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  35 \ منطق تفسیر قرآن به قرآن و بررسی رابطه آن با روایات ضرب قرآن 

 
 
 
 

  منطق تفسیر قرآن به قرآن و 
  بررسی رابطه آن با روایات ضرب قرآن

  1سیّد محمّد باقر حجّتی
  2کیوان احسانی

  :دهچکی
 حجت خدا بر بندگان و سند جاودانه وحـی از آغـاز             قرآن کریم به عنوان آخرین    بر  

  . تاس شده  نگاشته های متنوع ها وصبغه ها، سبک تفسیر و شرح باروش هزاران تاکنون،
دالیل گوناگونی  قرآن است که     روش تفسیری قرآن به   مناهج،   اینیکی از استوارترین    

  .دهد بر صحت و اتقان آن گواهی می
  شمردنفراقرآن به قرآن و کمبنی بر مذمت ضرب ، طرح روایاتی چند ی دیگرازسو

رآن تفسیر قرآن به قمقصود از آن روایات را ای را بر آن داشته که  ضارب قرآن، عدّه
  .ده و تخطئه نماینرا زیر سؤال بردیاد شده  تفسیری ۀیوشگونه  و بدیندانسته 

  
 ، روایـات ، تفسیر قرآن بـه قـرآن  ،ها و مناهج تفسیری     روش ،ر قرآن یتفس :ها هواژ کلید

  . به قرآنرب قرآنضروایات 
  طرح مسأله

  ز روزهـای    ا نـد خداوالمتـین      حبـل  تـرین سـند تـاریخی و       قرآن کریم، به منزله جاودانـه     
 بـشری بـوده و بـا          اندیـشه  هـای   بینی   باریک  و  رویکردها آغازین نزول تاکنون، هماره محور    

                                                 
  اه تهراناستاد دانشکده الهیات دانشگ -1
  عضو هیئت علمی دانشگاه اراک -2
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  )1385 زمستان ( چهاردهمماره دینی ـ ششپژوه / 36

هـای   بخـش زیبـاترین آفـرینش      وجود گذشت بیش از چهارده قرن از تولّدش، پیوسته الهـام          
  .انسانی بوده است

 ها و  چون قرآن، کانون بحث     ای، آسمانی یا زمینی، هم     توان گفت هیچ نوشته    میبه جرأت   
  .  نبوده استها کاوش

ب و  هنـاهج، اتّجاهـات، مـذا     م  و هـا   از گوناگونی روش   ، گذرا در تاریخ تفسیر    ای  مطالعه
از جایگـاهی    تفسیری قرآن به قرآن      ۀدر این میان شیو   . کند مکاتب تفسیری قرآن حکایت می    

 قرآن بـه  تفسیر قرآن به  . ویژه برخوردار بوده و دالیل متعددی، گواه صحت و اتقان آن است           
معنای رودررو قرار دادن آیات با یکدیگر و تفسیر آنهـا بـا اسـتمداد از تـدبر و اسـتنطاق از                      

 . که در جای خود امری پسندیده و مورد سفارش اسـت           دیگر آیات و استشهاد به آنها است      
بـا نکـوهش    » ضرب قـرآن بـه قـرآن      «: ای با عنوان    ای از روایات از مساله      در حالیکه در پاره   

 میان آمده که رابطۀ دقیق آن با تفسیر قـرآن بـه قـرآن معلـوم نیـست و ایـن مقالـه                        سخن به 
  .درصدد بررسی این رابطه است

  
   تفسیری قرآن به قرآنادله روش

  : قرآنی و شواهددالیلـ 1
ـ  الف معرفـی   فرقـان  ، هـدایت و  روشن کننده و بیانگر هر چیـز  آیاتی که قرآن را نور، 

  :نماید، مانند می
  )89، نحلال (.ٍ«لنا علیک الکتابَ تبیاناًَ لِکُلِّ شیءو نَزَّ«ـ 
  )174، نساءال(. » مُبیناًاًنورالیکم ناس قد جائکم برهانٌ من رَبّکم و أنزلنا یا ایّها الّ« ـ
  )185،بقرهال(. »الهدی والفرقان مِنَ  فیه القرآن هدیً للنّاس و بیّناتٍ رمضان الذی اُنزلشهرُ«ـ 

مقتضای نور بودن قرآن کریم این است که نه در روشـن            «: نویسد  یاستاد جوادی آملی م   
بودن خود نیازمند غیر باشد و نه در روشن کردن غیر، زیرا در صورت نیاز به مبیّن دیگر، آن 
مبیّن اصل بوده و قرآن کریم فرع آن خواهد بود و این فرع و تابع قرار گرفتن با نـور بـودن                      

  )1/65، تسنیمهمو، . (»آن ناسازگار است
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  37 \ منطق تفسیر قرآن به قرآن و بررسی رابطه آن با روایات ضرب قرآن 

 خـود   ۀکننـد    همه چیز باشد، ولی بیان      ۀکنند  طباطبایی؛ حاشا که قرآن بیان      و به تعبیر عالمه   
توان کتابی را که تبیان خود نباشد، متصف به تبیـان و روشـنگر هـر چیـز                    چگونه می . نباشد

  ) 1/7المیزان، همو، (نمود؟ 
ز حق از باطل است، چگونـه  و از دیگر سو، قرآن که خود هدایت، بیّنه و مایه فرقان تمیی    

  اش محتاج به غیر خود باشد؟ گری ممکن است که در هدایت
  دعوی مبرا بودن از و نماید  میرآن ـدر قو تفکر وت به تدبّر ـدعمردم را اتی که ـ آی ـب

  :هرگونه ناهماهنگی و اختالف دارد، مانند
  )82، نساءال (.»ا فیه اختالفاً کثیراًأفال یَتدبرون القرآن و لو کانَ مِن عندِ غیر اللّهِ لوجدو«
دعوت به تدبر و ادعای نزاهت از اختالف چنان که شاهد گویایی بر عمومی بودن فهـم     «

چنین صـحت و   یّت و تبیین معارف و همقرآن است، از بهترین شواهد استقالل قرآن در حجّ 
یخته بوده، هر کدام    زیرا اگر آیات قرآن از هم گس      .  تفسیری قرآن به قرآن است     ۀکارآیی شیو 

ناظر بر مطلب خاص باشد و پیوندهایی از قبیل اطالق و تقیید، تعمیم و تخصیص، تأییـد و                  
کدام موافق با دیگری یـا مخـالف بـا آن             تبیین و شرح و تفصیل با یکدیگر نداشته باشد هیچ         

  )68/ 1تسنیم، جوادی آملی،  (.»نخواهد بود
  : محکم و متشابهۀ آیـج 
» ...یـاتٌ محکمـاتٌ هُـنَّ اُم الکتـاب و اُخَـر متـشابهات             آزلَ علیک الکتاب منه      ان الّذی هوَ«

  )7، عمران لآ(
نمایـد و محکمـات را         محکم و متشابه تقسیم مـی      ۀخداوند در قرآن، آیات را به دو دست       

. شوند  آیات متشابه با ارجاع به محکمات روشن می       . شمرد  الکتاب، مادر و مرجع کتاب می       امُ
  .شوند ای دیگر از آیات می  از آیات مرجع و مفسّر دستهای پس عده

  
  ـ شیوۀ بیانی قرآن2
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پراکندگی آیات و احکام آن اعمّ از مطلق         نزول تدریجی قرآن دربیست وسه سال، موجب      
بایست آیات در کنار هم و بـا          رو می   از این . ، گردید ...و مقید، عام و خاص، مجمل و مبیّن و        

  .وند، تا دیدگاه واقعی و مطلوب قرآن از آیات مستفاد شودارجاع به یکدیگر تفسیر ش
افزون بر آن، دستیابی به دریافتی جامع و همه جانبه از یک واژه و یا موضـوع از خـالل                    
آیات قرآن و استخراج رأی و دیدگاه قرآن پیرامـون آن، مـستلزم نگرشـی فراگیـر و کنـد و                     

  .باشد کاوی گسترده و رجوعی جامع به قرآن می
 بسیاری از نکات آیات و سور در گرو توجه به جایگاه هر یک از واژگان در آیـه و                    فهم

ای از آیات قبل و بعـد و چگـونگی ترتیـب و تـوالی آنهـا و بـه                      نیز جایگاه آیه در مجموعه    
  . بدیل در استنباط معانی قرآن است سیاق یکی از عوامل بی. باشد تعبیری همان سیاق می

دریافت معانی عبارات و آیات قرآنی، خود دلیـل دیگـری در            لزوم رجوع به سیاق برای      
  .باشد  تفسیری قرآن به قرآن میۀتأیید و ضرورت شیو

  
   دالیل رواییـ3

  :مانند. باشد  تفسیری قرآن به قرآن میۀ، مؤید و مشوق شیویاحادیث و روایات متعدد
ـ الف  به و تنطقون به کتاب اللّه تبصرون« :گونه وصف کرده است قرآن را بدین) ع( علی 

ه ببعضٍ و یَشهد بعـضه علـی بعـضٍ و ال یختلـف فـی اللّـه و ال           ق بعضُ نطو تسْمعون به و ی    
کتاب خـدا، کـه بـدان، راه حـق را           :  یعنی )133 سیدرضی، خطبه  (» اللّه  عنِ بهِخالف بِصاحِ یُ

شنوید، بعض آن بعـض دیگـر را         ید، و بدان، حق را می     یگو بینید و بدان از حق سخن می       می
 آیاتش، خدا را یکسان شناسـاند و آن را            دیگر گواهی دهد، همه    ۀای بر پار   تفسیر کند و پاره   

  . که همراهش شد، از خدا برنگرداند
ـ  همانجـا،  (» ...مفسّراً مجملهُ و مبیّناً غوامضه... کتابُ ربکم فیکم«: فرماید می) ع( علیب 

هـای     بخـش   ر حالی که تفـسیرکننده    د... کتاب پروردگارتان در میان شماست    : یعنی) 1خطبه  
  . باشد های خود می  پیچیدگی کننده مجمل و روشن
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 حضرت بیانگر آن است که در قرآن آیاتی مجمل و نیـز غـامض وجـود دارد و                   تجمال
  .گردد این اجمال و یا پیچیدگی با رجوع به دیگر آیات برطرف می

ـ   مزبـور بـوده، توسـط    ۀکننده شیو انکه به روشنی بی» القرآن یُفَسر بعضُه بعضاً « اصلج 
چون طبری، طبرسـی، زمخـشری، ابـن تیمیـه،            بسیاری از مفسّران و قرآن پژوهان پیشین هم       

   1.مطرح شده است... فخر رازی، زرکشی، سیوطی، مجلسی، فیض کاشانی و

 و برخـی آن را منقـول از       ) 106،  شهرسـتانی . (انـد   حدیث دانسته  بسیاری جمله مزبور را   
 ،)ع(و علـی ) ص(دانسته و نظر به ارتباط گـسترده او در مـسائل قرآنـی بـا پیـامبر              عباس    ابن

  )1/21 ،مکارم شیرازی. (اند احتمال اخذ آن جمله را از ایشان بعید ندانسته
  

  )ع(و امامان معصوم) ص(پیامبرعملی  سیرۀ ـ4
تـشهاد  در موارد بسیاری در تفسیر قرآن، به خـود آیـات اسـتناد و اس     عمالً  آن بزرگواران   

شـاید بتـوان گفـت    . فسّر یکدیگر قرار دهنـد ماند تا آیات را روشنگر و        نموده و تالش کرده   
 رویکرد عملی آن حضرات به این شیوه در تفسیر قرآن، خود بهترین و گویـاترین دلیـل بـر                  

  .شود  فقط دو نمونه از آنها ذکر می،برای اختصار. باشد شده می  تفسیری یاد  شیوهصحت
ـ الف  ایمانهم بظُلـمٍ اولئـک لهُـم    ا و لم یلبسواالّذین امنو« ۀ در تفسیر آی)ص(بر اکرم پیام 

 گفتند کـدام   و در پاسخ به پرسش بعضی از اصحاب که می         ) 82،  انعام (»األمن و هم مهتدون   
جا همانند آن اسـت       ظلم در این  : فرمود یک از ماست که در حق خویش ظلم نکرده باشد؟         

و ظلم   )13،  لقمان (»یا بُنیّ ال تُشْرِکْ بِاللّه إنَّ الشِّرکَ لَظلمٌ عظیمٌ        «: که لقمان به پسرش گفت    
  )1/486 ،شنقیطی( . بهره گرفتنددیگری  و در تفسیرشان، از آیههرا به شرک تفسیر فرمود

                                                 
اند  تیمیه دانسته و اظهار کرده قاعده مزبور را سخن ابن اصلی ـ علیرغم آن که برخی ازقرآن پژوهان معاصر، منشأ1

طبری  زمخشری و نه ابوالفتوح، نه طبرسی، نه طوسی، نه نکرده، نه شیخ قاعده تصریح تیمیه کسی به این که پیش از ابن
، نگارنده در بسیاری از منابع متقدمان، حتی قبل از ابن تیمیه، تصریح به قاعده فوق را )325خرمشاهی، : کن(

  )2/520 زمخشری، مقدمه تبیان،جامع البیان، شیخ طوسی، مقدمه طبری، : کن(. مشاهده نموده است
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فلـیسَ   و إذا ضـربتم فـی األرض  « ۀ در مورد وجوب قصر نماز مسافر و استناد به آیـب  
  و پرسش از حضرتش کـه      )ع(توسط امام ) 101،  نساءال( »ةالّصلوا مِن   علیکُم جُناحٌ أنْ تَقصرو   

استناد با در پاسخ  ) ع(امام صادق  ، دارد؟ داللت برعدم وجوب  » فَلیسَ علیکم جُناحٌ  « جمله   آیا
ـ           ةو املَرو إنَّ الصفا   « :به آیه  ـ    علیـه أنْ   ال جُنـاحَ   مِن شعائِر اللّه فَمَن حج البیتَ أو اعْتَمَـر فَ  وفَ یَطّ
فال جُناحَ علیه، وجوب      اخیر از تعبیر   ۀطور که در آی     همان ؛شتدا اظهار  ) 158/بقرهال (»بِهِما

  )474/ 1معرفت، ( . دالّ بر وجوب و لزوم است این تعبیر فوق نیزۀشود، درآی استنباط می
  

  طرح روایات ضرب قرآن به قرآن
ـ      در این جا روایات ضرب قرآن به قرآن          ا تفـسیر قـرآن بـه قـرآن         بیان شده و رابطه آن ب

از این روایات را، تفسیر قرآن به قرآن دانسته و       ) ع(برخی، مراد معصوم  زیرا  . شود  بررسی می 
  :اند  مزبور را مورد انکار و مخالفت قرار دادهۀبدینسان شیو

ـ  راجعون فی القرآن و هو  یتإنَّ رسولَ اللّهِ خَرَج علی قومٍ«: سیوطی آورده است حدیث اوّل 
 . بعضه ببعضٍ  ب الکتا رْباختالفهم علی أنبیائِهم و ضَ     قبلکم، بِ  بٌ فقال بهذا ضَلَّتِ األممُ    مُغْضِ
  فَمـا عـرفتم    . بعـضاً بعـضه   ضاً، ولکن نزل أنْ یُصدق      عإنَ القرآن لم ینزل لیکذَّبَ بعضُه ب      : قال

از کنـار   ) ص(خـدا رسـول   :  یعنی )2/149 همو،. (»اعْملوا بهِ و ما تَشابَهَ علیکُم فامِنوا بِهِ       منه فَ 
دادند، در حالی که ایشان خـشمگین         گروهی گذشتند که آیات قرآن را به یکدیگر ارجاع می         

های قبل از شما گمراه شدند، به اختالف درباره پیامبرانشان و             گونه امت  بدین: بودند فرمودند 
ضی از  راستی قرآن نازل نشد کـه بعـ       ه  ب: ای از کتاب به بعضی دیگر و سپس فرمود          زدن پاره 

ای از آن،  ه پـاره کـ آن بعضی دیگرش را تکذیب نماید، بلکه قـرآن بـدان جهـت نـازل شـد           
 یـد و آن   یچه را که شناختید بدان عمل نما        ای دیگر باشد، پس از قرآن، آن         پاره ۀکنند تصدیق

  .چه را که بر شما مشتبه بود، بدان ایمان آورید 
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  41 \ منطق تفسیر قرآن به قرآن و بررسی رابطه آن با روایات ضرب قرآن 

 فقالَ 1 قوماً یتَدارئونَ) ص(  رسولُ اللّهسَمع«: در برخی از منابع آمده استـ حدیث دوّم  
 بعضه ببعضٍ و إنّما نزل کتاب اللّـه یـصدّق            إنّما هلک من کانَ قبلکم بهذا، ضربوا کتابَ اللّهِ        

 2.فَما علمتم منه فقولوا و ما جَهلـتُم فکلـوه الـی عالمـه    . بعضه بعضاً فال تُکذّبوا بعضهُ ببعضٍ  

مورد قرآن بـه     که گروهی در   شنید) ص(رسول خدا : ی یعن )2/10کثیر،    ابن؛  2/149سیوطی،  (
راستی مردمان قبل از شما به ایـن        ه  ب: اند پس فرمود   خصومت و اختالف با یکدیگر برخاسته     

 دیگر زدند، جز این نیست که کتاب خـدا          ۀکتاب خدا را به پار     ای از   ت هالک شدند، پاره   علّ
ـ   س بعـضی آیـات آن     پ. باشد بعضی دیگر    ۀکنند نازل شده تا بعضی از آیاتش تصدیق        ۀرا مای

چـه    دانیـد، بیـان کنیـد و آن          از آن مـی    چـه   به راستی آن  . تکذیب بعضی دیگرش قرار ندهید    
  . پس به عالمش واگذار نمایید،دانید نمی

  رج خـ ) ص(  أنّ رسـول اللّـه  «: کـرده کـه   روایت) ص(  خدا رسول  ازعمر ابنـ حدیث سوّم  
ـ  رآن؛ هذا یَنْزعُ  الق علی أصحابه وهم یتنازَعون فی     ـ آب و هـذا ینـزعُ       ٍة بآي   فـی   قـیء فَ  فکأنّمـا  ةي

  تـضربوا کتـاب اهللاِ بعـضه بـبعضٍ،           مـرتم أنْ  اُلهـذا    أو   ألهذا خلقـتم   :جهه حبّ الرّمان فقال   وَ
) ص( رسول خـدا  :  یعنی )2/153سیوطی،  . (»اتّبعوهُ و ما نُهیتم عنه فانتَهوا     ه فَ نظروا ما اُمرتم بِ   ا

   بودنـد، هـر یـک      خارج شد که در حال نزاع و جدال در مورد قرآن             اصحابش بر گروهی از  
  چـون    ای سـرخگون هـم     ه  نمـود، حـضرت بـا چهـر        ای با دیگـری منازعـه مـی         آنها به آیه  از  
ب خـدا را بـه      اای از کتـ     د یا مأمور شدید که پاره     ی شد قآیا برای این خل   : های انار فرمود     دانه
چـه نهـی      د و از آن تبعیـت نماییـد و از آن          نید، نظر ک  مور شدی أچه م   دیگر زنید؟ بدان   ای  پاره

  .شدید، باز ایستید

                                                 
  .ها و اختلفوا  و نحوة اخلصومتدافعوا فی: ، تدارأ القوم)درأ(یتدارئونَ، ـ 1
 عمر عن الزهری، عن عمرو بن شعیب عن مثناثنا عبدالرزاق، حدّ حدّ:مام احمدقال اإل سلسله سند چنین است؛ ـ2

  . الخ…ما هلکنّإ:  یتدارئون فقالقوماً) ص( سمع رسول اهللا: ه، قالأبیه عن جدّ
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مـا ضَـربَ رجـلٌ    «: اند که از پدر بزرگوارشان نقل کرده) ع(امام صادق ـ حدیث چهارم  
ای   ای از قرآن را به پـاره        ردی، پاره فهیچ  :  یعنی )4/445کلینی،  (1»القرآن بعضَهُ ببَعضٍ إالّ کَفَرَ    

  .که کافر شددیگر نزد، مگر این 
انَّهـم ضـربوا بعـضَ القـرآن     «: در حدیث دیگری فرمـود ) ع(امام صادق ـ حدیث پنجم  

ـ اببعضٍ، واحتَجوا بالمَنسوخِ و هم یَظنُّون أنَّه النّاسـخُ، و          وا بالمتـشابه و هـم یَـرونَ أنَّـهُ          حتجّ
فی تأویلهـا    ةوا السُّنَّ كُتر و   ة باآلي احتجواو. امع بالخاصّ و هُم یقدّروُن أنّه ال      احتجواالمحکم، و 

  و لم ینظروا إلی ما یفتح به الکالم و إلی ما یختمـه و لـم یعرفـوا مـوارِدَهُ و مـصادِرهُ إذ لَـمْ                         
ای از قرآن     ایشان پاره :  یعنی )3/ 93مجلسی، بحاراألنوار،   . (»یأخذوا عن أهْله فَضَلّوا و أضَلُّوا     

کردند که ناسخ  است      که گمان می   در حالی  دیگر زدند و به منسوخ احتجاج کرده،         ۀرا به پار  
  ،به آیه احتجاج نموده   کردند که عام است و     ی م صور ت که و به خاص، احتجاج نموده در حالی      
 کـالم و مـوارد و مـصادر و    ها نمودند و به آغاز و انجام    در حالی که سنّت را در تأویل آن ر        

ا خود گمراه شـدند و نیـز موجـب    یرا آن را از اهلش نگرفته و لذ  ز شرایط آن توجه ننمودند   
  .گمراهی دیگران شدند

  
  بررسی معنای لغوی و اصطالحی ضرب

  ...زدن، سفر کردن و. ی فراوانی داردنضرب در لغت، معا
   چیست؟»ضربُ القرآن بالقرآن«اما باید دید معنای آن در روایات 

                                                 
  نّـضر  لن أبیه عـن ا     ع  علیٌّ: 25کتاب فضل القرآن، حدیث     کلینی،  : برخی دیگر ازاین روایات به قرار زیر است        ـ1

ـ            ـ       : سالم قـال  بن سوید، عن القاسم بن سلیمان، عن أبی عبداهللا علیه الّ   مـا ضـرب رجـلٌ         :سالمقـالَ أبـی علیـه الّ
محمدبن یحیی، عن أحمدبن محمـد، عـن حـسین بـن سـعید، عـن                : 17حدیث  نیز  و  . القرآن بعضه ببعضٍ االّ کَفر    

  معـانی االخبـار،   شـیخ صـدوق،     ؛  5 ، س 92/39اراألنوار   بحـ  الـخ؛ مجلـسی،   ... ن القاسـم بـن    عنضربن سوید،   الّ
 عمـال، و عقـاب األ    عمالثواب األ ،  ؛ شیخ صدوق  212 ،محاسنال البرقی، أبو جعفر احمدبن محمدبن الخالد،     ؛  190

، العیاشیتفسیر  ؛  135 /18 ،شیعهوسایل الّ ؛ شیخ حرّ عاملی،     )بخش عقاب االعمال  ( 639 اکبر غفاری،    علی  ترجمه
فی النهی عن تفسیر القرآن بالرأی و النّهـی         : 6باب   (19 /1هان،    البحرانی، تفسیر البر  ؛  ) الجدال ةراهيكباب   (1/30

  ).عن الجدال
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 با چیزی دیگر مخلوط     ایعنی آ ن ر   » ضربْتُ الشّیءَ بالشّیءِ خلطْتُه   «:  آمده لسان العرب در  
  )1/54منظور،  ابن (.کرده و درهم آمیختم

کـرده و آن را شـاهدی   ) ص( طریحی نیز ضمن ارائه همان معنی استناد به حدیث پیـامبر         
آمیزند، بدان گونه     بعضی از کتاب خدا را به بعضی دیگر درمی        : برای سخن خود آورده است    

مطلق و مقیّد و مجمل و مبیّن آنهـا تمـایزی    که میان محکم و متشابه آیات، ناسخ و منسوخ،          
  )2/106. (اند قائل نشده

  
   و نظرات برخی از بزرگان درباره آنهابررسی روایات یاد شده

  . شده استطریق فریقین نقلطور که مالحظه شد، این روایات از   هماناوالً،
 متعاقـب   توضـیحی ثانیاً، مضمون این روایات نزدیک به یکدیگر است و بعضی از آنهـا،              

  .باشد  زیادی روشنگر مطلب میکه تا حدّدارد مذمّت ضرب قرآن به قرآن 
  :اند  از جهت سند مورد ارزیابی قرار گرفتهاین روایاتبرخی از ثالثاً، 

را » ماضَرَبَ رَجُلٌ القرآن بعضه بِبعض إلّا کَفَرَ      «: که فرمود ) ع( امام صادق روایت  مجلسی،  
  )12/521 العقول، مرآةهمو،  (.مجهول دانسته است

 ۀدر سلسل سبب وجود قاسم بن سلیمان       برخی نیز متعاقب نظرمجلسی، به روایت فوق به       
؛ 76،  علوی مهـر  . ( است  او وارد نشده   ۀمدح صریحی دربار  اند از آن رو که        خرده گرفته سند  

  )67،رضایی اصفهانی
  :رسد  جا ذکر نکاتی ضروری به نظر می در این
انـد صـورت مـسئله را پـاک           ند روایت فوق، گویی خواسته    ـ برخی با خدشه در س      الف

نمایند، حال آن که، روایات متعددی در این زمینه و با سندهای متفـاوت، از طریـق عامـه و                    
خاصه نقل شده و مطلب، منحصر به روایت یاد شده نیست تا با ایجاد اشـکال در سـند آن،                    

  . اقی است چنان به قوت خود ب لذا مطلب، هم. مساله منتفی گردد
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توان از نظر سند، مردود دانست، چرا کـه در   را نیز نمی) ع(ب ـ حتی روایت امام صادق 
، و  1بن ابراهیم   علی: باشند   سند آن، از چهار فرد مطرح شده، سه نفر ثقه و ممدوح می             ۀسلسل

، و تنها در مورد قاسم بن سلیمان اسـت کـه گفتـه    3 و نضربن سوید 2بن هاشم   پدرش ابراهیم 
ولی هرچند که برای او مـدحی، ذکـر نـشده،           .  او وارد نشده است    ۀدح صریحی دربار  شده م 

و بـوده    که نام او در کتب مختلف رجال و تفسیر مطـرح              ولی ذمّی هم نیامده، مضاف بر آن      
  3 4.خورد به چشم می) ع(در سلسله سند روایات مختلفی از امام صادق

 متقـدم و متـأخر    مـای   جانـب عل  زبور از   مروایات   محتوای   ۀدربارگوناگونی  رابعاً، آرای   
  :نمود  توان در قالب دو نظر جمع  را میآنها   که همهمطرح شده

 ۀاسـاس، شـیو   آن   و بـر     دانسته روایت را همان تفسیر قرآن به قرآن          مراد این  ای، ه  عدـ  1
  . اند  قرآن به قرآن را مردود اعالم کردهیتفسیر

   .کسانی دانست که این نظریه را اظهار کرده استترین  می قدی ازشاید بتوان ابن ولید را
 ابـن ولیـد در   ،من از اسـتادم  «:نویسد ، می)ع(امام صادق از نقل روایت پسشیخ صدوق   

ر گ دی ۀای به وسیله آی      تفسیر آیه  ، در  این که  :مورد معنای حدیث پرسیدم و او در پاسخ گفت        
  )190،معانی األخبارهمو،  (.»پاسخ دهی

جـواز   وده و  نمـ  ، اسـتناد  ابن ولید در معنای آن    زبور و شرح    مبه روایت   ی  رخ ب از این رو  
  :اند چنین مورد انکار قرار داده تفسیر قرآن به قرآن را این

                                                 
  ...المذهب الحدیث،ثبت،معتمد،صحیح  فی، ثقةهاشم، ابوالحسن القمی ابراهیم بن بن علی: 260النّجاشی، رجال نکـ 1
روی عن ابن ... شم ابواسحاق القمی، أصله کوفی انتقل إلی قمابراهیم بن ها: 1/316الحدیث،  معجم رجال کنـ 2

وثاقة  أقول الینبغی الشک فی: نویسد مرحوم خویی بعد از نقل مطلب فوق می. عمیر، و روی عنه ابنه علی أبی
ووس ـ أن السید ابن طا2.  فی تفسیره کثیراًعلیـ أنّه روی عنه ابنه 1:  امورعدةهاشم و یدلّ علی ذلک  ابراهیم بن

  ...ـ أنّه اول من نشر حدیث الکوفیین بقم و القمیّون قد اعتمدوا علی روایاته3... ادّعی االتفاق علی وثاقته
... ، صحیح الحدیث، انتقل الی بغدادثقة نصر بن سوید الصیرفی؛ کوفی، : 1147، ش 426ک رجال النّجاشی، نـ 3

  .ثبت شده است) با ضاد(ر برخی دیگر نَضْر و د) با صاد(الزم به ذکر است نام او در بعضی کتب نصر 
  .9540، ش 14/47؛ خویی، 1/34؛ علی بن ابراهیم القمی، تفسیر القمی، 858، ش 314رجال النّجاشی، : کنـ 4
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 دیگر را بیـان کنـیم؟ قطعـاً خیـر، زیـرا             ۀای تفسیر آی    اند که از آیه     آیا به ما رخصت داده    «
توانیم به رأی خود     تفسیر دارد، نمی  گونه که در تفسیر قرآن، تنها با گفتن این که قرآن             همان

 ۀ دربار»القرآن یفسّره بعضه بعضاً«ث توانیم از رهگذر حدی  چنین نمی   قرآن را تفسیر کنیم، هم    
 توان از بعضی احادیث استفاده نمود یعالوه م به.  رخصت را استنتاج کنیمی،این منهج تفسیر

. انـد   نه که از تفسیر به رأی منـع کـرده         گو    همان اند،   منع کرده  که از این منهج، مردم عادی را      
در تفسیرش و برقی در محاسن و شیخ صـدوق در کتـاب ثـواب               شی  زیرا در حدیثی که عیا    

مـا ضـربَ رجـلٌ بعـض        «: فرمودند) ع(قل کرده، امام صادق   بار ن االعمال و کتاب معانی األخ    
  )8، ابطحی (»القرآن ببعضٍ إالّ و کفر

 انـد اهـل بیـت عـصمت و     ی از اخبـاریون پنداشـته  برخـ «: نویسد مؤلّف تفسیر تسنیم می 
در روایاتی که   ) ع(و مراد اهل بیت    اند  دیگران را از تفسیر قرآن به قرآن منع کرده        ) ع(طهارت

  )1/99همو،  (».همان تفسیر قرآن به قرآن است نکوهش کرده،را ضرب القرآن بالقرآن 
عنای تفسیر قرآن به قرآن     طور که روشن است، گروهی ضرب قرآن را به م           بنابراین همان 

که فرجام آن، کفر و آماده کردن جایگاه خویش         اند    نمودهرا برابر با تفسیر به رأی تلقی         و آن 
  .باشد در آتش دوزخ می

 گوناگونی و   با وجود توان   ی م  را موضوعدسته دوم از آراء و نظرات گوناگونِ پیرامون         ـ  2
، بـه ایـن     برقـرار نمـود   زشی میان آنها    ه و سا  نمودمحور جمع   ول یک   تفاوت ظاهری آنها ح   

  :صورت که
و درهم ریختن    نگاه گسسته و ناهماهنگ به آیات قرآنی،         را مراد از ضرب قرآن به قرآن،     
  .داند جایگاه آیات و معانی آنها می

  :پردازیم مینقل نظرات برخی از بزرگان در این باره اینک به 
یانگر ناروا بودن استمداد از غیر قرآن در  ب را مضمون این روایاتطباطبایی،  عالمهـالف  

ای   شود در این روایات، ضرب پاره      چنان که مالحظه می   « :این صورت که     به داند یرآن می ستف
 دیگر قـرار گرفتـه اسـت وضـرب آن،           ۀپار  بر ای  پاره  ای دیگر، مقابل تصدیق     پاره  قرآن به  از
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 ۀ آی مثالً. باشد رتیب مقاصد آنها می   خلط نمودن مقامات معانی آیات به یکدیگر و اخالل به ت          
  )3/85المیزان، همو، (» . را محکم شمرند و امثال آنیمتشابهیا محکمی را متشابه و 

یات قرآنی با یکـدیگر     آ،  یدر اثر از دست دادن ترتیب معنو       «:نویسد و در جای دیگر می    
جه هر دو طرف از اعتبار      یتدر ن کند و     دیگر را دفع می    ۀر پا ای مقصد و مراد     خلط شده و پاره   

گراید و چون قرآن شریف ذاتـاً بـین          افتند و هر یک در داللت بر مراد خود به سستی می            می
آیاتش اختالفی نیست پس ناگزیر این اختالف به واسطه اخـتالط و از میـان رفـتن ترتیـب                   

وایات بـه   ای ر   باشد و این همان است که در پاره         و از بین رفتن مراد هر دوی آنها می         یمعنو
   1)82جا، همان (.» استضرب قرآن تعبیر شده

اگـر مـراد ابـن ولیـد همـان       «:نویسد و می دانسته  ایشان پاسخ ابن ولید را خالی از ابهام ن        
 ایراد کـردن    ۀخلط مذکور باشد که در میان اهل بحث هنگام مناظره معمول است و به وسیل              

ـ   ۀیک آیه معارضه با آی   دیگـر را از ظـاهرش   ۀای از آن پـار  اره دیگر انداخته با تمـسّک بـه پ
 ولی اگر مقـصودش از ایـن سـخن، تفـسیر نمـودن              2 سخنی درست است،   ،کنند منصرف می 

ای باشـد گفتـاری      دیگر برای روشـن شـدن معنـای آیـه          ۀ دیگر و استشهاد به آی     ۀای با آی   هآی
  )3/83المیزان، همو،  (.»نادرست است

ای از قرآن به      ر علم و دانایی و زدن و ضرب پاره        رأی، تکلم درقرآن به غی     عالمه تفسیر به  
گرفتن از غیر قرآن درتفسیر      این که استمداد و کمک     داند و آن    دیگر را معادل یک معنامی     ۀپار

باشد  نظریه اول می     و غیرجایز است و این دقیقاً معنایی صددرصد مخالف و مقابل           اخط قرآن
  )جاهمان. (داند ود میرا مرد  آنلذا و نستهدا تفسیر قرآن به قرآن همانکه ضرب قرآن را 

رسد که ضرب قرآن     می ای  نتیجه  چنین ست که عالمه چگونه و ازکجا به      ا البته جای سؤال  
   مبنای چنین استنتاجی روشنه معنای استمداد از غیر قرآن در تفسیر قرآن است؟ ب ،به قرآن

                                                 
هی دارای نظم و ترتیب خاصی است و بر هم زدن ق قرآن بر خالف احادیث و مباحث فاند؛ گفتهچه   چنانـ 1

آزار  بی :کن( .وان ضرب قرآن به قرآن به شدت نهی شده استناز روایات، تحت عترتیب و ترکیب آن، در بعضی 
  .)48-47ها، دفتر   مقاالت و بررسی،م در قرآننطق و تکلّشیرازی، 

یات دیگر به منظور آای به  آیات وارجاع آیهنۀمقار» ببعض القرآن بعضه ضرب«مراداز اند که؛  داده ـ برخی احتمال2
  )376تفسیر قرآن، یها وروش  مبانیعمیدزنجانی،: نک (.خداباشد  آیات و ایجادفتنه دردین بین ابرازاختالف وتضادّ
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  .رسد مقرون به صحّت باشد به نظر نمینیست و 
وادی آملی نیز معنایی مقابل تفسیر قرآن به قرآن برای ضرب قـرآن مطـرح    استاد جـب  
 همـاهنگی میـان آیـات و نادیـده           لحـاظ   که ضرب قرآن به معنای عـدم        است  و معتقد   کرده

 اعم از پیوند و ارتباط میـان ناسـخ و منـسوخ، عـام و                ،های مختلف میان آیات     گرفتن ارتباط 
باشد و منجر به خروج آیـه از مـسیر و معنـای              ی م ،خاص، مطلق و مقید، صدر و ذیل آیات       

نوعی تفسیر به رأی است و درست بر خالف تفسیر قرآن            اش خواهد بود که این خود      اصلی
 .شـود  باشد که در آن پیوند و رابطه و هماهنگی میان آیات با یکدیگر لحـاظ مـی           به قرآن می  

  )1/396تفسیر موضوعی قرآن کریم، همو، (
کنـد، بیـان ابـی عبـداهللا در      را به این امر راهنمایی مـی و ت «:نویسد می شیخ انصاری ـج  
 دیگر زدند و به منسوخ احتجاج       ۀای از قرآن را به پار       ایشان پاره :  مخالفین که فرمود   نکوهش

 کـه  کردند ناسخ است و بـه خـاص، احتجـاج نمـوده در حـالی      که گمان می  کرده، در حالی 
 در حالی که سـنّت را در تأویـل آن رهـا             ،جاج نموده  به آیه احت   کردند عام است و    ی م صورت

را از   یـرا آن  ، ز انجام کالم و موارد و مصادر و شرایط آن توجه ننمودنـد           نمودند و به آغاز و      
  )1/90همو، (.»اهلش نگرفته و لذا خود گمراه شدند و نیز موجب گمراهی دیگران شدند

 را  از ضرب قرآن به قـرآن در روایـات        مراد  با تکیه بر مفاد روایات فوق،         ایشان در واقع، 
 منظور درهم ریختن و برهم زدن ترتیب و تناسب و ترابط آیات             کهگزارش کرده   گونه    بدین

و ارجاع به عام قبل از جستجوی خاص و ارجاع به مطلق، بدون در نظر گـرفتن مقیّـد آن و         
 منـسوخ آن  رجوع به متشابه بدون در نظر گرفتن محکم و احتیـاج بـه ناسـخ بـدون لحـاظ                    

رآن را یکپارچه ندیدن و آن را تکه تکه کردن، چنان که قرآن             دیگر ق به تعبیر   و   .دانسته است 
  1)91، حجر (»الذین جعلوا القرآن عِضینَ«: گوید می

                                                 
نادیده گرفتن نگرش : ـ چنان که بعضی، از آن تعبیر به نادیده گرفتن نگرش سیستماتیک به قرآن می نمایند1

تفسیر به رأی می باشد و کشاند که نوعی  سیستماتیک به قرآن، گاه انسان را به وادی ضرب قرآن به قرآن می
ضرب قرآن به قرآن، همان نگاه تفکیکی و ناهماهنگ به قرآن . مورد نکوهش امامان معصوم قرار گرفته است

. است، یعنی تفسیر قرآن بدون مرتبط دیدن عام و خاص، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ و صدر و ذیل آیات
  .43، ص 9ـ10های قرآنی، ش  لمیزان، فصلنامۀ پژوهششناسی دین در نگاه ا راد، مقالۀ زبان عنایتی: ک.ر
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آن  شاید مراد ازضرب بعضی از «:نویسد می کاشانی درشرح روایت مزبور چنین  فیضـد  
 ۀآن به بعضی دیگر براساس هوای نفس و سلیق        به بعضی دیگر، تأویل بعضی ازمتشابهات قر      

 و  ،خداوند  از جانب  ینور و هدایت   شخصی باشد، بدون سماع آن معانی ازاهلش و یا دریافت         
چه درمقدمه اول گذشت مبنی برامر به اعتصام به حبل           است که ظاهر این اخبار، با آن       روشن

 بایست میان آن   ناچار می ه  س ب پ.  اعماق آن، متناقض است    حدود و قرآن و تفکر و اندیشه در     
  )5/274 ، الوافی؛1/71 ،الصافیهمو، (. ای جمع نموده و موافقت حاصل نمود گونهه دو ب

 و بدون پذیرش سـخن اهـل        شخصی ۀ تأویل آیات بر اساس ذوق و سلیق       ودر حقیقت ا  
داند و روشن است که تـأویلی ایـن چنـین             ضرب قرآن به قرآن می      را حق و تابش نور الهی    

 جایگاهی بـرای خـود در آتـش     مهیّا نمودن و مستوجب    از تفسیر به رأی برخواهد آورد     سر  
   .دوزخ است

ـ بدینسان   کـارگیری رأی و نظـر    هضرب بعضی آیات به بعضی دیگر، براساس دلخواه و ب
 برای بیان معارف قرآن     ،تکه اهلیّ  شخصی در آیات و نیز عدم توجه و گوش سپاری به آنان           

  . مسلماً مذموم و مساوی با کفر خواهد بود،هستند) ع(ومیندارند، که همان معص
چه که در مورد اعتصام به حبل قرآن و  مرحوم فیض بر آن است که ظاهر این اخبار با آن     

 متناقض است کـه نـاگزیر       ، و بدان امر شده    بیان گردیده تفکر و اندیشه و تعمق در بطون آن         
  .ار نمودبرقرن آنها به نوعی جمع و سازش میابایست  می

 دو احتمـال    فـوق ، شارح اصول کافی، در شرح روایـت         )ره(الح مازندرانی صی  ل مو ـ ـه
    :داده است
که ایـن امـر اگـر بـه جهـت           ) زدن بر قرآن   (راد از ضرب، معنای معروف آن باشد      اول م 
انجامـد و     و تحقیر قرآن باشد، مسلماً کفر و جحود است و به انکار و سرکشی می               فاستخفا

  .صورت موجب کفران نعمت و ترک ادب در محضر قرآن است ندر غیر ای
هـا و   هـا، مجـاز      هـا، عـام      دوم در آیات مشکل قـرآن ماننـد مجمـالت، مـؤّوالت، مطلـق             

ر قرآن نظر افکنـده     بمتشابهات، رأی و نظر خویش را دخالت داده و با گمان و وهم خویش               
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احکـامی را   ) ع( معـصومین  گونه مستند صحیحی و یا نقل صـریح و روشـنی از            و بدون هیچ  
  )11/72، همو( .آنها فتوا دهده استنباط و براساس آنها عمل نماید و ب

روایـت ضـرب   (حدیث هفـدهم الکـافی    در شرح  العقولآةمر در او : عالمه مجلسیـو  
تعبیـر بعـضه بـبعض      . حدیث فوق، مجهول اسـت     «:گوید  چنین می  ) )ع(قرآن از امام صادق   

 جمع آیات و استنباط احکام از آنها را کسی جز معصوم ندارد  ،رآنرساند که علم تفسیر ق     می
ب باشد به تقدیر اسـتخفاف و کوچـک شـمردن            ضر راد، معنای ظاهری  مکه   و احتمال دارد  

بعـد از نقـل      کفر باشد و صدوق در کتاب معانی االخبار           معنای قرآن یا نوعی مجازگویی در    
بـه ایـن    :  گفـت  ،د معنای حدیث پرسـیدم    و از محمدبن الحسن در مور     : این خبر می نویسد   

  )12/521همو، . (» دیگر تفسیر نمایدۀای را با آی معناست که شخصی آیه
، ؛ او دو احتمال را مطرح نموده، احتمال اول که         در تبیین نظر مرحوم مجلسی، باید گفت      

 اخباریون است که در ابتدای سخن مطرح شد و احتمـال دومـی کـه یـاد                  ۀ همان نظری  تقریباً
هامش وسائل الشیعه، مطلبی به        همان نظر مولی صالح مازندرانی است و اما در           کند دقیقاً  یم

جا مرجع دیگری برای سخن عالمه مجلسی         این نگارنده جز    نقل از مرحوم مجلسی آمده که     
 ضـرب   : اهللا هقوله عليه السالم ما ضرب رجل اخل، قال اجمللـسي رمحـ           « : بدین شرح  ست،ا  نیافته

ـ    ياخذ الّرجل ببعض اآل     نْأو  خر هُ  اُ  ببعضٍ كما يستفاد من رواياتٍ     القرآن بعضه  يت يات املتـشابه الّ
ول سـاير االيـات   ؤها يف نفسها مع قطع النظر عن ساير االيات مذهب الفاسد و ي           رمبا يوافق ظاهر  

تـدّبرون  أفـال ي  «: يات، قال تعـايل   ها بسائر اآل    رها و يفسّ     يتدّبر  علي طبقها و حيملها عليها دون انْ      
 و لعلّ هذا مراد حممد بن احلسن بـن          »وجدوا فيه اختالفاً كثرياً   لالقرآن و لو كان من عند غرياهللا        

ة بتفـسري  ي آجل يف تفسري ن جييب الرّ  أاهللا حيث قال يف جوابه هو         صدوق رمحه  ال وليد شيخ شيخنا  
  )18/135حرّ عاملی،  (.» اخريٍةيآ

ای از  ضـرب پـاره  : ویـد گ  ، مجلـسی ... رجـل ما ضرب : که فرمود ) ع(در مورد سخن امام   
 بدین معنی است که انسان ،یات دیگری نیز مستفاد استروای دیگر چنان که از  قرآن به پاره  

اسـد موافقـت دارد و بـدون توجـه بـه            فکه بنا به ظاهرشان با مذهب        بعضی آیات متشابه را   
 و توجه به دیگـر آیـات بـه          ق آن بدون تدبر در آنها     بدیگر آیات بگیرد و سایر آیات را بر ط        
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 و  ؟کننـد  پس آیا در قرآن اندیشه و تدبر نمی       : و بر آن حمل نماید، خداوند فرمود       تأویل برد 
یافتنـد و شـاید همـین مطلـب           هر آینه اختالف بسیاری در آن می       ،اگر از جانب غیرخدا بود    

 به معنـای    ضرب قرآن : مراد و مقصود ابن ولید، استاد شیخ صدوق باشد که در پاسخ فرمود            
  .دیگر پاسخ گوید  ۀای به تفسیر آی آن است که فرد در تفسیر آیه

  
  نتایج مقاله

توان مراد از ضرب قرآن در روایات یاد شده را، تفسیر قرآن به قرآن که  به هیچ روی نمی
  .مستحکم به دالیلی استوار است، دانست

  :شود یروشن مبه صورت زیر با دقت در روایات ضرب قرآن، مراد از آن 
 رو در رو قرار دادن آیات با یکدیگر به منظـور تنـاقض نمـایی و تکـذیب برخـی از                    ـ1

  . برخی دیگر و نزاع در مورد آیات حقۀآیات به وسیل
 آیـات قـرآن و فقـدان نگـرش       ۀعدم توجه به ارتباط، تناسـب و همـاهنگی مجموعـ          ـ  2

به متشابه بدون توجه بـه      سیستماتیک به آن؛ توجه به منسوخ بدون لحاظ ناسخِ آن، احتجاج            
پوشی از خاص آن و عـدم آگـاهی بـه مـوارد و                محکم و ارجاع به آن، توجه به عام با چشم         

  .مصادر و آغاز و انجام کالم خدا
) إذ لم یأخذوا عن أهلِهِ    ( رها کردن سنّت در تأویل آیات و روی گردانی از اهل قرآن              ـ3

  .در تفسیر و تأویل آن
  :آن به قرآندر صورتی که در تفسیر قر

هـایی از عـالم وسـیع حقـایق           آیات به کمک یکدیگر آمده و در کنار هم، دریچـه          ـ   اوالً
  .گشاید قرآنی را به سوی ما می

اهللاُ نـزَّل   «گیرند، نه تکـذیب، چـرا کـه            آیات در راستای تصدیق یکدیگر قرار می       ـ ثانیاً
  ) 23، زمرال (»...أحسَن الحدیث کتابهاً متشابهاً مَثانی

چون ناسـخ و منـسوخ، محکـم و متـشابه، عـام و                 ارتباط میان آیات گوناگون، هم     ـ ثاًثال
  .، مورد توجه عمیق واقع شده است...خاص، مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن و
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ـ  و چنان که عالمه طباطبایی . شود  هرگز سنّت و نقش آن درتأویل آیات، انکارنمیرابعاً 
آیه با استمداد از تدبر و استنطاق معنی آیه از مجموع روش یادشده در تفسیر خود را، تفسیر 

  )53،قرآن در اسالمهمو، . (داند آیات مربوطه و استفاده از روایات در صورت امکان، می
بنابراین چنان که استاد جوادی آملی نیز اشاره دارد؛ میان تفسیر قرآن به قـرآن و ضـرب                  
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