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Abstract 

Influenced by the thoughts of Seyyed Jamal al-Din al-Assadabadi, and the 

socio-political conditions of society, the need for a contemporary movement 

called the "Shiite Qur'an" was formed in Iran, that Their most prominent 

characteristic is the Decline of the hadiths of the Imams in understanding the 

Qur'an. Examination of their books shows that views differ from those of other 

Qur'ans. The main purpose of this study is to examine the role of Sunnah in 

the basis and approach of Shiite Quranists through their own books. By 

analytical-descriptive method, their views on three issues (interpretation, 

adequacy of the Qur'an (using the tradition in doctrinal discussions and also 

in explaining the rules and details), the conditions for accepting the narration) 

 Collected and analyzed independently of accuracy. Findings indicate that 

with this volume of differences and contradictions, errors in the use of 

approaches, etc., the process of calculating them is a matter for consideration. 

The contradiction between their opinions, lack of adherence to the principles 

and change of their views during their intellectual life, results in the weakness 

of their principles. 
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 بازپژوهشی پیرامون نقش سنت در تفسیر از منظر قرآنیون شیعی
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 چکيده
 -الدین اسدآبادی، نیازها و شرایط سیاسید جمالمعاصر با تأثیرپذیری از افکار سیدر قرن 

در ایران شکل گرفت که بارزترین مشخصه « قرآنیان شیعه» اجتماعی جامعه، جریانی به نام
مطالعه آثار آنان نشان  .است شدهشناختهکنار نهادن احادیث ائمه)ع( در فهم قرآن  ،آنان
هدف این نوشتار بررسی نقش سنت هایی را دارد. شان با سایر قرانیون تفاوتدهد، دیدگاهمی

با روش  رونیازامنتسبین به این جریان با استناد به نصوص خودشان است،  در مبنا و رویکرد
مندی از هره)ب موضوع )تفسیر و تأویل، کفایت قرآن سهتوصیفی، دیدگاه آنان در -تحلیلی

ات(، شروط پذیرش روایت( جمعقادی و نیز در تبیین احکام و جزئیسنت در مباحث اعت
 با این حجم ها حاکی از آن است کهیافته آوری و فارغ از ارزیابی صحت واکاوی شده است.

 آنان آوردن حساببهجریان ، کارگیری رویکردها و...هدر ب ها و تناقضات، خطااز تفاوت
از تناقض بین آراء آنان با یکدیگر، عدم پایبندی به مبانی و تغییر  است. تأملقابلموضوعی 

 شود.شان، سستی مبانی آنان نتیجه مینظراتشان در طول حیات فکری

 

 كليد واژگان

 ندی به مبانی.پایب ؛سنت ؛کفایت قرآن ؛تفسیر ؛قرآنیان شیعه
 

 مقدمه
                                                                                                                                        

 نویسنده کاشان، ایران  کاشان، دانشگاه ،خارجی هایزبان و ادبیات دانشکده حدیث، و قرآن علوم دکتری دانشجوی(

 z.shams@qom.ac.ir             مسئول( 

 کاشان، ایران کاشان، دانشگاه ،خارجی هایزبان و ادبیات دانشکده حدیث، و قرآن علوم دانشیار  
ghasempour@kashanu.ac.ir 

 30/03/1401، تاریخ پذیرش: 03/09/1400تاریخ دریافت:
Copyright © IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article 

distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits 

others to download this work, share it with others and adapt the material for any purpose. 
 



1401 پاييز و زمستان(، 2)پياپي  دوممطالعات اسالمي در جهان معاصر، سال اول، شماره    336

 در صدر اسالم، در واپسین روزهای حیات پیامبر)ص( گروهی با اهداف سیاسی شعار
را سر دادند، پس از آنان خوارج، برخی از احکام را که تنها منبع آن « حسبنا کتاب اهلل»

. صصق، 1421بخش، سنت پیامبر)ص( بود و شاهدی در قرآن نداشت را رد کردند )الهی
هجری، گروهی از اهل سنت  13(. این تفکر در طول تاریخ ادامه داشت تا در قرن 83-85

رن در نیمه دوم ق و سنت را کنار گذاشتند. هنامید «قرآنیان»با شعار کفایت قرآن، خود را 
از عوامل  .شکل گرفت( 1312) هجری جریان قرآنیان در ایران نیز توسط خرقانی 13

 تیوهاب(، ارتباط با جریان ق1250) الدین( و نجم1275) ادیهای اسدآباندیشه پیدایش
خرقانی نخستین  (.22-12. صص، 1393شاهرضائی، )تصدیقی استو دول خارجی 

)یعنی چهل سال اول آن( را  کسی بود که شعار بازگشت به قرآن و دوران طالیی اسالم
شد، این رنگ میکمکه در کنار این شعار، نقش سنت بسیار سر دارد، ازآنجادر ایران 
اشخاصی که منتسب به . 1نام گرفتند «قرآنیان شیعه»و اعضای آن « جریان قرآنی»جریان، 

 سنگلجی، (شریعت) حسنمحمدخرقانی،  ازجمله اندشدهیمعرفاین جریان 
 (،1375) قّمی(، برقعی1368) (، قلمداران1351) شعاریوسف (،1322) ممقانی
 اکتفا شده است. یطباطبایحسینیو  (1366) زاده، حکمی(1373) (، تقوی1360) تنکابنی

لتنها به آرای قرآنیان اه شدهنوشتهی که پیرامون قرآن بسندگی هایها و مقالهکتاب
ضمیر، روشننوشته  «شناسی قرآن بسندگیجریان»کتاب  ازجملهاند، سنت توجه داشته

شناسی قرآن جریان»و « ر تفسیرهای جریان قرآن بسندگی دها و پیشینهریشه»های مقاله
حسینی.  نوشته «قرآنیان یا منکران سنت» نوشته اسعدی و مقاله «بسندگی در دو قرن اخیر

 ب و مقاله صورت گرفتهاهایی در قالب کتنگاریبررسی آراء قرآنیان شیعه تکدر نقد و 
 «رانسیاسی ای -های مذهبیها و سازمانجریان»بخش کوتاهی از کتاب  ازجملهاست 
نوشته  «نظریة السنة فی الفکر االمی الشیعی التکوین و الصیروة» کتابجعفریان، نوشته 

آبادی، گندمی نصرنوشته  «مقایسه مبنانی انکار سنت در یهودیت و اسالم»مقاله اهلل، حب
ست. سنت مقایسه شده ا آراء سنگلجی با یهودیان منکر از قرآنیان شیعه ذکر و چند تننام 

                                                                                                                                        

های خود، از عنوان نمونه کسروی در یکی از کتابرا بر خود اطالق کردند، بهرسد خودشان این نام نظر میبه .1

، 8ج ،1383)نک: کسروی،  ای به نام قرانیان نام برده است که به نظر او پیروان محمد بن عبدالوهاب هستنددسته

 .(32. ص
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شاهرضایی تصدیقینوشته  «آرای قرآنی و حدیثی قرآنیان شیعهنقد و بررسی » رسالهتنها 
 طور مستقل به این طیف پرداخته که در این پژوهش از مطالب آن استفاده شده است.به
 

 تفسیر و تأویل. 1
 

 سیرتف. 1-1

در  سیرتف چگونگیو  )جواز( تفسیر نیاز ،قرآن یریپذفهمنظر م سهموضوع تفسیر از 
 است: یبررسقابلدیدگاه قرآنیان شیعه 

 که یکی از مبانی  قسمت بعد توضیح این مطلب آمده استدر پذیری قرآن: فهم
مشترک قرآنیان غیرشیعه و شیعه )در بحث اعتقادات( کفایت قرآن از غیر است، 

برای قرآن  صورت،که در غیر این، چرابودن قرآن است فهمقابلالزمه این دیدگاه 
و جنبه به دپذیری قرآن شود. فهممی آن تیکفاعدمنیازمند غیر است که منجر به فهم 

 شود:تقسیم می

اخباریان که قرآن را برای غیرمعصومین)ع(  برخالفسطح فهم مردم: الف( 
نیان قرآدانند. می فهمقابلدانند،  قرآنیان برای همه، معانی آیات قرآن را نمی فهمقابل

ق این فهم را مطل برخی هرچند، پذیرامکانند فهم قرآن برای همگان امعتقدنیز شیعه 
کدام ، هیچاندقرار دادهفهم بهتر مقاصد آن  برای امکان فهم و یا یقیدهای ندانسته و

کشف الغوایة » خرقانی در رساله اند.فهم آیات قرآن به افرادی خاص محدود نکرده
 است فهمقابلبرای عامه مردم  دهد قرآن کند نشانتالش می« فی رد الهدایة

نیز بنا به دالیل قرآنی، روایی و عقلی سنگلجی  ،(69-68. صص، 1382)جعفریان، 
. خرقانی (25-17. صصتا، است )سنگلجی، بی فهمقابلمعتقد است قرآن برای همه 

شرط خوب فهمیدن مقاصد قرآن را برای کسی  «محو الموهوم و سهو المعلوم» در
که از اوضاع لغت عرب آگاه باشد، دانستن شأن نزول، تاریخ، روایات و غیره دانسته 

، فهم قرآن را متوقف «کلید فهم قرآن» (، سنگلجی در242تا، صاست)خرقانی، بی
 ( و احوال عرب در عضر نزول28. تا، ص)سنگلجی، بی به شناخت اسباب النزول

( و نیز فهم قرآن در بخش احکام را متوقف بر سنت و 32. تا، صسنگلجی، بی)
 (.39. تا، ص)سنگلجی، بی بلکه نیازمند آن دانسته است



1401 پاييز و زمستان(، 2)پياپي  دوممطالعات اسالمي در جهان معاصر، سال اول، شماره    338

 کدامچیهدانند و می فهمقابل: قرآنیان شیعه، تمام آیات قرآن را پذیرفهم آیات ب(
آیات قرآن . آنان (1)حتی حروف مقطعه اندمحدودیتی در فهم آیاتی خاص قائل نشده

نیاز در گفتار، آیات اعتقادی را بی تقادی و احکام تقسیم کرده و صرفاًاع دودستهرا به 
ار تمام آیات شع ازنظر .دانندیات و احکام را نیازمند تفسیر میتبیین جزئ از تفسیر و 

وان تاست و مراد از متشابهات این نیست که معنای عبارتی را نمی درکقابلقرآن 
وی متشابهات قرآن  ازنظر(. 52. ، ص1393شاهرضائی، یافت کرد )تصدیقیدر

عبارتند از: کیفیت ذات و صفات خدا و چگونگی معاد و عوالم روح وجن و فرشتگان 
 .(23-22. صص، 1351، شعار) و اسرار خلقت

 م جوازاست که قائل به عدقّمی برقعیدر بین قرآنیان شیعه تنها  :نیاز )جواز( تفسیر 
ات آیای از کل چند خود تفسیر خالصههر) قرآن است کل آیات تفسیر و عدم نیاز

سیر حداقل برای آیات غیراعتقادی، تفدر گفتار سایر قرآنیان شیعه (، قرآن نوشته است
یر صحیح برخی تفس اند.به تفسیر آیات اعتقادی نیز پرداخته اند و عمالًرا مجاز دانسته

 اند.دانسته یمواردرا مشروط به رعایت 

از ائمه هادین مأثور است که تفسیر کتاب خدا جز به اثر » گوید:سنگلجی می
تحقق در این مبحث این است که اگر تفسیر، ت. صحیح یا نص صریح جایز نیس

 شود گفت ممنوعجاری بر کالم عرب و موافق کتاب و سنت باشد، این قسم را نمی
ایشان تفسیری که شرایط را رعایت  ازنظر(. بنابراین 52. تا، ص)سنگلجی، بی« است

کرده جایز است و برعکس خیر، وی در ادامه دو نوع تفسیر )جایز و ممنوع( را با 
های دور ی نیز روش صحیح تفسیر و راهطباطباینماید. حسینیذکر مصادیق بیان می

(، 1تا)ی، بیطباطبای)حسینی دهدماندن از تفسیر به رأی را با ذکر نمونه توضیح می
 یآورجمع، با «بازنگری در معنای قرآن» کتابوی عالوه بر  .(138-120ص. ص

                                                                                                                                        

حروف مقطعه نیز همچون آیات قرآن قابل فهم است و نیازمند روایاتی که به تفسیر این از نگاه این نحله فکری  .1

. اشدبنمی اند،کرده ارائه روایات اساس بر حروف این ههایی را که مفسران دربارآیات پرداخته و همچنین دیدگاه

نیستند تفسیری مدلّل و همسان از این آیات ارائه نمایند و حتی گاهی تفسیر روائی از این حروف را به  قادر اما

 (.47، ص. 1397)خلیلی آشتیانی و باقری، اندکرده نام فهم خویش مصادره
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آیات  4و معنای واژگانی 3داستانی، 2فقهی، 1های اعتقادیروایات امام علی)ع(، بخش
یر نموده تفس« فتح البیان فیما روی عن علی)ع( فی تفسیر القرآن» قرآن را در کتاب

 و 1 تحف آیات ذیل ، ویکه بیانگر نگاه مثبت وی در نیاز و جواز تفسیر است است
موده نبه تفسیر را روشن  قرآن نیازمندی« تفاوت ترجمه و تفسیر» تحت عنوان 2

 .(15. (، ص1تا)ی، بیطباطبایاست )حسینی
قرآن احتیاج به »عنوان خود تحت «تابشی از قرآن» ، در تفسیرقّمیبرقعیاما 

ونه عرب شد، چگقرآن بدون تفسیر فهمیده نمی اگر» گوید:می« نداشته و ندارد تفسیر
جاهل آن را فهمید؟ به اضافه اگر قرآن محتاج به تفسیر بود، خدای تعالی تفسیری 

پس معلوم نوشت. نمود و یا رسول خدا)ص( تفسیری بر آن میبرای آن نازل می
، 25. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمییبرقع)« شود احتیاجی به تفسیر نداشته استمی

، پس از (108-106) که وی ذیل تفسیر مائده، درحالی(62. (، ص2تا)، بیقّمیبرقعی
چون مورد نزول بیان شد مفهوم آیه روشن » کند:بیان شأن نزول این آیات تصریح می

(، این سخن او با دیدگاه 386-385. صص، 1(،ج1تا)، بیقّمیبرقعی)« شودمی
 . 5نیاز دانستن قرآنی او منافات داردبودن و بی مفهقابل

)سایر آیات  ( و غیراعتقادیو... 8معاد، 7شفاعت، 6تفسیر آیات اعتقادی )توحید
، شاهدی بر این است طباطبایی، قلمداران و...سط خرقانی، سنگلجی، حسینیقرآن( تو

                                                                                                                                        

 (.100. (، ص3تا)ی، بی)حسینی طباطبای 15 در مطففین/« حجاب»انند تفسیر .م1

 (.54-53ص. (، ص3تا)ی، بیطباطبای. مانند وضو)حسینی 2

 (.93. (، ص3تا)ی، بی)حسینی طباطبای القرنینانند ذی. م3

 (.86. (، ص3تا)ی، بی)حسینی طباطبای 79 عمران/در آل «ربانیین» انند واژه. م4

نماید که به روایتی از پیامبر)ص( استناد می ،34 این قبیل موارد بسیاراست از جمله اینکه در ترجمه آیه ص/ . و5

 دهد، نه تنها تفسیر بلکه ترجمه نیز نیازمند سنت رسول گرامی اسالم)ص( است.نشان می

ضمن  «توحید عبادت» (، سنگلجی نیز در کتاب301. تا، ص)خرقانی، بی 22:عنوان نمونه خرقانی ذیل آیه انبیاءبه. 6

راهی به سوی » ی نیز در کتابربوطه پرداخته است، حسینی طباطبایسیر آیات مبیان انواع توحید و شرک به تف

 در موضوع توحید به تفسیر آیات اقدام نموده است.« اتحاد

 .نوشته قلمداران «بحث شفاعت» عنوان نمونه کتاببه. 7

 مراجعه شود. 230و  208، 201. تا، صبه سنگلجی، بی عنوان نمونهبه. 8
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م نیازی از تفسیر نیست و بر عدبودن تمام آیات قرآن، بی فهمقابلکه منظور آنان از 
 تفسیر بهآن قر بودن و عدم نیاز فهمقابلدیدگاه به قّمی برقعیپایبندی 

 داللت دارد.
 اننددقرآنیان شیعه روش تفسیری قرآن به قرآن، را بهترین روش می :تفسیر چگونگی .

راجعه باید مخذ نمود و اگر در قرآن نباشد باید تفسیر قرآن را از خود قرآن أند امعتقد
اما (. 15. (، ص4تا)ی، بیطباطبای، حسینی15. ، ص1323به سنت نمود )سنگلجی، 

 «انالفرق» و صادقی تهرانی در« المیزان»اجرای آن با روش عالمه طباطبایی در  شیوه
. آنان در تفسیر آیات قرآن، از روش تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر قرآن متفاوت است

مک با کال صحابه و تابعین، تاریخ، لغت و... بیت)ع( و اقوهلبه سنت پیامبر)ص( و ا
اند، بنابراین ابزار عقل بهره برده و گاهی نیز برخی از آیات قرآن را تأویل کرده

 اجتهادی نامید-توان روش تفسیری آنان را روش تفسیر عقلیمی درمجموع
الزم است  در روش تفسیری قرآن به قرآن. (79. ، ص1393شاهرضائی، )تصدیقی

آیات با موضوع مشابه و نیز کل آیات قرآن در نظر گرفته شود، قرآنیان شیعه که این 
 :ازجملهاند. هایی داشتهدانند در اجرای آن نقصروش را در صدر می

 سیردر تفقّمی برقعینمونه  عنوانبهقرآن: نداشتن نگاه جامع به کل آیات الف( 
وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِکَ ...» ( بدون توجه به7: )حمد« عَلَيهِمصِراطَ الَّذينَ أَنعَمتَ »

( به تفسیر آیه پرداخته و 68: )نساء« ...مَعَ الَّذينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقينَ وَ
، 1(، ج1ا)ت، بیقّمیبرقعینیاورده است ) اندقرارگرفتهمورد انعام کسانی که سخنی از 

از خدا و رسول اطالعت ؤمنان مکه درصورتیآمده  68که در نساء/درحالی 1(73. ص
شعار  ، خواهند بود. یوسفاندقرارگرفتهکنند با نبیین، صدیقین و شهدا که مورد انعام 

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ » نیز در تفسیر
كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ ...» ( بدون اشاره به آیه18 :)توبه« ...يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ 

( به تفسیر آیه پرداخته و تعمیر مساجد در این 9: )روم« ...ثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَاوَعَمَرُوهَا أَكْ
که چنین (، درحالی175. ، ص1369آیه را بر تعمیر معنوی حمل کرده است )شعار، 

                                                                                                                                        

 :طور به 170 و 85 :به بقره 2 :بسیار است به عنوان نمونه در تفسیر بقره «تابشی از  قرآن»و موارد این چنین در . 1

 توجه نداشته است. 35 :به توبه 180 :و در تفسیر بقره 21
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 9 :تأویلی نه شاهدی در آیات دیگر دارد و نه تناسبی با ظاهر لغت و اگر به روم
ی دیگر قرآن، به معن اتیدرآرسید که عمارت می توجه کرده بود شاید به این نتیجه

ت نه تعمیر معنوی )تصدیقیاس کاررفتهبهآباد کردن و تعمیر کردن ظاهری 
 (.85. ، ص1393ی، شاهرضای
 آیه در تفسیرقّمی برقعینمونه  عنوانبهعدم اشراف به آیات متحدالموضوع: ب( 

( 28: )بقره «ونَتُرْجَعُ إِلَيْهِ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ  »
 ،رد عالم برزخ را نتیجه گرفته است 16-15 :منونؤو م 56 :با استناد به آیات دخان

« اِِالْعَذَ أَشَدَّ فِرْعَوْنَ آلَ أَدْخِلُوا السَّاعَةُ تَقُومُ وَيَوْمَهَا غُدُو ّا وَعَشِي ّا  النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْ» اما به آیه
. 1تواند شاهدی بر وجود حیات برزخی باشد توجهی نداشته است( که می12: غافر)

رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا » شعار نیز در آیه
منین ؤای م» گوید:می 32 :و اعراف 93 :( با استشهاد به آیات مائده172: )بقره «تَعْبُدُونَ

؛ (75-74صص. ، 1369)شعار، « دیکنندگانعبادتها بخورید اگر به خدا از روزی
هَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّب ا وَلَاتَتَّبِعُوا يَا أَيُّ» که اگر به شش آیه قبل، آیهحالیدر

های مید که امر به خوردن از روزیهفتوجه داشت می (168: )بقره «خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 .2کنندگان خداپاک و حالل برای همه مردم است نه فقط برای عبادت

 رأیتفسیر به  .1-1-1

تفسیر به  سنگلجی ازنظراند. در تعریف تفسیر به رأی نظرات متفاوتی دادهقرآنیان شیعه 
رأی و اجتهاد در قرآن که جاری بر لغت عرب و ادله شرعیه از کتاب و سنت »رأی یعنی: 

باشد، بدون شک آن رأی مذموم و آن اجتهاد غلط است؛ چون افترای به خدای جهان 
منع اکیده شده است. پس نهی از رأی در قرآن باشد و این قسم از رأی، از طرف شارع می

بر دو وجه است؛ وجه اول: آنکه شخص از رو هوای نفس و میل خود یا اغراض دیگر 
نماید و قرآن را بر آت رأی و عقیده خود تفسیر ای برای خود اتخاذ میرأی و عقیده

ن، ی آشنا بودکند. وجه دوم: اینکه قرآن را به صرف لغت عرب دانستن و به ظاهر عربمی

                                                                                                                                        

 .84. ، ص1(، ج1)تابرقعی، بی. 1

 :و در بقره 168 :به بقره 172 :نمونه در بقرهعنوان بسیار است، به «تفسیر آیات مشکله»این چنین در  . و موارد2

 توجه نداشته است.  14 :منونو مؤ 12 :یوسف به 204
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تفسیر کند، بدون مراجعه به شأن نزول و تاریخ عرب جاهلیت و آشنایی با سنت پیغمبر 
و هر  ؛و فهمیدن غرابیب قرآن و آنچه متعلق به حذف و اضمار و تقدیم و تأخر است

، بدون مراجعه به سنت و نقل و سماع و آنچه به صرف دانستن لغت و ظاهر قرآن کس
 «تفسیر به رأی کرده م به تفسیر کتاب خدا کنده، مسلماًاقدامتعلق به قرآن است، 

(. وی یکی از مصادیق تفسیر به رأی را مراجعه نکردن 55-53. صصتا، )سنگلجی، بی
ی تفسیر به طباطبای(. حسینی48. تا، ص)سنگلجی، بی به اسباب نزول آیات دانسته است

 مذهب تعریف نموده استرأی را همان تأویل و حمل معنای قرآن بر وفق رأی و 
خارج از قرآن عقایدی برای » گوید:(، و می123. (، ص1تا)ی، بیطباطبای)حسینی

یم و به کن ریو آنگاه کوشش کنیم تا قرآن را موافق با رأی و عقاید خود تفس خودساخته
ی، بیطباطبای)حسینی« ایم بر قرآن تحمیل نمائیمتعبیر دیگر رأیی را که از قرآن نگرفته

 گوید:(، همچنین براساس دیدگاهش)کفایت قرآن در بخش اعتقادات( می120. (، ص1تا)
تأثیر مستقیم فلسفه و مفسر در تفسیر آیات قرآن تحت» -تفسیر به رأی حالتی است که-

 «روایات )غیر از تفسیر مجمالت مانند نماز و شأن نزول آیات( قرار بگیرد
طور ضمنی معنی کردن بهقّمی برقعی ((.2اورقی)پ 19. (، ص5تا)ی، بیطباطبای)حسینی

(، 1تا)بی ،قّمیبرقعی) به رأی است ریتفسآیات قرآن بر طبق مذهب و حمل آیات بر افراد، 
معنی قّمی برقعیدر شأن کفار نازل شده و  166 :که آیه بقره(. درحالی26-25. صص، 1ج

مصادیق تفسیر به رأی شمرده یات بر حسب مذاهب و حمل آیات بر افراد را از کردن آ
در روز قیامت، مراد از مرید، و مرجع از مقلد، و امام از » گوید:است، در ذیل این آیه می

و یا در  ؛(139، ص1(، ج1تا)، بیقّمیبرقعی)« جویدمأموم، فراری است و بیزاری می
مل کرده که براساس ح مؤمنانآغاز شده، آن را به  «یا ایها الناس» با اینکه آیه با 170 بقره/

 (.140. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمیبرقعی) تعریف خود، تفسیر به رأی نموده است
 

 أویلت .1-2

ه شعار تأویل در قرآن را ب اند.قرآنیان شیعه در تعریف تأویل نیز نظرات متفاوتی داده
ی در طباطبای(. حسینی118. ، ص1369معنای بازگشت و سرانجام دانسته است )شعار، 

این همان » گوید:ای از تفسیر به رأی از ابن عربی میبحث تفسیر به رأی، با آوردن نمونه
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(، 1تا)ی، بیطباطبای)حسینی« تأویل قرآن و حمل معان آن بر وفق رأی و مذهب است
)حسینی هایی از تفسیر به رأی و تأویل را آورده استو در ادامه نمونه (؛123. ص

)ثواب  (، سنگلجی ضمن بیان معنای تأویل در قرآن137-123 .صص(، 1تا)ی، بیطباطبای
و جزا، عاقبت کار و تجسم خارجی اعمال و وقوع امری در آینده(، داللت آن بر صرف 

 داندها و خرافات در دین میلفظ از معنا ظاهر را رد و آن را سبب پیدایش بدعت
ا که زکات، حج و صالت ما اخباری ر» گوید:شعار می (.74-69. صصتا، )سنگلجی، بی

ه آیه را خبری ک کنیولکند قبول داریم و دیگر مجمالت فروعیه را توضیح و تفسیر می
 اًانند تأویالت و توجیهاتی که ابدنتواند بود، م قبولقابلاز مدلول ظاهری آن بیرون کند 

هیچ اعتقادی که در » گوید:تقوی می (.8. ، ص1369)شعار، « با ظاهر آیه موافقت ندارند
 الفبرخقرآن نیست، نباید به نام دین بر مسلمانان تحمیل شود و کسی هم حق ندارد 

 به نام روایت و حدیث باشد اگرچهظاهر قرآن به نام تأویالت قرآنی چیزی بگوید، 
  (.7-4ص. ، ص1326)تقوی، 

ر د» ست کهدانند. وی بر این باور ابرخی چون خرقانی قرآن را نیازمند تأویل نمی
اشکال و اشتباهی نیست تا محتاج تأویل باشد؛ البته بعضی مسائل دینی  گونهچیهقرآن 

وجود دارد که فهم آن مشکل است و برای  ...ن جبر و تفویض و ضاللت و هدایت وچو
تأویل را مختص قّمی برقعی. برخی چون (241. تا، ص)خرقانی، بی« عموم آسان نیست

(. سنگلجی وجود ظهر و بطن را برای 17. ، ص1(، ج1تا)، بیمیقّبرقعیداند)خدا می
معنی »، او برای فهم باطن و مقصد قرآن دو شرط قرار داده: اول اینکه 1قرآن قبول دارد

و  «باطن باید بر مقتضای ظاهر مقرر در زبان عرب و بر طبق مقاصد عربی جاری باشد
یا ظاهر قرآن در محل دیگر باشد و یا باید بر آن معنای باطن شاهدی از نص »دوم اینکه 

)موافقت با لغت عرب و شاهدی از  سنت رسول بر آن گواهی دهد و به این دو شرط
، (50. تا، صشود )سنگلجی، بیکتاب خدا یا سنت رسول)ص(( باطن قرآن فهمیده می

گان ، مکالمه فرشت30 اما در عمل، سنگلجی به شرایط خود پایبند نبوده است، وی در بقره/
این مجادله و اعتراضات را پیش خود  فرشتگان» گوید:با خدا را حدیث نفس دانسته و می

                                                                                                                                        

 چنداز باطن قرآن همان تأویل است هر همید که منظور اوتوان فآورد میهای که سنگلجی میها و نمونهبحث از .1

 .(127. ، ص1393ی، شاهرضایی)تصدیق کار نبرده استاین اصطالح را به
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از دو شرط  کیچیه(، این برداشت تأویلی است که 95. تا، ص)سنگلجی، بی« کردندمی
ل دانند، در عماو برای صحت تأویل را ندارد. سایر قرآنیان نیز که تأویل را ناپسند می

-ی، بقّمیبرقعی) داندکه تأویل را جز برای خدا روا نمیقّمی برقعی. اندمرتکب آن شده

 گوید:می «اال بشری و لتطمئن قلوبكم به»در فراز 10-9 ، در انفال/(17. ، ص1(، ج1تا)
در این فراز مالکه عبارتند از صفات حسنه مسلمین از قبیل توکل، طمأنینه و شهامت و »

واژه  256 :شعار نیز در بقره (.492. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمیبرقعی)« هاامن و مانند این
تمام آیاتی که این واژه در آن آمده  کهیدرحالرا به اکراه قلبی و باطنی تأویل کرده  «اكراه»

 .1است، بر اکراه و اجبار ظاهری داللت دارد
 

 کفایت قرآن. 2

طور مطلق کسی نیست که قرآن را به قرآنیان شیعهبرخالف قرآنیان غیرشیعه، در میان 
یاز از نو بی فهمقابلتنها قرآن را در بخش اعتقادات کافی، آنان ، نیاز از سنت بداندبی

 شمارند )تقوی،دانند و آن را در بخش احکام و مجمالت، نیازمند تفسیر میتفسیر می
شعار،  ؛15. ، ص1356تنکابنی،  ؛41-40ص. تا، صسنگلجی، بی ؛7-4. صص، 1326
سیر ااین در شرایط است که در تف (،47 و 33 (، ص2تا)، بیقّمیبرقعی، 8. ، ص1369
نقش سنت در دیدگاه در این قسمت  .2اندبردهغیر از سنت، از منابع دیگری نیز بهره  خود

 .آنان بررسی شده است

است که سنت را در قول، فعل و تقریر قّمی برقعیاز بین قرآنیان شیعه فقط 
. (، ص3تا)، بیقّمیبرقعیپیامبر)ص(، منحصر دانسته و ائمه)ع( را از آن جدا کرده است )

باشد می یزیچقرآن که در او تبیان هر »گوید: ( و می21. ، ص1(، ج1تا)برقعی، بی ؛11
برای مسلمین، سنت رسول خود را حجت  یتعالحقدستور اتباع از سنت را نیز داده و 

                                                                                                                                        

 .99 :و یونس 73 :، طه106و  33 :جمله نحل از .1

معتقد به مجازی دانستن وجه برای خدا بوده  72. عنوان نمونه حسینی طباطبائی در بحث رویت خدا، در صبه. 2

و برای اثبات عقیده خود به سخنان برخی از صحابه که در تفسیری طبری گزارش شده و روایتی از امام علی)ع( 

(، شعار هم در مجازی دانستن معنای این آیه به ادبیات و 43. (، ص1تا)ی، بی)حسینی طباطبای نمایداستشهاد می

 (.48-47. صص، 1369)شعار،  شعر عرب و فرهنگ لغت استناد نموده است
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(. سپس می19. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمیبرقعی)« به آن رجوع کنیدقرار داده و فرموده 
معنی کافی و جامع بودن قرآن که خدا فرموده در آن است تبیان هر چیزی، این » گوید:

خصوص تمام عقایدی را که مسلمان باید هاست که هر مطلبی را قرآن بیان فرموده و ب
که عملکردهای پیغمبر است و قرآن  داشته باشد در قرآن ذکر شده است و اما سنت روش

طور اجمال سنت رسول را حجت قرار داده و در سنت رسول، هزاران دستور است. به
طورکلی، این چون قرآن، سنت رسول را حجت قرار داده و فرموده به آن عمل کنید. به

گردد و گویا تمام دستورات سنت رسول خدا)ص( در حکم شاکل هر سنتی از رسول می
، سنت تنها شامل قّمیبرقعی(. در نظر 21. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمیبرقعی)« است قرآن

، میقّبرقعی) حضرت، در دین اسالم سنتی ندارد رازآنیغ کسچیهپیامبر)ص( است و 
 (.21. ، ص1(، ج1تا)بی

سو سنتی غیر از سنت ای متناقض سخن گفته است، از یکگونهبهقّمی برقعیالبته 
شهاد ، ضمن است«قرآنتابشی از » خواند و از سوی دیگر درفاقد اعتبار می پیامبر)ص( را

(، مراد از عترت را ائمه)ع( 28-19ص. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمیبرقعی) به حدیث ثقلین
( و آنان را تابع قرآن معرفی نموده است 28. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمیبرقعیدانسته )

به امامان معصوم)ع( سنت را  قرآن بسندگان سایری (.19. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمیبرقعی)
تنکابنی سنت را قول، فعل و تقریر معصوم)ع(، که شامل ائمه)ع( است فرید .اندتعمیم داده

مراد  و» گوید:میبا استشهاد به حدیث ثقلین،  سنگلجی (.66. تا، صداند )تنکابنی، بیمی
 عین سنت درواقعکند و بیان سنت را میالبیت است، چون عترت، از عترت، ائمه از اهل

باشد مراد این است که بیان سنت محمد میاست و آنچه مأثور است که علم قرآن نزد آل
ایشان تمام روایات  ازنظریعنی  (.40. تا، ص) سنگلجی، بی« است تیباهلپیغمبر نزد 

 صحیح ائمه)ع( بیانگر سنت پیامبر)ص( است.
 هستند: از سنتمندی مخالف بهره برخی از آنان موافق و برخی

 :داند، از )ص( را ساقط میخدا رسول ریغکه هر سنتی قّمی برقعی مخالفان
اگر » کند:مندی از روایات معصومین)ع(، تصریح میسو ضمن بهرهیک

همه  موردقبولباشد، )ع( و... نیرالمؤمنیامپیامبر)ص( یا  از حدیثی واقعاً
 ،(15. ، ص1386، قّمیبرقعی)« مسلمین است و در عالم اسالم مخالف ندارد
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 برعدم اعتبار سنت ائمه)ع( تأکید کرده استبه کرات  و از سوی دیگر
حسینی. (21. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمیبرقعی؛ 11. (، ص1تا)، بیقّمیبرقعی)

ثر ؤو مضمن یادآوری نقش مهم  «نقد کتب حدیث» ی در کتابطباطبای
حدیث بعد از قرآن کریم در معرفی اسالم، برخی احادیث جعلی را به نقد 

نیز مسلمانان را به وحدت و  «منهای معنویت» کشیده است. وی در کتاب
قیام و حرکت به سوی معنویت تحت لوای کتاب و سنت فراخوانده است. 

ی، طباطبایاست )حسینی فهمقابلحدیث معتقداست قرآن بدون  آنکهدر عین 
 .(150. (، ص1تا)بی

 :قرآن به سنت، استدالل  ازیموردندر  44 سنگلجی با استناد به آیه نحل/ موافقان
(، وی ضمن استناد به حدیث متواتر 39. تا، ص)سنگلجی، بی کرده است
پس استنباط، بدون نظر در شرح » گوید:قرآن به سنت می ازیموردنثقلین در 

 «ناچار باید در فهم قرآن مراجعه به سنت کرد که سنت باشد، جایز نیست،
 در این« تبیین» با حمل واژهقّمی برقعیکه یحالدر (،40. تا، ص)سنگلجی، بی

رار ق موردانتقادآیه بر معنای مقابل کتمان)تالوت(، نیاز قرآن به سنت را به 
معنای بر «تبیین» ی در پاسخ ایشان، ضمن حمل واژهطباطبایداده است. حسینی

اگر مقصود شما از تبیین رسول خدا)ص( » مقابل کتمان)تالوت(، گفته است:
آن باشد که آن حضرت شرح مجمالت قرآن را به عهده بگرید و سنت 

ایم و ذکر کرده کتاب باشد، این معنی را ما قبالً پیامبر)ص(، شارح مجمالت
. (، ص1تا)بیی، طباطبای)حسینی« مورد اجماع و اتفاق علمای اسالم است

نظر به اینکه حدیث متضمن بیان مجمالت و » گوید:تنکابنی می. فرید(153
اسالم  عمومات و مطلقات قرآن کریم و یک قسمت مهم از احکام جزیئه

ر د و تقریباً تالی مرتبه قرآن است، مخصوصاً متیقیذخیلی  رونیازااست، 
« بوده است تیبااهمنهایت صدر اسالم، در نظر عموم مسلمین، بی

 (.66. ، ص1356تنکابنی، )فرید

  



 347    شيعي قرآنيون منظر از تفسير در سنت نقش پيرامون بازپژوهشي

 
 

 اعتقادی آیات مندی از سنت دربهره. 2-1

ند فقط در ااند، معتقدکلی از سنت دست کشیدهطورغیرشیعه که به قرآنیان شیعه برخالف
 ازجملهها دانند و در سایر بخشبخش احکام و مجمالت، قرآن را نیازمند سنت می

دارد. مندی از سنت ناعتقادات، قرآن شفاف بوده و نیاز به تفسیر و همچنین نیاز به بهره
یک روش جدید و علمی برای از بین بردن کلیه اختالفات جزئی » کتاب تقوی قرآن در

 ،1326)تقوی،  از کفایت قرآن در بیان معتقدات سخن گفته است «مسلمانان
توان امور مربوط به عقیده، به خبر و حدیث نمیدر » تنکابنی ذیل عنوانفرید .(4. ص

، بحثی را مطرح کرده و با اقامه بر دالیلی تکیه بر خبر و حدیث در امور «تکیه کرد
سنگلجی تأکید داشته در ، (41. (، ص1)1356تنکابنی، )فرید اعتقادی را رد کرده است

(، 41. تا، ص)سنگلجی، بی نیازمند سنت نیست وجهچیهبهبخش آیات اعتقادات، قرآن 
سلمان مدی قرآن در مباحث اعتقادی را غیروی برای تأکید بر نظر خود قائلین به نیازمن

 (.41. تا، ص)سنگلجی، بی خوانده است
 اند، در این مهم از روایات نیز بهرهبه تفسیر آیات اعتقادی پرداخته تنهانهاما آنان 

، «شاهراه اتحاد» و« بحث شفاعت»های بار کتعنوان نمونه قلمداران داند، بهبرده
، سنگلجی در «تابشی از قرآن»و  «اصول دین از دیدگاه قرآن»های بادر کتقّمی برقعی

، «اسالم و رجعت» کتاب تنکابنی در، فرید«محو الوهوم»و « توحید عبادت»های ابکت
عن  فیما روی فتح الباری»کتاب  ، وی«راهی به سوی وحدت»کتاب  در طباطباییحسینی

ار شعکلی از روایات امام علی)ع( است، همچنین طوروی به« علی)ع( فی تفسیر القرآن
 .«تفسیر آیات مشکله» در کتاب

 

 مندی از سنت در تبیین جزئیات و احکامبهره. 2-2

این دیدگاه که بیان قرآن در بخش اعتقادات کافی است و نیاز به سنت ندارد و در بخش 
طور مفصل در قرآن ذکر شده است و یز برخی از احکام مانند وضو بهفروع و احکام ن

تفصیل آن  صورت مجمل ذکر شده است، کهنیازی به سنت ندارد و برخی مانند نماز به
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عنوان راهکاری برای اتحاد امت اسالمی بیان کرده به 1را تقویرا باید از سنت آموخت 
، 1393ی، شاهرضایاند )تصدیقیابه ذکر کردهنیز با مضامین مش 2است و دیگر قرآنیان شیعه

سنگلجی فهم قرآن در بخش احکام را متوقف بر سنت و بلکه نیازمند آن  (.81. ص
بیشتر احکام وارده در کتاب خدا »گوید: و می (39. تا، ص)سنگلجی، بی دانسته است

د و بیان کنکلی است و باید این کلیات را مبینی باشد و آنچه مجمالت کتاب خدا را 
 «شود قرآن را فهمیدشارح کلیات آن باشد، همان سنت است و بدون سنت نبی نمی

و این احتیاج شدید به سنت با توجه به » گوید:(. همچنین می29. تا، ص)سنگلجی، بی
بینید که تمام جزئیات نماز، روزه، زکوة می شود، مثالًکوچکی قرآن، واضح و هویدا می

بنابراین مسلم است که باید سنت جزئیات احکام آن در قرآن بیان نشده. و ها ر اینو نظای
 ا،ت)سنگلجی، بی« را بیان کند و بدون سنت پیغمبر عمل به کتاب خدا ممتنع است

 (. 40. ص
 

 شروط پذیرش روایات. 3

، در 3اندای را ذکر کردهگانهقرآنیان شیعه برای تشخیص روایات ساختگی، معیارهای ده
 بررسی شده است: برخی از آنادامه 
o 4موافقت با قرآن : 

                                                                                                                                        

طور کامل و تفصیل ذکر شده، مثل وضو و تیمم در بخش فروع و احکام هم بعضی در قرآن به» گوید:تقوی می. 1

که تفصیل آن در  ر قرآن نیست مثل دستور نماز و...ی مجملی از آن در قرآن بوده و تفصیل آن دو برخ

و راه به دست آوردن سنت آن حضرت عمل مردم مکه  به نام سنت پیغمبر معروف است های دینیدستورالعمل

 (.7-4. صص، 1326)تقوی، « د نمایندیتقلیعنی مسلمانان باید از عمل ایشان  ؛و مدینه است

(، 1تا)، برقعی، بی15. (، ص2)1356، فرید تنکابنی، 8. ، ص1369 ، شعار،41-40. صصتا، سنگلجی، بی از جمله. 2

 .51-46ص. (، ص2تا)، برقعی، بی19. ، ص1ج

تنکابنی، رید؛ و ف14-13. صص(، 1) 1356تنکابنی، فرید ؛163-157. صص(، 4تا)ی، بیطباطبای. ر.ک: حسینی3

 .125-122. صص(، 2) 1356

 منظور از موافقت، عدم مخالفت روایت با قرآن است.. 4
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 قانی درخرترین معیار نزد قرآنیان شیعه موافقت حدیث با قرآن است. ترین و قویاصلی
قرآن »در قّمی برقعی، 2«اسالم و رجعت» تنکابنی درفرید، 1«محوالموهوم و سهو المعلوم»

بررسی » ی درطباطبای، حسینی4«عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول» و نیز در 3«برای همه
آرای اخباری و  یبررس»و در  5«روایات ساختگی در کتب حدیث)نقد کتب حدیث(

 اند.موافقت با قرآن را معیار صحت روایات ذکر نموده 6«اصولی

باشد مقبول  -قرآن-چه از شرح و حواشی مطابق آن متنخرقانی معتقد است هر آن
(. 72. تا، ص)خرقانی، بی عنه گذاشتمسکوتاست و هر آنچه مخالف باشد، باید 

باشد باید کنار گذاشت، چون قرآن  مخالفگوید: حدیثی را که با نص قرآن همچنین می
)خرقانی،  مرجع اصلی و اساسی دین است و اخبار صحیح چیزی جز شرح آن نیست

ت که در مورد احادیث، عالج همان اس» گوید:قلمداران می (.106 و 72، 13. تا، صبی
توان قبول کرد و آنچه نبود باید ائمه)ع( خود فرمودند که هر حدیث موافق قرآن را می

 . (149. (، ص1تا)، قلمداران، بی69. (، ص2تا))قلمداران، بی« نابود نمود
ت با سو موافقاز یک متناقض است، وی رابطه بین قرآن و سنتبه قّمی برقعینگاه 

طبق دستور خدا و پیامبر و »: گویدو می داندروایت میقرآن را شرط صحت و پذیرش 
آن که موافق با قر یثیهر حدپذیریم، و ائمه، احادیث مخالف با قرآن را از هرکه باشد نمی

مضمون » (، و یا37. (، ص4تا)، بیقّمیبرقعی)« گذاریمباشد را قبول کرده و بر چشم می
 ،(70. ، ص1386، قّمیبرقعی)« الهی نباشدحدیث مخالف با نص یا تصریح یا فهوم آیات 

ل و سنت نیز حجتی است مستق» گوید:ثقلین می ثیحدو از سوی دیگر با استشهاد به 
اگر هر یک از این دو داللت بر مطلبی کرد آن مطلب صحیح است، پس قرآن و سنت، 

 دداللت بر مطلبی کننیک حجت باشند، یعنی هر یک  است نه اینکه مجموعاًدو حجت 

                                                                                                                                        

 .105. تا، صخرقانی، بی. 1

 .13. (، ص2) 1356تنکابنی، رید. ف2

 .53. (، ص2تا)رقعی، بی. ب3

 .280 .، ص1386رقعی، . ب4

 .156. (، ص4تا)ی، بیطباطبای. حسینی5

 .42. (، ص6تا)ی، بیطباطبایحسینی. 6
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اما در عمل گاه به . (88-27ص. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمیبرقعی)« ستاالخذ اکافی و الزم
هایی مونهاند، از ننبوده و گاهمعیار موافقت با قرآن در صحیح دانستن روایات پایبند بوده 

کند به روایتی از پیامبر)ص( را نقل می 59 :نساء ریتفسدر قّمی برقعیاند: که پیابند نبوده
قرآن  اتیدرآ کهیدرحالاین مضمون که نباید نام خدا و پیامبر)ص( در یک صف باشد، 

( 293. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمیبرقعی) 1نام خدا و پیامبر)ص( در کنار هم ذکر شده است
کنم تا به کند به این مضمون که با مردم قتال میروایتی را نقل می 4 و یا ذیل لقمان/
(، 1تا)، بیقّمیبرقعی) اینکه محمد رسول خداست شهادت دهند و... وحدانیت خدا و

 2(256: بقره« )ال اکراه فی الدین» که این برداشت با آیاتی چون، درحالی(383.، ص2ج
 تعارض دارد.

، ندارندی نگاه مثبت شایان ذکر است قرآنیان شیعه به تأویل اخبار مخالف با قرآن نیز
 اگر بنای کار را بر تأویل و توجیه بگذاریم،» گوید:ی میطباطبایعنوان نمونه حسینی به

ول شود که رسحدیثی ناسازگار با  قرآن  نخواهیم یافت و معلوم نمی ورت اساساًدر آن ص
السالم، آن همه سفارش را برای چه خدا صل اهلل علیه و آله و سلم و ائمه هدی علیهم

نیز قّمی برقعی(. 158. (، ص4تا)ی، بیطباطبای)حسینی « اند؟!کس و به چه منظور نموده
وان هر کفر تاگر بنا بر توجیه باشد می» گوید:در توجیهات مجلسی نسبت به احادیث می
به رغم این  (.581. ، ص1386، قّمیبرقعی)« و شرکی را با مغاطه به نوعی، توجیه کرد

در مورد حدیثی قّمی برقعیان مثال عنواند، بهنگاه منفی گاهی روایاتی را قابل تأویل دانسته
د و دانپذیرد، ابتدا آن را مخالف قرآن میگزار را نمیکه بر طبق آن خداوند توبه بدعت

البته ممکن است بگوئیم که معنی حدیث این است که خدا » گوید:کند، سپس میرد می
(، 218. ، ص1386، قّمیبرقعی)« دهد، گرچه توجیهی بعید استگزار نمیتوفیق به بدعت

مدعیان تحریف، به روایاتی استدالل »گوید: در جای دیگر در مورد روایات تحریف می
(، 1تا)، بیقّمیبرقعی)« استضعیف السند و فاسد المتن و یا قابل تأویل  که تماماًاند کرده

عنوان اند، به(، و گاهی هم در صورت نیاز دست به تأویل برخی روایات زده29. ، ص1ج
نبه بلی این اخبار، گذشته از ج» گوید:فرید تنکابنی در مورد اخبار رجعت می ازجملهمثال 

                                                                                                                                        

 .69: و نساء؛ 132: عمران؛ آل32: عمرانآل :ز جملها. 1

 .82: نحل ؛29: کهف ؛99: یونس. 2
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نانچه صحیح بود، ممکن بود که ها با قرآن و حکم عقل، چمخالفت یا عدم موافقت آن
 (،2)1356تنکابنی، )فرید« یم مراد از رجعت، آثار و دولت ائمه اطهار استبگوی
 (.257. ص

 

o :صحت سند حدیث 

قلمداران . ندابه سند روایت اهمیت چندانی نداده با تأکید بر موافقت بر قرآن، آنیان شیعهقر
احادیث کتاب کافی را صحیح دانسته، در  دهمکیمرحوم مجلسی تنها  نکهیابا اشاره به 

در همین احادیث ضعیف و حسن و مرسل و غیره، احادیثی یافت »گوید: مقام نقد می
(. از این 149. (، ص1تا))قلمداران، بی« مطابق با قرآن است کامالًشود که مفاد آن می

شود، معیار موافقت با قرآن نسبت به سند حدیث در نظر وی سخن ایشان برداشت می
چند اگر صحت هر» گوید:در اثبات مخدوش بودن احادیث شفاعت نیز میتقدم دارد، 

 نیده شده بود؛ چون مخالف با آیاتاز معصوم ش المثل مستقیماًسند تا آن حد بود که فی
ا را به هصریحه قرآن است بر طبق دستور و فرموده خود ایشان سالم اهلل علیهم باید آن

تواند علم درایه و رجال نمی» گوید:میهمچنین  (،90 ص. ،1388)قلمداران، « دیوار کوبید
نفع آن زیاد بوده  محفوظ دارد ولی باز جعّال و واضعین حدیث کذب، کامالً ما را از شر

 گوید:مینیز قّمی برقعی(. 149. (، ص1تا)قلمداران، بی« )آن را منکر شد دیفواتوان و نمی
بلکه مالک رد یا قبول احادیث و اخبار را  ،شارع نفرموده که حدیث موثق را بپذیرید»

 «و مصدقی از قرآن کریم یا سنت قطعی پیامبر)ص( معرفی کرده است دیمؤوجود 
موافقت  وثوق در نظر او معیاری متفاوت ازروشن است (، 280. ، ص1386، قّمیبرقعی)

در مورد احادیث، طبق دستور خدا و »گوید: ، همچنین میبا قرآن و سنت قطعی است
(، 4تا)ی، بقّمیبرقعی)« پذیریمپیامبر و ائمه، احادیث مخالف با قرآن را از هر که باشد نمی

متن حدیثی با کتاب خدا موافق نباشد به  کهیوقت» گوید:ی مییحسینی طباطبا(. 37. ص
سندش نباید اعتماد کرد، زیرا کسی که متن حدیثی را جعل کند، سندش را هم جعل 

پس میزان قطعی در پذیرش حدیث، » (.55. (، ص4تا)ی، بیسینی طباطبای)ح« خواهد کرد
ار نبود، نباید آن را ا سازگموافقت آن با قرآن است و چنانچه که حدیثی با کتاب خد

، ی)حسینی طباطبای« چند راوی حدیث، مورد وثوق و اهل نیکوکار باشدپذیرفت، هر
اولویت بررسی توافق با قرآن نسبت به بررسی سندی  هاما در عمل، ب (.42. (، ص4تا)بی
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 در بررسی« عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول» در کتابقّمی برقعی .اندوفادار نبوده
 ها را از لحاظجلد اول اصول کافی، تنها به سند احادیث توجه داشته و آن 1برخی احادیث

که موافق قرآن است، درحالی ،ها را رد کردهموافقت با قرآن نسنجیده است، برخی از آن
 رغمبهضعیف هستند،  2ششم، چون دو نفر از روات آن ثیحدعنوان نمونه در نقد به

 و عقل، آن را نپذیرفته است. 5و حدیث دیگر4با قرآن  3موافقت آن حدیث
 

o  باعقلموافقت: 

، 7«اسالم و رجعت»، فرید تنکابنی در 6«عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول» درقّمی برقعی
موافقت  ،8)نقد کتب حدیث( بررسی روایات ساختگی کتب حدیث» ی درحسینی طباطبای

روایت  موافقتقّمی برقعیاند. ح دانستهرا راه تشخیص روایات ساختگی از صحی باعقل
؛ 58. (، ص2تا)، بیقّمیبرقعی) با قرآن و عقل را معیار صحیح بودن روایت دانسته است

... بیل عبادات واحکام فقهی از ق» گوید:ی میحسینی طباطبای (.7. ص ،1386، قّمیبرقعی
شرع گرفت، چون احاطه عقل ها را باید از بلکه آن ،توان به عقل محض ارجاع دادرا نمی

رسد، لذا عقل سالم تسلیم شریعت الهی بر همه مصالح و مفاسد امور، به پای شرع نمی
)حسینی « گردد، همانند شاگردی خردمند که از آموزگار دانشمند خود پیروی کندمی

گاهی حکم واقعی و قطعی » معتقد است: باوجودآنکه(، 50-49. صص(، 6تا)ی، بیطباطبای
ازد، سرسد که با احکام روشن عقلی نمیبلکه روایتی به ما می ،در برابر ما قرار نداردشرع 

)حسینی « در چنین مواردی است که ترجیح دلیل نقلی بر عقلی، محل اشکال است

                                                                                                                                        

 .16و  15، 6، 4 ،3: ثیحادا. 1

 .سیف بن عمیره و اسحاق بن عمار .2

 (11.، ص1، ج1365)کلینی،  شودکس که دین داشته باشد داخل بهشت می. هرکس که عاقل باشد دین دارد و هر3

 .(10: )ملک «نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَاِِ السَّعِيرِ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا. »4

ما عبد به الرّحمن و  العقل» نمونه امام صادق)ع( در پاسخ شخصی که پرسید عقل چیست؟ فرمودند: عنوان. به5

 (.11. ، ص1، ج1365)کلینی، « اکتسب به الجنان

 7. ، ص1386برقعی، 6 

 122. (، ص2) 1356تنکابنی، فرید 7 

 160. (، ص4تا)حسینی طباطبائی، بی8 
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مفاد هر حدیثی چنانچه » (. فرید تنکابنی معتقد است:50-49. صص(، 6تا)ی، بیطباطبای
« موضوع و ساختگی است قابل تأویل نباشد، حتماًکه طوریبوده به باعقلمخالف 

 (.122. (، ص2)1356)تنکابنی، 
 در پذیرش روایت باعقلقرآنیان شیعه گرچه در مواردی پایبند به معیار موافقت 

در نقد روایت قّمی برقعی ازجملهاند اند اما در مواردی این معیار را در نظر نداشتهبوده
نظر از آیات صرف» گوید:معصومین)ع( با استناد به عقل میشنیدن صدای زائران توسط 

هر بشری خواه رسول یا امام و یا  که دهندیممتعدد قرآن، دالیل عقلی را چگونه جواب 
ه و چون گوش عطا کرد دنیشنسایرین، باید با گوش بشنود و خدا به انبیاء و اولیاء برای 

بشنوند،  شدهلیتبدی که روح ندارد و یا به خاک توانند با گوشنمی وجهچیهبهاز دنیا رفتند 
کرده باشد و آن  استثناءالسالم مانند دیگران بشرند، مگر در چیزی که خدا انبیاء علیهم

که حالی(. در60. (، ص4تا)، بیقّمیبرقعی)« وحی است که اختصاص به انبیاء دارد
 م برزخی، صداها راسعقلی هیچ بعدی ندارد که انسان در عالم برزخ، با ج یازنظر

قی)تصدی شنیدن صداهای دنیوی منحصر در وجود جسم انسان نیست بشنود و اصوالً
 تنهانهکه  1، برداشتی داشته180:عمرانآل ری(، و نیز در تفس194. ، ص1393ی، شاهرضای

که در قسمت  24 :با قرآن مطابقت ندارد بلکه مخالف با قرآن نیز هست، مثال آیه لقمان
 .نیز تنافی دارد باعقلبا قرآن بلکه  تنهانهموافقت به قرآن ذکر شد، 

 

o  قطعی باسنتموافقت: 
بررسی » ی در، حسینی طباطبای2«عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول» درقّمی برقعی

 طیشرارا یکی از  باسنت، موافقت 3)نقد کتب حدیث( روایات ساختگی کتب حدیث
 کند سنت قطعی را سنتی از پیامبر)ص(ادعا می کهقّمی برقعیاند. پذیرش روایت دانسته

سنت قطعی را  سوکی، از (280. ، ص1386، قّمیبرقعینباشد ) زیانگتفرقهداند که می
به اصلی که رسول خدا و امامان » گوید:گیرد و میمعیاری برای پذیرش یا رد حدیث می

                                                                                                                                        

 ندادن را به افعی دور گردن در روز قیامت تجسم کرده است. زکات. 1

 .280. ، ص1386، قّمیبرقعی. 2

 158. (، ص4تا)ی، بیطباطبایحسینی. 3
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برای شناختن حدیث درست )از نادرست( تعیین  -سالمه علیهمصلوات اهلل و - هدی
اند، توجه بشود. آن اصل این است که حدیث را بر کتاب خدا و سنت قطعی و نموده

( و از سوی دیگر حدیثی را 305. ، ص1386، قّمیبرقعی)« یقینی رسول خدا عرضه کنند
ا البته سخن م» گوید:داند که خود آن حدیث صحیح و قطعی باشد و میمی رشیموردپذ

مخالف باشم، بلکه آن را کامل قبول  باسنت -نعوذ باهلل-نه بدان معناست که این جانب
داشته و بدان از صمیم قلب پایبندم، اما سنت قطعیه پیامبر)ص( که مسلمین در آن اختالف 

سنگلجی راه نجات از  (.305. ، ص1386، قّمیبرقعی)« ضیضدونقندارند، نه روایات 
بردن به کتاب خدا و سنت حتمی پیامبر)ص( معرفی پنا خرافات و اخبار جعلی را شر

(. فرید تنکابنی نیز پس از سفارش به کنار گذاشتن 176. ، ص1386کرده است)سنگلجی، 
 «قرآن و سنت و سیره حتمیه پیامبر و ائمه و...» اجدادی، توجه به ورسومآدابها و عادت

 نماید.( را برای این امر پیشنهاد می62. (، ص2)1356)فرید تنکابنی، 

، ذاردگبدیهی است تعداد اندک احادیث قطعی، محلی برای تحقق این شرط باقی نمی
ا هکه در سنت قطعی شاهدی برای آن شدهنقلروایات فراوانی از سوی قرآنیان شیعه 

را  آن قطعی باسنتموافقت  رغمبه، یعنی روایاتی وجود دارد که برعکسوجود ندارد و 
کند که اگر زنان از عنوان نمونه قلمداران روایتی از پیامبر)ص( نقل میاند، بهنپذیرفته

کردم تا پرندگان و شدند او را رها میدیدن وضع ظاهری جنازه حمزه ناراحت نمی
مخالف  تنهانه(، این روایت 24. (، ص2تا)اش را بخورند )قلمدارن، بیحیوانات جنازه

وری، دانستند )نقطعی پیامبر)ص( که تجهیز میّت را بر همه واجب می تباسنعقل است، 
ه )خطب البالغهنهج( نیز مخالف است، یا روایاتی چون خطبه سوم 165. ص ،2ق، ج1498

شقشقیه( که موافق سنت قطعی است، یا از سوی ایشان نقل نشده و یا ذکر شده و رد 
 شده است.

 

o جعل حدیث عدم وضع و: 

بعضی از احادیث جعلی را به نقد کشیده است.  «نقد کتاب حدیث» ی درطباطبایحسینی 
طور مفصل در مورد جعل اخبار و روایات و علل آن به« اسالم و رجعت» فریدتنکابنی در



 355    شيعي قرآنيون منظر از تفسير در سنت نقش پيرامون بازپژوهشي

 
 

. 1اندبحث کرده است. بسیاری از قرآنیان شیعه عقایدی چون رجعت را خرافه دانسته
 آن از دین یسازپاکایات جعلی و لزوم بر وجود رو «مقصود مندر »زاده حکمی

  تأکید دارد.
شود ایشان در موارد فراوانی به های قرآنیان شیعه مشخص میبا بررسی کتاب

نگلجی نمونه س عنوانبهاند، و در این زمینه گاه افراط داشته اندروایات جعلی استناد داشته
(، تنکانبی 23. ، ص1323حضرت عیسی)ع( )سنگلجی،  بودنزندهتمام روایات مربوط به 

تمام روایت ذکر قّمی برقعی( و 9. (، ص1)1356تمام روایات رجعت )فرید تنکابنی، 
( را 50. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمیبرقعیشده در تفسیر منسوب به امام حسن عسگری)ع( )

د که اننقل روایاتی پرداخته اند و بهو گاه تفریط داشته 2انددانسته قبولرقابلیغو  مجعول
نمونه خرقانی، قرائتی مشهور را  عنوانبهحتی با معیارهای خودشان سازگار نیست. 

که حدیث نصی برای آن قرائت وجود ، درحالیبراساس یک روایتی تخطئه کرده
 دو قلمداران است.آمده در این نوشتار  بیشترهای ( و نمونه91تا، صخرقانی، بیدارد)

معیار عدم جعل و  رغمبهدر فضیلت شیخین را که آثار جعل در آن هویداست روایتی 
یکی از موارد جعل  اوالً، چون (15-14ص. ، ص1384)قلمداران،  پذیردوضع حدیث می

 (.144. (، ص1تا))قلمداران، بی حدیث نزد خود قلمداران مدح و فضیلت خلفا است
 اند.بنابراین قرآنیان شیعه به معیار عدم نقل روایات مجعول پایبند نبوده

 

 و تحلیل یبندجمع

دانند، و امکان فهم آن را برای همگان مجاز می فهمقابلقرآنیان شیعه همه آیات قرآن را 
. )ولی دستیابی به آن ممکن است( اندچند برخی فهم قرآن را متوقف بر شرایط دانستههر

، بر اولویت اندهستند، همگی اقدام به تفسیر داشته به جواز و بلکه نیاز به تفسیرقائل 
ن نگاه )به دلیل نداشت سازی آنروش تفسیری قرآن به قرآن پایبند نبوده و خطا در پیاده

اند. همچنین تعریف جامع به کل آیات و عدم اشراف به آیات متحدالموضوع( داشته

                                                                                                                                        

 سنگلجی. و تنکابنیاز جمله فرید .1

منسوب به امام حسن عسگری)ع( نیز ذکر شده و وی این کتاب را روایتی را به دلیل آنکه در تفسیر  78 :در بقره .2

 پذیرد.، نمیداندجعلی می
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قرآنیان شیعه نسبت به یکدیگر متفاوت است اما هر دو در  تفسیر به رأی و تأویل، نزد
ات( )حتی در روای نگاه مثبتی به تفسیر به رأی و تأویل ونظر همگی آنان مذموم است 

اند، سنگلجی در صورت تحقق های گوناگون را رد کردهتأویل 1و در تألیفات خودندارند 
اشتههای تفسیری دبرداشت بعضاًرا مجاز دانسته است. همچنین شرایطی تأویل صحیح 

 شود.رأی محسوب می به ریتفسکه براساس تعاریف خودشان،  اند
 داند،یماست که سنت را منحصر به پیامبر)ص( قّمی برقعیدر تعریف سنت فقط 

سینی و حقّمی برقعیبرخی مانند اند. سایر قرآنیان شیعه سنت را به امامان)ع( تعمیم داده
ار( مخالف نیاز فهم قرآن به تفسیر و البته استفاده از سنت در تفسیر ی )در گفتطباطبای

 قرآن در بخش آنان ازنظرت ندارد، قرآنیان شیعه کلیّ ازنظرشعار کفایت قرآن هستند. 
نیاز و در تبیین احکام و جزئیات نیازمند سنت است، این در حالی است که اعتقادات بی

 اند. هره بردههمگی آنان در کل آیات قرآن از سنت ب

قرآنیان شیعه قرآن تنها در بخش احکام و مجمالت نیاز سنت رسول خدا )در  ازنظر
ه قرآنیان شیعه ب. (، اصحاب و ائمه)ع( )در دیدگاه سایر قرآنیان( داردقّمیبرقعیگفتار 

 اند.اعتقادی پایبند نبوده اتیدرآبر عدم نیاز قرآن به سنت دیدگاه خود مبنی
این  و به تأویل ددارندیتأکهمگی قرآنیان شیعه برکنار گذاشتن اخبار مخالف قرآن 

اند و معیار مهم موافقت خبر با به آن اقدام نموده یز نگاه منفی دارند، هرچند گاهاًاخبار ن
بیعی ط ،قطعی واند. با توجه به تعداد اندک روایات متواتر، متفقه قرآن را کنار گذاشته

 وجود داردهای نقضی د. مثالنط نباشوکدام ملزم به رعایت این شرل هیچاست که در عم
د و به انبه معیار موافقت با قرآن، عقل و سنت قطعی نیز پایبند نبوده دادنشان می که

 د.انروایات مجعول برخالف ناپسند دانستن آن، برای اثبات نظر خود استناد داشته
 برای هرچند) فهم همه آیات برای همه یریپذامکاناز مبانی مشترک قرآنیان شیعه 

ری روش تفسی دانستندر صدر دانند(، میالزم  را آن، رعایت شرایطقرفهم بهتر مقاصد 
اعتقاد به کفایت قرآن در بخش  مذموم دانستن تفسیر به رأی و تأویل، ،قرآن به قرآن
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 معیار موافقت حدیثت، تن آن در  تبیین احکام و مجمالاعتقادات و نیازمند سنت دانس
 است. روایاتبا قرآن برای پذیرش 

 توان عدم پایبندی به مبانیبندی کلی میدر یک دسته رویکردهای مشترک آنان از
 .را ذکر کرد و عدم رعایت جانب انصاف و اعتدال خود
 

 گیرینتیجه

آراء  طور منطقی توجه داشت کهنکته ری از آراء قرآنیان شیعه توجه به این گیدر نتیجه
د مالک توانشود نمیشاذ یک شخص خاص که منتسب به یک جریان محسوب می

که در اغلب موارد تنها او این دیدگاه را داشته و خود او نیز در اکثر سنجش باشد، چرا
ت که قائل اسقّمی برقعیموارد به دیدگاهش پایبند نبوده است. در بین قرآنیان شیعه تنها 

کل  «تابشی از قرآن» که خود ایشان در)درحالی عدم نیاز قرآن به تفسیر به عدم جواز و
که رحالی، دقرآن را تفسیر کرده(، فقط اوست که سنت را منحصر به پیامبر)ص( دانسته

 ات از روایات ائمه)ع( بهره برده است.اعتقادی نیز به کرّ اتیدرآحتی 
ویکرد در ر قرآنیان شیعه که اوالًمشترکی از  در موارد بررسی شده این نوشتار، مبنای

 تنها یافت نشد.با سایر شیعیان متفاوت باشد  به آن پایبند بوده و ثانیاً
شود، جریان به حساب واقع می موردشکآنچه باال از کنار هم قرار دادن مطالب 

ی خود در نآوردن آنان با این حجم از تفاوت و تضاد با یکدیگر و حتی عدم پایبند به مبا
اعالم  وحدت ظترین مبانی آنان حفیکی از اصلی کهیوقتله رویکردشان است، این مسأ

اصل  هکچرا ،شودشود. حتی قرآنی دانستن آنان نیز مخدوش میمی نمایانبیشتر نمایند 
 زجملهانیازی قرآن از غیر خود ثابت بین قرآنیان غیرشیعی )در مصر، هند و پاکستان( بی

طور مطلق بر کفایت در بین قرآنیان شیعی کسی نیست که به ا روشن شد، ام1سنت است
قرآن از سنت اعتقاد داشته باشد، همچنین قرآنیان غیرشیعه عمل به سنت پیامبر)ص( را 

که تمام قرآنیان شیعی، در قول و عمل، سنت را حداقل مبیّن حالیدر، کنندشرک تلقی می
 دانند. بخش احکام و مجمالت قرآن می
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 .قرآن کریم

طائف: مکتب  (.چاپ دوم) القرآنیون و شباهتم حول السنةق(. 1421) حسینبخش، خادمالهی
 الصدیق.

 جا.بی)چاپ دوم(.  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول(. 1386ی، ابوالفضل )قّمبرقعی

 .جابی .تابشی از قرآن(. 1-تا، ابوالفضل )بییقّمبرقعی
 جا.. بیقرآن برای همه(. 2-تا، ابوالفضل )بییقّمبرقعی

 جا.بی .خرافات وفور در زیارات قبور(. 4-تا)بی ، ابوالفضلیقّمبرقعی

)تحقیق: عبداهلل سلمان، ترجمه: حنیف زرنگار(.  نقد مراجعات(. 3-تا، ابوالفضل )بییقّمبرقعی
 جا.بی

رساله ) شیعه قرآنیاننقد و بررسی آرای قرآنی و حدیثی  (.1393) ی، علیشاهرضایتصدیقی
 دانشگاه قم، قم، ایران. (.دکتری

یک روش جدید و علمی برای از بین بردن کلیه اختالفات جزئی  (.1326، صادق )تقوی
 جا.بی .مسلمانان

 نوگرای روزگار مشروطه و رضاشاه(. 1382)اسداهلل ، رسول؛ و خرقانی روحانی، سیدجعفریان
 ب اسالمی.تهران: مرکز اسناد انقال )چاپ اول(.

 جا.(. راهی به سوی وحدت اسالمی. بی1-تاطباطبایی، مصطفی )بیحسینی

 جا.، بیبازنگری در معانی قرآن(. 2-تاطباطبایی، مصطفی )بیحسینی

 ا.ج(. فتح الباری فیما روی عن علی)ع( فی تفسیر القرآن. بی3-تاطباطبایی، مصطفی )بیحسینی

(. بررسی روایات ساختگی در کتب حدیث )نقد کتب 4-تاطباطبایی، مصطفی )بیحسینی
 جا.حدیث(. بی

 جا.(. دفاع از شمشیر اسالم. بی5-تاطباطبایی، مصطفی )بیحسینی

 جا.بی .بررسی آرای اخباری و اصولی (.6-تا)بی ی، مصطفیطباطبایحسینی

  .جابی .محو الموهوم و سهو المعلوم تا(.)بی اهلل، اسدخرقانی
حروف مقطعه از منظر احادیث و مفسران با  (.1397) باقری، مسعود ؛ وآشتیانی، سمیهخلیلی

 .65-47، (67)16، سفینه فصلنامهتکیه بر آراء قرآن بسندگان ایرانی، 
  دانش. :تهران )چاپ سوم(. توحید عبادت (.1386) سنگلجی، شریعت

 جا.بی (.چاپ پنجم) کلید فهم قرآنتا(. )بی سنگلجی، شریعت
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 جا.بی .محو الموهوم(. 1323) سنگلجی، شریعت

 مجلس تفسیر قرآن.: تهران (.چاپ سوم) تفسیرآیات مشکله(. 1369) شعار، یوسف

نامه عالمه فقید مفسر شهیر قرآن مجید مجلس تفسیر تبریز، زندگی (.1351) شعار، یوسف
 .شفقتبریز:  .ادروان آقای حاج میرزا یوسف شعارش

 .جابی .که بوداسالم چنان (.1-1356) عبدالوهابتنکابنی، فرید

 جا.بی .اسالم و رجعت (.2-1356) تنکابنی، عبدالوهابفرید

 )چاپ اول(. تهران: هدایت. خالفت و امامت(. 1384قلمداران، حیدرعلی )

تهران: (. چاپ اول)اسحاق دبیری، تصحیح( ) بحث شفاعت(. 1388) قلمداران، حیدرعلی
 حقیقت.

ارمغان آسمان در بیان عوامل و علل ارتقا و انحطاط مسلمانان،  (.1-تابی) علیحیدر قلمداران،
 جا.بی

 جا.بی .زیارت قبور بین حقیقت و خرافات (.2-تابی) علیقلمداران، حیدر

 ا.جبی .بحثی عمیق پیرامون مسأله خمس مأخوذ از کتاب و سنت (.3-تابی) علیقلمداران، حیدر

 .امیرکبیر: تهران (.20چاپ ) تاریخ مشروطه ایران(. 1383) کسروی، احمد

  .دارالکتب السالمیةتهران  .الکافی (.1365) کلینی، محمد بن یعقوب

 .مطبعة اسکندارنی :تبریز .مسلک االمام فی سالمة السالم (.1329) ممقانی، اسداهلل

 دارالفکر. :بیروت .صحیح مسلم (.تابی) حجاجنیشابوری، محمد




