دو فصلنامۀ علمیپژوهشی كتاب قیّم
سال هشتم ( ،)1397شمارۀ هجدهم

طبَ بِه»
ن مَنْ خو ِ
بررسی تحلیلی حدیث «إِنَّمَا َیعْرِف الْقرْآ َ
کمیل راجانی
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سیدرضا مؤدب
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چکیده
برخی از اخباریان با استناد به حدیث «انما یعرف القرآن من خوطب به» قائل به عدم حجیت ظواهر قرآن
و انحصار حق تفسیر قرآن برای ائمه علیهم السالم شدهاند .این جمله ذیل روایتی وارد شده كه امام باقر (ع)
با محدث مشهور اهل سنت قتاده بن دعامه ،پیرامون تفسیر برخی از آیات قرآنی گفتگوی میكنند .بنابراین
برای فهم آن جمله ،نیاز به بررسی آن گفتگوست .این پژوهش در بررسی تحلیلی آن گفتگو ،قصد دارد
الیههای فهم قرآن و گونههای روایات تفسیری را تبیین نموده و آسیبهای این حدیث را بررسی نماید .در
نوشتار حاضر ،تالش شده است بین ترجمه ،تفسیر و تأویل تفاوت گذاشته شود و بیان امام (ع) مبنی بر حق
انحصاری فهم قرآن برای اهل خطاب را به بیان تأویلی توجیه نماید .آسیب سقط در مورد حدیث هم مردود
شمرده شده است.
واژگان كلیدی :قرآن ،فهم ،معرفت ،حدیث ،خطاب.

 .1دانشآموخته دکتری رشته علوم قرآن و حدیث ،جامعه المصطفی العالمیةkomail_rajani@yahoo.com /
 .2استاد گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه قم (نویسنده مسئول)moadab_r113@yahoo.com /

 340دو فصلنامه كتاب قیم ،سال هشتم ،شماره هجدهم ،بهار و تابستان 1397

 -1مقدمه
از دیرباز فهم قرآن یک مسئله جدی بین مسلمانان بوده و بحثهای همچون قابل فهم بودن
یا نبودن قرآن ،حجیت یا عدم حجیت ظواهر قرآن ،حوزه و محدوده تفسیر ،در قرنهای اول و
دوم نیز رایج بوده است .همه گروهای محققین از متکلمین گرفته تا اخباریون ،این بحثها را
پی می گرفتند .تحقیق ذیل کاوشی در همین زمینه است و درباره بررسی حدیثی از روضه کافی
کلینی که به بحث فهم ،تفسیر و معرفت قرآن میپردازد .آیا قرآن قابل فهم میباشد؟ اگر میباشد،
چه کسی میتواند بفهمد؟ آیا فهم نازلتری هم وجود دارد که افراد عادی بتواند درک کنند؟
آن حدیث ،به پرسشهای فوق میپردازد؛ از سوی دیگر ،همین حدیث دستآویز برخی
اخباریها برای عدم حجیت ظواهر قرآن شده است .این نوشتار مشتمل بر مباحث سند ،فقه
الحدیث و آسیبها است و با یک نتیجهگیری به پایان میرسد.

ب بِه»
ن خُو ِط َ
ف الْقُرْآ َن َم ْ
 -2روایت «إِنَّمَا يَعْرِ ُ
« عده من أصحابنا عن أمحد بن حممد بن خالد عن أبيه عن حممد بن سنان عن زيد الشحام قال:
دخل قتاده بن دعامه على أيب جعفر(ع) فقال يا قتاده أنت فقيه أهل البصره فقال هكذا يزعمون فقال
أبو جعفر(ع) بلغين أنك تفسر القرآن فقال له قتاده نعم فقال له أبو جعفر(ع) بعلم تفسره أم جبهل قال
ال بعلم فقال له أبو جعفر(ع) فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت و أنا أسألك قال قتاده سل قال أخربين
عن قول اهلل عز و جل يف سبإ و قدرنا فيها السري سريوا فيها ليايل و أياما آمنني فقال قتاده ذلك من
خرج من بيته بزاد حالل و راحله و كراء حالل يريد هذا البيت كان آمنا حىت يرجع إىل أهله فقال أبو
جعفر(ع) نشدتك اهلل يا قتاده هل تعلم أنه قد خيرج الرجل من بيته بزاد حالل و راحله و كراء حالل
يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته و يضرب مع ذلك ضربه فيها اجتياحه قال قتاده اللهم
نعم فقال أبو جعفر(ع) وحيك يا قتاده إن كنت إمنا فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت و أهلكت
و إن كنت قد أخذته من الرجال فقد هلكت و أهلكت وحيك يا قتاده ذلك من خرج من بيته بزاد و
راحله و كراء حالل يروم هذا البيت عارفا حبقنا يهوانا قلبه كما قال اهلل عز و جل -فاجعل أفئده من
الناس هتوي إليهم و مل يعن البيت فيقول إليه فنحن و اهلل دعوه إبراهيم(ع) اليت من هوانا قلبه قبلت
حجته و إال فال يا قتاده فإذا كان ك ذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامه قال قتاده ال جرم و اهلل
ال فسرهتا إال هكذا فقال أبو جعفر(ع) وحيك يا قتاده إمنا يعرف القرآن من خوطب به» (کلینی،1407 ،
ج ،1صص.)312-311
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 -3ترجمه روایت
زید بن شحام گوید :قتاده بن دعامه (یکى از مفسران و بزرگان اهل سنت) خدمت امام
باقر(ع) شرفیاب شد حضرت بدو فرمود :اى قتاده تو فقیه اهل بصره هستى؟ عرض کرد :چنین
پندارند.امام باقر بدو فرمود :شنیدهام تو قرآن تفسیر میکنى؟ قتاده گفت :آرى .امام باقر(ع)
فرمودند :از روى دانش و علم تفسیر میکنى یا ندانسته؟ قتاده گفت :نه ،بلکه از روى علم و
دانش .امام باقر(ع) فرمودند :اگر چنان است که از روى علم تفسیر میکنى بجاست و من از تو
پرسش کنم .قتاده گفت :بپرسید .امام(ع) فرمودند :مرا خبر ده از گفتار خداى عز و جل که در
سوره سبأ فرماید« :و معین کردیم در آن (منزلگاهها) براى سیر و در آنجا شبها و روزها به
آسودگى و ایمنى راه سپارید» (سبأ)18 /34 :؟ قتاده گفت :این آیه درباره آن کسى است که از
خانه خویش به قصد زیارت خانه کعبه بیرون آید و توشه حالل با خود بردارد و مرکب حالل
داشته باشد و کرایه اش را از مال حالل بپردازد چنین کسى در امان و آسایش است تا به خانه
خویش باز گردد .امام باقر(ع) فرمودند :اى قتاده تو را بخدا سوگند دهم آیا میدانى که بسا مردى
با توشه حالل و مرکب و کرایه حالل از خانه خویش به قصد زیارت کعبه بیرون آید و دچار
راهزن گردد و خرجى راه او را ببرند و از این گذشته کتکى هم به او بزنند که به حد هالکت
رسد؟ قتاده پاسخ داد :آرى بخدا ،امام(ع) فرمودند :واى بر تو اى قتاده اگر تو قرآن را پیش خود
تفسیر میکنى که خود هالک گشته و دیگران را به هالکت رساندهاى و اگر از دهان مردم گرفتهاى
باز هم هالک شده و مردم را نیز به هالکت رساندهاى؛ واى بر تو اى قتاده ،این آیه درباره کسى
است که از خانه خویش با توشه و مرکب و کرایه حالل به آهنگ زیارت خانه کعبه بیرون آید
و به حق ما عارف و آشنا باشد و در دل ،هواى ما داشته باشد؛ چنانچه خداى عز و جل فرمود:
«و دلهاى مردم را چنان کن که هواى آنها کند» (ابراهیم )37 /14 :و مقصود ابراهیم ،اشتیاق به
خانه نبود وگرنه میگفت« :هواى آن کند» (و اینکه «الیهم» گفت و ضمیر را جمع آورد ،مقصودش
ما بودهایم) پس ماییم بخدا سوگند ،مقصود مقصود از ادعاى ابراهیم ما (اهل بیت) هستیم که هر
که در دل هواى ما کند ،حج او پذیرفته است وگرنه ،حجش پذیرفته نیست؛ اى قتاده هر کس
چنین باشد از عذاب جهنم در روز قیامت در امان و آسوده است (و این است مقصود از آسایش
و امان در آیه) .قتاده گفت :به همین دلیل من هم دیگر این آیه را جز بدین نحو (که تفسیر
فرمودى) تفسیر نخواهم کرد .امام(ع) فرمودند :واى بر تو اى قتاده ،قرآن را تنها آن کسى میفهمد
که بدو خطاب شده است (رسولی محالتی ،1364 ،ج ،2صص.)144-142
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 -4سند حدیث
گرچه این حدیث در روضه کافی آمده است ،ولی سندش نسبتا معتبر است .در سلسله سند
فردی پیدا نمی شود که ذم صریح داشته باشد به جز محمد بن سنان که تضعیفهای درباره او
ذکر کردهاند (برای تفصیل بیشتر ر.ک :نجاشی ،1365 ،ص  .)328وی از میراث غلو احادیث نقل
میکرده ولی گفتگوی عبد اهلل بن محمد بن عیسی با صفوان بن یحیی ،پیرامون وی نشان میدهد
که در دورهای وی به این اندیشهها گرایش داشته ولی بعد معتدل شده است.1
ثانیاً امام جواد (ع) در اواخر عمر شریفشان از محمد بن سنان تمجید کردند که باز هم دال
بر این است که قدحها بر ایشان ،مربوط به اوایل زندگی ایشان بوده است 2و به همین دلیل شاید
عالمه مجلسی در مرآت درباره حدیثهای وی «ضعیف علی المشهور بمحمد بن سنان و معتبر
عندی» ارزیابی میکنند (مجلسی ،1404 ،ج ،1ص /106برای اطالع بیشتر ر.ک :عرب و نقیزاده،
 ،1390صص )170-147درباره زید شحام که راوی بال واسطه این حدیث است ،روایات مادحه
وارد شده است که بسیار جالب توجه است.3
قبل از ورود به فقه الحدیث ،بررسی شخصیت قتاده بن دعامه الزم به نظر میرسد .گرچه
وی در سلسله سند این روایت قرار نگرفته است ولی طرف مناظره و گفتگو در این روایت است؛
لذا بیان شرح حال کوتاه وی الزم است.
 .1براي منونه ر.ک :عبد اهلل بن حممد بن عيسی االسدي ملقب به بنان گويد :من با صفوان بن حييي در يک خانهاي در
کوفه بودم که حممد بن سنان آجنا آمد .صفوان گفت :اين فرزند سنان است .ايشان بارها قصد داشته که به طرف اهل
غالت برود ويل ما نگذاشتيم و در نتيجه اآلن با ما ثابتقدم شده است (کشي ،1409 ،ص .)508
 .2به عنوان منونه :عبداهلل بن صلت قمي گويد در واپسني روزهاي عمر امام جواد(ع) بر ايشان وارد شدم .شنيدم که
ايشان چنني ميفرمودند :صفوان بن حيیی ،حممد بن سنان و زكريا بن آدم را خدا جزاي خري دهد ،آنها عهد ما را وفا
کردند (کشي ،1409 ،ص .)503
 .3زيد شحام گفت :از امام صادق (ع) پرسيدم :آيا اسم من در اسامي اصحاب ميني است؟ امام فرمودند :بله .زيد شحام
گفت :حمضر امام صادق(ع) وارد شدم .آنحضرت فرمودند :ای زيد توبهات را جتديد كن و عبادتی تازه اجنام ده .عرض
كردم خرب مرگم را به من ميدهی؟ فرمود :ای زيد برای تو نزد ما خريی نيست و تو از شيعيان مایی (و بدان) صراط
به سوی ماست و ميزان به سوی ماست و حساب شيعيان ما ،با ماست؛ به خدا من به مشا از خود مشا مهربانترم .ای
زيد؛ گويا (االن) مينگرم به درجه تو در هبشت و رفيق تو در آجنا که حارث بن مغريه نضری است (مهان ،ص)337
البته ناقل اين روايات خود وي ميباشد که احيانًا مورد سوء ظن قرار ميگريد ويل براي وثاقت وي ،توثيق شيخ طوسي
کفايت میکند (طوسي ،1420 ،ص.)201
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مجلسی در مرآت درباره وی چنین مینویسد« :قتاده بن دعامه من مشاهري حمدّثي العامّه و
مفسّريهم ،روی عن أنس بن مالك و أيب الطفيل و سعيد بن املسيّب و احلسن البصري» (مجلسی،
 ،1404ج ،26ص 1.)407در رجال اهل سنت نیز از وی خیلی تمجید شده است و درباره وی
نوشتند که وی به رأی فتوی نمیداده .برای اطالع بیشتر میتوان به تهذیب الکمال رجوع کرد
(ر.ک به :مزی ،1413 ،ج ،23ص.)509

 -5فقه الحدیث
روایت مورد بحث حکایتی از سؤال و جواب امام باقر (ع) با قتاده بن دعامه پیرامون آیاتی
از قرآن در موضوع امن و امان برخی از آبادیها و منطقههاست .مخفی نماند که همین گفتگوها،
دیگر امامان (ع) با افراد دیگر نیز داشتند که در جوامع روایی شیعه نقل شده است .2معلوم میشود
 .1قتاده بن دعامه جزء حمدثني و مفسرين مشهور اهل سنت است .وي از انس بن مالک ،ابو طفيل ،سعيد بن مسيب و
حسن بصري روايت نقل کرده است.
 .2طبق بررسيهاي نگارنده ،چهار گفتگوها شبيه اين گفتگو در مصادر ذيل با طرق خمتلف نقل شده است:
الف) گفتگو بني امام سجاد (ع) با يکي از قضات کوفه :از ابو محزه مثاىل نقل است كه گفت :يكی از قضات اهل كوفه
بر حضرت سجّاد(ع) وارد شده و گفت :خدا مرا فدايت كند! مرا از حقيقت آيه «و ميان آنان و آباديهاىي كه در آنها
بركت هناده بودمي آباديهای پيدا و پيوسته پديد آوردمي و در آنها آمد و شد را به اندازه كردمي [و گفتيم ]:در آنها
شبها و روزها اميان و ىببيم رفت و آمد كنيد (سبأ »)18 /34 :آگاه فرما؟ حضرت فرمود :اطرافيان مشا در عراق چه
میگويند؟ گفت :میگويند مراد مكّه است .فرمود :مگر در جاىي بيشتر از مكّه سرقت ديدهای؟ گفت :پس آن چيست؟
فرمود :مراد فقط مردان است .گفت :اين در كجای قرآن است؟ فرمود :مگر آيه «و بسا ده و آبادی كه از فرمان
پروردگارشان و فرستادگان او سر باز زدند -طالق »8 /65 :و «و آن آباديها را چون ستم كردند هالک كردمي-
كهف »59 /18 :و« :و از شهری كه در آن بودمي و از كارواىن كه با آن آمدمي بپرس -يوسف »82 /12 :را نشنيدهای؟
آيا پرسش از قريه و آبادی میكند يا مردان يا قافله؟ راوی گويد :آن حضرت در اين معىن آيات ديگری را تالوت
منود .سائل پرسيد :قربانت گردم ،پس اينان چه كساىن هستند؟ فرمود :آنان ما هستيم ،مگر اين آيه را نشنيدهای كه
فرموده« :در آنان شبها و روزها ،امين و ىببيم رفت و آمد كنيد -سبأ»18 /34 :؟ فرمود :مراد اميىن از احنراف و كجی
است (طربسي ،1403 ،ج ،2ص /313جعفري ،1381 ،ج ،2ص /133ابن شهر آشوب ،1379 ،ج ،4ص.)130
ب) گفتگو بني امام باقر(ع) و حسن بصري :از ابو محزه مثاىل نقل است كه گفت :حسن بصری نزد امام باقر(ع) آمده و
گفت :خدمت مشا رسيدهام تا آياتی از قرآن را از مشا بپرسم ...فرمود :آجنا كه خدا فرمايد« :و ميان آنان و آباديهاىي
كه در آنها بركت هناده بودمي آباديهای پيدا و پيوسته پديد آوردمي و در آهنا آمد و شد را به اندازه كردمي [و گفتيم]:
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در آنها شبها و روزها امين و ىببيم رفت و آمد كنيد -سبأ ،»18 /34 :ای حسن شنيدهام كه تو در پاسخ أهل بصره
گفتهای مراد از آن آبادی [امين و ىببيم] مكّه است! امام افزود :آيا بر قافله حاجيان راهزىن منیكنند و مردم مكّه در
ترس و هراس نيستند و آيا مالشان را منیبرند؟ حسن گفت :آری .فرمود :پس چطور میشود كه أهل مكّه امين و ىببيم
بيم باشند؟ بلكه خداوند برای ما در قرآن ،مثالها زده است .پس ماییم آن آباديهاىي كه خداوند بركتشان خبشيده،
و اين مهان فرمايش خداوند متعال است ،پس هر كه معترف به فضل ما باشد از مهان جا كه فرموده نزد ما آيد ،گفته:
«و ميان آنان و آباديهاىي كه در آنها بركت هناده بودمي» ،يعىن :ميان آنان و ميان شيعيانشان آباديهاىي كه بركت
هناده بودمي« ،آباديهای پيدا» ،و مراد از آباديهای پيدا رسوالن و ناقالىن هستند كه از ما به شيعيان میرسانند ،و
فقهای شيعه به شيعيان ،و اين فراز آيه «و در آنها آمد و شد را به اندازه كردمي» و آمد و شد مثاىل است برای علم ،و
«در آنها شبها و روزها رفت و آمد كنيد» مثاىل است برای آنچه از علم حالل و حرام ،و فرائض و احكام در شبها
و روزها از ما به ايشان در گردش است ،در آن مسائل امين و ىببيمند هرگاه آنها را از معدىن كه امر شدهاند از مهاجنا
بگريند؛ دريافت كنند و «امين و ىببيم» يعىن امين از هر شكّ و گمراهی ( ...طربسي ،1403 ،ج ،2ص /327جعفري،
 ،1381ج ،2ص.)171
ج) گفتگو بني امام صادق(ع) و يک مفسر قرآين :حضرت رضا(ع) از پدرش از جدش حضرت صادق(ع) نقل ميكند
كه فرمود يک نفر كه قرآن تفسري ميكرد ،پيش من آمد .امام به او فرمود :تو فالىن نيسىت؟ نامش را برد گفت :چرا.
فرمود :تو قرآن تفسري ميكىن؟ گفت آری؛ پرسيد :اين آيه را چگونه تفسري ميكىن﴿ :وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَی الَّتِي
بارَكْنا فِيها قُریً ظاهِرَه وَ قَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِريُوا فِيها لَيالِيَ وَ أَيَّامًا آمِنِيَ﴾ .گفت :منظور بني مكه و مىن است .حضرت
صادق (ع) به او فرمود :آيا در آجنا ترس و دزدی هست؟ گفت :آری ،فرمود :چگونه حملی را خداوند ميفرمايد امن
است ،در آن ترس و دزدی وجود دارد! عرض كرد پس چيست؟ فرمود :منظور از آيه ،ما خانواده هستيم .مشا را به
ناس و ما را به قريه تعبري كرده است .گفت :فدايت شوم در قرآن ،آيهای به من نشان دهيد كه منظور از قريه مردم
باشد .حضرت صادق(ع) فرمود :مگر خداوند منيفرمايد﴿ :وَ سْ َئلِ الْقَرْيَه الَّتِي كُنَّا فِيها وَ الْعِريَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها﴾ بگو
ببينم آيا از در و ديوارها بايد بپرسد يا از مردم و خداوند میفرمايد﴿ :وَ إِنْ ِمنْ قَرْيَه إِلَّا نَحْنُ مُهِْلكُوها قَ ْبلَ َيوْ ِم الْقِيامَه
َذبُوها عَذابًا شَدِيدًا﴾ .آيا عذابشوندگان مردم هستند يا در و ديوارها (استرآبادي ،1409 ،ص /461خسروي،
أَوْ مُع ِّ
 ،1363ج ،2صص.)201-200
د) گفتگو بني امام صادق (ع) و ابوحنيفه :ابوحنيفه داخل شد .حضرت فرمودند :تو فقيه اهل عراق هسىت؟ عرض كرد:
بلی .حضرت فرمودند :برای ايشان با چه مدركی فتوی میدهی؟ عرض كرد :با كتاب خدا و سنّت پيامربش(ص).
حضرت فرمودند :ای ابوحنيفه ،به كتاب خدا آگاه و عامل هسىت و آن طور كه بايد آگاه باشی؟ آيا آگاه و واقف می
باشی ،آيا ناسخ و منسوخاش را میداىن؟ عرض كرد :بلی حضرت فرمودند :ای ابوحنيفه ادّعای علم منودی؛ وای بر تو
خداوند متعال اين علم را فقط در بني اهل قرآن كه آن را برايشان نازل كرده قرار داده؛ وای بر تو ،اين علم صرفا نزد
افراد خاص از ذريّه پيغمرب(ص) بوده و از آن يك حرف هم خدا به تو تعليم نفرموده و اگر آنطور كه ادّعاء میكىن
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که این استدالل یک چیز کلیدی بوده که امامان (ع) با مدعیان تفسیر قرآن به آن احتجاج می
نمودند .به هر حال امام (ع) به قتاده گوشزد میکند که تفسیر واقعی کار ایشان و امثال ایشان
نیست .به عنوان مثال ،تفسیر آیهای از سوره سبأ از وی پرسید و ایشان به حسب علم خودش
جواب داد .امام ضمن بیان معنای تأویلی ،جواب وی را رد نمودند .مهمترین نکته در این بحث
فهم مقصود واقعی امامان (ع) و نکته اشکال ایشان بر وی است .آیا امام (ع) میخواسته از تفسیر
مصطلح امروزی منع کند یا نه؟ ایشان درصدد این بوده که بگوید ،معرفت واقعی نسبت به حقایق
قرآنی از آنِ ایشان و خاندان ایشان میباشد و برداشت دیگران مربوط به الیههای عمیق قرآنی
حجیت ندارد .اگر واژه «یعرف القرآن» را به معنای عرفان و معنای واقعی بگیریم ،آن وقت مطلب
روشنتر می شود که حق فهم معنای واقعی و بطون قرآنی منحصر به اهل بیت (ع) است و
دیگران آن الیههای عمیق را متوجه نمیشوند و اقوال آنها در این بخش ،حجیت نیز نخواهد
داشت .راغب در مفرداتش واژه عرفان و معرفت را چنین توضیح داده است:
«املعْرِفَه والعِرْفَانُ :إدراك الشيء بتفكَّر وتدبّر ألثر هو هو أخصّ من العلم ،و يضادّه اإلنكار و يقال:
فالن َيعْرِفُ اللَّه وال يقال :يعلم اللَّه متعدّيا إىل مفعول واحد ،ملّا كان َمعْرِفَه البشرِ للَّه هي بتدبّر آثاره
دون إدراك ذاته و يقال :اللَّه يعلم كذ ،و ال يقالَ :يعْرِفُ كذا ،ملّا كانت ا َملعْرِفَه تستعمل يف العلم القاصر
املتوصّل به بتفكَّر و أصله من :عَرَ ْفتُ .أي :أصبت عَرْفَه .أي :رائحتَه ،أو من أصبت عَرْفَه .أي :خدّه»
( راغب اصفهانی ،1412 ،صص.)561-560

1

ق ع ّز و جلّ﴿ :سِريُوا فِيها لَيالِی وَ أَيَّامًا آمِنِيَ﴾ (به آنها گفتيم در اين ده و
هسىت كه نيسىت ،خرب ده مرا از فرموده ح ّ
شهرهای نزديک به هم شبها و روزها با اميىن كامل مسافرت كنيد) .اين دهها و شهرها در كدام نقطه زمني بودند؟
ابوحنيفه گفت :تصوّر میكنم بني مكّه و مدينه بودند .امام(ع) به اصحابش نگريست و فرمود :مشا میدانيد كه در بني
مدينه و مكّه راه امن نبوده و قطّاع الطّريق در اينجا ،راه را بر مسافرين میبستند و اموالشان را به يغما میبردند و آنها
ق عزّ و جلّ اين ده و شهرها منیباشد.
هيچ بر نفوس خود اطميناىن نداشته و بسا بود كه كشته میشدند .پس مقصود ح ّ
اصحاب عرض كردند :بلی مهني طور است كه مشا میفرماييد .راوی میگويد :ابوحنيفه ساكت شد (صدوق،1385 ،
ج ،1ص /89ذهنی هتراين ،1380 ،ج ،1ص.)311
 .1ترمجه :املَعْ ِرفَه و العِ ْرفَان :درک كردن و دريافنت چيزی است از روی اثر آن با انديشه و تدبّر كه اخصّ از علم است
و واژه  -انكار -نقطه مقابل و ضدّ آن است .میگويند :فالن يَعْرِفُ اللّهَ و منیگويند :يعلم اللّه تا متعدّی به يك مفعول
باشد؛ زيرا معرفت بشر از خدای تعاىل ،تدبّر در آثار او بدون ادراک ذات اوست و میگويند :اللّه يعلم كذا و منیگويند:
يعرف كذا؛ زيرا معرفت در علم ،قاصری كه با تفكّر بدست میآيد ،بهكار میرود؛ اصلش از عَ َرفْتُ است يعىن به بوی
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 -6آیات قرآنی در این روایت
در این روایت سه آیات قرآنی مورد بحث قرار گرفته است.
َدرْنا فيهَا السَّيْرَ سريُوا فيها لَيالِيَ َو
﴿وَ جَ َعلْنا بَ ْي َنهُمْ وَ بَ ْينَ الْقُرَی الَّيت بارَكْنا فيها قُریً ظاهِرَه وَ ق َّ
أَيَّامًا آمِني﴾ (سبأ)18 /34 :
 ترجمه :و بین آنان (قوم سبأ) و بین آبادىهایى که به آنها برکت دادیم ،آبادىهاى آشکار
قرار دادیم و سفر در (میان) آنها را به اندازه (متناسب) مقرّر داشتیم (و به آنان گفتیم ):شبها
و روزها در آن (آبادىها) با امنیت گردش کنید.

1

 تفسیر آیه :این آیه درباره نعمتهایی که بر قوم سبأ ارزانی شده بود را بازگو میکند .خدا
زمینهای اینها را یک طوری هموار کرده بود که برای طی مسافت ،الزم نبود از صحرا عبور
کنند بلکه زمینهای آنان این قدر خوش آب و هوا و حاصل خیز بود که در طول مسیر سبزهها
دیده میشد و خستگی سفر را اصال احساس نمیکردند و به خاطر این همه ویژگیهای این
منطقه ،شهرهای زیادی در این مسیر بوده که هم چون زنجیری پیوسته بودند و این یکی از علل
امن بودن جادهها بود .خدا میفرماید که اینها به راحتی میتوانند شب یا روز مسافرت کنند و
هیچ خوف دزدی یا غارت نداشته باشند (مجمع البیان ،1372 ،ج ،8ص /606طباطبائی،1417 ،
ج ،16ص /365آلوسی ،1415 ،ج ،11ص.)304
 تفسیر روای ی :در ذیل این آیه روایاتی وارد شده است که این آبادیها را مکه و حومهاش
معرفی میکند.

2

آن رسيدم (نه خود آن) و يا از عبارت «أصبت عَ ْرفَهُ» به گونه و رخسارش رسيدم (خسروی حسيين ،1374 ،ج،2
ص.)584
 .1ترمجههای آيات قرآن در اين مقاله از ترمجه دکتر رضایی و مهکارانش گرفته شده است.
 .2اغلب تفاسري غري روایی شيعه و اهل سنت اين مناطق را مناطق شامات معرفی کردند .ولی روايات تفسريی شيعه
حاکی از آن است که علماء و فقهاء اهل سنت اين مناطق را برخی از مناطق حجاز (مکه و مدينه) ميدانستند که امامان
شيعه نيز در گفتگوهايشان با آنان بر اين صحه گذاشتند گرچه در بيان تأويلی آن اختالف نظر داشتند .اين روايات در
پاورقی حبث فقه احلديث گذشت .البته تفاسري روایی موجود اهل سنت اين مناطق را شامات ميداند.
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ضلَ ْلنَ
ُن َأ ْ
ب إَِّنه َّ
ِي أَ ْن نَ ْعبُدَ الْ َأصْنا َم رَ ِّ
َب اجْعَلْ َهذَا اْل َبلَ َد آمِنًا َو ا ْجُنبْين َو َبن َّ
﴿وَ إِذْ قالَ إِبْراهيمُ ر ِّ
ك غَفُو ٌر رَحيمٌ رَبَّنا إِنِّي َأسْكَ ْنتُ ِمنْ ُذرِّيَّيت بِوا ٍد
ن عَصاين فَإَِّن َ
ن َتبِعَين فَإِنَّ ُه مِنِّي وَ َم ْ
ن النَّاسِ فَمَ ْ
كَثريًا مِ َ
س َتهْوي إِلَ ْيهِ ْم وَ ا ْرزُ ْقهُ ْم ِمنَ
َر ِم َربَّنا لِيُقيمُوا الصَّاله فَاجْعَلْ أَ ْفِئدَه ِمنَ النَّا ِ
غَيْرِ ذي زَ ْرعٍ ِعنْ َد بَ ْيِتكَ الْ ُمح َّ
ِ لَعََّلهُ ْم يَشْ ُكرُون﴾ (ابراهیم)37-35 /14 :
الثَّمَرا ِ
 ترجمه :و (یاد کن) هنگامى را که ابراهیم گفت :پروردگارا این سرزمین (مکه) را امن قرار
ده و من و پسرانم را از پرستش بتها دور دار! پروردگارا ،به درستى که آنان [بتها] بسیارى از
مردم را گمراه ساختند و هر کس از من پیروى کند پس در واقع او از من است و هر کس مرا
نافرمانى کند ،پس براستى که تو بسیار آمرزنده مهرورزى[ .اى] پروردگار ما! در واقع من برخى
از فرزندانم را در درّه اى (و سرزمینى) بدون زراعت ،نزد خانه محترم تو ،سکونت دادم[ .اى]
پروردگار ما! (آنان را سکونت دادم) تا نماز را برپا دارند پس دلهاى گروهى از مردم را به سوى
آنان گرایش ده و آنان را از محصوالت روزى ده ،تا شاید آنان سپاسگزارى کنند.
 تفسیر آیه :این آیه و آیات قبل و بعد حکایت از مناجات ابراهیم به پروردگارش میکند.
حضرت ابراهیم(ع) در این مناجات از خدا میخواهد که مکه را محل امن قرار دهد و نسل وی
را از موحدین قرار دهد .بعد ابراهیم(ع) سختیهائی که در این راه متحمل شده بود را بیان
میدارد و میگوید که در نتیجه این تحمل رنجها ،دلهای مردم را به سوی نسل وی متمایل
سازد و آنها را به نعمت میوهها بنوازد (مجمع البیان ،1372 ،ج ،6ص /489طباطبائی،1417 ،
ج ،12ص /76آلوسی ،1415 ،ج ،7ص.)223
 تفسیر روایی :در ذیل این آیات ،روایاتی وارد شده است که داللت بر این دارد که این
سرزمین مکه است و دعاء ابراهیم (ع) در واقع برای جلب قلوب شیعیان به سوی آل محمد(ع)
بوده است (عیاشی ،1380 ،ج ،2ص.)245
﴿فيهِ آياٌِ بَيِّناٌِ مَقامُ إِبْراهيمَ َو َمنْ دَخَ َلهُ كانَ آمِنًا وَ لِلَّ ِه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ اْلبَ ْيتِ َمنِ ا ْستَطاعَ إِلَيْ ِه
ن الْعالَمي﴾ (آل عمران)97 /3 :
ِي َع ِ
ن كَفَ َر فَإِنَّ اللَّ َه َغن ٌّ
ال وَ َم ْ
سَبي ً
 ترجمه :در آن ،نشانههاى روشن (از جمله) مقام ابراهیم است و هر کس در آن داخل شود،
در امان خواهد بود و براى خدا ،بر [عهده] مر دم است که آهنگ (حج) خانه (او) کنند( ،همان)
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کسى که بتواند به سوى آن راهى بیابد و هر کس کفر ورزد( ،و حج را ترک کند) پس در حقیقت
خدا از جهانیان ،بىنیاز است.
 تفسیر آیه :این آیه در سیاق معرفی خانه کعبه قرار گرفته است .خدا خانه کعبه را اولین
پرستشگاه معرفی میکند و به بیان ویژگیهایش میپردازد که در آن مقام ابراهیم(ع) است و هر
کس در این داخل شود در امن و امان است و بعد حج را به عنوان یک فریضه الهی معرفی
میکند (مجمع البیان ،1372 ،ج ،2ص /798طباطبائی ،1417 ،ج ،3ص /352آلوسی ،1415 ،ج،2
ص.)223
 تفسیر روایی :در ذیل این آیه نیز برخی روایات است که نسخه امن و امان را معرفت اهل
بیت(ع) معرفی میکند و کسی که حج را با این قید به جا آورد از عذاب الهی مصون خواهد بود
(کوفی ،1410 ،ص.)223

 -7آسیبهای حدیث مورد بحث
این حدیث با دو آسیب جدی مواجه است .یک آسیب مربوط به برداشت برخی افراد از این
حدیث و دیگر مربوط به متن روایت است .البته آسیب دوم مورد بحث قرار داده میشود و نتیجه
گیری نهائی دقت بیشتری میطلبد.

-1-7آسیب نخست :برداشت نادرست 1از حدیث توسط برخی محدثین
با یک نظر کلی میتوان دریافت که هر سه آیات که در حدیث به آن اشاره رفته ،پیرامون امن
و منطقه آن بحث را دنبال می کند .برای امام (ع) و طرف مقابل این پذیرفته شده است که آن
مناطق که در آن امن است ،مناطق ما بین مدینه و مکه است و یا خود مکه است .آن چه مد نظر
امام (ع) است ،این میباشد که این امن چگونه حاصل میشود .تکوینی بودن امن در این منطقه
و یا امن اجتماعی این مناطق ،توسط امامان (ع) به شدت مورد انکار واقع شده است .روایات
وارده ذیل هر یکی از آن آیات ،یک گونهای واژه امن را معنی نموده که از ظاهر آیات چنین
استظهاری مشکل به نظر میرسد .لذا است که در این مورد سؤال پیش میآید که آیا بین آیه
قرآن و روایت ذیل آن تنافی نیست؟ ظاهر قرآن یک چیز میگوید و روایات چیز دیگر و همین
 .1برای تفصيل اين نوع آسيب ر.ک :مسعودي ،1389 ،ص.271
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مطلب دست آویز برخی اخباریها شده است که میگویند ظاهر قرآن حجت نیست و برای فهم
واقعی منظور آیه باید به روایات مراجعه کرد 1.آنها معتقد شدند که آیات قرآنی رمز گونه است
و جز مخاطبان اصلی کسی آن را متوجه نمیشود .لذا است که استنباط معارف دینی از ظواهر
قرآن را ممنوع میدانند .محدث استر آبادی ره در الفوائد المدنیه چنین استظهار میکند« :قد جوزه
مجع من متأخري أصحابنا وعملوا به يف كتبهم الفقهيه ،مثل التمسك بعموم قوله تعاىل( :أوفوا بالعقود)
يف إثبات صحه العقود املختلف فيها .و هو أيضا غري جائزو ذلك لوجوه .....و من مجلتها :أنه تواترت
األخبار عن األئمه األطهار(ع) بعدم جوازه معلال بأنه إمنا يعرف القرآن من خوطب به و بأن القرآن
نزل علی وجه التعميه بالنسبه إىل أذهان الرعيه( »...استرآبادی ،1424 ،ص.)270
برخی از اصحاب متأخرین ما ،استنباط احکام ظاهری از قرآن را درست دانستند و در کتاب
های فقهی شان بدان عمل نیز نمودند مثل تمسک به عموم قول خداوندی (أوفوا بالعقود) در
اثبات صحت عقودی که در آن اختالف واقع میشود .این نیز درست نیست .به خاطر این دالئل...
یکی از آن ادله این است که :اخباره متواتره از ائمه(ع) رسیده که این نوع عمل درست نیست به
این تعلیل که قرآن را صرفا مخاطبانش میفهمند و قرآن به صورت مبهم به مردم بیان شده است.
طبق این مبنی ،ظواهر قرآن حجیت نخواهد داشت و برای فهم قرآن حتی ظاهر آن ،ما نیاز
به روایات خواهیم داشت .شیخ حر عاملی ره نیز در الفوائد الطوسیه مینویسد:
در مبنی که ما انتخاب نمودیم ،احادیث متواتره از ائمه (ع) رسیده است ...آن احادیث مشتمل
بر این مطالب است که محکم ،متشابه ،ناسخ ،منسوخ ،عام ،خاص و دیگر چیزها را به جز ائمه
 .1استرآبادی درباره اين مطلب چنني فرموده است :به عقيده من روش اخباريان و پيشينيان درست است .آنان عقيده
داشتند که هر آنچه امت تا روز قيامت بدان نيازمند است ،حتی ارش خدش ،با دليل قطعی از سوی خداوند بيان شده
و متامی احکامی که پيامرب آورده و در قرآن و سنت پيامرب است ،نزد عترت طاهر خمزون است؛ چراکه قرآن و سنت
پيامرب در بيشتر موارد با اهبام مهراه است و راهی برای دستيابی به احکام نظری شرعی جز شنيدن از ائمه صادقني(ع)
نيست و منيتوان احکام نظری را از قرآن و سنت پيامرب جز با احاديث ائمه استنباط کرد ،بلکه بايد در آن توقف و
احتياط منود (استرآبادي ،1424 ،ص /104مهريزي ،1382 ،صص.)11-10
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(ع) کسی نمیفهمد .در این موارد باید به آنها مراجعه نمود .هیچ کس دیگر تفسیر ،تأویل ،ظاهر
و باطن قرآن را نمیشناسد .به جز آنها کسی قرآن را آن طوری که نازل شده است ،نمیشناسد.
مردم با آنها در این شریک نیستند گرچه آنها در همه امور با مردم شریکاند .خدا با مبهم
گذاشتن قرآن میخواسته مردم را به طرف امام (ع) سوق دهد .قرآن کتاب صامت خدا است و
امام کتاب ناطق خدا .قرآن بدون قیم که امام باشد ،حجت نیست .وارث علم قرآن به جز ائمه
(ع) کسی نیست .الفاظ و معانی قرآن را نیز به جز آن حضرات کسی نمیشناسد و به خاطر ذو
وجوه بودن قرآن هر حق گو و بدعت گذار به آن استدالل مینماید .به این دلیل که قرآن را صرفاً
آن کسی میفمهد که به او خطاب شده باشد (حر عاملی ،1104 ،صص.)192-191
قبل از بررسی مبانی اخبارییها و پاسخ دادن به اشکاالت آنها پیرامون حدیث بحث شده،
جا دارد در یک تقسیم بندی کلی درباره گونه شناسی احادیث تفسیری اهل بیت (ع) ارائه شود
تا ضمن آن حجیت فهم ظواهر قرآن روشن شود.

 -1-1-7گونهشناسی روایات تفسیری
در میراث شیعی بیش از پانزده هزار روایات تفسیری وجود دارد (مهریزی ،1389 ،ص )3که
میتوان آنها را به دو گروه اصلی تقسیم نمود:
الف :روایات بیانگر ظاهر قرآن
ب :روایات بیانگر باطن قرآن
روایات بیانگر ظاهر قرآن نیز بر دو گونه تقسیم میشود:
 .1بیانگر ترجمه قرآن
 .2بیانگر تفسیر قرآن
روایت بیانگر باطن قرآن ،روایاتیاند که تأویالت و بطون قرآن را بیان میکند.
همه روایات تفسیری را زیر یکی از این عناوین فوق ،میتوان گنجاند .به این معنی که اهل بیت
(ع) در برخی روایات در صدد ترجمه واژههای قرآنی بودند و برخی جاها تفسیر یک آیه را بیان
نمودند .خیلی روایات به منظور بیان تأویل یا کشف باطن نیز صادر شده است .بیان تک تک این
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موارد و توضیحات پیرامون آن ،نوشتار مستقلی میطلبد 1.در اینجا فقط به بیان چند نمونه از هر
یکی از آن بسنده میشود.

 -1-1-1-7ترجمه

2

برخی روایات درباره تبیین واژه صادر شده است و این روایات در واقع ،کار یک لغت را بر
عهده دارد .لذا در چنین جاها با مراجعه به لغت میتوان به راحتی معنای لغوی واژه را به دست
آورد بدون اینکه نیاز به روایت خاص داشته باشیم .گرچه عربها بر زبان خودشان مسلط بودند
ولی این منافات ندارد که از برخی واژهها غفلت داشته باشند یا به خاطر عدم کاربرد زیاد واژه
خاص ،معنایش را اصال ندانند .نمونههای از این قبیل روایات عبارت اند از:
 ...« )1و قضبا قال :القضب القت و حدائق غلبا أي بساتني ملتفه جمتمعه و فاكهه و أبا قال األب
احلشيش للبهائم» (قمی ،1404 ،ج ،2ص.)406

3

 « )2قلت أليب جعفر الثاين ع جعلت فداك ما الصمد قال السيد املصمود إليه يف القليل و الكثري» (کلینی،
 ،1407ج ،1ص.)312

4

 .1برای آگاهی بيشتر ميتوان به مقاله «روايات تفسريی شيعه ،گونه شناسی و حجيت» ،آقای مهريزي ،علوم حديث،
مشاره  ،55سال  1389مراجعه منود.
 .2الزم به ذکر است که اينجا مراد از ترمجه ،برگرداندن واژه يک زبان به زبان ديگر نيست بلکه مراد ،بيان لغوی يک
واژه ميباشد.
 .3ترمجه :قَضْبًا قضب يعىن قت (خوراك حيوانات علوفه خشك به معىن دانههاى نباتى است كه مردم مىخورند شايد
در اينجا منظور مهان باشد) .وَ حَدائِقَ ُغلْبًا يعىن باغهای هپلوی هم و پيچيده و پر درخت وَ فاكِهَه وَ أَبًّا گفت آب علوفه
خشك برای هبائم است (خسروي ،1379 ،ج ،1ص.)248
 .4ترمجه :داود بن قاسم جعفری گويد :به اىب جعفر دوم (امام حممد تقی(ع)) گفتم :قربانت ،صمد چيست؟ فرمود :آقایی
كه برای هر كم و بيش بدو نياز برند (کمره اي ،1375 ،ج ،1ص.)357
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« )3و قال(ع) :يف قوله تعاىل (عز و جل) إن اهلل يأمر بالعدل و اإلحسان العدل اإلنصاف و اإلحسان
التفضل» (رضی ،1414 ،ص.)509

1

 ...« )4إنه كان حوبا كبريا أي إمثا عظيما» (قمی ،1404 ،ج ،1ص.)131

2

 -2-1-1-7تفسیر
بسیاری از روایات تفسیری منسوب به ائمه (ع) پیرامون پردهبرداری از معانی قرآن میباشد.
این روایات ،به جای بیان مفردات و شرح واژهها ،به معانی قرآن و مقصود خداوندی پرداخته
است .ائمه (ع) به عنوان مفسران واقعی قرآن خیلی از آیات را با روش گردآوری آیات یک
موضوع کنار یکدیگر ،تفسیر قرآن به قرآن ،بیان مصداق و غیره تفسیر نمودند .نمونههای از این
قبیل عبارتاند از:
« )1عن ابی عمرو الزبیری عن أيب عبد اهلل ع قال :قلت له أخربين عن وجوه الكفر يف كتاب اهلل عز
و جل قال الكفر يف كتاب اهلل علی مخسه أوجه فمنها كفر اجلحود و اجلحود على وجهني و الكفر بترك
ما أمر اهلل و كفر الرباءه و كفر النعم فأما كفر اجلحود فهو اجلحود بالربوبيه و هو قول من يقول ال رب
و ال جنه و ال نار و هو قول صنفني من الزنادقه يقال هلم الدهريه و هم الذين يقولون -و ما يهلكنا إال
الدهر و هو دين وضعوه ألنفسهم باالستحسان على غري تثبت منهم و ال حتقيق لشيء مما يقولون قال
اهلل عز و جل -إن هم إال يظنون أن ذلك كما يقولون و قال -إن الذين كفروا سواء عليهم أ أنذرهتم
أم مل تنذرهم ال يؤمنون يعين بتوحيد اهلل تعاىل فهذا أحد وجوه الكفر و أما الوجه اآلخر من اجلحود
علی معرفه( »...کلینی ،1407 ،ج  ،2ص .)....389

3

 .1ترمجه :امام(ع) درباره (معىن عدل و احسان در) فرمايش خدای عزّ و جلّ (س  16ى ﴿ )90إِنَّ اللَّهَ َيأْمُرُ بِالْعَ ْد ِل وَ
اْلإِحْسانِ﴾ يعىن خداوند به عدل و احسان امر مىفرمايد ،فرموده است -1 :عدل و دادگری ستم نكردن است و احسان
و نيكی جود و خبشش (فيض االسالم اصفهاين ،1379 ،ج ،6ص.)1189
 .2ترمجه﴿ :إنه كان حوبا كبريا﴾ يعنی گناه بزرگی است.
 .3ترمجه :از اىب عمرو زبريی ،از امام صادق (ع) ،گويد :به او گفتم :به من خرب ده از اينكه كفر در قرآن خدا عز و جل
چند وجه دارد؟ فرمود :كفر در كتاب خدا بر پنج وجه است :كفر جحود ،و جحود بر دو وجه است و ديگر كفر به
وسيله ترك آنچه خدا بدان فرمان داده ،كفر برائت و كفر نعمت ،اما كفر جحود مهان انكار ربوبيّت است و آن قول كساىن
است كه گويند :نه پروردگاری و نه هبشىت و نه دوزخی و آن قول دو دسته از زنادقه است كه به آنها دهری مذهب
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...« )2فقلت أخربين عن شاهد و مشهود فقال نعم أما الشاهد فمحمد ص و أما املشهود فيوم القيامه أ
ما مسعته يقول يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهدا و قال تعاىل ذلك يوم جمموع له الناس و ذلك يوم
مشهود( »...اربلی ،1381 ،ج ،1ص.)543

1

« )3عن معاويه بن وهب قال سألت أبا عبد اهلل ع عن قول اهلل «غري املغضوب عليهم و ال الضالني»
قال :هم اليهود و النصاری» (عیاشی ،1381 ،ج ،1ص /24امام یازدهم ،1409 ،ص.)50
« )4روی أبان عن حممد بن مسلم عن أيب جعفر (ع) يف الرجل يكون عليه دين إىل أجل مسمی فيأتيه
غرميه و يقول له انقد يل من الذي يل كذا و كذا و أضع لك بقيته أو يقول انقد يل بعضا و أمد لك يف
األجل فيما بقي فقال ال أرى به بأسا ما مل يزد علی رأس ماله شيئا يقول اهلل عز و جل -فلكم رؤس
أموالكم ال تظلمون» (ابن بابویه ،1413 ،ج ،3ص.)33

2

این معنی تفسیر مطابق با کالم لغویون مبنی بر کشف القناع میباشد .در این موارد بیانات
ائمه(ع) در فهم معنی و پردهبرداری از آن معنی کمک الزم را میکند .این به آن معنی نیست که
اگر آنها بیان تفسیری در یک آیه نداشتند ،آن آیه مبهم میماند چه اینکه قرآن خودش نور است
گويند و هم آهنايند كه گويند (جاثيه« :)23 /45 :و هالك نكند ما را جز دهر» و آن ديىن است كه براى خود مقرر
كردند از روی سليقه و پسند خويش بدون بررسی و حتقيق و كاوش در اطراف آنچه میگويند و خدا (درباره آنان)
فرمايد (بقره« :)6 /2 :راسىت آن كساىن كه كافرند برای آنها فرق ندارد كه بيمشان دهی يا بيمشان ندهی ،اميان
منىآورند» مقصود كفر نسبت به توحيد و شناسایی خدا تعاىل است ،اين يكی از دو وجوه كفر است و وجه ديگرش:
انكار با معرفت است و آن اين است كه منكر بداند حق است و با اين حال انكار كند ،مطلب نزد او ثابت باشد.
 .1ترمجه ... :أما شاهد پس روز مجعه است و أما مشهود پس روز عرفه است ،از آجنا جتاوز كردم و آمدم پيش ديگری
كه او نيز حديث نقل ميكرد گفتم :خرب ميكىن مرا از شاهد و مشهود؟ گفت :بلی أما شاهد روز مجعه است و أما مشهود
پس روز حنر (زوارهاي ،1382 ،ج ،2ص.)117
 .2ترمجه :أبان بن عثمان از حممّد بن مسلم از امام باقر(ع) روايت كند :مردی بدهی مدّت داری به ديگری دارد ،طلبكار
مراجعه كرده گويد فالن مقدار از طلب مرا نقدا بپرداز و بقيّه را به تو میخبشم ،يا اينكه مقداری از طلب مرا نقدا و بقيّه
را مدّت طوالىنتر بپردازد ،آيا در اين دو صورت اشكاىل هست؟ حضرت فرمود :من اشكاىل منىبينم به شرط آنكه به
رأس املال (سرمايه) چيزی اضافه نكند زيرا خداوند میفرمايد﴿ :فَ َلكُمْ رُؤُسُ أَمْواِلكُمْ ال َتظْلِمُونَ وَ ال ُتظْلَمُونَ﴾ (بقره:
 .)279 /2يعىن :برای مشا اصل سرمايه اوّليه مشاست نه مشا به كسی ظلم میكنيد و نه ظلم خواهيد شد (غفاري،1367 ،
ج ،4ص.)44
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و تبیان هر چیز است و خودش درخواست تعقل ،تدبر و تفکر از ما کرده است .وانگهی با عربی
مبین هم نازل شده است لذا برای فهم معنی و تفسیر نباید محتاج چیز دیگر باشد .به همین سبب
است که حجیت چنین احادیث تقسیری در نگاه برخی از بزرگان همچون عالمه طباطبائی ،محرز
نیست و ایشان معتقداند که همه روایات آحاد تفسیری ،حجیتش قابل اثبات نیست .وی در
المیزان چنین مینویسد « :و ثانیا ،روایاتى که پیرامون تفسیر آیات است اگر واحد باشند حجیت
ندارند ،مگر اینکه با مضمون آیات موافق باشد ،که در این صورت به قدر موافقتشان با مضامین
آیات حجیت دارند و این خود در فن اصول ،حالجى شده است ،سرش هم این است که حجیت
شرعى دائر مدار آثار شرعیهاى است که بر آن حجت مترتب مىشود و وقتى چنین شد قهرا
حجیت روایات منحصر مى شود در احکام شرعى و بس و اما آنچه روایت درباره غیر احکام
شرعى از قبیل داستان ها و تفسیر وارد شده و هیچ حکم شرعى را در آن متعرض نشده به هیچ
وجهحجیت شرعى نخواهد داشت و همچنین است حجیت عقلى یعنى عقالیى ،زیرا بعد از آن
همه دسیسه و جعلى که در اخبار و مخصوصاً اخبار تفسیر و قصص سراغ داریم و خود المنار
هم به آن اعتراف کرده و از احمد نقل کرده که گفته است« :این روایات اصلى ندارند» دیگر عقال
کجا و چگونه به آن اخبار و صحت متن آنها اعتماد مىکنند؟ پس در نزد عقال هم حجیت
ندارد ،مگر آن روایتى که متنش با ظواهر آیات کریمه موافق باشد .پس کسى که متعرض بحث
روایات غیر فقهى مى شود در درجه اول باید از موافقت و مخالفتش با کتاب بحث کند ،آن گاه
اگر دید روایتى با ظاهر کتاب موافق است آن را اخذ کند و گرنه طرح و طرد کند .پس ،مالک
اعتبار روایت تنها و تنها موافقت کتاب است و اگر موافق با کتاب نبود هر چند سندش صحیح
باشد معتبر نیست و نباید فریب صحت سندش را خورد .پس ،اینکه مىبینیم بسیارى از مفسرین
عادت کرده اند بر اینکه بدون بحث از موافقت و مخالفت کتاب ،سند روایت را مورد رسیدگى
قرار داده و بصرف سند حکم مىکنند به اعتبار روایت ،آن گاه مدلول آن را بر کتاب خدا تحمیل
نموده و کتاب خدا را تابع و فرع روایت مىشمارند روش صحیحى نیست و هیچ دلیلى بر
صحت آن نداریم» (طباطبائی ،1417 ،ج ،9ص /211موسوی همدانی ،1374 ،ج ،9صص-280
.)281

 -3-1-1-7تأویل
در احادیث تفسیری ،احادیث زیادی دیده میشود که بیانگر تأویل یک آیه میباشد .تأویل
عبارت است از برگرداندن یک واژه یا یک جمله به معنائی که از ظاهرش آن معنی فهمیده

بررسی تحلیلی حدیث «إنَّمَا یَعْرفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطبَ به» 355

نمیشود .تأویل الیهای از قرآن میباشد که طبق مقتضیات زمان و مکان تغییر مییابد و تطبیقات
آن به جز راسخون در علم 1کسی نمیتواند انجام دهد .کسی میتواند تأویل نماید که بر مبانی
دینی احاطه داشته باشد و بتواند طبق زمان و مکان اسالم را تقسیر واقعی نماید .بیانات تأویلی
در مرحله اول خالف ظاهر به نظر میرسد ولی با دقت بیشتر ،شخص پی میبرد که بیان تأویلی
به روز است و بالفعل قابل عمل است .طبق این مبنی در جری و تطبیق توجه بیشتری باید بشود.
اگر در جری و تطبیق به تفسیر و بیان مصداق بسنده شود اشکالی نخواهد داشت و اال به تأویل
بر خواهد گشت که بدون آگاهی از مناط حکم و تطبیق مناسب در ورطه تفسیر نادرست خواهد
افتاد .این حق بیان تأویل به جز ائمه(ع) از آن هر کس میتواند باشد که علوم ائمه(ع) را داشته
باشد و طبق مبانی ائمه(ع) تأویل نماید .گرچه این وادی پر خطر است و شخص محتاط پا را
فراتر از جری و تطبیق نمی گذارد .نمونههای ذیل بیان گر تأویالت قرآنی بر لسان ائمه (ع)
است.
« )1احلسني بن حممد عن معلى بن حممد عن الوشاء عن عبد اهلل بن عجالن عن أيب جعفر(ع) يف قول
اهلل عز و جل -فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون قال رسول اهلل ص الذكر أنا و األئمه أهل الذكر
و قوله عز و جل -و إنه لذكر لك و لقومك و سوف تسئلون قال أبو جعفر(ع) حنن قومه و حنن
املسئولون» (کلینی ،1407 ،ج ،1ص.)210

2

ُ ﴿ .1هوَ الَّذی أَْن َزلَ عَلَيْكَ اْلكِتابَ مِنْهُ آياٌِ مُ ْحكَماٌِ هُنَّ ُأمُّ اْلكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاٌِ َفأَمَّا الَّذينَ فی قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَه وَ ابْتِغاءَ َتأْويلِهِ وَ ما يَعْلَمُ َتأْويلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ُكلٌّ مِنْ
عِنْ ِد رَبِّنا وَ ما يَذَّكَّرُ إِالَّ أُولُوا اْلأَلْباب﴾ (آل عمران)7 /3 :
 .2ترمجه :امام باقر(ع) در تفسري قول خداى عز و جل (حنل« :)43 /16 :اگر تا حال منىدانستيد از اهل ذكر بپرسيد»
فرمود كه :رسول خدا(ص) فرمود :ذكر منم و ائمه اهل ذكرند و در تفسري قول خداى عز و جل (زخرف« :)44 /43 :و
به راسىت آن ذكر است براى تو و تبار تو و آنها در آينده مسئولند» امام باقر(ع) فرمود :ما تبار اوئيم و ما مسئوليم
(کمرهاي ،1375 ،ج ،2ص.)153
از سياق آيه بس واضح است که مراد از اهل الذکر ،اهل کتاباند .عجيب اين است که در بيان اين تأويل حتی معنی
ظاهری نيز انکار شده است .در روايت ذيل ،داللت ظاهر آيه مبنی بر اهل ذکر بودن اهل کتاب که با قرائن نيز مهراه
است ،مورد خدشه قرار گرفته است .عن حممد بن مسلم عن أبی جعفر ع قال :إن من عندنا يزعمون أن قول اهلل عز و
جل فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون أهنم اليهود و النصارى قال إذا يدعونكم إىل دينهم قال قال بيده إىل صدره
حنن أهل الذكر و حنن املسئولون (کليين ،1407 ،ج ،1ص.)211
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 « )2احلسني بن حممد عن معلى بن حممد عن حممد بن أورمه و حممد بن عبد اهلل عن علي بن حسان
عن عبد اهلل بن كثري عن أيب عبد اهلل(ع) يف قوله تعاىل عم يتساءلون عن النبإ العظيم قال النبأ العظيم
الواليه و سألته عن قوله -هنالك الواليه هلل احلق قال واليه أمري املؤمنني(ع)» (کلینی ،1407 ،ج،1
ص.)418

1

...« )3كما قال اهلل عز و جل -فاجعل أفئده من الناس هتوي إليهم و مل يعن البيت فيقول إليه فنحن و
اهلل دعوه إبراهيم(ع) اليت من هوانا قلبه قبلت حجته و إال فال يا قتاده فإذا كان كذلك كان آمنا من
عذاب جهنم يوم القيامه قال قتاده ال جرم و اهلل ال فسرهتا إال هكذا فقال أبو جعفر(ع) وحيك يا قتاده
إمنا يعرف القرآن من خوطب به» (کلینی ،1407 ،ج ،8ص.)311

2

« )4عده من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن سليمان عن زياد القندي عن عبد اهلل بن سنان
عن ذريح املحاريب قال :قلت أليب عبد اهلل(ع) إن اهلل أمرين يف كتابه بأمر فأحب أن أعمله قال و ما
ذاك قلت قول اهلل عز و جل -مث ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورهم قال ليقضوا تفثهم لقاء اإلمام و ليوفوا
نذورهم تلك املناسك قال عبد اهلل بن سنان فأتيت أبا عبد اهلل(ع) فقلت جعلت فداك قول اهلل عز و
جل -مث ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورهم قال أخذ الشارب و قص األظفار و ما أشبه ذلك قال قلت
جعلت فداك إن ذريح املحاريب حدثين عنك بأنك قلت له -ليقضوا تفثهم لقاء اإلمام -و ليوفوا نذورهم

 .1عبد اهلل بن كثري از امام صادق (ع) در تفسري قول خدا تعاىل« :از چه يك ديگر را پرسند ،از خربی بزرگ» فرمود:
خرب بزرگ واليت است و پرسيدم از آن حضرت از قول خدا (کهف« :)44 /18 :در آجنا است واليت برای خدا بر
حق» فرمود :واليت امري املؤمنني(ع) ( كمرهای ،1375 ،ج ،3ص .)184قرائن لفظی دال بر اين است که آن خرب مهمی
که از يکديگر سؤال می کردند ،درباره معاد و حوادث پس از آن بوده.
 .2خدای عز و جل فرموده« :و دلهای مردم را چنان كن كه هوای آنها كند» (ابراهيم )37 /14 :و مقصود ابراهيم،
اشتياق به خانه نبود و گرنه ميگفت« :هوای آن كند» (و اينكه «اليهم» گفت و ضمري را مجع آورد مقصودش ما بودهامي)
پس مایيم به خدا سوگند مقصود از ادعای ابراهيم (ع) كه هر كه در دل هوای ما كند حج او پذيرفته است و گرنه ،ای
قتاده هر كس چنني باشد از عذاب جهنم در روز قيامت در امان و آسوده است (و اين است مقصود از آسايش و امان
در آيه) .قتاده گفت :به مهني دليل من هم ديگر اين آيه را جز بدين حنو (كه مشا تفسري فرمودى) تفسري خنواهم كرد.
امام(ع) -وای بر تو ای قتاده قرآن را تنها آن كسی ميفهمد كه بدو خطاب شده (رسولی حماليت ،1364 ،ج،2
صص .)144-142بسی واضح است که ضمري «هم» به ذريه بال فصل حضرت ابراهيم (ع) برميگردد .لذا بايد فرمايشات
امام (ع) را بايد توعی تأويل دانست.
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تلك املناسك فقال صدق ذريح و صدقت إن للقرآن ظاهرا و باطنا و من حيتمل ما حيتمل ذريح»
(کلینی ،1407 ،ج ،4ص.)549

1

الزم به ذکر است که عمده احادیث بیانگر تأویالت قرآنی ،مربوط به فضائل اهل بیت (ع)
میباشد .به طور خالصه معانی تأویلی و بطنی قرآن جز ائمه (ع) کسی آن را متوجه نمیشود و
بیان موارد و مصادیق آن نیز به آنها سپرده شده است 2.از طرف دیگر ،آن چیزی که انسان به
آن مکلف است دریافت ترجمه و تفسیر است که تعقل ،تدبر ،تفکر و غیره به آن وابسته است.
قلمرو تأویل و بطن ،انسان نه به آن دسترسی مستقیم دارد و نه به آن مکلف شده است .گاهی
با واژه تفسیر ،تأویل مراد میشود و این به خاطر معنای مجازی بودنش همراه قرائن باید باشد.
مخفی نماند که این اصطالحات هنوز هم در مجامع علمی جا نیفتاده و خلط اصطالح در
خیلی جاها رخ میدهد .اگر میخواهیم این میراث تفاسیر روایی از اشکاالت و تعارضات نگه
بداریم ،چارهای نیست جز اینکه اصطالحات را طبقهبندی نموده ارائه کنیم و اال دچار نتیجه
گیری های غلط خواهیم شد .کما اینکه مدعی ما این است که در حدیث مورد بحث ما ،اگر
فرض کنیم که حدیث از دیگر آسیبها مبرا نیز باشد باز هم استنتاجات اخباریها مبنی بر عدم
حجیت ظواهر ،درست به نظر نمیرسد .چه اینکه طبق تقسیمات فوق امام در صدد بیان تأویل
قرآن بودند و نه بیان ظاهر معنی .لذا است که نمیتوان از این روایت عدم حجیت ظواهر را
نتیجه گرفت .به عبارت دیگر منافات ندارد بین اینکه معنی ظاهری آیه را مربوط به مناطق شامات
و شهرهای آن بدانیم و بیان تأویلی آن بر اساس مقتضیات زمان و مکان ،مربوط به سرزمین مکه
و اهل بیت(ع) بدانیم .عالمه مجلسی و عالمه طباطبائی در توجیه این همه روایات به درستی
نوشتند:

 .1عبد اللَّه بن سنان گفت :خدمت امام صادق (ع) رسيدم عرض كردم :فدايت شوم معىن اين آيه چيست﴿ :ثُمَّ ْليَقْضُوا
تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ فرمود :منظور گرفنت موهای شارب و چيدن ناخن و كارهاى شبيه به اينها است .عرض كردم:
فدايت شوم ذريح حمارىب مرا حديث منود كه مشا فرمودهايد« :لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» ديدار امام است« .وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ» اين
مناسك .فرمود ذريح راست گفته تو نيز راست ميگويی قرآن دارای ظاهر و باطىن است كيست كه مانند ذريح قدرت
حتمل (تفسري و باطن قرآن) را داشته باشد.
 .2برای آگاهی بيشتر در اين زمينه ر.ک :مؤدب« ،معصومان و فهم ويژه آنان از قرآن» ،مقاالت و بررسيها ،دفتر ،74
زمستان  ،82صص.96 -83
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عالمه مجلسی(ره)« :و ال تنايف بينهما إذ كل منهما بطن من بطون اآليه» (مجلسی ،1404 ،ج،26
ص.)409
عالمه طباطبائی(ره)« :أقول :و ورد يف عده من الروايات أن القری اليت بارك اهلل فيها هم أهل بيت
النيب(ص) و القری الظاهره هم الوسائط بينهم و بني الناس من محله أحاديثهم و غريهم ،و هو من بطن
القرآن و ليس من التفسري يف شيء»( 1طباطبائی ،1417 ،ج ،16ص.)368

-2-7آسیب دوم :سقط در حدیث
آسیب د وم این حدیث که ادعا شده است ،وقوع سقط و افتادگی در جملههای آن میباشد.
این افتادگی به حدی است که معنی را کامال مختل نموده باشد .خواننده حدیث احساس میکند
که پاسخ با پرسش طرف گفتگو سازگاری ندارد و غفلت از این نکته باعث شده که برخی قائل
به عدم حجیت ظواهر قرآنی شوند.
برخی از شارحین این حدیث به آسیب وقوع سقط معتقد شدند ولی راه حل این آسیب را
به درستی پاسخ ندادند و لذا حدیث هنوز هم در ابهام مانده است .آن چه که خواننده را قائل
شدن به سقط وادار مینماید ،عدم هماهنگی بین پاسخ و پرسش در حدیث میباشد .فیض
کاشانی به این اشکال توجه نموده و چنین نوشته است« :اینگونه این حدیث در نسخههای کافی
یافت میشود و به نظر می رسد که در این سقطی واقع شده است .به این دلیل که آنچه که قتاده
خلَهُ
گفته است هیچ ربطی با قول خداوند «سِريُوا فِيها لَيالِيَ وَ أَيَّامًا آمِنِنيَ و إمنا يتعلق بقوله َو مَنْ دَ َ
كانَ آمِنًا» ندارد .فقط مربوط به قول خداوند «وَ َمنْ دَ َخلَهُ كانَ آمِنًا» است .همچنین آنچه که امام
فرموده و در روایت امام صادق (ع) در باره سؤال از تفسیر دو آیات به ابو حنیفه وارد شده است،
نیز داللت بر سقط در این حدیت میکند (فیض کاشانی ،1406 ،ج ،26صص.)444-443
این توجیه مورد پسند ابوالحسن شعرانی در حواشی بر وافی واقع نشده و نتیجه گرفته است که
حدیث به خاطر محمد بن سنان ضعیف است.

« .1در عدهای روايات وارد شده كه آن قريهها كه خدا بركت در آنها هناده ،اهل بيت رسول خدايند (ص) و آن قريهها
كه پشت سر هم قرار دارند ،واسطههای بني اهل بيت و مردمند ،يعىن علماىي كه احاديث اهل بيت و غري از ايشان را
در سينه خود محل میكنند و اين روايات متعرض باطن قرآن است ،نه تفسري آن» (موسوی مهداين ،1374 ،ج،16
ص.)555

بررسی تحلیلی حدیث «إنَّمَا یَعْرفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطبَ به» 359

آنچه که ابوحنیفه گفته است ،نیز با آیه مرتبط نیست .به این خاطر که خطاب ﴿سِريُوا فِيها
لَيالِيَ وَ أَيَّامًا آ ِمِنيَ﴾ به قوم سبأ در زمان گذشته است نه برای همه افراد تا روز قیامت .ظاهرا ابو
حنیفه صدر و ذیل آیه را ندیده است .اشکال آن وقت میبود که امام صادق (ع) بر تفسیرش
صحه می گذاشتند و این کار را نکردند .همینطور است در حدیث قتاده و بعید نیست که قتاده از
تفسیر غفلت نموده باشد ولکن اشکال در تقریر امام (ع) است که اجماال حرف ایشان را پذیرفتند،
آنجا که فرمودند « :ذلك من خرج من بيته بزاد حالل و كراء حالل يؤمّ هذا البيت عارفًا حبقِّنايهوانا
قلبه» .این تفسیر نیز مانند تفسیر قتاده در مرتبط نبودن با سیاق آیه یکسان است .ولی محمد بن
سنان ضعیف است و منفرداتش مورد قبول نیست (فیض ،1406 ،ج ،26صص.)445-444
ایشان به درستی اشاره فرمودند که پرسش و پاسخ هر دو ،خارج از موضوع آیه میباشد؛ چه
اینکه آیه درباره قوم سبأ بحث میکند و امام (ع) و طرف گفتگو هر دو درباره مکه صحبت
دارند .لذا نمیتوان مثل فیض کاشانی قائل شد که طرف گفتگو سیاق آیه را مد نظر نداشته است.
ولی از آن طرف حرف ابوالحسن شعرانی نیز به قول نائینی شبیه «حرفه العاجز» میباشد (خوئی،
 ،1403ج ،1ص .)81اوالً ضعف محمد بن سنان نزد خیلیها اثبات شده نیست و ثانیاً آسیب
متنی لزوما به آسیب سندی برنمی گردد .بهتر است چنین گفته شود که به خاطر فقدان قرائن
متصله و منقصله ،حدیث با ابهامات مواجه شده است و راه حل آن شاید تبیین این مطلب باشد
که برای هر دو پرسشگر و پاسخ دهنده مسلم و قدر متیقن بوده که آیه درباره مکه است و یا
حداقل تطبیق زمانیشان تقاضا داشته که آیه را در آن شرایط زمانی مربوط به مکه بدانند و امام
(ع) درصدد بیان تأویلی بودند و فرمودند که مراد از آن منطقه ،خودشان میباشد و مراد از امن،
ایمنی از گمراهی است.

 -8اقوال علماء
مال صالح مازندرانی معتقد است :در روایات یاد شده داللت بر این مطلب است که متشابهات
قرآن بلکه متشابهات حدیث نیز به اهل ذکر واگذار شود و طبق استحسان و رأی تفسیر نمودن
جائز نیست (مازندرانی ،1382 ،ج ،12ص .)438در بررسی محتوای این حدیث ،همه اصولیون
و مفسران قرآن در کتابهایشان سخن گفتهاند و عمده درصدد توجیه واقعی این حدیث برآمدند.
آیه اهلل خوئی تاکید دارد که مراد از معرفت در این روایات ،معرفت تفصیلی به همه زوایای قرآن
است و برای این ،استدالل عقلی و نقلی نیز نموده است و بیان میدارد که مراد از این روایات و
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امثالش ،این است که فهم واقعی قرآن و شناخت ظاهر و باطن و ناسخ و منسوخش مختص به
اهل خطاب است (خوئی ،1395 ،ص.)268
شهید صدر نیز این نوع احادیث را صادر شده از منحرفان دانستند و معتقدند با تبیان بودن
قرآن نیز سازگاری ندارد .همچنین بر ضعف سندی روایات تأکید دارند که اطمینان به دروغ
بودنش نیز حاصل میشود که از گروههای باطنی و منحرفین صادر شده است .قرآنی که به عنوان
تبیان ،هدایت و پیام الهی نازل شده باشد و اخبار آحاد که مخالف قرآن باشد ،دلیل حجیت خبر
واحد آن را شامل نمیشود (صدر ،1406 ،ج ،1ص.)270
آیه اهلل جوادی آملی نیز در تفسیر تسنیم به این موضوع پرداخته و ضمن عدم پذیرش چنین
احادیثی ،معتقدند گرچه انحصار فهم قرآن به معصوم علیهالسالم از برخی روایات استظهار می
شود؛ نظیر آنچه از امام باقر علیهالسالم رسیده است« :إنّما يعرف القرآن من خُوطِب به»؛ لیکن
چنین برداشتی مخالف با ظاهر خود قرآن کریم است که همگان را به اموری مانند تدبّر ،تحدّی
و تعقّل دعوت کرده است و حدیثی که مخالف قرآن باشد ،معتبر نیست .پس مراد از این گونه
احادیث ،احاطه تامّ بر همه ابعاد قرآن ،اعم از ظاهر و باطن ،مطلق و مقیّد ،عام و خاص و ناسخ
و منسوخ و نظایر آن است .یعنی استنباط جامع معارف و احکام قرآن در انحصار اهلبیت عصمت

و طهارت است که حق تماسّ با کتاب مکنون را دارند (جوادی آملی ،1384 ،ج ،1ص.)90
نتیجهگیری
با بررسی تحلیلی حدیث «امنا یعرف القرآن من خوطب به» نتایج ذیل به دست آمد:
 .1حدیث بواسطه حضور محمد بن سنان در سلسله روات آن ،بنا به نظر برخی رجالیون،
مشکل سندی ندارد.
 .2احادیث تفسیری معصومین (ع) را میتوان به سه گونه عمده ترجمه ،تفسیر و تأویل تقسیم
نمود.
 .3بین ظاهر آیه و تأویل آیه ،عدم همامنگی بدوی وجود دارد.
 .4بیان تأویل قرآن ،مختص به امامان (ع) است یا مختص به کسی است که علوم امامان (ع)
را داشته باشد؛ زیرا آنان هستند که مناط حکم را میدانند.
 .5توبیخ امام (ع) نسبت به قتاده ،به دلیل تأویل نادرست او از آیه قرآن بوده است.
 .6مراد از واژه «یعرف» در «انما یعرف القرآن من خوطب به» معرفت واقعی و تام میباشد.
 .7ظواهر قرآن ،حجیت دارد؛ گرچه تأویالت قرآنی ،مختص به راسخان در علم است.
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