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  دهکیچ

مـرآة األنـوار  ریدر مقدمه تفسـ یاست که محدث فتون یاز موضوعات» معصومانغیر یقرآن برا ریامکان تفس«

اهل علم به قرآن را منحصر در ، متعدد اتیاو با استناد به روا. آن برآمده اِت یروامیان  بدان پرداخته و در صدد جمع

نمـی و ظاهر قرآن را لیتنزاکثر ، خدا تیو عنا شانیا رشادبدون ا، آن بزرگوارانغیر که دکنمی دانسته و ادعا بیت

که عموم مؤمنـان را بـه قـرآن و  یاتیو روا اتیآ یبا ذکر برخ، در گام بعد یو. و باطن آن را لیتا چه رسد تأو فهمند

که  یکسان یبرا راقرآن  لیو تأو ریتفساند، قرآن بوده لیکه عالم به تأوای تأمل در آن فرا خوانده و با اشاره به صحابه

مقاله پـس  نیا. نددامی ممکن، استنتاج کنند شانیرا از سخنان ا یریکنند و اصول و قواعد تفس یگردشا نزد ائمه

مـورد  اتیو با استفاده از روا دکنمی لیاول او را نقد و تکم یادعا، در گام نخست، یمحدث فتون کردیرو نییاز تب

را در  تریجامع نییو تب گرداند یاز قرآن را هم به آن بزرگواران برم ائمه نیلففهم اندِک مخا یحت، خود او رشیپذ

م اصول تفس« کیبر محور تفک، و در گام بعد ددهمی مربوطه ارائه اتیجمع روا  از» اهـل بیـت اتیروا یریتعلّ

م باطن« ر نیابودن و با اثبات ذومراتب» شانیو کسب نور از ا اهل بیتنزد  یتعلّ م و تنوّ بـر  یلـیو تکم نقـد، تعلّ

  .دارد شاگردان ائمه یقرآن برا ریدر اثبات امکان تفس ینحوه استدالل فتون

؛ یفتـون؛ قـرآن در معصـومان ریانحصـار تفسـ؛ معصـومانغیر یقـرآن بـرا ریامکـان تفسـی: دیلکواژگان 

   .األسراراةکمرآةاألنوار و مش
                                                   

* Email: h67mahmudi@gmail.com (نویسنده مسئول) 
** Email: aliahmadnaseh@yahoo.com 

*** Email: ma.tajari@yahoo.com 
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  مقدمه

؟ راه به فعلیت رساندن آن چیسـتظرفیت ما برای فهم و تفسیر آیات قرآن کریم چقدر است و 

، ی که به مباحـث تفسـیری ورود پیـدا کـردههرکسبرای ، اهمیت این سؤال و ضرورت پاسخ به آن

مجموعه روایاتی است که علم به قرآن را منحصـر در ، یک سوی مسئله، در نگاه اول. روشن است

معـانی قـرآن بودن وشـنآیات و روایاتی است که از ر، در سوی دیگرو  دکنمی معرفی اهل بیت

ای طیـف گسـترده، این دومیان  در جمع. ندخوامی ید و ما را به تدبر و تأمل در آن فراگومی سخن

 بـه آنـان نسـبت داده» عدم حجیت ظواهر قرآن« از اخباریانی که قول به، دگیرمی از نظرات شکل

انی که فهم و تفسیر قرآن را در ممکـن دانسـته و چـهشود، می  هایبسـا بـه اسـتظهار الیـه تا مفسرّ

  .ندکنمی اندازیباطنی آن نیز دست

عنـوانی اسـت کـه » مکتب روایـی محـض«، و مکاتب تفسیریها روشبهدر تألیفات مربوط 

قـول ، حتی گاهی). ٢٧٢ـ٢٧١: ١٣٨١، بابایی( رودمی کاربهبرای معرفی منهج تفسیری اخباریان 

که ایشان شرط فهـم  شودمی گروه نسبت داده شده و گفتهنیز به این » عدم حجیت ظواهر قرآن« به

؛ ٨٩: ١٣٨١، مهـرعلـوی ر.ک:( ننـددامی ظاهر آیات قرآن را وجـود روایـت خـاص در ذیـل آن

ایـن اتهـام را از اخباریـان دفـع کننـد و انـد البته برخی محققان سعی کرده). ٧٧: ١٣٧٧، طاهری

، به هر حال). ٨٩: ١٣٧٩، معرفت( مینه ارائه دهندرویکرد ایشان و اصولیان در این زمیان  تقریبی

در سـخنان » معصومانغیر امکان تفسیر قرآن برای« عدم وجود یک بیان روشن در باب چگونگی

د از توانـ، میروایی از سوی ایشـان ـ نشدن یک تفسیر اجتهادی بزرگان اخباری و همچنین تألیف

  .عوامل تقویت این نسبت در اذهان باشد

ئله، رویکرد محدث فتونی در تفسیر مرآة األنوار و مشکوة األسرار بسیار قابـل در این مس

تری را از کنه مدعای اخباریان به دست دهد. او که کمیت و تواند درک دقیقتوجه است و می

آورد، هـم علـم کیفیت استفاده اش از روایات، مرام و مسلک عالمان اخباری را به ذهن مـی

کند و هم راه ورود ما حتی به باطن آیه را ـ اگرچـه معرفی می بیتقرآن را منحصر در اهل 

داند. در این نوشتار بر آنیم که به قـدر مجـال، شـرح و روایت خاصی ذیل آن نباشد ـ باز می
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ث بزرگوار در مسئله داشته باشیم.   نقدی بر کالم این محدّ

  معرفی اجمالی محدث فتونی و کتاب مرآةاألنوار. ١

هجری و از شاگردان عالمـه مجلسـی  ١٢لی نباطی فتونی از علمای بزرگ قرن ابوالحسن عام

تعـابیری اسـت کـه » أفضل أهل عصره و أطـوهلم باعـًا« و» يني و أکمل الرّباننيأفقه املحّدث. «است

عالمه بحرالعلوم نیز این عالم ). ٥٤: ق١٤١٧، نوری( برده است کاربهمحدث نوری در وصف او 

، سـبحانی تبریـزی( دکنمی توصیف» أوانه الفقهاء يف ۀزمانه و قدو  يفنيس املحدثيرئ« بزرگوار را به

همین تفسیر مرآۀ االنوار است که محدث نـوری وی را بـدان ، ن اثر اوتریمهمشاید ). ٢٠تا]: [بی

  ).٥٥: ق١٤١٧، نوری( ندخوامی نظیربی» عمل مثلهيمل « معرفی کرده و مقدمه آن را با تعبیر

شود کـه سـعی کـرده روشـی فت فتونی تنها عالم اخباری مسلک محسوب میتوان گمی

مند در تفسیر باطنی قرآن کریم ارائه کند. او در مقدمه تفسیرش به این مهم پرداخته و با نظام

در باب تفسیر  تحقیقی گسترده در روایات، مبانی و اصولی را با محوریت والیت اهل بیت

باطنی قرآن تنظیم کرده است. متأسفانه عمر این عالم بزرگـوار بـه تکمیـل تفسـیرش کفـاف 

نداده؛ به جز مقدمه، تنها تفسیر سوره مبارکه فاتحة الکتاب و آیات ابتدایی سوره مبارکه بقـرة 

فسـیر، جای مانده که البته هنوز مجال چاپ آن فراهم نشده است. فقط مقدمـه ایـن تاز او به

همراه با مجموعه هشت جلدی تفسیر البرهان و با عنـوان مقدمـة تفسـیر البرهـان بـه چـاپ 

  1رسیده است.

فهم قرآن را منوط بـه وجـود  تنها، نهمسلک فتونی در عین قرار گرفتن در جرگه عالمان اخباری

و  اهـل بیـتبا تلمـذ در محضـر  توانمی بلکه مدعی است که، داندنمی روایت خاص ذیل آیه

حتی به باطن آیات قرآن کریم هم راه پیدا ، تتبع در آثار ایشان و استفاده از روایات عام آن بزرگواران

 او در فصل پنجم از مقاله اوِل مقدمه نخستش به این بحث پرداخته و جمـع قابـل تـوجهی را. کرد

                                                   
  . همان است که در توصیف البرهان در منابع خواهد آمدشناسی، مشخصات کتاباست که . روشن ١
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در بـاب حجیـت  شاید این خود گـواه بـر آن باشـد کـه آنچـه 1.دکنمی روایات این باب ارائهمیان 

، نگارنـده نظربـهبلکـه  ـ الاقل درمورد برخی از آنانشود، می ظواهر قرآن به اخباریان نسبت داده

  .نسبتی ناروا و ناشی از فهم نادرست از کنه مدعای ایشان است ـ  اکثر آنان درمورد

  تبیین رویکرد محدث فتونی. ٢

 نیاست. او در ا تیب نزد اهلانحصار علم باطن قرآن در فصل مذکور،  یفتون یسخن اصل

 ریو در مرحله پنجم، بحـث امکـان تفسـ کندیم میرا در چهار مرحله تنظ یاتیفصل، مجموعه روا

و  نیـیو ادلـه او را تب یبحـث فتـون ریمبحـث، سـ نیـ. در اکندیمعصوم را مطرح م ریغ یقرآن برا

  .خواهیم کرد لیتحل

  نبه تمام مراتب و معارف قرآ اهل بیتعلم . ٢ـ١

 قابـل تردیـدغیر را بـدیهی و» به تمام مراتب و معـارف قـرآن بیت علم اهل« محدث فتونی

که آنهـا ، او به برخی از روایات حاکِی این امر. دکنمی ند و روایات دالّ بر آن را متواتر معرفیدامی

بیانگر خصـوص اشاره کرده و روایات دیگری را نیز که ، را به مناسبت در فصول دیگر کتابش آورده

از دو کتـاب معتبـر کـافی و بصـائرالدرجات ، عمده این روایـات. دکنمی نقل، این مطلب هستند

لـذا ؛ روایات این باب بیش از آن است که شماره شود، یدگومی محدث فتونی کهچنانهم. هستند

تجمیـع  عالوه بـر. کندنمی را انکار کسی این علم ائمه، نظران شیعه مفسران و صاحبمیان  در

: ١ج، ق١٤٠٧، کلینی» (ْعَلُموَن ِعْلَمُه کلَّهيَو َأنَُّهْم  َمِع اْلُقْرآَن کلَُّه ِإلَّا اْلَأِئمَُّةْجيَباُب َأنَُّه َلْم «، خود او

، صـفار» (أنزل علـى رسـول اهللا يع القرآن الذياألئمة أن عندهم جبم باب يف«، در کافی) ٢٢٨

» هم الصالة و السالم من اسم اهللا األعظم و علم الکتـابياألئمة علباب مما عند « و) ١٩٣: ق١٤٠٤

                                                   
فصل . گیرددربرمی و مقاله نخست پنج فصل را شودمی مقدمه اول به سه مقاله تقسیم، تفسیر او سه مقدمه دارد. ١

  شود. می را شامل) مقدمه البرهان( از چاپ مرجع ٣٢تا  ٢٦صفحات ، مورد سخن
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ن أوتـوه و يأهل علم القـرآن و الـذ باب أم« طور در بصائرالدرجات و همین) ٢١٢: همان(
باب أن للقرآن ظهـرا و « و) ١٨٨: ٢٣ج، ق١٤٠٣، مجلسی» (اْلِعْلم) يِف املنذرون به و (الرَّاِسُخوَن

» مهميهم إال بتعلـريعلمه غيو ال  القرآن و أن علم ذلک کله عند األئمة ء يفيبطنا و أن علم کل ش

الجمله ابوابی هستند که بخش قابل توجهی از ایـن  فی، در بحار) ٧٨: ٨٩ج، ق١٤٠٣، مجلسی(

  اند.روایات را گرد آورده

  معصومانغیر از» علم تفسیر قرآن« نفی. ٢ـ٢

 برای تفسیر قرآن مورد بحث قـرار ائمهغیر قابلیتآن جایی است که ، نقطه اصلی آغاز بحث

هـیچ کـس بـه تمـام ، و اوصیاء حضـرت خدا رسولغیر از  تردید، بیدر وحله اول. دگیرمی

حـدیثی ، دکنمی احادیثی که محدث فتونی در این امر بدان اشاره . ازجملهعلوم قرآن واقف نیست

تواند ادعـا کنـد کـه تمـام [معـارف] نمی صیاکس جز او هیچ: «مایدفرمی است که از امام باقر

در ). ٢٢٨: ١ج، ق١٤٠٧، کلینـی( 1»در نزد اوست [و بـدان علـم دارد]، ظاهرش و باطنش، قرآن

به این انحصار نیز تصـریح و ، وارد شده» به تمام قرآن اهل بیتعلم « عمده روایاتی که در باب

در خود عنـوان اند، ای آن روایات تنظیم کردهدر ابوابی که بر، لذا برخی محدثینشود؛ می یا اشاره

  ).ی از آن در بند قبل گذشتهاینمونه( ندکنمی باب نیز این نکته را لحاظ

  :دنویسمی او. کمی فراتر از این است، اما تعبیر فتونی

تردیدی نیست که حتی برای درک بسیاری از موارد تفسیر ظاهر و تنزیـل ، ائمهدرمورد غیرو اما 

مگر اینکه راهنمایی ، تا چه رسد به باطن و تأویل آن، علمشان کوتاه است و فهمشان ناتوان، قرآن

م  ،یفتـون( شامل حالشان شود، عنایت و لطفی از خداوند رب العالمینو  و ارشادی از امامان عالِ

  .)٢٨ق: ١٤٢٧

 صـادقعبـارتی از کـالم امـام ، ن تعبیری که در این باب بدان اشـاره کـردهتریشاید سنگین

  :دکنمی الشرائع نقل خطاب به ابوحنیفه است که آن را از علل

                                                   
  ». اِءياْلَأْوِصريغ َع اْلُقْرآِن کلِِّه َظاِهِرِه َو َباِطِنِهيَأنَّ ِعْنَدُه َجِم يدَِّعيَأَحٌد َأْن  ُعيْسَتِطيَما . «١
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ْعِرُف النَّاِسَخ َو اْلَمْنُسوَخ؟ َقـاَل: يا َأَبا َحِني: َقاَل ِه َو َت ِرَفِت ْع ْعِرُف کَتاَب اللَِّه َحقَّ َم َفَة َت
َعْم. َقاَل َقِد ادََّعيا َأَبا َحِني: َن َجَعَل اللَُّه َذِلک ِإلَّا ِعْنَد َأْهِل اْلکَتاِب َلک َما يَت ِعْلمًا َويَفَة َل

ِزَل َعَليالَِّذ ْن ْعِرُف ِمـْن َنايِة َنِبيَلک َو َلا ُهَو ِإلَّا ِعْنَد اْلَخاصِّ ِمْن ُذرِّيِهْم َويَن ُأ  َما َأَراک َت
ِه ی و ناسخ ای ابوحنیفه! آیا کتاب خدا را آن طور که شایسته است میشناس: فرمود:َحْرفًا کَتاِب

عی شدی! وای دانی؟ گفت: آری. فرمود:و منسوخش را می ای ابوحنیفه! علم [بزرگی] را مدّ

بر تو، خدا آن را فقط نزد اهل کتاب قرار داده؛ یعنی کسانی که قرآن بر ایشان نـازل گشـته و 

؛ در نگاه من، تو حتی یک حرف هم از ای خاص از نسل پیامبر ماآن نیست مگر نزد عده

  .(همان) دانیب خدا نمیکتا

هم از لحاظ لفظ و هـم از ، دکنمی که فتونی آن را نّص در مراد خود معرفی، این عبارت پایانی

و همچنین ) ٩٠: ١٣٨٥، بابویهابن( در تحقیق موجود از علل الشرائع. لحاظ معنا قابل تأمل است

ایـن تعبیـر )، ٤٨: ق١٤٠٩، عـاملی حرّ ( و وسائل) ٢٩٣: ٢ج، ق١٤٠٣، مجلسی( در نقل بحار

». خداوند تو را وارث حتی یک حرف از کتابش هم قرار نداده: َحْرفًا کَتاِبِه َما َورََّثک اللَُّه ِمْن: «آمده

(کلینـی،  و کلینـی) ٤٤٤: ق١٤٠٦فـیض کاشـانی، ( ظاهراً تنها فیض کاشانی است که در وافـی

البتــه خــود او نیــز در ؛ را آورده» ْعــِرُفَمــا َأَراک َت« تعبیــر)، ٢٢: ق١٤١٥همـو،  ؛١ج ،ق١٤٠٧

از لحاظ معنا هم . دکنمی را نقل» َما َورََّثک اللَُّه« همان)، ٤٤: ١٣٧١فیض کاشانی، ( نوادراالخبار

بیشتر به جهت معنوی و » َما َورََّثک اللَُّه« شدت بیشتری دارد و» َما َأَراک َتْعِرُف: «شاید بتوان گفت

هر دو تعبیر بیانگر ضعف و نقص شدید کسی مثـل ، به هر حال. است درونی و باطنی قابل حمل

  .در فهم و تفسیر قرآن است) عنوان یک عالم و مفسر بزرگ عامهبه( ابوحنیفه

  معصومان از تفسیر قرآنغیر نهی. ٢ـ٣

د ، فتونی از تفسـیر خودسـرانه  اهـل بیـتنقصان در علم و ناتوانی در فهم را علت منع مؤکّ

در بعضـی . دکنمی نقل بارهدراینمعرفی کرده و روایات قابل توجهی را ) اخذ از ایشانبدون ( قرآن

د و در بعضی دیگـر نیـز گیرمی مذمت شده و مورد نهی قرار» تفسیر به رأی«، از تعابیر این روایات

روایات مورد استناد فتـونی در  شود. ازجملهمی شرط جواز تفسیر قرآن معرفی اهل بیتتعلم از 
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، کلینـی( اسـت کـه آن را از کـافی) مفسـر عامـه( خطـاب بـه قتـاده کالم امام بـاقر، ن بخشای

  :دکنمی نقل) ٣١١: ٨ج، ق١٤٠٧

و ای و [پیروانـت را هـم] هـالک کـردهای هالک گشته، یکنمی اگر قرآن را از نزد خودت تفسیر

  1.ای هالک کردهو ای هالک گشته، یگیر) میامثال خودت( طور اگر آن را از دیگران همین

اسـت  از امام صادقای نامه، که شاید صراحت بیشتری در مراد او داشته باشد، روایت دیگر

علم قرآن را منحصـر در ، حضرت در این نامهشود؛ می نقل) ٢٦٨: ق١٣٧١، برقی( که از محاسن

حکمـت ایـن ننـد و خوامی ایشان را بسـیار دور از آنغیر ند و فهم و درککنمی معرفی اهل بیت

  2.ندکنمی هستند ـ قلمداد ارجاع مردمان به باب و صراط الهی ـ که همان معصومان، امر را

  ارجاع به قرآن و امر به تدبر در آن و استنباط معانی عمیق آن. ٢ـ٤

معصـومان و نهـی غیر نفی علم قرآن از« و» انحصار علم قرآن در معصومان« بعد از اثبات

بعضـی از آیـات و  دراینجـافتـونی ؛ درسمی بت به طرح پرسش اصلی بحثنو، »آنان از تفسیر آن

ند و از امکـان فهـم خوامی د و به تأمل و تدبر در آن فرادهمی روایاتی را که عموم را به قرآن ارجاع

ممکن است گفتـه شـود کـه ایـن : «یدگومی متذکر شده و، معصومان حکایت داردغیر قرآن برای

اْلُقـْرآَن  َتَدبَُّروَنيَأ َفال «آیه ». ظاهر روایات منع از تفسیر در تناقض است با، دست آیات و روایات

                                                   
  ».  ِل َفَقْد َهَلکَت َو َأْهَلکَتَفَقْد َهَلکَت َو َأْهَلکَت َو ِإْن کْنَت َقْد َأَخْذَتُه ِمَن الرَِّجا ِتْلَقاِء َنْفِسک ِإْن کْنَت ِإنََّما َفسَّْرَت اْلُقْرآَن ِمْن. «١

ُهْم ُريْعِرُفوَنُه َفَأمَّا َغيَو  )ْؤِمُنوَن ِبِهي( َنيَو ُهُم الَِّذ )ْتُلوَنُه َحقَّ ِتالَوِتِهي( ِهْم َو ِلَقْوٍمِريْعَلُموَن ُدوَن َغيِإنََّما اْلُقْرآُن َأْمَثاٌل ِلَقْوٍم . «٢
ٌء ِبَأْبَعَد ِمْن ُقُلوِب الرَِّجاِل ِمـْن يَس َشيَل« رسول اهللا َأْبَعَدُه ِمْن َمَذاِهِب ُقُلوِبِهْم َو ِلَذِلک َقاَل  ِهْم َويَفَما َأَشدَّ ِإْشکاَلُه َعَل

ْنَتُهوا ِإَلى َباِبِه َو يَذِلک َأْن  يِتِه ِفيَو ِإنََّما َأَراَد اللَُّه ِبَتْعِم » اْلَخَلاِئُق َأْجَمُعوَن ِإلَّا َمْن َشاَء اللَُّهَريَذِلک َتَح ي اْلُقْرآِن َو ِفِريَتْفِس
ِه ِمـْن يْسَتْنِطُقوا َما اْحَتاُجوا ِإَلي َعْن َأْمِرِه َو َأْن َنيَقْوِلِه ِإَلى َطاَعِة اْلُقوَّاِم ِبکَتاِبِه َو النَّاِطِق يْنَتُهوا ِفيْعُبُدوُه َو يِصَراِطِه َو َأْن 

َفَأمَّـا  )ْسَتْنِبُطوَنُه ِمـْنُهْميَن ياْلَأْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذ يُأوِل َو َلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َو ِإىل( ُثمَّ َقاَل َذِلک َعْنُهْم َلا َعْن َأْنُفِسِهْم
ُدوَن َمـْن ِجيـکلُُّهْم ُوَلاَة اْلَأْمِر ِإْذ َلا  کوَن اْلَخْلُقيُم َأْن يْسَتِقيوَجُد َو َقْد َعِلْمَت َأنَُّه َلا يْعَلُم َذِلک َأَبدًا َو َلا يَس يُهْم َفَلُريَغ
ُصْصُهْم ِبَذِلک َفاْفَهْم َذِلک ِإْن ْخيِبِهْم َمْن َلْم  يْقَتِديُه َفَجَعَل اللَُّه اْلُوَلاةَ َخَواصَّ ِليَبلُِّغوَنُه َأْمَر اللَِّه َو َنْهيِه َو َلا َمْن يْأَتِمُرونَ َعَلي

َما ِسَواُه ِمَن اْلُأُموِر َو َلا يِعْلِمِه کاْشِتَراکِهْم ِف ي ِفَنيُمْشَتِرکريغ ک َفِإنَّ النَّاَسياک َو ِتَلاَوَة اْلُقْرآِن ِبَرْأيِإاک َو يَشاَء اللَُّه َو ِإ
 ». َجَعَلُه اللَُّه َله يِلِه ِإلَّا ِمْن َحدِِّه َو َباِبِه الَِّذيِه َو َلا َعَلى َتْأِويَن َعَليَقاِدِر
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در قـرآن تـدبر کنیـد و آیـاتش را بفهمیـد و در « و تعبیـر) ٢٤/ محمـد» (ُقُلـوٍب َأْقفاُلهـا َأْم َعلى

)، ٦٠: ق١٤٠٣، طبرسـی( در خطبـه غـدیر 1»محکماتش تأمل کنید و در پـی متشـابهش نرویـد

  .از مستندات او در این مقام است اینمونه

  روایاتمیان  وجه جمع. ٢ـ٥

م از اهل دو  ،یذومراتب خواندن معـارف قرآنـ مهیبه ضم تیبمنوط دانستن فهم قرآن به تعلّ

  .کندیو ادله ارجاع به قرآن ارائه م ریاز تفس یادله نه انیجمع م یبرا یاست که فتون یوجه

ر نزد . ٢ـ٥ـ١ م و تنوّ   )کالم فیض( و گشایش چشم قلب بیتاهل تعلّ

 ن توجیه در جمع این دو دسته دلیل را کـالم فـیض کاشـانی در تفسـیر صـافیتریفتونی کامل

. دکنـمی ــ نقـل» یکـی از محققـین« ند و همان را ـ البته بدون ذکر نام و با اکتفـا بـه تعبیـردامی

 اهل بیـتبر اسراری از  محتوای کالم فیض عبارت است از امکان گشایش چشم قلب و اطالع

بـا یـادآوری تعـابیری ، فیض در صافی؛ با خلوص انقیاد در برابر آن بزرگواران و تتبع در آثار ایشان

وجلّ اگر خداوند « روایی همچون برایش آن دو چشمی که در قلبش است ، خواهدای خیر بنده عزّ

بر حقیقت بصیرت تاختـه و آنـان بـه آنان  واسطهبهعلم « و 2»گشاید تا با آن دو به غیب بنگردمی را

را به آسانی یافتـه و بدانچـه جـاهالن از آن اند روح یقین رسیده و آنچه نازپروردگان دشوارش دیده

تر که روحش به جایگاه بلندمرتبـهاند ی همنشین دنیا گشتههایو با بدناند وحشت دارند انس گرفته

» تيـالب مّنا أهـل« که در روایات با عنـوان، یو با مثال زدن به جناب سلمان فارس 3»تعلق دارد
                                                   

 َلکْم َزَواِجَرُه َو َلا َنيَبياِتِه َو اْنُظُروا ِإَلى ُمْحکَماِتِه َو َلا َتتَِّبُعوا ُمَتَشاِبَهُه َفَو اللَِّه َلْن يَو اْفَهُموا آ َر النَّاِس َتَدبَُّروا اْلُقْرآَنَمَعاِش. «١
َمْوَلاُه َو  يَشاِئٌل ِبَعُضِدِه َو ُمْعِلُمکْم َأنَّ َمْن کْنُت َمْوَلاُه َفَهَذا َعِل َو يِدِه َو ُمْصِعُدُه ِإَليَأَنا آِخٌذ ِب يُه ِإلَّا الَِّذَريَوضُِّح َلکْم َتْفِسي

  ». ييَو َوِص يَأِخ  َطاِلٍب يَأِببنيُهَو َعِل
 َنـاِنيِبِهَما َأْمَر آِخَرِتِه َو َعْبِصُر ي َناِني َعٍني... َأَلا ِإنَّ ِلْلَعْبِد َأْرَبَعَة َأْع: «به نقل از توحید صدوق  روایتی از امام سجاد. ٢

َذِلک ريغ َب َو ِإَذا َأَراَديَفَأْبَصَر ِبِهَما اْلَع َقْلِبِه ي ِفِني اللََّتِنيَنيًا َفَتَح َلُه اْلَعريِبَعْبٍد َخ عّزوجّلاُه َفِإَذا َأَراَد اللَُّه يْبِصُر ِبِهَما َأْمَر ُدْني
  ). ٣٦٧: ق١٣٩٨، بابویه بنا( »ه ...يِبَما ِف َتَرک اْلَقْلَب

  است.  ة نقل شدهالبالغنهج ١٤٧در وصف علماء الهی که در حکمت   تعبیری از امیرمؤمنان. ٣



  67  تجريمحمدعلی ناصح و احمد علیمحمودي، امیر / ... ریدر باب امکان تفس یمحدث فتون کردیو نقد رو لیتحل

ـم از محضـر  اهل بیـتاستنباط غرائب و عجائب قرآنی را در سایه تلمذ نزد ، معرفی شده و تعلّ

امکان ورود به سـاحت ، پس در نگاه فتونی). ٣٦: ق١٤١٥، فیض کاشانی( نددامی ممکن، ایشان

مگر با انقیـاد در برابـر آن  شودنمی امر محققلیک این ، معصومان وجود داردغیر تفسیر قرآن برای

اصحابی چون جـابر جعفـی هسـتند کـه ، شاهد فتونی در این مقام. بزرگواران و تتبع در آثار ایشان

  1.روایاتی درباره علمشان به تأویل قرآن وارد شده است

  انی آنمی از مراتب معارف قرآن و فهم برخی شاگردان ائمهبودن ذومراتب. ٢ـ٥ـ٢

معصـومان غیر روایاتی است که فهم مراتبی از معارف عمیق قرآنـی را بـرای، یل دیگر فتونیدل

 مراتـب، به بیـان ایـن دو روایـتشود. می او دو روایت را در این باب متذکر. ندخوامی نیز ممکن

قابل فهم است و مراتب اعـالی آن انحصـار در حجـج الهـی ) غیر امام( انی قرآن برای خواّص می

کتـاب خداونـد : «نـدخوامی است کـه فتـونی آن را نقـل عامـه یکی روایتی از امام صادق. دارد

وجلّ  اشاره بـرای ، عبارت برای عوام است. حقایق؛ لطایف؛ اشاره؛ عبارت: بر چهار قسم است عزّ

دیگـری هـم تعبیـری از ). ٤١تـا]: ، [بیشـعیری( 2»لطایف برای اولیا و حقایق برای انبیا، خواص

  :است) ٢٥٣: ق١٤٠٣، طبرسی( در احتجاج امیر مؤمنان روایت مفصل

ای قـرار داده کـه همانا خداوند کالمش را بر سه بخش تقسیم فرموده؛ یک قسمش را گونـه

عالم و جاهل میفهمند. یک قسمش را فقط کسی میفهمد که ذهنش صاف و حّسش لطیـف 

ان را بـرای اسـالم خداونـد سـینه شـ«کس انی که و قوه جداسازی اش صحیح باشد، از آن

آنان که «یک قسمش را هم هیچ کس معرفت ندارد، مگر خدا و امینان خدا و ». وسعت داده

  3».رسوخ در علم دارند

                                                   
ِة يَل َهِذِه اْلآيْعِرُف َتْأِويَأنَُّه کاَن  ِعْلِمِه ِمْن َجاِبٌر َفَقاَل: َرِحَم اللَُّه َجاِبرًا َلَقْد َبَلَغ  َجْعَفٍرايب ُذکَر ِعْنَد ِشْمٍر َقاَلبنَعْن ُعَمَر. «١

 ). ٢٥: ق١٤٠٤، قمی» (الرَّْجَعَة يْعِني )َمعاٍد ک اْلُقْرآَن َلرادُّک ِإىليَفَرَض َعَل يِإنَّ الَِّذ(
و  اْلِإَشاَرُة ِلْلَخَواصِّو  َفاْلِعَباَرُة ِلْلَعَواِماْلِإَشاَرِة َو اللََّطاِئِف َو اْلَحَقاِئِق و  اَء: َعَلى اْلِعَباَرِةيَأْرَبَعِة َأْش َعَلى عّزوجّلکَتابُ اللَِّه . «٢

 ». اءياْلَحَقاِئُق ِلْلَأْنِبو  اِءياللََّطاِئُف ِلْلَأْوِل
ِإلَّا َمْن َصَفا ِذْهُنُه َو َلُطَف ِحسُُّه ْعِرُفُه يْعِرُفُه اْلَعاِلُم َو اْلَجاِهُل َو ِقْسمًا َلا يَفَجَعَل ِقْسمًا ِمْنُه  َثَلاَثَة َأْقَساٍم َقسََّم [الّلُه] کَلاَمُه. «٣

  ». )اْلِعْلم يَو الرَّاِسُخوَن ِف( ْعِرُفُه ِإلَّا اللَُّه َو ُأَمَناُؤُهيَو ِقْسمًا َلا  )َشَرَح اللَُّه َصْدَرُه ِلْلِإْسالِم ِممَّْن(ُزُه ييَو َصحَّ َتْم
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امام بـر شـمرده غیر آن فهمی که در این دو روایت برای خواِص ، روشن است که در نگاه فتونی

م از ، شده  لـذا او بـه ایـن نکتـه اشـاره؛ و انس با سخنان ایشان اسـت اهل بیتباز منوط به تعلّ

آن ، ایراد معنا و ابداع احتمالی کـرده، د که اگر در جایی از تفسیرش بدون وجود نّص خاصکنمی

بندی این روایات اختصـاص  ـ که مقدمه سومش به تجمیع و دسته اهل بیترا از روایات مطلق 

  .دارد ـ برگرفته است

شود: علم به قرآن، از ظاهر و د فتونی در جمالت پیش رو خالصه میدر مجموع، رویکر

دارد و  است، اما هرکسی به اندازه انسی که با کـالم اهـل بیـت باطن، تنها نزد اهل بیت

تواند به معارف قرآن ـ از ظاهر و باطن ـ گیرد، میتعلیمی که از احادیث آن بزرگواران فرا می

، بیـتد که این تعلیم به نحو جزئی و موردی باشد؛ بلکه در کالم اهل . البته لزومی نداریابدراه 

هایی از معـانی آیـات توان به وسیله آن، به الیـههایی وجود دارد که میاصول و قواعد و اشاره

  قرآنی دست پیدا کرد.

  نقد و تکمیل رویکرد فتونی .٣

د رسنظر می، بهاب ارائه کردهروایات بمیان  وجه جمعی کهبودن با وجود ادعای فتونی بر نیک

نقـد و تکمیلـی . درادامه د وجود داردکنمی پذیرد و نقلمی هنوز نقاط ابهامی در روایاتی که خود او

» فهم پیروان و شاگردان ائمه از معارف قـرآن« و» فهم منکران ائمه از معارف قرآن« را در دو بخش

  .یمکنمی ارائه

  »از معارف قرآن فهم منکران ائمه«و جمع آن با » انحصار علم قرآن در اهل بیت«. ٣ـ١

ظاهراً داللت روایات بر نقص و ناتوانی مردمـان در ، دکنمی همان طور که محدث فتونی ادعا

بـا ، همان توانمندی قلیل آنان در فهم بعض مراتـب قـرآن، اما تمام است، فهم تمامی مراتب قرآن

  :یدگومی فتونی. مل بیشتری داردنیاز به تأ، محوری خود فتونی مبنای روایت

تردیدی نیست که حتی برای درک بسیاری از موارد تفسیر ظاهر و تنزیـل ، ائمهدرمورد غیرو اما 
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مگر اینکه راهنمایی ، تا چه رسد به باطن و تأویل آن، علمشان کوتاه است و فهمشان ناتوان، قرآن

م  ،یفتـون( شامل حالشان شود، رب العالمینعنایت و لطفی از خداوند و  و ارشادی از امامان عالِ

  .)٢٨ق: ١٤٢٧

درک انـدکی از تفسـیر ظـاهری ، و عنایت خداوند متعـال آیا بدون ارشاد ائمهکه این پرسش

» تفسـیر« مراد از ایـن، که مدلول کالم فتونی نیز همین است، اگر ممکن است؟ قرآن ممکن است

  :دو احتمال وجود دارد؟ چیست

یک « یا 1»عبارت برای عوام است« همان چیزی است که با تعبیر، درک قلیلاین : احتمال اول

سمش را عالم و جاهل  د اطالق کلمـهرسنظر میبهالبته . بیان شده در روایات ائمه 2»فهمندمی قِ

سم« که برای عوام است و معرفت این »عبارت« بر فهم این» تفسیر« کـه عـالم و جاهـل بـدان  »قِ

  .ز معنای اصطالحی تفسیر باشدکمی دور ااند، عارف

احتمال دوم: مراد او از تفسیر، چیزی فراتر از این مقدار است. مثالً همـین تفاسـیری کـه 

عامه در تنزیل قرآن دارند و حتی میان مفسران خودشان نیز محل اختالف و قیـل وقـال قـرار 

دا قابل درک است؛ تواند مصداق آن قلیلی باشد که بدون ارشاد امام و عنایت خگیرد، میمی

یا عقل و درک انسان بـرای فهـم بخشـی از ایـن مـوارِد اختالفـی کفایـت می کنـد و یعنی گو

  تواند مصیب واقع شود.می

خصوص احتمال دوم ـ با برخی روایاتی که خود فتونی بدان  د هر دو احتمال ـ بهرسنظر میبه

  :اعتراف و التزام دارد در تناقض است

حسن بـه هرکجـا : «درباره حسن بصری فرمودند امام باقر: اهل بیتانحصار علم در . ١

، کلینـی( 3»شـودنمی در جایی یافـت، قسم به خدا علم جز از درب این خانه؛ هد برودخوامی که

، بـة از فهـم قـرآنیعتبـنمکخواندن ح بعد از محروم باز همان امام بزرگوار). ٥١: ١ج، ق١٤٠٧

مگـر  ،دست نیاید قسم به خدا که علم به؛ هد برودخوامی هرکجا کهحکم به : «درباره او فرمودند
                                                   

  ». اْلِعَباَرُة ِلْلَعَواِم. «١
  ». ْعِرُفُه اْلَعاِلُم َو اْلَجاِهُلي ِقْسمًا ِمْنُه. «٢

  ». وَجُد اْلِعْلُم ِإلَّا َهاُهَناينًا َو ِشَماًلا َفَو اللَِّه َما يِمي ْذَهِب اْلَحَسُنيَفْل. «٣
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، این دسـت روایـات). ٤٠٠: ١ج، ق١٤٠٧، کلینی( 1»ی که جبرئیل بر ایشان نازل گشتهاهل بیتاز 

حتـی راه ، بـدون ارشـاد ایشـان، در این صـورت؛ است اهل بیتبیانگر نوعی انحصار علم در 

  .ممکن نخواهد بودیافتن به قلیلی از تفسیر قرآن نیز 

یکـی از روایـاتی کـه خـود : محرومیت امثال ابوحنیفه از شناخت حتی یـک حـرف قـرآن. ٢

خطـاب بـه  این تعبیر امـام صـادق، نددامی د و آن را نص در مراد خودکنمی محدث فتونی نقل

اگـر کسـی مثـل ». دانـینمـی تو حتی یک حرف هم از کتاب خـدا، در نگاه من: «ابوحنیفه است

هیچ فهمـی در هـیچ  اهل بیتبدون ارشاد ؛ پس فهمدنمی حتی یک حرف از قرآن را، ابوحنیفه

  شود.نمی از قرآن کریم حاصلای مرتبه

» بسیاری از موارد تفسـیر ظـاهر و تنزیـل قـرآن« چرا فتونی به نفی، دست روایات باوجود این

هـیچ فهمـی از قـرآن ممکـن ، مبدون عنایت خـدا و ارشـاد امـا« گوید کهنمی چرا؟ دکنمی اکتفا

سطحی از معرفت برای عـوام و جهـال  اهل بیتشاید علتش این است که در روایات ؟ »نیست

بسیار دشوار است و سؤاالت ، امامغیر ضمن اینکه انکار مطلق فهم قرآن برای؛ نیز تأیید شده است

ورت نگرفتـه و هنـوز د جمـع قابـل قبـولی صـرسنظر می. درهرصورت، بهدارد همراهبهبسیاری را 

چـرا ، عوام و ُجهاِل جدا از امـاممیان  واقعاً با وجود یک فهم حداقلی در؛ جواب ماندهبی سؤاالتی

را حتـی از ها د و ابوحنیفهکنمی علم را منحصر در ایشان و بیت ایشان معرفی اهل بیتروایات 

  ؟!ندخوامی معرفت یک حرف قرآن محروم

د بـه تکمیـل بحـث توانمی دو نکته مهم در این باب وجود دارد که، در نظر نگارنده این مقاله

  :کمک کند

  اهل بیتنشر علم از خانه . ٣ـ١ـ١

  :د که فرمودکنمی روایت از امام باقر، مسلمبنمحمد

ی نیست و ) عامه( از مردم یکهیچنزد  ـی ندارنـد مگـر  یکهیچدرستی و حقّ از آنان قضاوت حقّ

                                                   
 ». ليِهْم َجْبَرِئيٍت َنَزَل َعَليْؤَخُذ اْلِعْلُم ِإلَّا ِمْن َأْهِل َبينًا َو ِشَماًلا َفَو اللَِّه َلا يِميْذَهِب اْلَحکُم يَفْل. «١
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خطا از آنـان باشـد و ، چون امور بر آنان متشتت و پریشان گرددو  رون رفتهبی اهل بیتآنچه از ما 

  ).٣٩٩: ١ج، ق١٤٠٧، کلینی( 1صواب از علی

ٌء يَس شـَ يَباُب َأنَُّه َل« کلینی در؛ در روایات متعدد و با اسناد مختلف آمده است، این مضمون
در » ُرْج ِمْن ِعْنِدِهْم َفُهَو َباِطـلْخيٍء َلْم يَو َأنَّ کلَّ َش ِعْنِد اْلَأِئمَِّةِد النَّاِس ِإلَّا َما َخَرَج ِمْن ي يِمَن اْلَحقِّ ِف

ار در) همان( کافی الناس من العلوم هـو  يديأ يف يأن املستحق الذ أئمة آل حممد باب يف« و صـفّ
ئر در بصـا» اس من الباطـل فمـن عنـد أنفسـهميو الق يخرج من عندهم و ما کان من الرأ يالذ

  اند.بخش قابل توجهی از این دست روایات را گرد آورده)، ٥١٨: ق١٤٠٤، صفار( الدرجات

تا پـیش از  شودمی گفته: شود به یک امر مشهور تاریخیای بد نیست اشاره، برای تبیین مطلب

مسـلمانان در علـوم ، دنـدبرمی سـر در فقـر علمـی بـههـا در زمانی که غربی، صلیبی هایجنگ

بـا هـا بـود کـه غربیها پس از این جنگ؛ بسیاری دست پیدا کرده بودند هاییشرفتمختلف به پ

مرور آن را تکامـل  دست آورند و به علوم را به هایگیری از دانش مسلمانان توانستند سررشته بهره

؛ نگارنده در صدد تصدیق یا تحلیل این امر نیسـت. چشمگیر نائل آیند هایدهند و به آن پیشرفت

، عالمـانی باشـند شـود، میآری. بحث خودمانشدن تقریبی بود برای روشن، این تذکرغرض از 

هنـد را خوامی هـر آنچـه، بعد دیگرانی پیـدا شـوند، ی را ارائه دهندهایسرنخ، علومی را تبیین کنند

، ل و رأی و هوا و هوس خـود بـدان پروبـال دهنـدمی هند را برگیرند و بهخوامی هر آنچه، واگذارند

  !نظر جلوه دهند هم آن را به نفع خویش مصادره کنند و خود را عالم و اندیشمند و صاحببعد 

ر اعالم کردنـد کـه دروازه  3،تعلیم فرمودند 2،تبیین کردند، قرآن را خواندند اکرم نبی اما مکرّ

). ٢٠٠: ٤٠ج، ق١٤٠٣، مجلسـی ر.ک:( اسـت امیرالمؤمنین، ورود به ساحت علم حضرتش

که بعـد هـم خـود را ، تبیین و تعلیم قرآن را از پیامبر خدا فرا بگیرند، نبود که همه مسلمین طوراین

                                                   
ِت َو ِإَذا َتَشعََّبْت يِبَقَضاٍء َحقٍّ ِإلَّا َما َخَرَج ِمنَّا َأْهَل اْلَب يْقِضيَس ِعْنَد َأَحٍد ِمَن النَّاِس َحقٌّ َو َلا َصَوابٌ َو َلا َأَحٌد ِمَن النَّاسِ يَل. «١

  ».  يَعِلِبِهُم اْلُأُموُر کاَن اْلَخَطُأ ِمْنُهْم َو الصََّواُب ِمْن 

  ). ٤٤/ نحل» (َتَفکُروَنيِهْم َو َلَعلَُّهْم يِللنَّاِس ما ُنزَِّل ِإَل َنيک الذِّکَر ِلُتَبيَو َأْنَزْلنا ِإَل«. ٢
َو اْلِحکَمَة َو  اْلکتاَب َعلُِّمُهُميِهْم َو يَزکياِتِه َو يِهْم آيْتُلوا َعَليِهْم َرُسوًال ِمْن َأْنُفِسِهْم ي ِإْذ َبَعَث فَنيَلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمن«. ٣

  ). ١٦٤عمران/ (آل» ٍنيَضالٍل ُمب يِإْن کاُنوا ِمْن َقْبُل َلف
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عی در آن حـدیث مفصـل اقسـام  امیرالمـؤمنین! شـوند» حسبنا کتاب اهللا« مستغنی ببینند و مـدّ

  :چهارگانه راویان حدیث فرمود

بعضـی از آنهـا از ! همنـدبپرسـند و بف آن بزرگـواراز  غمبـریاصـحاب پنبود که همه  گونهاین

د یـایابانی و رهگذر بیبیک دوست داشتند  تا جایی که، فهمیدندنمی دند ولییسپرمی غمبریپ

 غمبـرینوبت بـر پ کینوبت و هر شب  کیمن هر روز ، اما غمبر بپرسد تا آنها بشنوندیو از پ

ه کنند دامی برغمیاصحاب پ؛ د و در هر موضوعی با او بودمکرمی با من خلوت، شدممی وارد

  ).٦٤: ١ج، ق١٤٠٧، کلینی( 1... ردکنمی ن رفتاریس چنکچ یجز من با هحضرتش 

م تـا جـایی کـه ، درسـمی بارها با علم خود به داد آن جامعـه محـروم، این وصّی و امامِ عالِ

 نـد وخواها میو خطبه رودمی حضرت بر منبرهاشود؛ می شهره عام و خاص» يلو ال عل« اعتراف

، ندشـومی بدیهی است که سودجویانی پیدا. دکنمی د و علم خود را منتشردهمی سرها »یسلون«

شتی از این علم برمی بعـد ، بخشـندمی بدان وجاهـت گونهاینآمیزند و می گیرند و با ترهات خود مُ

 ایـن اسـت کـه در یکـی از روایـات همـین بـاب مـورد سـخن؛ ندشومی هم متکبرانه مدعی علم

 اهل بیـتهیچ حق و صوابی نباشد مگر آنچه از ما ، از مردم یکهیچکه نزد  راستیبه: «نیمخوامی

از مردم قضاوتی به حق و عدل و درستی نکند مگـر آنکـه کلیـد آن قضـاوت و  یکهیچو اند گرفته

  ).١٤٦: ق١٣٧١، برقی( 2»است طالب ابیبنعلی، درگاه و مبدأ و سببش

 جایگاه انبیاء و حجج الهی را در تمام علوم بنی، کلی طوربهو شاید بتوان مسئله را وسعت داد 

از ای واقعاً اگـر بهـره. د این نوشتار مجالی برای این بحث نباشدرسنظر میبهاما ، بشر تحلیل کرد

ما جهان بدون انبیـاء و اولیـاء را تجربـه ؟ یافتیممی به چه علمی دست، انبیاء و حجج الهی نداشتیم

به ذکـر تعبیـری از امـام حسـن ، در این مقام؛ راحتی پاسخ دهیم وانیم این سؤال را بهتا بتایم نکرده

                                                   
کـاُنوا  ْسَتْفِهُمُه َحتَّى ِإْنيْسَأُلُه َو َلا يْفَهُم َو کاَن ِمْنُهْم َمْن يِء َفيْسَأُلُه َعِن الشَّيکاَن  رسول اهللا َس کلُّ َأْصَحاِب ي... َل. «١

ْوٍم َدْخَلًة يکلَّ  رسول اهللا ْسَمُعوا َو َقْد کْنُت َأْدُخُل َعَلى يَحتَّى  رسول اهللا ْسَأَل يوَ الطَّاِرُئ َف يَء اْلَأْعَراِبيِجيَأْن  ِحبُّوَنيَل
ْصَنْع َذِلک ِبَأَحٍد ِمَن النَّـاِس يَأنَُّه َلْم  رسول اهللا ُث َداَر َو َقْد َعِلَم َأْصَحاُب يَها َأُدوُر َمَعُه َحيِف يِنيْخِليَلٍة َدْخَلًة َفيَو کلَّ َل

 . »... يِريَغ
ِبَحقٍّ َو َعْدٍل  يْقِضيِت َو َلا َأَحٌد ِمَن النَّاِس يٌء َأَخُذوُه ِمنَّا َأْهَل اْلَبيَس ِعْنَد َأَحٍد ِمَن النَّاِس َحقٌّ َو َلا َصَواٌب ِإلَّا َشيَأَما ِإنَُّه َل. «٢

  ».  َطاِلٍب يَأِببنيَو َصَواٍب ِإلَّا ِمْفَتاُح َذِلک اْلَقَضاِء َو َباُبُه َو َأوَُّلُه َو َسَبُبُه َعِل
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هـزاران پیـامبر و رسـول  هـاییم که در عصر اسالم و پس از گذشت دعوتکنمی اکتفا عسکری

 1» شما همچون چهارپایان حیران بودیـد، اگر محمد و اوصیای از فرزندان او نبودند: «الهی فرمود

  ).٢٤٩: ١٣٨٥، بابویهابن(

، فهـم قلیلـی از قـرآن طور نیست که بدون عنایت خـدا و ارشـاد ائمـهبه هر حال، این

ممکن باشد. آری، خداوند عنایت کرده، پیامبری فرستاده و قرآنی نازل فرموده؛ این پیـامبر، 

د و علـوم را انـقرآن را تالوت کرده و تعلیم و تبیین فرموده؛ اوصیاء این پیامبر، ارشـاد فرموده

اند. حاال دیگرانی هـم مشـتی از ایـن تعـالیم برگرفتـه و مـدعی اند و منتشر ساختهبیان کرده

اند و گاهی هم ممکن است در اثر همان تعالیم، در تفسیر و قضاوت و فتوایشان به حق گشته

اصابت کنند؛ این هرگز بدان معنا نیست که انحصاری وجود نـدارد و بـدون عنایـت خـدا و 

  مند شد.توان از قرآن بهرههم می شاد ائمهار

 در سینه کافر و منافق، اضطراب حق و حکمت. ٣ـ١ـ٢

لیک در سینه ، که گاه حکمت در سینه منافق باشد راستیبه: «ة آمدهالبالغنهج ٧٩در حکمت 

د و اضطراب افتد ) دیگر هایحکمت( تا اینکه بیرون آید و در سینه مؤمن در کنار یارانش، او به تردّ

در حکمت . بیان شده است اهل بیتمختلف در روایات  هایگونه، بهاین مضمون 2».آرام گیرد

 3»مگر آنکه آماده خـروج باشـد ،رودنمی حکمت به قلب منافق: «نیمخواالحکم میعیون ١٤٦٩

بـه  طور در نقل تحف العقول از روایت مفصل امـام کـاظم همین). ٥٧: ١٣٧٦، لیثی واسطی(

  است: حکم در باب عقل آمدهبنهشام

حکمـت نیـز در قلـب انسـان ؛ نه بر کـوِه سـخت، رویدمی کشت و زراعت در زمین نرم و هموار

خداوند تواضع را ابزار عقل قـرار داده  ؛ زیرانه در قلب انسان متکبر سرکش، دکنمی متواضع رشد

                                                   
 ». کاْلَبَهاِئم اَرىيَح کْنُتْم  اُء ِمْن ُوْلِدِهيَو اْلَأْوِص  َلْو َلا ُمَحمٌَّد. «١
  ». َصْدِر اْلُمْؤِمِن يَصْدِرِه َحتَّى َتْخُرَج َفَتْسکَن ِإَلى َصَواِحِبَها ِف يِف َفَتَلْجَلُج َصْدِر اْلُمَناِفِق يِإنَّ اْلِحکَمَة َتکوُن ِف. «٢

 ». َعَلى اْرِتَحاٍل يِإلَّا َو ِه اْلِحکَمُة َلا َتُحلُّ َقْلَب اْلُمَناِفِق. «٣
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  )٣٩٦: ق١٤٠٤، انیشعبه حرّ ابن( 1و تکبر را ابزار جهل

ایـن حکمـت نـه ، اما حجج الهی بگیرد هایاست منافق نیز حکمتی از حکمتممکن ، آری

بلکـه مـدام در ، دارد همراهبـهد و نـه آبـادانی و عمرانـی در قلـب او کنـمی قراری در سینه او پیـدا

ممکـن ، بیـرون رود اهـل بیـتپس ممکن است علمی از نـزد . اضطراب است و آماده ارتحال

پیـدا ای ابوحنیفـه؛ پـس بان حجج الهی بیرون آید و منتشر شوداست حقّ و صواب و حکمتی از ز

این است . اما این حقّ هرگز در سینه او قرار و سکون نگیرد و قلبش را آباد نکند، شود و آن را برگیرد

اینـان بسـان انـد. از آن نبردهای و بهـرهانـد حتی یک حرف قرآن را هم دریافـت نکرده، که امثال او

ل حمـاری اسـت کـه فقـط بـار، که ظاهراً کتاب به ایشان داده شدهیهودیانی هستند  ثَ لشان مَ ثَ  اما مَ

  2.از آن نداردای کشد و بهرهمی

و بـه  رودمـی اللـه بیـرون ی از بیـت آلهـایبنابراین اگر در نکته اول به اینجا رسیدیم کـه حقّ 

بلکـه ایـن ، بخشـدمی تینشـیند و نـورانیمی بدان معنا نیست که در قلبشان، درسمی مخالفین ایشان

و در قلـب  3ند تا باالخره از دهانشان بیـرون رودگیرمی افراد صرفاً حامل و ظرفی برای آن حقّ قرار

 به نقل از امـام بـاقر، این است که در اصل زید نرسی؛ قرار گیردشناسدان و حق مؤمنی حکمت

  :نیم که فرمودخوامی

کم داریم که آنها را از یهایما ظرف راستیبه ر می علم و حُ آنها اهل آن علـم و  که، درحالییمکنپُ

ر می راها ما آن ظرف؛ حکم نیستند پس به آن علوم و احکـامی ؛ یم تا به شیعیانمان منتقل شودکنپُ

صـاف و زالل کنیـد و آن را ، سپس آن را از تیرگی، هاست نظر کنید و آن را برگیریدکه درون ظرف

از آنها دوری ، بدی هستند هایکه آنها ظرفها، بپرهیزید از ظرفو  دسفید و پاکیزه و زالل بگیری

                                                   
َقْلِب اْلُمَتکبِّـِر  يَقْلِب اْلُمَتَواِضِع َو َلا َتْعُمُر ِف يالصََّفا َفکَذِلک اْلِحکَمُة َتْعُمُر ِف يْنُبُت ِفيالسَّْهِل َو َلا  يْنُبُت ِفيِإنَّ الزَّْرَع . «١

 ». اْلَجبَّاِر ِلَأنَّ اللََّه َجَعَل التََّواُضَع آَلَة اْلَعْقِل َو َجَعَل التَّکبَُّر ِمْن آَلة اَجلهِل
اِت اللَِّه َو اللَّـُه ال يَن کذَُّبوا ِبآيِمُل َأْسفارًا ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَّذْحياْلِحماِر  ِمُلوها کَمَثِلْحيَن ُحمُِّلوا التَّْوراَة ُثمَّ َلْم يَمَثُل الَّذ«. ٢

  ). ٥/ جمعه» (َنياْلَقْوَم الظَّاِلم يْهِدي
َتکلََّم يـا َحتَّى يْخُرُج ِمَن الدُّْنيَف َقْلِب ُمَناِفٍق يُقوُل: َما کِلَمُة ِحکَمٍة ِفي يطاِلب: ] َسِمْعُت َواِلِد أيببنيَقاَل ُعَمُر [ابُن َعل. «٣

  ). ٣٩٧: ق١٤١٠، ثقفی» (ِبَها
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  ).١٢٤: ١٣٨١، ای از علماعده( 1کنید

ر واضح است که این نوع ارجاعات برای اخذ حکمت از منافق، مخاطب خاص خود را  البته پُ

و تنقیه  شناسشده و توان تصفیهشناسو علم، حکمتدارد. آن مؤمنی که تحت تعلیم و تربیت ائمه

آید را کوچک بشمارد، بلکه باید هایی که از دهان منافقان بیرون میرا به دست آورده، نباید حکمت

مند گردد، اما کسی که در ابتدای راه قرار دارد، باید پیوسته از آنها را برگیرد و صاف و زالل کند و بهره

این  2خبر باشد.شان وارد کنند و او بیلتغیرطریق امام پرهیز کند، که مبادا دیگران او را در باب ضال

  شود.مطلب در مجال دیگری باید تفصیل داده شود و اینجا به همین تذکر اجمالی اکتفا می

و » اهـل بیـتانحصار فهم قـرآن در « روایاتمیان  مالحظاتی بود برای جمع، این دو نکته

در روایـت ، وع ایـن دو نکتـهگفـت مجمـ تـوان؛ می»از قـرآن منکران ائمـه مندیبهره« روایات

  :آمده است مسلم از امام باقربنمحمد

حکمـت و  هـایامر و در هایاما دستگیره، [علوم قرآنی و دینی] را به مردم رساندند خدا رسول

معـرفتش ، پس هرکس که مـا را بشناسـد؛ حصارهای علم و نور امر و مهارهای آن در نزد ماست

معرفتش بدو سـودی ندهـد و ، یرفته گردد و هرکس ما را نشناسدبدو سود بخشد و عملش از او پذ

  ).٣٦٣: ق١٤٠٤، صفار( 3عملش پذیرفته نگردد

از معــارف  کیفیــت اسـتفاده شــیعیان و محبـان ائمــه«درادامـه مالحظــاتی را در بـاب 

  کنیم.دنبال می» قرآنی

یت و کیفیت فهم قرآن برای پیروان . ٣ـ٢   اهل بیتکمّ

سازوکار روشنی ، »منع از تفسیر« و ادله» ارجاع به قرآن« ادلهمیان  جمع تبیین فتونی در بحث

                                                   
ِة يـاْلَأْوِع يَعِتَنا؛ َفاْنُظُروا ِإَلى َمـا ِفـيُتْنَقَل ِإَلى ِشَسْت َلَها ِبَأْهٍل، َفَما َنْمَلُأَها ِإلَّا ِليَلو  ًة َنْمَلُأَها ِعْلمًا َو ُحکمًايَلَنا َأْوِع ِإَن. «١

  ». َفِإنََّها ِوَعاُء َسْوٍء َفَتَنکُبوَها، َةياکْم َو اْلَأْوِعيِإو  ًةيًة َصاِفيَضاَء َنِقيَفُخُذوَها، ُثمَّ َصفُّوَها ِمَن اْلکُدوَرِة َتْأُخُذوا ِمْنَها َب
ْسَتْغِن ِبِفْقِهـِه ي ِإنَّ الرَُّجَل ِمْنُهْم ِإَذا َلْم ُريا َبِشيَتَفقَُّه ِمْن َأْصَحاِبَنا يَمْن َلا ي ِفَري: َلا َخابوعبداهللا  َقاَل َقاَل الدَّهَّاِن ٍريَعْن َبِش. «٢

 ). ٣٣: ١ج، ق١٤٠٧، نیکلی» (ْعَلُميَو ُهَو َلا  َضَلاَلِتِهْم َباِب يِهْم َأْدَخُلوُه ِفيِهْم َفِإَذا اْحَتاَج ِإَلياْحَتاَج ِإَل
َفَمْن  ِهياُء اْلَأْمِر َو َأَواِخيالنَّاِس َو َأَناَل َو ِعْنَدَنا ُعَرى اْلَأْمِر َو َأْبَواُب اِحلکَمِة َو َمَعاِقُل اْلِعْلِم َو ِض يِف َأَناَل رسول اهللا ِإنَّ . «٣

  ». ْقَبْل ِمْنُه َعَمُلُهيْعِرْفَنا َلْم َتْنَفْعُه َمْعِرَفُتُه َو َلْم يَعَرَفَنا َنَفَعْتُه َمْعِرَفُتُه َو ُقِبَل ِمْنُه َعَمُلُه َو َمْن َلْم 
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 تـوانمی ضـمن اینکـه. دهـدبه دسـت نمـیاز معارف قرآن  پیروان ائمه مندیرا برای نحوه بهره

آنان بر حقیقت بصیرت تاخته و آنـان بـه روح  واسطهبهعلم ( ةالبالغنهجعبارات بلندباالی : گفت

و  کـه در کـالم فـیض آمـده سلمان فارسی صحابه امیرالمؤمنین و نام بزرگ و...) یقین رسیده

یـد کـه نماطور می، اینثم و جابر در بیان تکمیلی فتونیمی همین طور ذکر اسامی بزرگانی همچون

و جابرهاسـت و تـا هـا ثممی وها تنها بـرای سـلمان، امر به تدبر در قرآن و ورود به ساحت درک آن

که آیـا  شودمی سؤالدیگر، عبارتشود. بهنمی مشمول ادله ارجاع به قرآن، نرسیدهانسان بدان حد 

رجـوعی بـه قـرآن و تـدبری در آن ، در طـول سـیر تربیتـی خـود بـا امامشـان، این بزرگان صحابه

ظـاهراً مـراد ؟ انـد به معارف قـرآن راه پیـدا کـردهاند، یا اینکه فقط وقتی به کمال رسیدهاند، داشته

نـد بـا پیـروی از ایشـان و تربیـت توانمی هم ائمهغیر ونی صرفاً همین است که بگویدمحدث فت

، امـا دسـت آورنـد به جایگاهی برسند که قوه درک معارف عمیق قـرآن را بـه، تحت تعالیم ایشان

  .چگونگی تحقق این امر را با تفصیل بیشتری در روایات دنبال کرد توانمی د کهرسنظر میبه

  اهل بیتاصول در روایات  تعلیم. ٣ـ٢ـ١

است کـه فتـونی تفصـیل  اهل بیتوجود اصول و قواعد تفسیر قرآن در روایات ، اولین نکته

ر در محضر ائمـه م باطنی و تنوّ تفکیـک  مناسبی برای آن ارائه نکرده و نتوانسته آن را از مقوله تعلّ

م قرآن از امام، بله. کند در . روایتی وجود داشـته باشـد، آیه الزم نیست ذیل هر عبارت و، برای تعلّ

همانا بر ماست که اصول را به شما القاء کنیم و بـر شماسـت : «نیمخوامی روایتی از امام صادق

نیـز  از امـام رضـا، همین مضمون). ٥٧٥: ق١٤١٠، ادریسابن( 1»که فروعش را مشخص کنید

به سؤال دربـاره ایـن  صادقپاسخ امام ، اش تفسیری هاییکی از نمونه). همان( نقل شده است

حنظلـه بنعمـر). ٤٣/ رعـد» (َنکْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلکتابيَو َب يِنيدًا َبيِباللَِّه َشِه ُقْل کفى: «آیه است

، چون حضرتش دید که من معنای این دست آیات را پیگیـرم: «دکنمی از حضرت روایت گونهاین

                                                   
 ». کْم َأْن ُتَفرُِّعوايکُم اْلُأُصوَل َو َعَليِإَل يَنا َأْن ُنْلِقيِإنََّما َعَل. «١
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 1»هسـتند مقصـود و منظـورش ائمـه، ر موردی شبیه این باشده، از ابتدا تا انتهای قرآن: فرمود

دست آوردن این اصـول  برای به اهل بیتاما ثمردهی تتبع در روایات )، ١٣: ق١٣٨٠، عیاشی(

م باطنی و کسب نور از محضر ایشان است که ، و قواعد   .یمکنمی آن را بیان درادامهمنوط به تعلّ

م باطنی. ٣ـ٢ـ٢   تعلّ

همانا علم نـوری اسـت ؛ علم به یادگیری نیست: «نیمخوامی عنوان بصریدر روایت معروف 

، ق١٤٠٣، مجلسی( 2»شودمی که در قلب آنکه خداوند تبارک و تعالی بخواهد هدایتش کند واقع

از زیرکی مؤمن پروا : «همان نوری باشد که در روایات متعدد فرمودند، شاید این نور). ٢٢٥: ١ج

برای رسـیدن بـه ایـن ). ٧٣: ٦٤ج، همان ر.ک:( 3»دکنمی نور خداوند نظراو با  راستیبهکنید که 

م، نورانیت  اش سـخن امـام بـاقر نمونـه. ظاهری بیـان شـده اسـت هایسیر و سلوکی ورای تعلّ

نورانیـت را ، حضرت در این روایت)؛ ١٩٤: ١ج، ق١٤٠٧، کلینی( خطاب به ابوخالد کابلی است

را مقدمه رسیدن به وادی والیـت » تطهیر« و» تسلیم« مراحلنند و خوامی منحصر در والیت خود

 4.مایندفرمی معرفی
م، البته هیچ جای تردید نیست که کسی حق ندارد به بهانه این دست روایات ظـاهری  هایتعلّ

بر حفظ و کتابت روایـات و  اهل بیتتأکید فراوان ؛ روی گرداند را واگذارد و از روایات ائمه

سخن در این است که برای رسیدن به . گذاردنمی جایی برای این خیال واهی، آن ارجاع شیعیان به
                                                   

 ياْلکَتاِب ِمْن َفاِتَحِتِه ِإَلى َخاِتَمِتِه ِمْثُل َهَذا َفُهَو ِفـ يٍء ِفيَأَتَتبَُّع َهَذا َو َأْشَباَهُه ِمَن اْلکَتاِب َقاَل َحْسُبک کلُّ َش يا َرآِنَفَلمَّ. «١
 ». ِبه ياْلَأِئمَِّة ُعِن

 ». ُهيْهِديُد الّله َتَباَرک َو َتَعاَلى َأْن يِريَقْلِب َمْن  يَقُع ِفيَس اْلِعْلُم ِبالتََّعلُِّم ِإنََّما ُهَو ُنوٌر يَل. «٢
  ». ْنُظُر ِبُنوِر اللَِّهياتَُّقوا ِفَراَسَة اْلُمْؤِمِن َفِإنَُّه . «٣
ا َأَبا يَفَقاَل  )َأْنَزْلنا يوِلِه َو النُّوِر الَِّذَفآِمُنوا ِباللَِّه َو َرُس( عّزوجّلَعْن َقْوِل اللَِّه   َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر يَخاِلٍد اْلکاُبِلايب َعْن. «٤

 يَأْنَزَل َو ُهْم َو اللَِّه ُنـوُر اللَّـِه ِفـ ياَمِة َو ُهْم َو اللَِّه ُنوُر اللَِّه الَِّذيْوِم اْلِقيِإَلى   َخاِلٍد النُّوُر َو اللَِّه اْلَأِئمَُّة ِمْن آِل ُمَحمٍَّد
َئِة ِبالنََّهاِر َو ُهْم َو اللَّـِه ي َأْنَوُر ِمَن الشَّْمِس اْلُمِضَنيُقُلوِب اْلُمْؤِمِن يا َأَبا َخاِلٍد َلُنوُر اْلِإَماِم ِفياْلَأْرِض َو اللَِّه  يالسََّماَواِت َو ِف

َتَولَّاَنـا يبَُّنا َعْبٌد َو ِحيا َأَبا َخاِلٍد َلا يوُبُهْم َو اللَِّه َشاُء َفُتْظِلُم ُقُليُنوَرُهْم َعمَّْن  عّزوجّلُجُب اللَُّه ْحي َو َنيَنوُِّروَن ُقُلوَب اْلُمْؤِمِني
ِديَسلَِّم َلَنا َو يَطهُِّر اللَُّه َقْلَب َعْبٍد َحتَّى يَطهَِّر اللَُّه َقْلَبُه َو َلا يَحتَّى  ِد يکوَن ِسْلمًا َلَنا َفِإَذا کاَن ِسْلمًا َلَنا َسلََّمُه اللَُّه ِمـْن شـَ

  ». اَمِة اْلَأکَبِريْوِم اْلِقيَو آَمَنُه ِمْن َفَزِع  اْلِحَساِب



 1399پاییز ، 42 هشمار، 10سال ی؛ معارف قرآن پژوهشنامه  78

م ظاهری نیاز است، نور علم عبادت خـدا ، اتفاقاً راه دریافت آن نور؛ چیز دیگری افزون بر این تعلّ

ی به حجت خداست م از روایاِت حجج الهی نیز قدمی مهـم در ایـن تـولی و عبودیـت و  و تولّ تعلّ

م ظاهری است، یدجومی مؤمن باید بداند که آنچه، حال به هر. است این . چیزی فراتر از یک تعلّ

  :مایدفرمی است که امام صادق

تـا  شودنمی حدیثی که آن را بفهمی بهتر است از هزار حدیثی که روایت کنی و کسی از شما فقیه

خن مـا بـر هفتـاد وجـه که هر کلمه از س راستیبهسخن ما را بشناسد و  هایآنکه جوانب و هدف

  ).٢: ق١٤٠٣، بابویهابن( 1است و ما را از تمامی آنها راه خروجی باشد

  انس با روایات و کسب نور از امامبودن ذومراتب. ٣ـ٢ـ٣

آیات و روایات ارجاع به قرآن را تنها معطوف به کسانی دانسـت کـه بـه حـد اعـالی  توانمین

اگـر آیـات و اند؛ انس با روایات و کسب نور از امام قرار گرفتهو در باالترین مرتبه اند ایمان رسیده

دلیلی وجـود نـدارد کـه ایـن ادلـه ، دالّ بر ارجاع به قرآن باشد، روایاتی که فتونی بدان استناد کرده

ّملینی چون حضرت سلمان   .را مورد خطاب قرار دهد صرفاً کُ

د. همین اسـت کـه در روایتـی از امـام باید گفت که آن انس و آن نورانیت و درایت، مراتبی دار

  خوانیم:می» کندراستی او با نور خداوند نظر میاز زیرکی مؤمن پروا کنید که به«، در توضیح رضا

هیچ مؤمنی نیست مگر آنکـه زیرکـی و فراسـتی دارد و بـه قـدر ایمـانش و حـد و تـوان بینـایی و 

تمـامی مؤمنـان تقسـیم کـرده را بـرای ان میـ خداوند آنچهو  دکنمی با نور خداوند نظاره، دانشش

  ).٢٠٠: ق١٣٧٨، همو( 2جمع فرموده است اهل بیتامامان از ما 

درایت در روایت را ذومراتب خوانده و همان را شاخصه صعود  امام باقر، باز در روایت دیگر

: ماینـدفرمی حضـرت خطـاب بـه فرزندشـان امـام صـادقانـد؛ در درجات ایمان معرفی کرده

                                                   
کَلاِمَنا َو ِإنَّ اْلکِلَمَة ِمـْن  َضيْعِرَف َمَعاِريهًا َحتَّى يکوُن الرَُّجُل ِمْنکْم َفِقيِه َو َلا يٍث َتْرِوي ِمْن َأْلِف َحِدٌريِه َخيٌث َتْدِريَحِد. «١

  ». ِعَها اْلَمْخَرُجيَوْجهًا َلَنا ِمْن َجِم َنيکَلاِمَنا َلَتْنَصِرُف َعَلى َسْبِع
 ياِنِه َو َمْبَلِغ اْسِتْبَصاِرِه َو ِعْلِمِه َو َقْد َجَمَع اللَُّه ِلْلَأِئمَِّة ِمنَّا َما َفرََّقُه ِفَميْنُظرُ ِبُنوِر اللَِّه َعَلى َقْدِر ِإيَما ِمْن ُمْؤِمٍن ِإلَّا َو َلُه ِفَراَسٌة . «٢

 ». َنياْلُمْؤِمِنِع يَجِم
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معرفت همان درایت در روایت است و با درایت در روایات است که مؤمن تا بـاالترین راستی، به«

  ).٢ـ١: ق١٤٠٣، همو( 1»دکنمی درجات ایمان صعود

د به امر امامش و با موازین تعالیم توان، میاز نورانیت و درایتای هر مؤمنی در هر مرتبه، حال

البته نیک روشن اسـت کـه ایـن . شودمند قدر خود از آن بهره به آیات قرآن رجوع کند و به، امامش

بـه ؛ برای تأمل و تفکر و تدبر وجود داشـته باشـدای منوط به آن است که مایه، رجوع به آیات قرآن

حـق نـدارد ، در باب باطن قرآن نـدارد اهل بیتآن مؤمنی که هیچ انسی با روایات ، عنوان مثال

 همـین. باطنی آیات قرآنی را جستجو کنـد هایمعرفت، یه و باطنیهبا اتکا به قوانین ساختگی صوف

بـاز ، الجمله آن انس را پیدا کرد و اصول و قواعـدی را از کـالم آن بزرگـواران دریافـت طور اگر فی

برگردانـد و  قطعی و روشن به موازین ائمه طوربهباید بتواند محصول تفکر و تأمل و تدبر خود را 

کمی صادر نکند، ان نرسیدهو اطمین قراربهتا    .حُ

  نتیجه

سعی شد بر اساس مبنای روایت محوری محدث فتونی و بـا اسـتفاده از حاضر در مقاله 

امکــان تفســیر قــرآن بــرای «روایــات مقبــول او، نقــد و تکمیلــی بــر رویکــرد او در مســئله 

نکـات و روایـاتی ارائه شود. برآیند روایاتی که فتونی در این باب گرد آورده و » غیرمعصومان

و  که در این مقاله متذکر شدیم این است: علم قرآن، از ظاهر و باطن، تنها نزد نبـی اکـرم

تواند است و هیچ کس ـ از عوام و خواص ـ بدون عنایت و ارشاد ایشان نمی اوصیاء ایشان

کنند  به معارف قرآنی راه پیدا کند. آری، کسانی که در محضر آن بزرگواران خضوع و شاگردی

و به قدر ظرفیت خود از نور ایشان برگیرند و با سخنان ایشان انس بگیرند و قواعد و اصولی را 

توانند از روایات ایشان استنباط کنند و با معاریض کالم ایشان آشنا شوند، به همان اندازه می

ای متناسب هرهبه تبعیت از ایشان به قرآن رجوع کنند و در آیات آن تأمل و تدبر کنند و فهم و ب

                                                   
  ». اِنَميْعُلو اْلُمْؤِمُن ِإَلى َأْقَصى َدَرَجاِت اْلِإياِت ياِت ِللرَِّوايِة َو ِبالدَِّرايُة ِللرَِّوايالدَِّرا يِإنَّ اْلَمْعِرَفَة ِه. «١
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شـتی از هم ممکن است باواسطه یـا بی با خود برگیرند. البته مخالفان اهل بیت واسـطه، مُ

علوم آن بزرگواران را برگیرند و با اباطیل خود بیامیزند و خود را به عنوان عالم و مفسر معرفی 

آمیخته نباشـد، ، گرچه ظاهراً به اباطیلشان های آنان از علوم اهل بیتنمایند، لکن دانسته

توان گفت اینـان هـیچ رساند؛ لذا مییابد و نفعی به آنان نمیهایشان نمیهرگز قراری در دل

  دانند.ای از قرآن ندارند و حتی یک حرف از آن را هم نمیبهره
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جامعـه : قـم. تحقیـق هاشـم حسـینی. التوحیـد). ق١٣٩٨. (علـیبنمحمد، بابویهابن .٤

  .مدرسین

دفتـر . قم: اکبر غفاریتحقیق علی. األخبارمعانی). ق١٤٠٣. (علیبنمحمد، بابویهابن .٥

  قم. انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه

. اکبـر غفـاریتحقیـق علـی. العقـولتحف). ق١٤٠٤. (علیبنحسن. انیشعبه حرّ ابن .٦

  .جامعه مدرسین، قم: ٢چ

  .سمت، تهران: ١ج. مکاتب تفسیری). ١٣٨١. (اکبرعلی. بابایی .٧

 یعلممؤسسة األ :بیروت. البرهان فی تفسیرالقرآن ).ق١٤٢٧. (سلیمانبنهاشم. بحرانی .٨

  .للمطبوعات

، ٢چ، ١ج. الـدین محـدثیق جـاللتحق المحاسن.). ق١٣٧١. (محمدبناحمد. برقی .٩

  یه.سالمکتب اإلدارالقم: 

تحقیـق عبــدالزهراء . الغـارات ).ق١٤١٠( .هـاللبندیســعبنمحمـدبنمیابـراه. ثقفـی .١٠

  .یتاب اإلسالمکدارال ، قم:٢ج. حسینی

ــرّ  .١١ ــاملی ح ــد. ع ــنبنمحم ــیل وسائل). ق١٤٠٩. (حس ــیل تفص ــی تحص ــیعة إل الش
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یعةمسائل مؤسسـه آل، قـم: ٢٧ج. البیـتمؤسسـه آلتصحیح گـروه پـژوهش . الشر

  .البیت

ق گروه پژوهش مؤسسـه یتحق. الفقهاءموسوعة طبقات .تا]. [بیجعفر. سبحانی تبریزی .١٢

  .مؤسسه پژوهش امام صادق ، قم:٢ج. امام صادق

. قـم: تحقیـق صـبحی صـالح البالغة.نهج). ق١٤١٤. (نیحسبنمحمد. ف رضییشر .١٣

  .هجرت

  .ةیدریمطعبة ح. نجف. األخبارجامعتا]. . [بیمحمدبنمحمد. شعیری .١٤

تحقیـق . محمـدبصـائرالدرجات فـی فضـائل آل). ق١٤٠٤. (حسنبنمحمد. صفار .١٥

  ی.النجف یةالله المرعشیتبة آکم، قم: ٢چ. عباسعلی کوچه باغیبنمحسن

  .اسوه، قم: ١ج. هایی از علوم قرآنیدرس). ١٣٧٧. (اللهحبیب. طاهری .١٦

تحقیـق محمـدباقر . اإلحتجاج علی أهـل اللجـاج). ق١٤٠٣. (علیبناحمد. طبرسی .١٧

  .نشر مرتضی: مشهد، ١ج. خرسان

  .ةیث الثقافیمؤسسة دارالحد قم:. األصول الستة عشر). ١٣٨١. (از علماای عده .١٨

  .اسوه. قم: های تفسیریها و گرایشروش). ١٣٨١. (حسین. مهرعلوی .١٩

هاشــم رســولی سید تحقیــق. اشـیتفســیر العی). ق١٣٨٠. (مســعودبنمحمــد. عیاشـی .٢٠

  .ةیالمطبعة العلم، تهران: ١ج. محالتی

. الدیننوادراألخبار فیمـا یتعلـق بأصـول). ١٣٧١( .شاه مرتضیبنمحمد. فیض کاشانی .٢١

  .مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. تهران: تحقیق مهدی انصاری قمی

تابخانه امام ک :اصفهان، ٢٦ج. الوافی). ق١٤٠٦( .شاه مرتضیبنمحمد. فیض کاشانی .٢٢

  .ن علییرالمؤمنیما

. تحقیق حسین اعلمی. تفسیر الصافی ).ق١٤١٥. (شاه مرتضیبنمحمد. فیض کاشانی .٢٣

  .مکتبة الصدر ، تهران:٢چ، ١ج

ـب موسـوی جزا تفسیر القمی.). ق١٤٠٤. (ابراهیمبنعلی. قمی .٢٤ ، ١ج. رییـتحقیـق طیّ
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  .دارالکتاب، قم: ٣چ

اکبــر غفــاری و محمــد تحقیـق علــی الکــافی.). ق١٤٠٧. (یعقــوببنمحمــد. کلینـی .٢٥

  .ةیسالمالکتب اإلدار، تهران: ٤چ. آخوندی

تحقیق حسـین حسـنی  الحکم والمواعظ.عیون). ١٣٧٦. (محمدبنعلی. لیثی واسطی .٢٦

  .دارالحدیث. قم: بیرجندی

  .العربیحیاء التراثإدار : بیروت، ٢چ بحاراألنوار.). ق١٤٠٣. (محمدباقر. مجلسی .٢٧

  .مؤسسه فرهنگی التمهید، قم: ١ج. تفسیر و مفسران). ١٣٧٩. (محمدهادی. فتمعر .٢٨

ش هق گـروه پــژویــتحق. مسـتدرکالخاتمــة  ).ق١٤١٧. (محمـدتقیبنحســین. نـوری .٢٩

  .البیتمؤسسه آل ، قم:٢ج. البیتمؤسسه آل
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