
  
  

  
  
  

دا   اغ 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

www.shiayan-rastinali.blogsky.com



 چراغ هدایت                 ٢

دا   اغ 
حیم حمن الرَّ   بسم الله الرَّ

مُ    فرمایـد:  عظیم می متعال در قرآن خداوند ِـيَ أَْقـوَ ي  َّـِ ِل ْـدِی ل ا اْلقُـْرآنَ يَ ـذَ َ ِنَّ   إ
  )١٧(اإلسراء/ .»کند  راه هدایت می به حقیقت این قرآن به استوارترین«: یعنی
نقـل  - و آلـه ی اللـه علیـهصلّ  -پیامبر امیناز  ١۴ باب اّول ص »وسائل الشیعه«در

هـرکس « یعنـی: »مـن طلـب الهـدی مـن غیـر القـرآن اّضـله هللا« شده که فرموده است:
  .»هدایت را در غیر قرآن طلب کند خدا او را به گمراهیش واگذارد

، »مال محسن فـیض کاشـانی« شیعیاثر عالم مشهور  »صافی تفسیر« ی  در مقدمه
ر املبـین اّن هذا القرآن ُهو النـو  -علیه و آلهی هللا صلّ  –قال رسول هللا « خوانیم:  چنین می

الکـربی و  العلیـا و الشـفاء األشـفی و الفضـیلةالوثقی و الّدرجُه  ةُ و الحبل املتین و العرو 
ک بـه  السعادة العظمی َمن استضاء به نوَّره هللا و َمن عقد به اموره عصمه هللا و من متسَّ

و من استشقی به شفاه هللا و َمـن آثرعلـی مـا  انقذه هللا و من مل یفارق احکامه رَفعه هللا
سواه هداُه هللا و من طلب الهدی فی غیره اضله هللا و من جعله شـعاره و دثـاره اسـعده 
هللا و من جعله امامه الـذی یُقتـدی بـه و معولَـه الّـذی ینتهـی الیـه اّداه هللا الـی جنـات 

  .»النعیم
فرمود محققًا این قرآن همان نور روشن  -و آلهی الله علیه صلّ  - پیامبر خدا« یعنی:

و ریسمان محکم و طناب قوی و مرتبه باال و شفاء بهتر و فضـیلت بزرگتـر و سـعادت 
خدا او را حفظ کند و کسی کـه بـه آن  ،مند شود  تر است. کسی که از نور آن بهره  عظیم

باال برد و  ی او را آن که از احکام آن جدا نگردد خدا مرتبه چنگ زند خدا نجاتش دهد.
آن که از آن شفا جوید خدا شفایش دهد و آن که قرآن را بر غیر قرآن ترجیح دهد خـدا 
او را هدایت کند و هر کسی هدایت را در غیـر قـرآن جویـد خـدا او را بـه گمـراهیش 
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واگذارد و کسی که قرآن را امام و پیشوای خود قرار دهد قرآن او را رهبری کند و خدا او 
  .»های خود سوقش دهد ترا به سوی بهش

در سفارش بـه  -علیه الّسالم –سخنان زیادی از امیرالمؤمنین علی  البالغه نهجدر 
 فرمایـد: مـی ١٨٢ی   تالوت قرآن و عمل به آن ثبت شده است، بـرای مثـال در خطبـه

هللا علی خلِقِه أخذ علیه میثاقهم و ارتهـن علیـه  ةقرآن آمٌر زاجٌر و صامٌت ناطق حجال...«
وَقـد َفـَرغ إلـی  -ی هللا علیـه و آلـهصـلّ  –انفسهم اَتَمَّ نوره و اکمل به دینه و قـبض نبیَّـه 

الخلق ِمن احکام الُهدی ِبه َفعظِّموا منه سبحانه ما عظَّم من نفسـه فانـه مل یُخـف عـنکم 
کرَهُه اّال و جعل له علامً بادیاً و آیًة محکمـًة تزُجـر شیئاً من دینه و مل یَرتک شیئاً رضیه او 

  »عنه او تدعو الیه...
 است، خاموش اسـت )ها  از بدی( و بازدارنده )ها  به نیکی( کننده...قرآن امر« یعنی:

و برهان خدا است بـر  )نمایی آیات آن تدّبر اگر در( گویا است )آن را تالوت نکنی اگر(
نـور آن را  .آن پیمان گرفت و آنان را در گرو آن قرارداد )عمل به( بندگانش و از ایشان بر

 صـلی اللـه علیـه و(تمام گردانید و دین خود را به سبب آن کامل گردانید و پیامبر خود
که از تبلیغ احکام قرآن به مردم که موجب هدایت و  را در حالی قبض روح فرمود )آله

به عظمت و بزرگی یاد کنیـد چنـان کـه رستگاری است؛ فراغت یافته بود. پس خدا را 
دین خود را بر شما پنهان  )احکام( یاد کرده، زیرا حکمی از )قرآن در( بزرگواری خود را

 در( مگر آن که نشانی آشکار و عالمتـی واضـح ،ننمود و پسند یا ناپسندی را رها نکرد
و امر نماید  )پسندیده نیست( باز دارد از آنچه )آن ی  به وسیله( داد تا برای آن قرار )قرآن

  »...)پسند است مورد( به آن چه
تـرین سـند و حّجـت دینـی مـا  دانیم چون قرآن عظـیم اولـین و مهـم  ی ما می  همه

مسلمانان است، پس باید عقاید و افکارمان را از آیات قـرآن بگیـریم و هـر اندیشـه و 
خـوانی داشـته   ات قرآن هـمتفسیر و تحلیلی که به عقاید دینی ما مربوط شود باید با آی

  دیوار بکوبیم.باشد. در غیر این صورت موظف هستیم با شهامت ایمانی آن را بر 
گرفتن از خرافات و بینش مغایر با آیات قـرآن همـان    پیروی از قرآن عظیم و فاصله
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بـه  )علیهم الّسـالم( و ائمه -ی الله علیه و آلهصلّ  - چراغ هدایتی است که پیامبر امین
  که:  توضیح ایناند.   مسلمانان داده دست

از طرف خداوند برای نوشتن و تـدوین  -ی الله علیه و آلهصلّ  -مبر امینپیا به چون
 (احادیث دستوری نرسید و احتمال داشت دشمنان اسالم سخنانی به نـام آن حضـرت

 مـنَ  قعدهُ بّوء مَ تَ یَ داً فلَ عمِّ تَ مُ  علیَّ  َمن کذَب « جعل کنند لذا فرمود: )ی الله علیه و آلهصلّ 
 )دوزخ( هرکسی از روی عمد دروغی بر مـن ببنـدد جایگـاهش در آتـش« یعنی: »ارِ النَّ 

  )٢٠١ی   خطبه البالغه نهج( .»است
بنابراین معیار بسیار دقیق و روشن و محکمی را به مسلمانان آموزش داد تا بتواننـد 

ص دهنـد، ناگفتـه سخنان جعلی و ساختگی به نام حدیث را از احادیث نبـوی تشـخی
نیز دقیقًا همان معیار را به پیروان خود آموزش دادنـد، آن  -علیهم الّسالم – نماند ائمه

  بود. »ی احادیث و روایات به قرآن  عرضه« ،معیار و محکِّ مهم و ارزنده
روایـاتی  -علـیهم السـالم -و امامان بزرگوار )ی الله علیه و آلهصلّ  (از پیامبر امین

سخنان منقول ما را با قرآن بسنجید آنچـه را « اند:  که ضمن آنها فرمودهنقل شده است 
یـد ید و آنچه را مخالف آن بود نپذیر ن روایـات کـه بهتـرین ایـ .»موافق قرآن بود بگیر

 – و امامـان -ی الله علیه و آلـهصلّ  – برای تشخیص احادیث واقعی پیامبر امینروش 
ای زیـاد و   باشد، به انـدازه  آن بزرگواران می از سخنانی ساختگی به نام -المالّس  معلیه

فرائد « در کتاب )رح(شیخ مرتضی انصاریمعتبر هستند که فقیه بزرگ و مشهور امامیه 
آنها تصریح  )مسّلم بودن قطعی و( به متواتر ۶٢ی   صفحه »رسائل«مشهور به  »االصول

و لو  ةلسنللکتاب و ا ةاملخالففی طرح االخبار  ةُ االخبار الوارد« نویسد:  می نموده است و
   ».جداً  ةمع عدم املعارض متواتر 

ت وارد شـده و سنّ  دور افکندن روایات مخالف با قرآنی   اخباری که درباره« یعنی:
جدًا متواترند هر چند روایات مخالف بـا قـرآن و سـّنت هـیچ معارضـی هـم نداشـته 

  کنیم:  می روایات اشاره اینک به برخی از آن .»باشند
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 – از قول پیامبر امـین ٢٧ص  ١شیعی ج  طبرسی اثر »مجمع البیان« در تفسیر -١

اذا جائکم عّنی حدیث فاعرضوه علی کتـاب هللا فـام « آمده است: -ی الله علیه و آلهصلّ 
   ».وافقه فاقبلوه و ما خالفه فارضبوه عرض الحائط

س آنچـه موافـق پـاگر حدیثی از من برایتان آمد آن را به قرآن عرضه کنیـد، « یعنی:
  .»آنچه مخالف آن بود بر دیوار بکوبیدقرآن بود بپذیرید و 

از پیـامبر ارجمنـد  »وشواهد الکتـاب االخذ بالسّنه« باب ١ ج »اصول کافی« در -٢
مـا جـاءکم عّنـی یوافـق « روایت شده که فرمـوده اسـت: )صلی الله علیه و آله (اسالم

آنچه از من به شما رسید اگـر « یعنی: »فلم أُقله کتاب هللا فأنا قلتُه و ما خالف کتاب هللا
ام و چنانچـه مخـالف کتـاب خـدا بـود مـن آن را   موافق کتاب خدا بود من آن را گفتـه

  .»ام  نگفته
 -المعلیـه الّسـ – از قول امیر المـؤمنین علـی ٨ ص ١ج  »العّیاشی« تفسیر در -٣
  خوانیم:  می

و علی کل صواٍب نوراً فام وافـق کتـاَب ِهللا فخـذوه و مـا خـالف  ةٍ اّن علی کّل حقیق«
چه را موافـق قـرآن پس آن سخن حق و درستی نوری دارد، هر« یعنی: »کتاب هللا فدعوه

  .»کنید یشبود بگیرید و آنچه با قرآن ناسازگار باشد رها
 آمـده -المعلیه الّس  – صادق از قول امام جعفر ۶٩ص  ١ ج »اصول کافی« در -۴

حدیثی که با قرآن موافق  هر« یعنی: »مل یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرُفٌ  ما« است:
  .»نباشد باطل است

آمـده کـه  -المعلیـه الّسـ -از قول امام بـاقر ٨٠ص ١٨ج  »وسائل الشیعه« در -۵
اذا جائکم عّنا حدیث فوجـدتم علیـه شـاهداً أو شـاهدین مـن کتـاب هللا «فرموده است: 

هنگامی که حدیثی از ما به شما رسید پس یک یـا « یعنی: ».اّال َفِقفوا عندهفخذوه ِبه و 
آن ( دو شاهد از قرآن بر آن یافتید حدیث مزبور را بگیرید و اّال نسبت به آن توقف کنید

  .»)را نپذیرید
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االخذ بالسنة و شـواهد « باب ١ج  »اصول کافی«از  »صافی تفسیر« ی  در مقدمه -۶
بشیٍء فاسـئلونی  حدثتکم اذ« به یارانش فرمود: )ع(است که امام باقرنقل شده  »الکتاب

   ».این هو من کتاب هللا
هرگاه من برای شما سخنی گفتم بپرسید این سخن از کجای قرآن اسـتفاده « یعنی:
  .»١شده است

روایـت  -المعلیه الّس  – ی عادت امام رضا  درباره ٢٧ باب »وسائل الشیعه« در -٧
سـخن او و « یعنـی: ».کان کالمه و جوابه و متثلـه انتزاعـاٌت ِمـن القـرآن« شده است که:

  .»جواب او و استشهاد او در مطالب، جمالتی برگرفته از قرآن بود

وقتی این معیار دقیق و محکم برای تشخیص احادیث واقعی از روایـات جعلـی از 
نیز به آن  -المالّس علیهم  – نقل شده است و ائمه -صلی الله علیه و آله -پیامبر اسالم

و  علـیهم الصـاله -انـد، بنـابراین بـر پیـروان راسـتین پیـامبر و امامـان  تصریح فرموده
واجب است در تمام مباحث دینی اعم از تفسیر قرآن و حدیث و فقه و تاریخ  -الّسالم

طبق محک و معیار مورد بحث رفتار نماینـد، یعنـی بایـد قـرآن نخسـتین و مهمتـرین 
ی الله علیه و صلّ (ا مسلمانان باشد. در نتیجه هر روایتی از نبی مّکرمم ت و محّک حّج 
کـه بـا آیـات قـرآن کـریم  را به شرطی بپـذیریم -المعلیهم الّس  – و امامان معّظم )آله

معارض نباشد، و هر سخن و رأی و نظر و تحلیل و تفسـیری را کـه از سـوی علمـاء و 
شـرطی قبـول کنـیم کـه بـا آیـات قـرآن  شود؛ به  نویسندگان اسالمی گفته و نوشته می

  منافات نداشته باشد.
بـودن از  ما مسلمانان واجب اسـت ایـن مشـعل هـدایت را بـرای در امـان آری بر

                                                            
ی هر روایتی که به امامان نسبت داده   اگر ما به این روش مبارک امام (ع) عمل کنیم یعنی درباره -١

روایت از کجای قرآن استفاده شده است و در صورت دریافت پاسخ صحیح شود بپرسیم این   می
توانیم در حد فهم و توان خود از شّر   (استناد به آیات قرآن) آن را قبول کنیم و اّال آن را نپذیریم، می

  اندیشی مبّلغین ناالیق و منحرف در امان بمانیم. گویی و کج  خرافه
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  و شهامت ایمانی بدست گیریم و آن را روشن نگاه داریم. گمراهی، با عشق و عالقه

آیات قـرآن چون ما غیر معصوم هستیم پس توانایی و لیاقت نداریم « اگر گفته شود
پاسخ ایـن اسـت ، »پیروی کنیم )ع(را بفهمیم، بنابراین باید از روایات منسوب به ائمه

  که:

در پیـروی از  )ع(و امامان )ص (اّدعای مزبور به خالف سخنان صریح پیامبر ،اّوالً 
باشد، یعنی از احادیـث قطعـی و متـواتری کـه ذکـر نمـودیم بـه خـوبی درک   قرآن می

معصومین باید توانایی فهمیدن آیات قرآن را داشته باشند و اّال چگونـه بـه شود غیر   می
  عمل کنند. )(عدستور و ارشاد امامان

قابـل فهـم اسـت  به عالوه اگر این ادعا درست باشد که قرآن برای غیر معصوم غیر
شد به هر طریقی کـه شـده تفسـیری از قـرآن را بـرای مسـلمانان   بر امامان واجب می

  دانیم چنین تفسیری در دسترس ما نیست.  در حالی که میبنویسند 

در کتابهای معتبر ما وجود دارد به طور کلـی  )ع(و امامان )ص(آنچه از پیامبر ،ثانیاً 
   .سخنانی جعلی به نام آن بزرگواران -٢ احادیث قطعی -١ دو دسته هستند،

ی پیامبر و   برای تشخیص احادیث و روایات جعلی از احادیث حقیقی طبق فرموده
را از  )المعلـیهم الّسـ (باید روایـات امامـاناّول امامان باید به قرآن عرضه شوند. پس 

روایاتی جعلی به نام آن بزرگواران تشخیص دهیم بعـدًا بـا عشـق و عالقـه از سـخنان 
    گهربار آنان پیروی نماییم.

یات جعلـی الزم به ذکر است کسانی که از نظر علمی قادر به تشخیص اخبار و روا
توانند از عالمان مخلصی که به پیـروی از قـرآن دعـوت   و مخالف با قرآن نیستند؛ می

   دارند پیروی نمایند.  کنند و از پذیرفتن اخبار و روایات ضّد قرآنی برحذر می  می
طلبیم توفیق شهامت ایمانی مردود شمردن روایات ضد قرآنی را   از خدای مّنان می

  دوستعلی  هادی                                       فرماید، آمین.ی ما عطا   به همه
  کارشناس ارشد معارف اسالمی


