـرآن  معاني از قسمتي  به و باشند گرفته  كار به نيز را معتبر تفسيري قواعد
 را قرآنــي بــاطني معــارف تمــام و معــاني همــه انــد، فهميــده را قــرآن معصــومان كــه چنــان آن
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 كـس  هـيچ  پيـامبر،  اوصـياي  از غيـر : «انـد  فرمـوده  بـاقر  امـام  معتبـر  حديثي در زيرا فهمند، نمي
   1.»اوست نزد قرآن باطني و ريظاه معاني تمام كه كند ادعا تواند نمي

 ايـن  در »اوصـيا « از مـراد  كـه  انـد  كـرده  بيـان  روايت اين شرح در كافي، كتاب شارحان
 عبـارت  در محتمـل  معـاني  از يكـي  بيان در مجلسي عالمه كهچنان. هستند امامان فقط روايت،

 ائمـه  جز سك هيچ كه است قرآن دروني و مخفي معاني قرآن، باطن از مراد«: است گفته فوق
ْوِصـَیاِء  َغْیـُر « عبارت شرح در مازندراني مالصالح همچنين، 2.»داند نمي را باطني معاني آن

َ
 »اْأل

 رتبـه  اين مردم بقية ولي هستند، پيامبر جانشيني مقام و برتري  رتبه داراي اوصيا: «است فرموده
  ).361ص ،5ج ،1382 مازندراني،...» (امام زيرا ندارد، را مقام و

 ائمـه  بـه  قـرآن  بـاطني  و ظـاهري  معـارف  تمـام  بـودن  منحصر فوق، روايت از براين،بنا
 توضـيحي   هـيچ  بـه  نيـاز  كه است حدي  به مطلوب، در عبارت اين صراحت و شود مي برداشت
  .دارد ضرورت روايات از گيري بهره قرآن، كامل و صحيح فهم براي نتيجه، در. نيست

 و كـرده  مطـرح  را اي اليه تفصيل ديدگاه سنت، به تفسير نياز مورد در محققان از برخي
 جزئيات، تفصيل از آگاهي براي اي، آيه تفصيل ديدگاه طبق هرچند كه  بيان  بدين اند؛ پذيرفته
 رسـيدن  بـراي  اسـت؛  نيـاز  روايات به معاد و برزخ احكام، قرآني، قصص مانند آيات از برخي

 اسـت  نيـاز  معصـومان  ارشـادات  و روايـات  از گيـري  بهره به نيز آيات ديگر عميق هاي اليه به
  ).    90ص ،1ج ،1395 مسعودي،(

  يريگ جهينت
 در زيـرا . است متفاوت بسندگي قرآن ديدگاه با احاديث از قرآن تفسير نيازي بي ديدگاه

 طبـق . نيسـت  ضـروري  هرچنـد  اسـت،  جايز قرآن تفسير در روايات از گيريبهره ديدگاه اين
 از گيـري  بهـره  هماننـد  روايـات،  از گيـري  بهـره  ،»تفسـير  در حـديث  و قرآن همراهي ديدگاه«

 و آيـات  بـا  تفسـير  در حـديث  و قـرآن  همراهـي  ديـدگاه  رسد مي نظر   به. دارد ضرورت قرآن،

                                                                                                                   
ْوِصَیاِء . ١

َ
ِه َظاِهِرِه َو َباِطِنِه َغْیُر اْأل نَّ ِعْنَدُه َجِمیَع اْلُقْرآِن ُکلِّ

َ
ِعيَ أ ْن َیدَّ

َ
َحٌد أ

َ
 ).٢٢٨ص، ١، ج١٤٠٧(کلینی، .َما َیْسَتِطیُع أ

  ).٣٢ص، ٣ج، ١٤٠٤(مجلسی،  و [المراد] بالباطن المعاني الکامنة التي الیعلمھا إال األئمة. ٢
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 آيـات  زيرا دارد؛ ترجيح احاديث از قرآن تفسير نيازي بي ديدگاه بر و است سازگارتر روايات
 راسـخان  از گيـري  بهـره  لزوم ،معصومان به قرآن تبيين امرِ تفويض بر متعددي معتبر روايات و
 مفسـران،  بـين  نظرهـاي  اختالف و تفسير در معصومان علمي مرجعيت قرآن، تفسير در علم در

 فهـم  بـراي  روايـات  بـه  مراجعه لزوم روايات، از گيري بهره به قرآن صحيح فهم بودن مشروط
 بـاطني  و ظـاهري  معـاني  تمـام  فهـم  بـودن  منحصر و قرآن كلي مطالب تفصيل و دين جزئيات
 بـراي  هسـتند،  غائـب  زمـان  امام كه حاضر عصر در طرفي، از. دارد داللت معصومان به قرآن
 نتيجـه،  در. اسـت  معتبـر  روايـات  از گيـري بهره معصومان، از گيريبهره راه تنها هاانسان غالب
 بـه  رسـيدن  بـراي  و تاسـ  ضروري قرآن تفسير در روايات از گيري بهره روايات و آيات طبق

 و معتبـر  روايـات  قـرآن،  ماننـد  معتبر منابع تمام از گيريبهره قرآن، از كامل و صحيح تفسيري
  .دارد ضرورت عقل

   



  ١٠ یاپی، شماره پ١٣٩٨و زمستان  زییدوم، پا ۀسال پنجم، شمار   -  تفسیرتطبیقی های دوفصلنامه پژوهش    |   ٢٧٢
 

 

  منابع
 میکر قرآن

 ق.١٤٢٠ الرسالة،  مؤسسة: روتیب دوم،  چاپ، مسند احمد ،حنبل  احمدبن .١

دوم، چـاپ  ، ئد المدنیـة و بذیلـه الشـواهد المکیـةالفوا ی،عاملیموسو  نیدنورالدیس و نیمحمدام ،یاسترآباد .٢
 ق. ١٤٢٦)، نیمدرس (جامعه یقم: دفتر انتشارات اسالم

 ش. ١٣٨٨قم: اسراء،  هشتم،  چاپ ی،اسالم یعل قیتحق ،میتسن، عبدالله ،یآملیجواد .٣

 ق.١٤١٢ ،یالرض فیقم: الشر  ،إرشادالقلوب إلی الصواب ،محمد  بن حسن ،یلمید  .٤

 ق.١٤٢٨ ،الصادق  االمام مؤسسة: قم پنجم،  چاپ، حکامهأ و ثیالحدصولأ ،جعفر ،یسبحان .٥

ــدبن صــدوق، .٦ ــ   محم ــن یعل ــبابو   ب ــان ،هی ــار یمع ــتحق ،األخب ــ قی ــر یعل ــار اکب ــارات  ی،غف ــم: دفترانتش  یاســالم ق
 ق.١٤٠٣)، نیمدرس (جامعه 

 .ش١٣٨٨ کتاب،  بوستان: قم سوم، چاپ  ،قرآن در اسالم ،نیدمحمدحسیس طباطبائی، .٧

 (جامعـه یاسالمقم: دفترانتشارات  پنجم،  چاپ ،القرآن ریتفس یف زانیالم_______________________،  .٨
 ق.١٤١٧)، نیمدرس

 ق. ١٤٠٣ ،یمرتض نشر: مشهد، خرسان محمدباقر قیتحق، اللجاج  أهل علی اإلحتجاج ی،عل  احمدبن ،یطبرس .٩

 ق.١٤٠٦دارالمعرفه، : روتیب ،القرآن ریتفس یف انیالب، حسن  بن فضل ،یطبرس .١٠

 ق.١٤١٤قم: دارالثقافة،  ،یاألمال، الحسن  محمدبن ،یطوس .١١

 .تا یب ،یالعربالتراثاءی: دارإحروتیب ی،عامل ریقص احمد قیتحق، القرآن ریتفس یف انیالتب____________________،  .١٢

 ش.١٣٩٥ ،)ره(ینیخم  امام یو پژوهش یقم: مؤسسه آموزش ،قرآن ریتفس در ثیحد نقشی، عل  غالم ا،یک یزیعز  .١٣

 ش.١٣٩٣ ،یاسالم  شهیتهران: پژوهشگاه فرهنگ و اند ،ییروا ریتفس یمبان ،محمد ،یبدیفاکرم .١٤

 ق.١٤١٥ م،یالکر   تهران: دارالقرآن ،قرآن  ترجمه ی،محمدمهد فوالدوند، .١٥

 . تا یب للمطبوعات، یاألعلم مؤسسة: روتیب ،ةالموّد  عینابی ،میابراه  بن مانیسل ،یقندوز .١٦

ــیکل .١٧ ــدبن ،ین ــوبی  محم ــاف ،عق ــتحق ،یالک ــ قی ــر یعل ــا اکب ــد و یرغف ــد محم ــاپ ؛یآخون ــارم،  چ ــران چه : ته
 ق.١٤٠٧ ة،یاإلسالم  دارالکتب

 ق.١٣٨٢ ة،یاإلسالمتهران: المکتبة  ؛یابوالحسن شعران قیتحق ؛،الکاف  شرح، احمد  بن محمدصالح ،یمازندران .١٨

 دوم،  چـاپی، محالتـ  یهاشـم رسـول قیـتحق، الرسـول آل أخبار  شرح في العقول مرآة ،محمدباقر ،یمجلس .١٩
 ق.١٤٠٤ ة،یاإلسالم دارالکتب: تهران

 ش.١٣٩٥ ث،یدارالحد: قم، جامع ییروا ریتفسی، عبدالهاد ،یمسعود .٢٠

 ش.١٣٩١ ث،یدارالحد: قم دوم، چاپ  ،ثیحد پرتو در_________________،  .٢١

 ش.١٣٧٤ ة،یسالماإل   دارالکتب: تهران، نمونه ریتفس ،ناصر ،یرازیش مکارم .٢٢

 ش.١٣٩٠قم،   قم: دانشگاه دوم،چاپ  ،قرآن ریتفس یمبان ،درضایس مؤدب، .٢٣
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