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چکیده

رویکرد عمومی و تلقی رایج در میان دانشمندان اسالمی به خصوص
محدّثان ،مفســّران و فقی،ان ،همواره ایو بوده اه ایو حدیث اســـت
اه میتواند مبیّو و مفسـ ـقر قرآن باشـــد و ای ایفان ایو نق

توسـ ـ

قرآن نسـبت به حدیث ،ففلت شـده است و ایو در حالی است اه با
وااـاون آیات مرتب با روایات ،به ایو حقیقت دســـت می یابیم اه
در پاره ان موارد ،میتوان وضــتیت و ممــامیو روایات را نیز با ب،ره
گیرن ای آیات تبییو نمود.

 .5دانشیارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شیرای
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مصـــادیه م،م و قابل ذار در ایو فرایند عبارتند ای :تبییو صـــحت و
ســقم حدیث با قرآن  ،تیصــی

 ،تفســیر و نســخ حدیث با قرآن و

استدالل بر مممون حدیث با قر آن.
واژههای کلیدی :قرآن اریم ،حدیث ،تبییو حدیث با قرآن.
 .1مقدمه
دانشـمندان اسـالمی مانند محدثان ،مفسـران ،اصولیان و فقی،ان ،ای دیر بای دربارب تبییو
آیات قرآنی به ویژه تفسـیر آنها به وســیلح حدیث ،ام وبی

بحث ارده دیدگاههایی ارائه

نمودهانـد ،بران نمونـه آیـح شـــریفـح «یوُصـــقیکمُ اف فی دوالدقامل للـرِامرث مقحـل حالُن االنحییالو»
(نســـا  )55:را بـا حـدیـث مترو

«الیالرثث القـاتقل» (ر.ک :الینی5331 ،ش ،ج ،2ص517؛

صــــدو  ، 5153 ،ج ،1ص ،377طوســـی5331 ،ش ،ج ،3ص ،323همو ، 5337 ،ج،1
ص )531تیصی

یده و در نتیجه به محروم بودن قاتل ای ارث نظر دادهاند.

هم چناناه تیصـــی
میتوان بران آن ،به تیصــی

یی آیه با آیه دیگر ،اارن متمول در میان ایشـــان اســـت و
آیح «والالمُطملِقاتُ یالتمربَّص ـلوم بثْنفس ـق،ثوِ ثمالثمهال قروُ ٍ» (بقره)733:با

آیح «والدوالتُ الامحملالث دجاللمُ،وّ دن یالممتلوم حالمللمُ،وِ» (طال )1:محال ید اه نتیجح آن بروی تفاوت
میان ینان مطلّقح باردار با دیگر ینان در مسئله عدّه است.
هم چناناه تیصی

حدیث با حدیث نیز جان بحث به نظر نمیرسد و میتوان بران

آن به حدیث نبون «التمنتمفقتوُا مالو المالیالتقه بثاهقابٍ والالعالصــالبٍ» [ای پوســـت و پی مردار اســـتفاده
نکنیـد محـال ید اـه بـا حدیث نبون «هاللّا دمخمرتمل إثهامبال،ام فمدّبغتموه فمانتفمتالتم بهق» [چرا پوســـت
مردار را برنداشتید تا پس ای دبافی ،مورد استفاده قرار دهید؟ قابل تیصی

است.

البته ایو دو حدیث تن،ا در منابع روایی اهل ســنت یافت شــد( .ر.ک :ابو حنبل ،بیتا،
ج ،1ص ،357مسلم ،بیتا ،ج ،5ص ،537ابو ماجه ،بیتا ،ج ،7ص  ،5531ترمرن، 5171 ،
ج ،3ص ،533نسائی  ، 5313 ،ج ،2ص ،521ییتلی  ، 5151 ،ج ،5ص ،537مبارافورن،
 ، 5157ج ،1ص)373
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به هر حال آنچه شـایسـته اسـت بححی بران آن گشـوده شود ،امکان و چگونگی تبییو
حدیث با قرآن اســت چرااه هیچیی ای عالمان به ایو موضــوت توجه جدّن نکرده و بران
آن مبححی نگشــودهاند ،هرچند در برخی المات ایشــان به اشــاراتی گررا به ایو موضــوت
برمیخوریم ،بران نمونه علی بو حزم (د ) 113آنگاهاه ای تفســـیر ،اســـتحنا و تیصـــی
بهعنوان «وجوه البیان» نام میبرد ،مینویســد« :ایو وجوه میتواند بالقرآن للقرآن ،بالحدیث
للقرآن ،باالجمات للقرآن ،بالقرآن للحدیث ،بالحدیث للحدیث و باالجمات المنقول للحدیث
باشد»( .ابو حزم ، 5311 ،ج ،5ص)27
ابوحامد فزّالی )د ) 171نیز در باب نسخ ،مبححی اوتاه با ایو عبارت شروت میاند:
یالجُویُ نمسخ القرآنث بثاقلسُنّهق و السنّهق بثالقرآنث (فزالی ،بیتا ،ص )33فیر الدیو راین (د ) 373
نیز اه در بســیارن موارد به تفصــیل ســیو میگوید ،ضــمو بحث تیصــی
مینویسد :تمیصی

بهاختصــار

ُ السنحث المُتواتربث بثالکقتابث جائزٌ( .راین ، 5157 ،ج ،3ص)23

و در میان عالمان شـیته به آیت اف خویی برمیخوریم اه ضمو مبحث نسخ ،سیو ای
امکـان تیصـــی

برخی ای احـادیـث با برخی ای آیات به میان میآورد( .خویی، 5153 ،

ص)737
گفتنی اســـت فیر راین ،بیآنکـه ای اســـامی میـالفان تبییو ســـنّت با قرآن نام ببرد،
مینویســـد :إحلتمجُّوا بثقمولقهق تمتالی :لقتبالیَّوم لقلنّاسث ما نزّلث إثلمیل،ثمل( .راین ،همان) مقصـــود ون آن
اسـت اه ایو اشـیاص به منظور تحبیت مدعان خود به آیه شریفه «والدمنزملنا إلمیالیال الرنار لقتبلیالوم
لقلنّاسث ما نزنلم إلمیل،ثمل» (نحل« )11:و ما به سـون تو قرآن را انزال اردیم تا [بدیو وسیله آنچه
به سـون مردم فرو فرسـتاده شـده است را تبییو نمایی» .استدالل اردهاند با ایو تحلیل اه به
موجب ایو آیه ،توضــیح و بیان آیات به پیامبر (ص) واگرار شــده و ایو اار ،با ســیو آن
حمـــرت محقه میشـــود .بنابرایو مفاد آیه ،امکان و جوای تبییو قرآن با ســـنت اســـت نه
برعکس.
پاســخ ایو برداشــت آن اســت اه آیه مزبور بی

ای ایو نمیرســاند اه پیامبر (ص)

میتواند مبیّو و روشنگر ممامیو آیات باشد ،ولی به هیچ وجه امکان تبییو برخی ای روایات
به وســیله برخی ای آیات را نفی نمیاند ،به خصــوص با توجه به آیح شــریفح« :والنمزِلنا عاللمیلیال
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الکقتابال تبثیاناً لکلن شمئٍ» (نحل« )33:و ما بر تو قرآن فرو فرستادیم اه روشنگر هر چیز است».
و بیتردید گستردگی تتبیر «ال شئ» شامل هر چیزن ای جمله حدیث میشود اه در پیوند
با دیو و هدایت مردم باشد.
چناناه عالمه طباطبایی در ذیل آیه مینویســد :إنِ المُرادال بثکلن شــمئٍ الم ما یالرجالعُ إلی
دملرمال،ـدالایـح مقمّا یالحلتاجُ إلیه النّاسُ فقی إهلتدائق،م مقوم المالتارث ق الحالققیقیثه المُتمتلّققهق بثالمالبددق و المالتاد
وال الامخال ث الفاضـقلح وال الشـمرائقعث إالل،یهال وال الققصـال

ث والالمالواعقُق فمُ،وال تقبیانم لقرلیق القهق( .طباطبایی،

بیتا ،ج ،57ص)371
«مراد ای «ال شئ» هر چیزن است اه به امر هدایت برگردد و مردم در ایو یمینه بدان
محتاج باشند ،یتنی متار

حقیقی مربوط به مبدد و متاد ،اخال فاضله ،احکام ال،ی ،قصهها

و موعظهها .قرآن ،بیانگر همح این،است».
ایو مقاله در صــدد اســت موضــوت تبییو حدیث با قرآن را بران نیســتیو بار و به طور
جـامع بررســـی اند و در ذیل عناوینی چند ،به واااون مصـــادیه و نمونههان آن بپرداید،
هرچند برخی ای محورهان ایو بحث مانند آنچه در ذیل عنوان نیســت طر میشــود ام و
بی

مورد توجه برخی عالمان واقع شده.

 .2تبیین صحّت و سقم حدیث با قرآن
در بسـیارن ای روایات اه ای آنها به «اخبار عرض » تتبیر میشود ،ای ضرورت عرضه
داشـتو احادیث بر قرآن  -در صـورت مشکوک بودن آن،ا یا به گونح مطله – سیو به میان
آمده است .میتوان ایو روایات را به دو دستح الی تقسیم نمود :دستح نیست روایاتی اه بر
لزوم انار ن،ادن احادیث نا موافه با قرآن تْاید می ورید مانند روایتی اه آن را شیخ الینی
با ســند خود ای ایوب بو راشــد و او ای امام صــاد (ت) چنیو نقل می اند :ما لممل یُوافقه مقوم
الحدیثثق القرآنم فمُ،و یُخر ٌ( .الینی5331 ،ش ،ج ،5ص ،33نیز ر.ک :حرعاملی، 5173 ،
ج ،72ص« )557هر حدیحی اه با قرآن ،موافه نباشد ،باطل و دور رییتنی است».
و دستح دوم روایاتی اه احادیث موافه با قرآن را مورد قبول و احادیث میالف با آن
را مردود می شـمارد مانند نمونح ذیل اه آن را شـیخ الینی با سـند خود ای هشام بو حکم و

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(س) ،سال ،31پیاپی010 13

او ای امام صـــاد (ت) نقل می اند :خمطمبال النِبیُ (ص) بثمقنی فمقالم :دمیُّ،ا الناسُ ما جا الام عالنّیث
یوُافقه اقتـابال افث فـْنـا قلته وال ما جا الام یُیالفُ اقتابال افث فلممل دمقله( .الینی ،همان ،نیز ر.ک:
حرعاملی ،همان ،ص« )555پیامبر (ص) در ســریمیو منا خطبه ان ایراد نمود و [ضــمو آن
فرمود :مردم! آنچه ای قول مو به شـما می رسد و با اتاب خدا موافه است ،بدانید آن سیو
مو است و آنچه به شما می رسد و میالف با اتاب خدا است ،سیو مو نیست».
البته چناناه می دانیم آیات قرآن ،بر بطو بلکه بطون فراوان مشتمل است و ای سویی،
آگاهی و احاطه بر ایو بطون ،بران فیر متصوم (ت) دشوار وحتی در بسیارن موارد ،ناممکو
اسـت و بر همیو اسـاس ،احرای موافه بودن مممون یی حدیث با قرآن ،اارن بس دشوار
به نظر می رســد و ایو در حالی اســـت اه میتوان با مقدارن اشــرا

بر محتوا وممـــامیو

ظاهرن قرآن ،به میالف نبودن احادیث با آن پی برد.
به نظر می رسـد همیو امر موجب شـده بسیارن ای عالمان اصول در مبحث تتارض ،به
میـالف نبودن حـدیث با قرآن بســـنده انند و حتی برخی،آنان را در ایو یمینه متفه القول
دانسته اند( .ر.ک :سبحانی ، 5151،ج ،1ص)173
به هر حال بران روشـو تر شدن ایو بحث میتوان به اخبارن در منابع اهل سنت اشاره
ارد اه بر اســاس مدلول آنها ،خداوند درروی قیامت با چشــمان ظاهر قابل مشــاهده شــدن
اســت .در صــحیح بیارن به نقل ای جریر آمده اســت :انّا جُلوســا عقندال النّبیث (ص) فمنمظمر إلی
القممالرث لمیللمهال البالدلر ،فمقال :إنّکم س ـالتمرولنم رالبَّکم امما تمرمولنم القممالرم( .بیارن ، 5175 ،ج ،3ص)523
«ما در شـــبی اه قرص ماه اامل بود پی

پیامبر (ص) نشـــســـته بودیم ،آن حمـــرت به ماه

نگریسـته فرمود :شما به یودن پروردگارتان را خواهید دید آن چناناه ایو قرص ماه را می
بینید».
به نقل ای ابو هریره می خوانیم :إنِ ناسـ ـاً قمالوُا :یا رالســـولم افث :هالل نمرمن ربَّنا یالولمال الققیاماله؟
قـمال :هـالل تمـالارُون فقی الشـــِمسث لیسال دوُنم،ـا ســـالحابو؟ قمالوا :ال ،قال :فماقنِکم تمرمولنمه( .نجمی،
 ، 5153ص« )533گروهی ای مردم به رســـول خدا (ص) عرض اردند :آیا ما روی قیامت،
پروردگارمان را می بینیم؟ فرمود :آیا در (دیدن) خورشید اه ابرن هم مانع آن نباشد ،بحث
و گفتگو می انید؟ گفتند :خیر ،فرمود :خدا را [همیو گونه می بینید».
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ایو گونه احادیث و به طورالی هر گفتارو بیانی اه مسـتلزم جســم دانستو خدا باشد،
فیرقابل پریرش اسـت ییرا افزون با نامتقول بودن آنها 5،در تنافی آشکار با ممامیو قرآنی
در نفی رؤیت خدا اسـت .ای جمله آن جا اه به طور صـریح می فرماید :التدلرثاه االبصالارُ وال
هُو یـُدلرثکُ االبصـــارال(انتام« )573:چشـــم ها او را نمی بینند و او چشـــم ها را می بیند» ایو
ممـمون در روایات منقول ای ائمه متصوم علی،م السالم نیز مورد تااید قرار گرفته است ،ای
جمله به نقل ای امام حســیو (ت) می خوانیم :سـُئقلم امیرالمنمنیوم (ت) ققیلم لمه :یا دخما رالسـُولث افث!
هـالل رالدیـلتال رالبـَّیال؟ فقــالم :وال امیلفال دعلبـالدُ مالو لممل دراله لممل یالرمهُ التیون بثمُشـــماهــدهق التالیــان وال لکقو
رالدمت،ــالقلوبُ بثحالق ـمائقهث االیثمــان  ...فمل ـمایالغرِنــی قموللم مالو یالعالمال انِ افم تمت ـالالی یُرن ب ـثالبالصـــرث
(خزایقمی، 5175،ص« )735بــه امیر المنمنیو گفتــه شــــد :ان برادر رســـول خــدا! آیــا
پروردگارت را دیده ان ؟ فرمود ( :آرن) پس چگونه می پرســـتم اســـی را اه ندیده ام؟!
چشـــمـان ظاهرن ،او را آشـــکارا ندیده اند ولی قلب ها  ،با حقائه ایمان او را دیده اند ،...
بنابرایو ،سیو اسی اه می پندارد خداوند با چشم ظاهرن دیده میشود ،تو را نفریبد».
 .3تخصیص حدیث با قرآن
ای المات برخی ای اصـولیان اهل سـنت استفاده میشود اه تیصی

عموم حدیث به

وســیلح خاص قرآنی  ،مورد میالفت شــمارن ای ایشــان اســت (شــیراین ، 5173 ،ص،571
آمدن ، 5173 ،ج ،7ص )375و ای همیو المات اســتفاده میشــود اه تن،ا دلیل ایو گروه
آیـح شـــریفـح وال دمنزملنما اقلمیلیال الرنارم لقتبیّو لقلنّاسث ما نزنل إلمیل،م (نحل )11:اســـت اه چگونگی
اسـتدالل و نیز پاسخ آن گرشت .در مقابل ای سون موافقان ایو امر ،دو عبارت ذیل بهعنوان
دلیل ابرای شده است اه به نظر می رسد هر دو پریرفتنی است.
 -5انم الکتابال مالقطوتٌ بثصــحهق طمریقهق و الســنهال فیر مالقطوتٍ بطریق،ا ،فاذا جایال تمیصــی
الکتابث بثه فتیصی

ُ السنهق به دولی( .شیراین ، 5173 ،ص)57

 -5قابل رؤیت وجســم دانســتو خدا  ،بدان ج،ت نامتقول اســت اه ایو امر  ،مســتلزم قرار گرفتو او در ج،ت و مکانی
متیو ودر نتیجه محدود دانستو او است ،امرن اه نامتناهی بودن مف،وم واجب الوجود آن را نفی می اند.

ُ
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مقصــود آن اســت اه عمل تیصــی

 ،نوعی تصــر

در مدلول عام و بنابرایو نیایمند

دلیل است و ای سون دیگر ،بنابر دلیل هایی اه در جان خود اقامه شده ،میتوان عام قرآنی
اه قطتی الســـند اســـت را به وســـیلح حدیث خاص اه ای ج،ت ســـند ،فیر قطتی اســـت،
ید .بنابرایو تیصـــی

تیصـــی

حدیث عام بوســـیله خاص قرآنی  ،به طریه اولی ممکو

است.
 -7ســُنّهُ رالســولث افث (ص) مقوم الاشــیا ق  ،فمکانمتل داخقلهٌ تمحلتال التُمومث( .آمدن، 5173 ،
ج ،7ص)375
مقصـود آن است اه تتبیر «ال شی» در آیه شریفح والنمزِلناعلییال الکتابال تقبیاناً لقکلن شمئ
(نحل )33:به دلیل عام بودن  ،شـامل حدیث و سـنت رسول خدا(ص) نیز میشود ،بنابرایو
میتواند مشمول تبییو و روشو گرن قرآن اه تیصی

نیز ای مصادیه آن است باشد.

به هر حال ابو حزم ،بران ایو قســم تبییو به حدیحی ای پیامبر (ص) محال می یند اه در
منابع ایشــان چنیو گزارش شــده اســت :امقرتُ دن اقاتقل النّاسال حالتی یالقولوا الاقلهال اقال اف محمدٌ
رســـول افث ( ...ابو حنبل ،بیتا ،ج ،7ص ،311بیارن ، 5175،ج ،5ص ،55دارمی ،بیتا،
ج ،7ص ،753نســائی ، 5313 ،ج ،2ص «)35مو دســتور یافته ام با مردم بجنگم تا آنگاهاه
وحدانیت خدا و رسالت محمد را به یبان آورند».
ای نظر ون ،حـدیـث فو  ،با ســـیو خدان تتالی ... :فماقن تابُوا وال دقامُوا الصـــالهال و اتوُا
الزمااهال فمیلّوا ســالبیلمُ،م( .توبه« )1:پس اگر توبه ارده و نمای را بر پان داشــتند و یاات دادند
آنان را رها انید» .تیصی

خورده است( .ابو حزم ، 5311 ،ج ،7ص)375

ولی پیدا است اه مقصود ای «الناس» در ایو حدیث ،اافران و مشراان و نه همح مردم
اســـت و حال آنکه افراد مورد نظر در آیه با ویژگی هان یاد شـــده ،جز گروهی مســـلمان
نیســـتنـد ،بنـابرایو ای تحـت عـام  ،خروج موضـــوعی دارند وباید آن را تیصـــّ
تیصی

.

نامید نه

 011تبیین حدیث با قرآن کریم؛ امکان و مصادیق آن

به نظر می رسـد محال مناسـب بران ایو بحث ،حدیث «المُسللمونم تمتمکافْ دقماؤهم» است
ب
اه به گفتح آیت اف خویی ،شمارن ای اهل سنت آن را ناسخ آیـــح «یا دیُ،ا الریوم آمنوا اتق ال
عاللیکمُ الققصاصُ فقی القمتلی الحُرم بثالحُرن وال التالبلدُ بثالتبدق وال االنحی بثاالنحی» دانسته اند.
مقصـود ای نسـخ آن است اه به موجب آیح قصاص ،نمیتوان شی

5

آیاد را در برابر

برده قصــاص ارد ،ولی مفاد حدیث فو آن اســت اه مســـلمانان ،به لحار جان برابرند و
میتوان آیاد را در برابر برده قصــاص نمود .آیت اف خویی در اشــکال برایشــان به ایو نکته
اشــاره می اند اه حدیث مورد بحث ،ای مدلولی عام برخودار اســت و بنابرایو باید آیه اه
ای مدلولی خاص برخودار اســت را نه ناســخ بلکه میصــالّ

آن قرار داد( .خویی، 5153،

ص)737
 .4تفسیر حدیث با قرآن
آنچه بیشـتر در میان مفسـران و متیصصان علوم قرآنی ،آشنا است تفسیر آیات قرآنی
به امی روایات است و چناناه می دانیم ایو امر ،یمینه سای نگارش تتداد متتناب،ی اتاب
در یمینح تفسیر اثرن شده است .ولی در ایو میان گاه به روایاتی نیز برمیخوریم اه ممامیو
آنها به وسیله آیات تفسیر شده است .دو نمونح ذیل ای ایو قبیل است.
 -5در بســـیـارن ای روایـات ،به اجمال ســـیو ای گناهان ابیره به میان آمده و گاه به
پیامدهان ارتکاب ویا آثار اجتناب ای آنها اشــاره شــده اســت .بران محال ای امام ااظم (ت)
نقل اســت اه فرمود« :مالو تموالضــّْم لقلمغربث امانم وُضــوؤهُ ذملیال امفارهٌ لقمامالمــیال مقو ذنوبثهق فی
نم،الارثه مالاخمال الکبائرث وال مالو تموضّْم لقصالبثالصبحث امانم وُضوؤهُ ذملیال امفّاربٌ لقمامالممی مقو ذنوبثهق فقی
لمیلقهق الّا الکمبائر»( .صدو ، 5153 ،ج ،5ص ،17نیز ر.ک :حرعاملی ، 5173 ،ج ،5ص)323

 -5ایو حدیث ،افزون بر عبارت یاد شــده ،با عبارت هان دیگر نیز نقل شــده اســت ،ای جمله :المُنمنونم تمتمکافماً دقماؤهم،
المُســلمونم یالدٌ عاللمی مو س ـقواهم تمتمکمافْ دقمالاؤهم (ر.ک  :ابو حنبل  ،بی تا ،ج ،5ص ،133ابو ماجه  ،بی تا  ،ج ،7ص، 313
شافتی ،بی تا :ص ،133هیحمی ، 5173 ،ج ، 3ص ،737عسقالنی  ،بی تا ،ج ، 5ص)533
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«هراس بران نمای مغرب وضو بگیرد ،وضون او ،افّاره گناهانی است اه در آن روی
انجام داده به جز گناهان ابیره وهر اس بران نمای صــبح وضــو ســاید ،وضــوی  ،افارب
گناهانی است اه در آن شب مرتکب شده به جز گناهان ابیره».
و به نقل ای امام باقر (ت) می خوانیم :مالو حالمالل دخاهُ المالیتال بثجوانبث الســَّریرث االربتح مالحا
اف عالنـه اربتیوم امبیثرهال مقوم الکمبـائرث( .صـــدو  ، 5153 ،ج ،5ص ،537نیز ر.ک :حرعاملی،
 ، 5173ج ،3ص« )511هراس ،جنایب برادر (مســـلمان) خودرا ای چ،ار جانب تابوت بر
دوش گیرد ،خداوند چ،ل گناه ابیرب او را محو نماید».
و بســیارن ای محدثان شــیته وســنی ایو حدیث را ای پیامبر (ص)گزارش اردهاند اه
فرمود :إنّما ش ـمفاعتی لقْهلث الکمبائرث مقو امتی و یا فرمود :ذمخمرتُ ش ـمفاعتی لقْهلث الکبائرثمقو دمتی
(ر.ک :صدو  ،همان ، 5323 ،ج ،5ص ،533همو ، 5333 ،ص ،172حرعاملی، 5173 ،
ج ،51ص ،331مجلســی ، 5171 ،ج ،53ص ،733ابو حنبل ،بیتا ،ج ،3ص ،753ابو ماجه،
بیتا ،ج ،7ص ،511ابوداود ، 5173 ،ج ،7ص« )175شـــفاعتم را بران اســـانی ای امتم اه
مرتکب گناهان ابیره شده اند ،ذخیره ارده ام».
در برخی ای روایـات ،ایو تتبیر تا حدودن تبییو شـــده اســـت .ای جمله به نقل ای امام
صـاد (ت) می خوانیم :املتّی دمولجبال اف عزوجلم علی،ا النارال( .الینی5331 ،ش ،ج ،7ص،723
طوســـی5331ش ،ج ،3ص ،715همو ، 5337،ج ،3ص ،57حرعــاملی ، 5173 ،ج،51
ص ،751نیز ر.ک :نورن ، 5173 ،ج،55ص« )311ابـائر ،گنـاهـانی اســـت اه خدان
عزوجل آنها را موجب آت

دانسته است».

ولی تبییو روشـو تر و جامع تر ایو گناهان ،اارن اسـت اه توسـ امام صاد (ت) با
ب،ره گیرن ای آیات قرآن انجام شده است .شیخ الینی با سند خود ای عبدالتظیم حسنی و او
ای امام جواد (ت) نقل می اند اه فرمود :روین عمرو بو عبید به حمـــور امام صـــاد (ت)
رسـیده ای ایشـان خواسـت با استفاده ای آیات قرآنی ،گناهان ابیره را بران ون تبییو نماید.
حمرت فرمود:
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بله عمرو! بزرگ تریو گناه ابیره ،شـرک به خدا است چون می فرماید :والمالو یُشرثکل
بثافث فمقد حالرّمال عاللیه الجالنّحم( ،یوسف )32:پس ای آن ،یاس و نومیدن ای رحمت خدا است چون
خدان عزوجل می فرماید :والالیالیلْسُ مقوم رو ث افث الّا القومُ الکافرونم (.اعرا )33:
و ای گنـاهان ابیره ،عقو والدیو اســـت ییرا خدان ســـبحان عا والدیو را جبّار و
شــقی قرار داده(.مریم )37:و اشــتو انســانی اه خدا اشــتو او را حرام ارده مگر ایو اه ای
رون حه بــاشــــد ،ییرا در مورد قــاتــل انســــان بی گنــاه می فرمــایــد :فمجالزاؤه جال،نمُ
خالداًفی،ا(.نسا  )33:و افترا ینندگان به ین پاک دامو ییرا خدا در مورد ایو افراد میفرماید:
لتقنوُا فقی الـدنیا واخخرب وال لم،لم عرابٌ عالظیمٌ(.نور )73:و خوردن مال یتیم ییرا خدا میفرماید:
إنّما یالْالون فقی بُطونق،م ناراً وال سـالیالصـللونم سـتیرا(نسا  .)57:و فرار ای میدان جنگ به دلیل ایو
اه خدا می فرماید :والمقو یُولّ،ثم یالولمئرٍ الّا دُبره مُتحرفاً لققتالٍ دو مُتحیزا الی فقئهٍ فمقمدل بالا ال بثغممـ ـبٍ
مقوم اف وال مــْواه ج،نمُ و بثئسال المالســـیر(.انفــال )53:و ربــا خوارن ،ییرا خــدان عزوجــل می
فرمـایـد :الــریوم یـالْالونم الرثبــا الیالقوُموالن الـما امــا یالقومُ الــرن یالتیبطـه الشـــیطـان مقوم المسّ.
(بقره )721:و سحر وجادوگرن ،به دلیل ایو اه خدان عزوجل می فرماید :وال لمقدل عاللمقوا لقمالو
اشتراهُ مالمه فقی االخربث مقو خمال ( .بقره)573:
و عمـل ینـا ،ییرا خـدان عزوجـل می فرماید :والمالو یالفتل ذلقیال یاللهم امثاما یُمـــاعالفل له
الترابُ یومال القیامهق و یالیلدل فیه مال،انا(فرقان .)33:وســـوگند درول آلوده به گناه ،چون خدان
عزوجل می فرماید:
ال ـرّیوم یالشـــترونم بثت،ــدافث و دیمــانق،م ثممن ـاًقلیالً اولئ ـقی المخال م لمُ،م فی االخرهال(.آل
عمران )22:و خیانت اارن در اموال (فلول) ییرا خدان عزوجل می فرماید :والمالو یالغلل یالْتق
بمـا فـملِ یالولمال القیـامـه( .آل عمران)535:و خوددارن ای پرداخـت یاات واجب ،ییرا خدان
عزوجل می فرماید :فمتکون بث،ا جثباهُ،م و جُنوبُ،م وظ،ورُهم(.توبه)31:
واتمان ش،ادت ،ییرا خدان عزوجل می فرماید :فممالو یالکتمل،ا فاننه آثمٌ قملبُه( .بقره)733:
و شــراب خوارن ،ییرا خدان عزوجل ای آن ن،ی ارده همان گونه اه ای پرســت

بتان ن،ی

فرموده (مـائده...) 37:و ع،د شـــکنی وقطع رحم  ،ییرا خدان عزوجل می فرماید :لمُ،م التنح
واللمُ،م سو ُ الدارث(.فافر)17:
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در پایان ایو حدیث آمده است  :عمروبو عبید (با دیدن تسل وآگاهی امام صاد (ت)
نســبت به آیات و ممــامیو قرآنی) ای آن جا رفت در حالی اه می گریســت و ناله انان می
گـفــت :هالل ـمی مالو قــالم بثردی ـهق و نــایالعکم فقیل الفمــــلث والالتلقم( .الینی5331 ،ش ،ج،7
ص731ــ .733نیز ر.ک :صدو  ، 5323 ،ج ،5ص731ـ« )732هراس با (استبداد ورییدن
بر) دیدگاه خود ،ســیو گوید وبا شــما (اهل بیت ) در فمــل ودان  ،منایعه نماید هالک
گردد».
چناناه پیدا اســت ایو اار امام (ت) ای نمونههان تبییو حدیث با قر آن اســت ،هرچند
اه ای منظرن دیگر ،میتوان آن را ای مصـادیه تبییو حدیث با حدیث نیز محســوب داشــت.
نمونح دوم اه در پی می آید نیز ای همیو قبیل است.
 -7در شــمارن ای روایات ،به اجمال بر ادان یاات و پرداخت آن به مســتحقان واقتی
اش تْاید شــده ولی ایو اه ایو مســتحقان ،چه اســانی اند تبییو نشــده ،بران محال علی بو
عقبـه در نقـل حـدیحی ای امـام اـاظم (ت) میگوید :ســـالمقتته یقمول :مالو دمخرمجال یاابم مالقه تامّهو
فموالضـت،ا فقی مالولضـتق،ا لممل یُسـْل مقو دیو ااتسـبال مالمه( .الینی ،همان ،ج ،3ص ،171صدو ،
 ، 5153ج ،7ص ،3همو5331 ،ش ،ص« )13هراس یاات مال

را به طور اامل بیرون

اند و آن رادر جان (صـحیح ) خود قرار دهد ،ای او پرسیده نمیشود مال خود را ای اجا به
دست آورده».
و در برخی ای ایو روایات  ،تن،ا به گروهی ای مســـتحقان یاات اشـــاره شـــده ،مانند
روایت ذیل اه آن مبارک عقر قوقی ای امام رضـا (ت) نقل می اند  :اقنِ افم والضعال الزااهال قوتاً
لقلفقرا ق وال تموفیراً لقْموالق،مل( .الینی5331 ،ش ،ج ،3ص ،133برقی5325 ،ش ،ج ،7ص،353
صـــدو  ، 5153 ،ج ،7ص ،1حرعـاملی ، 5173 ،ج ،3ص« )755خداوند یاات را به
منظور تامیو قوت فقیران و افزای

اموال آنان قرار داد».

ایو اب،ام سـبب شـده است برخی ای راویان ،ای مصادیه دقیه ایو مستحقان پرس و جو
انند  ،مانند سـماعه اه در قالب حدیحی ممـمر میگوید :سالْملته عالوث الزااهِّ لقمالو یالصّلمحال دن یالْ
خرمها؟ «ای امام پرسیدم ،چه اسی ،شایستگی دریافت یاات دارد؟» و امام ،با تکیه بر قرآن،
به مترفی مسـتحقان آن می پرداید :هالی لقلریوم قالم اف فقی اتابهق  :لقلفقرا ق والالمالساایوم والتامقلیوم
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عاللی،ـا والالمُن لمفـهق قلوبُ،م وفقی الرثقـابث و الغارمیثوم و فقی ســـبیلث افث و ابوث الســـالبیلث( .طوســـی،
5331ش ،ج ،1ص ،13عیاشـی ، 5337 ،ج،7ص« )37یاات ،ای آن اسـانی اسـت اه خدا
در اتاب خود نام برده اســت ،یتنی فقیران ،مســکینان ،دســت اندرااران گردآورن آن ،دل
جویی شـــدگـان ،بران (آیادن ) بردگان ،بدهکاران و در راه خدا و در راه ماندگان» و در
برخی روایات ،نیســت به بیان اجمالی ایو مســتحقان و ســپس با ب،ره گیرن ای قرآن ،به بیان
تفصیلی آنان ،پرداخته شده.

5

 .5نسخ حدیث با قرآن
با توجه به ایو اه ناسـخ تبییو انندب منسـوو وروشو انندب محدودب یمانی آن است:

7

نباید در ایو اه ممـــمون یی حدیث با آیه ان ای قرآن نســـخ شـــود درنگ نمود .به دیگر
سـیو ،همان گونه اه تبییو ،به شـیوب تیصـی

 ،تفسیر و مانند آن متصور است ،ای راه بیان

ناســـخ نیز امکان پریر اســـت و بنابرایو اعالم به ســـر رســـیدن یمان عمل به یی حکم نیز
میتوانـد ای مصـــادیه «اــل شـــئ » در آیــح شـــریفــه والنمزّلنــا عاللیـیال الکقتـابال تقبیــانـاً لقکـلث
ش ـمئٍ(نحل)33:باشــد .با ایو حال ،ظاهر برخی المات آن اســت اه برخی با ایو قســم تبییو
میالف اردهاند( ،ر.ک :شــیراین ، 5173 ،ص ،523ســرخســی ، 5151 ،ج ،7ص،23
فزالی ،بیتا ،ص ،33راین ، 5157،ج ،3ص)23و بران ایو منظور به دو وجه ذیل استدالل
نمودهاند.
 -1مســتفاد ای آیح شــریفح والدنزلنا اقلییال الرنارم لقتبیِّوم لقلناسث ما نزّلث اقلیال،لم( ،نحل )11:آن
اسـت اه سـیو و سـنت پیامبر (ص) ،مبیّو قرآن اسـت و ای آن جا اه ناسـخ ،مبیالو منســوو
اسـت ،پس اگر قرآن ،ناسـخ سـنت باشـد الیمح ایو سـیو آن است اه قرآن نیز مبیّو سنت
 -5مانند روایت ذیل اه آن را صـاحب وسـائل  ،ای رساله محکم و متشابه سید مرتمی و او ای تفسیر نتمانی و او ار امام
علی (ت) گزارش می اند  :و امّا والجُه الصدقات فانما هی القوامٍ لیس ل،م فی االماراه نصیبٌ وال فی التماراب حٌُ وال فی
التجارب مالٌ و الفی االجاره مترفحٌ وقدربٌ ففرض اف فقی اموالث االفنیا ما یالقوت،م و یقوم،م به دودهم ثم بیّو ســـبحانه لمو
هره الصدقاتال  ،و قال انما الصدقات للفقرا و المالساایو  ( .....حرّ عاملی ، 5173 ،ج ،3ص)753
 -7برخال
صفات مشی

میصـــ

و مقیـد اـه اولی  ،محـدوده عـام را به لحار افراد ودومی  ،محدوده مطله را به لحار احوال و

می اند.
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باشد و بایگشت ایو سیو به آن خواهد بود اه هریی ای قرآن و سنت ،مبیّو دیگرن باشد.
(ر.ک:راین ، 5157،ج ،3ص)313
پاسـخ ایو سـیو آن است اه مستفاد ای آیح فو  ،بی

ای ایو نیست اه یکی ای شئون

پیامبر (ص) و ای فواید سنت او ،تبییو آیات قرآن در مواقع نیای است .و اما ایو اه سیو او،
همیشـه مبیِّو و قرآن ،همواره مبیَّو باشـد ،ای آیه استفاده نمیشود ،به دیگر سیو ،تااید آیه
بر مبیِّو بودن پیامبر (ص) به صــورت قمــیح م،مله اســت و نه بصــورت قمــیح محصــوره و
بنابرایو نافی آن نیســت اه قرآن هم در برخی موارد ،مبیِّو ســـنت باشــد و چناناه پیشـــتر
گرشت ،آیح والنمزّلنا علییال الکتابال تقبیاناً لقکلث شمئٍ (نحل)33:
نیز تایید انندب ایو برداشــت اســت و بدی،ی اســت اســانی اه منســوو شــدن آیات به
وســیلح احادیث را مجای می دانند ،میتوانند بر ایو برداشــت ،تااید بیشــترن انند چرا اه ای
نگاه ایشان ،قرآن میتواند به طریه اولی ،ناسخ حدیث باشد.
 -2اگر ســـنت پیامبر (ص) با قرآن نســـخ شـــود ،مردم می پندارند ســـبب ایو اار،
نارضــایتی خدا ای س ـنّت او بوده و در نتیجه ،آحاد جامته ای او رویگردان شــده او را اطاعت
نکنند و ایو امر در تناقض با فرض بتحت و ناســایگار با آیح والما دمرلسـاللنا مقو رالســولٍ اقال لقیُطاتال
بثاذنث افث (نسا )31:خواهد بود( .ر.ک :آمدن ، 5173 ،ج،3ص)515
باید گفت ایو گونه سینان ،ای اسانی صادر میشود اه ای یی واقتیت روشو ففلت
اردهاند و آن ایو اه مفاد آیاتی مانند والما یالنطقه عالوث ال،الون  ،إن هُو اال والحیٌ یوُحالی(نجم)3:
إن دمتبِّعُ الـّا مـا یُوحیال (یونس )51:واللو تمقوّلم عاللینا بالتلضال الماقاویلث ألخرمنا مقنهُ بثالیالمیوث ثم لمقطتنا
مقنـه الوالتیوم( ،حـاقـه )11:آن اســـت اـه پیامبر (ص) چیزن ای خود نمیگوید و ســـنت آن
حمـرت ،ریشه در وحی دارد ،تا آنجا اه میتوان آن را به منزلح وحی دانست .ایو قرابت و
همانندن به حدّن اسـت اه برخی  ،قرآن را «وحی متلوّ» و سـنت را «وحی فیر متلوّ» دانسـته
اند( .آمدن ، 5173 ،ج ،7ص)375
حتی اسـی مانند ابوبکر سرخسی  ،ایو واقتیت را مبنان استدالل بر جوای نسخ سنت با
قرآن قرار داده و نوشـته اسـت :فقاذا جایال نسـخ السنحث بثوحیٍ فمیرث مالتلوأل فین یالجوُیال نسی،ا بثوحیٍ
مالتلوٍ اان دولی( .سـرخسـی ، 5151 ،ج ،7ص )23مقصود ون آن است اه چون ای نگاه ما
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«نسـخ سنت با سنت» ممکو است ،بنابرایو «نسخ سنت با قرآن» به طریه اولی ممکو خواهد
بود .بـایــد گفــت افزون بر ایو نکتـه ،ب،تریو دلیـل بر امکـان ایو قســـم تبییو ،وقوت آن در
شریتت اسالمی است .در ادامه با نمونههایی ای آن آشنا می شویم.
 -1بـه گفتـح جصـــّاص ،پیامبر (ص) پس ای آمدن به مدینه ،به مدت چند ماه به طر
بیت المقدس نمای می خواند تا ایو اه ایو ســـنت ،با آیح  ....فمولن والجل،الی شـــمطرم المالســـجدق
الحرامث (بقره )513:نسخ گردید( .جصّاص ، 5171 ،ج ،7ص)377
ممکو است گفته شود نمای خواندن حمرت به طر

بیت المقدس نیز براساس قرآن،

یتنی آیحث :فث المشـــر و المغربُ فمْینما تمولّوا فمحممَّ وجهُ افث (بقره  )551:بوده اســـت ،بنابرایو
محال مزبور ،ای قبیل نسـخ قرآن با قرآن خواهد بود .ولی پر واضـح است اه مفاد آیح مزبور،
تیییر در انتیـاب ج،ت اســـت و تتیُو در نمای گزارن به ســـون بیت المقدس ندارد ،بلکه
اسـاسـا آیه ،فراتر ای بحث قبله و در مقام بیان ایو حقیقت توحیدن است اه خدا ،محدود به
ج،ت و مکان نیست و سر تا سر عالم ،عرصح حمور او است.
 -7نیز به نوشـتح ون در صـدراسالم ،بر پایح روایات و سنت نبون ،خوردن و آشامیدن
و آمیزش با همسران در شب هان ماه رممان پس ای خوابیدن ،قدفو بود تا ایو اه آیح دحقلِ
لکم لمیلهال الصــیامث الرمفث إلی نســا ئقکمل  .....و الوا واش ـرمبوُا حالتمی یالتبیوم لمکمُ الیی االبیضُ مقو
الیی ق االسودق مقو الفمجرث (بقره  )532:نایل شد( .جصّاص ، 5171 ،ج ،7ص)377
 -3براسـاس روایتی اه شیخ طوسی ،با سند خود ای یراره و او ای امام باقر (ت) نقل می
اند :روین عمر بو خطّاب ،صـــحابیان پیامبر (ص) ای جمله علی (ت)را جمع نمود و ای آنان
پرسـید  :دیدگاه شـما دربارب مسـح بر رون اف

(به هنگام وضـو ) چیست؟ مغیرب بو شتبه

برخـاســـت و گفت مو دیدم رســـول خدا (ص) بر رون اف
علی (ت) فرمود :آیـا ایو اـار را پی

مســـح نمود .در ایو هنگام

ای فرود آمـدن ســـورب مـائده انجام داد یا پس ای آن؟

وچون مغیره ،ابرای بی اطالعی ارد ،حمـرت فرمود :سالبالهم الکتابُ الیفِیوم ،سورب مائده دو یا
سه ماه پی

ای وفات پیامبر (ص) فرو د آمد(.طوسی5331،ش  ،ج ،5ص)33
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مقصــود حمــرت آن اس ـت اه آیح  3ای ســورب مائده اه براســاس آن ،مســح بر پا در
هنگام وضـو الیم شـمرده شـده ،نسـخ انندب سـنت نبون اسـت اه براسـاس آنها ،مسح بر
اف

ها نیز جایز است.
نسـخ شـدن حکم مزبور به وسـیلح آیح وضو ،در میان اهل سنت نیز مطر و تاحدودن

مشــ،ور اســت .در تفســیر قرطبی آمده اســت :إنِ المالس ـلحال عاللی الیفّیوث منســووٌ بث یحث الوضــو ق
(قرطبی ، 5171 ،ج ،3ص )33ابو رشــد نیز پس ای اشــاره به روایاتی اه به موجب آنها،
مسـح بر خفیو جایز بوده اسـت می نو یسـد :إنِ آیحم الوُضو ق ناسیحٌ لقتلی االثارث وهو مرهبُ
ابو عباسث(ابو رشـد ، 5151،ج،5ص ،53نیز ر.ک :ااشـانی ، 5173،ج،5ص«)3آیح وضو
نسخ انندب آن روایات است و نظر ابو عباس نیز همیو است».
 -1ابو ابی الحدید در توضـــیح عبارت واجبٌ فقی الســـنّهق دخره و مُرمخ

ٌ فقی الکتابث

تمراه ای امام علی (ت) (سیدرضی5323 ،ش ،ص .33خطبه)5اه ضمو بیان اقسام احکام ال،ی
ایراد شــده و گویان امکان تغییر در آنها اســت ،به ایو محال اشــاره می اند اه بر اســاس
حدیث ،رویب روی عاشورا واجب بوده ،سپس با آیات داللت اننده بر وجوب رویب رممان
نســـخ گردیده اســـت( ،ابو ابی الحدید ، 5171 ،ج ،5ص )577فیرالدیو طریحی نیز در
اشــاره به ایو نکته مینویســد :حدیث ش ـم،رث رالممــان نمس ـخم الِ ص ـالومٍ( .طریحی ،بیتا ،ج،3
ص )111البته آگاهی ای صــحت وســقم ومدلول حدیث رویب عاشــورا و نیز موضــع عالمان
شیته در خصوص آن ،نیایمند بررسی است.
 -1ش،ید اول ضمو احکام مربوط به مساجد مینویسد« :ورود به مساجد بران هیچیی
ای مشـراان جایز نیست به طور مطله و چن نچه ای سون شی

مسلمان ،اذن ورود دریافت

نماید ،ایو اذن ،فاقد اعتبار اسـت ،ییرا مانع ورود اافر ،نجاســت او اســت ودلیل بر نجاست
ون ،آیح قرآن اسـت .و ایو سـیو پیامبر (ص) اه «هر اس وارد مسجد شود ،ایمو خواهد
بود 5 ».با آیح مزبور نسخ شده است(.ش،یداول، 5727،ص)513

 -5مالو دالخمل المالسجد ف،و آمقو
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مقصــود شــ،ید آن اســت اه آیح إنِما المُشــراونم نمجالسٌ (توبه)73:به گونه مطله ،یتنی
اعم ای ایو اـه مســـلمانان به مشـــراان ،اذن ورود بدهند یا خیر ،بر ممنوعیت ورود آنان به
مسجد داللت می اند بنابرایو ناسخ حدیث مزبور خواهد بود.
البته پیدا اســت اه میتوان بر مبنان قواعد اصــول  ،آیح فو را میصــّ
شــده نیز دانســت و می دانیم چن نچه مورد ،ای موارد دوران بیو نســخ وتیصــی
تیصی

حدیث یاد
باشــد،

 ،رجحان خواهد داشت ،ییرا امرن است رایج و فراوان و س،ل المن نه  ،بر خال

نسخ اه به ندرت یافت میشود وتحقه آن  ،نیایمند دلیل قطتی است.
 .6استدالل بر حدیث با قر آن
در پاره ان موارد ،متصـــوم (ت) ســـینی بر یبان جارن می اند ســـپس ج،ت تبییو و
تحبیت آن در ذهو شـنونده ،به آیه یا آیاتی ای قرآن استناد واستدالل می اند .میتوان بر ایو
قسم  ،ای نمونههان ذیل یاد ارد.
 -5ای امام باقر (ت) و امام صــاد (ت) نقل شــده اســت اه فرمودند :تمفقّ،وُا فمانن مالو لمم
یالتمفمقـه مقنکم فـاقنــه دعرابیٌ إنم افم یالقوُل فقی اتــابـهق....لقیتمفقُّ،و ا فقی الــدیوث و لقیُنـررثوا قومال،م إذا
رالجالتُوا إلی،م لمتلّ،م یالح ـلرمروُن( .الینی5331 ،ش ،ج ،5ص ،35عیــاشـــی  ، 5337 ،ج،7
ص« )553تفقمه انید ییرا هر اس ای شـــما تفقّه نکند ،دعرابی ( ودر یمرب جاهالن ) اســـت،
چنانکه خداوند در اتاب خود می فرماید.
برحسـب ایو گفتار ،متصـوم (ت) در ابتدا دستور به فراگیرن دیو و ف،م آن می دهد و
لزوم ایو اار را گوشـزد می اند وسـپس ای بیشی ای سیو خداوند در آیح نفر( ،توبه)577:
بهعنوان دلیلی بر ایو تااید و اهتمام یاد می نماید .البته چناناه می دانیم در پیوند با ایو آیه
 ،ج،ات ومباحث دقیه اصولی مطر است ،ولی به حسب ظاهر آنچه در روایت فو مدّنظر
است ،داللت آیه بر اهمیت و ضرورت تفقه در دیو است.
 -7بر اساس روایات فراوان ،اعمال و رفتار رویانح مابر پیامبر (ص) و ائمه اط،ار علی،م
السالم ،عرضه میشود و چیزن ای اارهان خیر و شرّ ما ای ایشان پن،ان نمی ماند و در برخی
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ای ایو روایات ،به منظور پروراندن ایو باور ،به امورن نیز استدالل شده است .بران نمونه در
روایتی ای شیخ صدو آمده است:
قالم النبیُ (ص) حیالاتقی خمیرٌ لکم و مقماتی خیرٌ لکم ،قالوُا :یا رسولم افث ! وایفال ذلی ؟
فقـالم النبیُ (ص) دمـّا حیـالاتی فـانّ افم عزوجـلّ یالقول :و مـا اان اف لقیُترّبُ،م و انت فی،م و دمّا
مُفـارقتی ایّاام فانّ دعمالمکم تترمضُ عاللیّ الِ یومٍ ،فما اان مقو حالســـوٍ اســـتزدُت افم لکم و
مااان مو قمبیح إســتغفرتُ افم لکم( .صــدو  ، 5153 ،ج ،5ص .535نیز ر.ک :حرعاملی،
 ، 5173ج ،55ص )333پیامبر (ص) فرمود :یندگی و حیات مو بران شـــما خیر اســـت،
مرگ و وفاتم (نیز ) بران شــما خیر اســت .ای ایشــان پرســیدند چگونه چنیو چیزن ممکو
اسـت؟ حمـرت فرمود :اما یندگی ام بران شـما خیر است ییرا خدان عز وجل می فرماید:
«و خداوند ،مردمان را تا وقتی اه تو در میانشـــان هســـتی عراب نمیاند( ».انفال )33،و اما
مرگم بران شــما خیر اســت چون اارهان شــما  ،هر روی بر مو عرضــه میشــود ،اگر آنچه
انجام دهید ،ای جنس اارهان نیی باشد ،ای خدا می خواهم آنها را بران شما افزای

دهد

و اگر ای اارهان یشت باشد ،ای خدا برایتان طلب مغفرت می انم».
الینی نیز با ســـند خود ای عبداف بو ابان بو ییّات نقل می اند اه ون می گفت :قلتُ
للرضــا (ت) :ددلتُ لی والهل بیتی ! فقالم :دولس ـتُ دفتل؟ إنِ اعمالمکم لمتتلرمضُ علیّ فی الث یومٍ
ولیلهٍ ،قال فاســتتلظمتُ ذلی ،فقال لی :دما تمقرد اتابال افث عزِوجلِ « :وال قلث اعلماللوا فمســالیرن اف
عالماللکم و رالســـولـه والمنمنوالن» قـال :هُو وافث علیُ بو ابیطـالـب (ت)( .الینی5331 ،ش ،ج،5
ص753ـ ،777نیزر.ک :حرعاملی ، 5173 ،ج ،3ص)733
«بـه امـام رضـــا (ت) عرض اردم :بران مو وخانواده ام پی

خدا دعا او ! حمـــرت

فرمود(ص) :مگر چنیو نمی انم؟ همانا اارهان شـما  ،هر روی وشب برمو عرضه میشود،
عبداف می افزاید :ایو سـیو ،بر مو بزرگ (وسـنگیو ) آمد ،پس حمرت فرمود :آیا اتاب
خـدان عزوجـل را نیوانـده ان اه می فرماید :قلث اعلماللوُا فمســـیرن اف عالماللمکم و رالســـوله و
المنمنون( .توبـه )571 :بـه خـدا ســـوگنـد! مقصـــود ای من منون ،علی بو ابی طالب (ت) (و
فریندان او ) است».
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 -3شــیخ الینی و عیاشــی ای امام صــاد (ت) نقل اردهاند اه فرمود :واف لو دنّ رجالً
صــامال الن،ارال و قام اللیلم ثم لمقی افم بثغیرث والیالتنقا لمقیهُ فمیرم راضٍ دو ســاخ ٌ علیه ،ثم قال :وذلی
قول افث« :و مــا مالنتُ،م دن تقبـلم من،م نفقــات،م اقالم دنم،م امفمروا بــافث و برســـولــه ( »...الینی،
5331ش ،ج ،3ص ،572عیاشی ، 5337،ج ،7ص)33
«به خدا ســوگند :اگر مردن روی را رویه بدارد و شــب را به عبادت قیام اند ولی خدا
را بـدون والیـت مـا دیـدار انـد  ،او را دیدار می اند در حالی اه ای او ناخشـــنود یا بر او
خشـمگیو اسـت  ،سـپس فرمود ( :دلیل بر ) ایو امر سـیو خدا است اه فرمود« :چیزن جز
افرشان نسبت به خدا و پیامبر ش  ،مانع ای پریرش هزینه اردهان مالیشان نشد»( .توبه)11:
مفـاد ظاهرن حدیث آن اســـت اه مشـــکل اعتقادن و محرومیت ای والیت اهل بیت
پیامبر (ص) مانتی اســـت بر ســـر راه پریرش اعمال و آیح یاد شـــده نیز دلیلی اســـت بر ایو
واقتیت.
روایت ذیل ای امام صاد (ت) نیز با همیو رویکرد صادر شده است :ال یالمرم معال االیمانث
عمـلٌ وال یالنفعُ مع الکفرث عملٌ دال تمرن انّه قالم :والما مالنمتُ،م دن یُقبلم نفقات،م االّ دن،م امفمروا بثافث
و برسوله( .الینی5331 ،ش ،ج ،7ص ،131برقی5325 ،ش ،ج ،5ص)533
 -1در تفســیر عیاشــی آمده اســت اه ســفیان گفت :قلتُ البی عبداف (ت) :یالجُویُ دن
یُزاّیث الرجل نفســاله؟ قال :نتم اذا اضــطّرم الیه ،دما ســمتت قول یُوســف اجتلنی علی خزائوث
االرضث انی حفیٌُ علیمٌ (عیاشی ، 5337 ،ج ،7ص ،535نیز ر.ک :مجلسی ، 5171 ،ج،57
ص« )371ای امام صـــاد (ت) پرســـیدم :آیا انســـان میتواند خود را خالی ای عیب وخوب
مترفی اند؟ فرمود :در صـورتی اه به ایو اار اضـطرار یابد بله ،آیا سیو یوسف را نشنیده
ان اه (به عزیز مصــر) گفت :مرا ســرپرســت خزائو ایو ســریمیو قرار ده اه مو شــیصــی
حفُ اننده و دانایم» (یوسف)11:
 -1نیز در تفســیر مزبور به نقل ای امام باقر (ت) آمده اســت :انِ افم قممـمی قممــا و حتماً ال
یُنتقم علی عالبلده بثنتمهٍ فمسلب،ا ایّاه قبلم دن یُحلدثم التبدُ ذنباً یالسالتوجثب برلی الرنبث سلبال تلی
النتمح و ذلی قول افث :إنم افم ال یُغقیُّر ما بثقمولمٍ حتی یُغقیّروا ما بثانفسـق،م( .عیاشی ، 5337 ،ج،7
ص)773
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«قمـان حتمی خدا آن اسـت اه تا بنده اش ،گناهی اه موجب سلب نتمت میشود ،
مرتکب نشـده  ،نتمت اریانی داشـته به او را سلب نکند و ایو (به دلیل) سیو خدا است اه
فرمود :خداوند وضـع هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا آنگاه اه خودشـان وضع خود را تغییر
دهند»( .رعد)55:
نتیجه گیری
بر خال

ایو تلقی رایج اـه همواره رابطـح میـان قرآن و حـدیـث ،رابطـح میـان «تبییو

شـونده» و «تبییو اننده» است وبه رفم ایو برداشت اه نمیتوان ای ممامیو قرآنی ،در تبییو
روایات و تشریح مفاد آنها ب،ره گرفت ،گاه ایو رابطه ،به عکس شده به نحون اه میتوان
در ف،م بیشـتر و ب،تر ممامیو روایی ای قرآن استفاده ارد و آنچه ای فرای قرآنی «لقتبیثو للناسث
ما نزنل إلی،م» ظاهر میشـود جز ایو نیسـت اه ای جمله شئون پیامبر (ص) و سنت او  ،تبییو
ممـامیو وحیانی اسـت ،اما ایو اه هیچ گاه قرآن  ،نسبت به سنت ،چنیو نقشی ایفا نکند ،ای
آن استفاده نمیشود.
و حاصــل آنکه نق

تبییو قرآن  ،منحصــر به داورن در مورد صــدور و عدم صــدور

حدیث نیســت ،بلکه گاه میتوان در تفســیر و حتی تیصــی
هم چناناه نق

حدیث نیز ای آن ب،ره گرفت،

آن در تبییو احادیث منســوو و نیز اســتدالل بر محتوان آنها ،قابل انکار

نیست.
منابع:
 قرآن کریم. آمدن ،علی بو محمد ،) 5173( ،االحکام فی اصول االحکام ،دمشه :المکتب االسالمی ابو ابی الحدید ،عبدالحمید ،) 5171( ،شرررن ن ا االبال ه ،قم:اتابیانه آیت اف مرعشـــینجفی
 ابو حزم ،علی ،) 5311( ،االحکام فی اصررول االحکام ،بی جا :انتشـــارات یاریا علییوسف
 -ابو حنبل ،احمد( ،بیتا) ،االمسند ،بیروت :دارصادر
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 -ابو رشد ،حفید ،) 5151( ،بدایة االمجت د ،بیروت :دارالفکر ابو ماجه ،محمد(بیتا) ،االسنن ،تحقیه محمدفوادعبدالباقی ،بیروت :دارالفکر ابوداود ،سلیمان بو اشتث ،) 5157( ،االسنن ،بیروت :دارالفکر بیارن ،محمدابو اسماعیل ،) 5175( ،صحیح بخاری ،بیروت :دارالفکر برقی ،احمدبو محمد5325( ،ش) ،االمحاسن ،قم :دارالکتب االسالمیه بی،قی ،احمدبو حسیو( ،بیتا) ،االسنن االکبری ،بیروت:دارالفکر ترمرن ،محمدبو عیسی ،) 5173( ،االسنن ،بیروت :دارالفکر جصّاص ،احمدبو علی ،) 5171( ،االفصول فی االصول ،بی جا :بیتا حاام نیشابورن ،محمدبو محمد ،) 5173( ،مستدرک االصحیحین ،بیروت :دارالمترفه حرعاملی ،محمدبو حسو ،) 5173( ،وسائل االشیعه ،قم :موسسه آل البیت علی،م السالم خزای قمی ،علی بو محمد،) 5175(،کفایه االثر ،قم :انتشارات بیدار خویی ،سیدابوالقاسم ،) 5153( ،االبیان فی تفسیراالقرآن ،قم :دارالحقلیو دارمی ،عبداف بو ب،رام( ،بیتا) ،االسنن ،دمشه :مطبته االعتدال راین ،فیرالدیو،) 5157( ،االمحصول فی علم اصول االفقه ،بیروت :موسسه الرساله ییتلی ،جمال الدیو،) 5151( ،نصب االرایه الحادیث اال دایه ،قاهره :دارالحدیث سبحانی ،جتفر( ،) 5151االمحصول فی علم االصول ،قم :موسسه امام صاد سرخسی ،محمدبو احمد ،) 5151(،االصول ،بیروت :دارالکتب التلمیه سیدبو طاوس( ،بیتا) ،سعداالسعود ،قم :انتشارات دارالرخائر سید رضی5323( ،ش) ،ن ا االبال ه ،ترجمه فیض االسالم ،ت،ران :موسسه چاپ و نشر تالیفاتفیض
 -شافتی ،محمدبو ادریس( ،بیتا) ،اختالف االحدیث ،بی جا :بیتا ش،ید اول ،محمدبو مکّی ،) 5727( ،ذکری االشیعه ،چاپ سنگی ،بی جا :بیتا شیراین ،ابراهیم بو علی ،) 5173( ،االلمع فی اصول االفقه،بیروت:عالم الکتب صدو  ،محمدبو علی ،بو بابویه ،) 5333( ،االتوحید ،قم :انتشارات جامته مدرسیو ـــــــــــــــــــــــــ 5331( ،ش) ،ثواب االعمال ،قم :انتشارات شریف رضی -ـــــــــــــــــــــــــ  ،) 5323( ،عیون اخبار االرضا علیه االسالم ،ت،ران :انتشارات ج،ان
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 ـــــــــــــــــــــــــ  ،) 5153( ،من الیحضره االفقیه ،قم :انتشارات جامته مدرسیو طباطبایی ،سیدمحمدحسیو( ،بیتا) ،االمیزان فی تفسیراالقرآن ،قم :انتشارات جامته مدرسیو طریحی ،فیرالدیو( ،بیتا) ،مجمع االبحرین ،ت،ران :المکتبه المرتمویه الحیا اخثارالجتفریه طوسی ،محمدبو حسو ،) 5337( ،االستبصار ،ت،ران :دارالکتب االسالمیه ـــــــــــــــــــــــــ  ،) 5151( ،االماالی ،قم :انتشارات دارالحقافه ـــــــــــــــــــــــــ 5331( ،ش) ،ت ذیب االحکام ،ت،ران :دارالکتب االسالمیه عیاشی ،محمدبو مستود ،) 5337( ،تفسیرعیاشی ،ت،ران :چاپ خانه علمیه عسقالنی ،ابو حجر (بیتا) ،فتح االباری بشرن االبخاری ،بیروت :دارالمترفه للطباعه والنشر فزّالی ،ابوحامد ( ،بیتا ) ،االمستصفی فی علم االصول ،بیروت :دار الکتب التلمیه قرطبی  ،محمـدبو احمـد  ،) 5171( ،االجرامع الحکرام االقرآن ،بیروت :داراحیـا التراثالتربی
 قمی ،علی بو ابراهیم  ،) 5171( ،تفسیر قمی ،قم :منسسح دارالکتاب ااشانی ،ابوبکر بو مستود  ،) 5173( ،بدائع االصنائع ،پااستان :المکتبه الحبیبیه الینی ،محمدبو یتقوب 5331( ،ش) ،االکافی ،ت،ران :دارالکتب االسالمیه مبارافورن ،) 5157( ،تحفه االحوذی فی شرن االترمذی ،بیروت :دارالکتب التلمیه مجلسی ،محمدباقر ،) 5171 ( ،بحاراالنوار ،بیروت :منسسه الوفا مسلم بو حجّاج ( ،بیتا)  ،صحیح مسلم ،بیروت :دارالفکر -نجمی ،محمدصاد  ،) 5153( ،أضواء علی االصحیحین ،قم :منسسح المتار

االسالمیه

 نسائی ،احمد بو شتیب ،) 5313( ،االسنن بیروت :دارالفکر نورن ،میریا حسیو ،) 5173( ،مستدرک االوسائل ،قم :منسسح آل البیت علی،م السالم -هیحمی ،نورالدیو ،) 5173 ( ،مجمع االزاوئد و منبع االفوائد ،بیروت :دارالکتب التلمیه.

