مبانى تفسير

دكتر على غضنفرى
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

مقدمه
بى ترديد راه تدبر در قرآن ،بهره برى از دانش انديشمندانى است كه در گذشته تدبرى موشكافانه در قرآن داشتهاند ،اماا واون
همه مفسران راه و رسمى عليحده نپيمودهاند ،بررسى مبانى تفسيرى و شيوه ورود و خارو آناان در تفساير آيااا ،امارى ز
است ،امرى كه جايگاه مفسر و تفسير او را روشن مىسازد و نيز مخاطب را از جهت فهم قرآن ،در مسير ماورد عققاهاش قارار
مىدهد.
بنابراين همانطور كه هر علمى محتا به مقدمهاى است ،تا راه ورود به آن داناش را هماوار كناد ،تفساير قارآن نياز محتاا
پيشنيازى از سلسله علومى است كه اصطقحا از آنها تعبير به علو قرآن مىشود و يكى از اين علاو «مباانى تفسايرى» اسات
ويزى كه ما در اين مقوله در پى آن هستيم.
اميد كه اين جهد ناويز مورد توجه باريتعالى قرار گرفته و عنايت معصومين عليهمالسق خاصه اما عصر عجلللّه تعالى فى فرجه را در
پى داشته باشد ،انشاءاللّه تعالى.

على غضنفرى

2

تفسیر قرآن
قرآن به زبان عربى مبين نازل شدهاست.
وَإّنَهُ لَتَنْزِيلُ رَّبِ الْعَـلَمِینَ ّنَزَلَ بِهِ الرُوحُ الْأَمِینُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُبِینٍ.
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اين قرآن از سوى پروردگار جهانيان نازل شدهاست و روحا مين آن را بهزبان عربى برقلب تو نازل كردهاست تا از بيمدهندگان باشى.

قرآن كتاب وحى و داراى با ترين مفاهيم است .خداوند اين مفاهيم بلناد آسامانى را در ل ات محادود عرباى جااى داد و لاذا
بهواسطه وسعت معنى و ضيق لفظ ،فهم مراد الهى از لفظ عربى بهسادگى امكانپذير نمىباشد .در اينگوناه ماوارد ماىبايسات
ريشه هاى ل ت و اشتقاقاا آن و نيز استعمال آنها در موارد مختلف را بررسى نماود تاا تصاويرى نسابتا روشان از هماان واوه و
عبارا بهدست آيد ،عقوه اينكه خداوند به پيامبرش مىفرمايد:
وَمَا أَّنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتـبَ إّالَ لِتُبَیِنَ لَهُمُ الَذِى اخْتَلَفُوا فِیهِ وَ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤمِنُونَ.
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ما قرآن را برتو نازل نكرديم مگر بهخاطر اينكه اختقفاا آن را براى مرد آشكار سازى و مگر به جهت هدايت و رحمت مؤمنين.

اين اختقفاا ظاهرى كه آيه شريفه از آن سخن گفته ،در عصر نزول هم وجود داشت و پيامبر خدا صلىاهللعليهوآله بهمقتضااى هماين
آيه ،آنها را حل مىنمود ولى هرمقدار كه مسلمين از عصر بعثت فاصله مىگرفتند ،بهواسطه پيشرفت بشر در ساير علو و فناون
و نيز ورود برخى معارف از خار حوزه اسق  ،بر اختقفاا ظاهرى قرآن و اجمال آن افزوده مىشد و آنچه قبقً واضح بود مجمل
مىگشت و آنچه كه سابقا محكم شمرده مىشد متشابه وامىنمود.
برهمين اساس احتيا به تفسير قرآن و رفع و دفع مجمقا قرآن بيشتر و بيشتر مىگشت بهطورى كه امروزه تما انديشمندان
براين عقيدهاند كه هرتفسيرى از قرآن بهسرعت كهنه مىشود و تازگى قرآن محتا به تفاسير جديد و تازه از آن مىباشد.
از سوى ديگر قرآن معجزه جاويدان نبى مكر اسق حضرا محمّد صلىاهللعليهوآلهاست كه هرگاز در طاول تاارير طاراوا خاود را از
دست ندادهاست.
در اين كتاب آنچه كه بشر محتا به آن است و در شرايطى عادى به آن نخواهد رسيد ،مطرح شدهاست.
...وَ ّالَحَبَةٍ فِى ظُلُمـتِ الْأرْضِ وَ ّالَ رَطْبٍ وَ ّالَيَابِسٍ إِّالَ فِى كِتـبٍ مُبِینٍ.
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هيچ دانهاى در دل زمين مخفى نمىماند و هيچتر و خشكى نيست جز اينكه در كتاب مبين مستور است.

اما صادق

عليهالسق

نيز مىفرماياد :إن اللّه تبارك وتعالى اَّنْزل فى القرآن تبیانَ كلِ شىءٍ حتّى واللّه ما تـرك اللّـه شـیااً

يحتاج الیه العبادُ حتّى ّال يستطیع عبد يقول لو كان هذا اّنزل فى القرآن اّال و قد اّنزله اللّه فیه.
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خداوند متعال قرآن را تبيان همه ويز نازل فرموده تا آنجا كه به خدا سوگند ،ويزى را كه بندگان به آن محتاجند فروگذار نشدهاست تاا اينكاه بناده
نتواند بگويد اگر اين در قرآن نازل مىشد ...مگر اينكه همان را خداوند در قرآن نازل كردهاست.

برهمين اساس هرگز انسانها براى هدايت خود بىنياز از قرآن نخواهند بود.
حضرا امير

عليهالسق

مىفرمايد :واعلموا اّنه لیس على احدٍ بعد القرآن من فاقةٍ وّال ّالحد قبل القرآن من غنى.

بدانيد كه هيچكس از داشتن قرآن فقر و بيچارگى ندارد و براى كسى پيش از آن بىنيازى نيست.
 1ا شعراء  192 /تا .195
 2ا نحل .44 /
 3ا انعا .59 /
 4ا اصول كافى ،1 ،ص.59
 5ا نهج البقغه ،خطبه .174
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پس با توجه به آنچه گفتهشد ،اهميت هر علمى به موضوع و هدف آن بستگى دارد ،موضوع علم تفسير ،كق وحيانى مشتمل بر
تما نيازهاى انسان است؛ نيازهائى كه او عادتا به آن نخواهد رسيد و بلكه از آن هر لحظه دورتر ماىشاود .و هادف آن هادايت
بشريت تا قيامت مىباشد ،با توجه به اين دو نكته ،پرده بردارى از الفاظ موجود آياا ،براى كشف معانى گسترده آنها امرى ز
است ،ويزى كه تفسير قرآن عهده دار آن است.

بررسى لغوى تفسیر
تفسير از «فَسْر» يا «سَفْر» مشتق شدهاست ،اين دو واوه مقلوب هم هستند و هردو بهمعناى كشف اساتعمال شادهاناد باه ايان
ترتيب اَسْفَرَ الّصُبُحُ يعنى صبح نمايان شد .اَسْفَرَت المرئة عن وجهها؛ يعنى زن وهرهاش را نمايان كارد و فَسَـر الطبیـب؛
يعنى طبيب در بول مريض دقت كرد تا مرض او را دريابد .برخى معتقدند فسر از سفر مشتق شده و سافر ونانچاه گفتايم باه
معناى كشف است.
فرق اين دو واوه در اين است كه مراد از سفر كشف ظاهرى است و فسر در كشف باطنى استعمال شدهاست .راغاب در مفارداا
گويد :الفسر ،اظهار المعنى المعقول.البته ذهبى اين وجه افتراق را نپذيرفته و مىگويد :تفسير هم در كشف ظاهرى استعمال
مىشود و هم در كشف معنوى ولى استعمال آن در كشف معنوى بيشتر است.
1
ابن فارس و ابن منظور هم فسر را به معناى بيان شىء گرفتهاند.
ابوالبقاء در بيان واوه تفسير مىگويد :هو العبارة عن الشىء بلفظ اسهل و ايسر من لفظ اّالصل.
تفسير يعنى بيان ديگرى از ويزى به لفظى آسانتر از لفظ اصلى.

ايشان خود مىافزايد :اّالشهر ان التفسیر هو ايضاح معنى اللفظ.
مشهورتر اين است كه تفسير بهمعناى روشن شدن معناى لفظ است.

و نيز مىگويد :التفسیر فى اّالصل هو الكشف واّالظهار وفى الشرع هو توضیح معنى اآلية وشـأّنها وقّصتـتها والسـبب
الذى ّنزلت فیه بلفظ يدل علیه دّاللة ظاهرة وهو علم من العلوم المدوتّنة.
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تفسير در اصل بهمعناى كشف و آشكار نمودن است و در شرع بهمعناى واضح شدن معناى آيه و شأن و داستان آن و نيز سببى كه موجاب نازول آياه
گرديدهاست ،بهلفظى كه برآن د لت ظاهرى داشته باشد و اين علمى از علو تدوين شده مىباشد.

پس تفسير در اصطقح مفسران ،علمىاست كه مفهو كق خدا در قرآن را بيان مىكند .قريب همين معنا از ذهبى 3و زرقانى 4و
نيز خوئى 5نقل شدهاست.
به هرحال معناى اصطقحى اين واوه كشفالقناع عن لفظ المشتبه يا كشف المراد عن لفظ المشكل مىباشد؛ يعنى پارده
بردارى از لفظى كه معانى مختلفى را مىتواند در بر گيرد.
پس در اصطقح خاص ،مراد از تفسير علمى است كه فهم كتاب خدا را آسان مىسازد و از مجمقا وحى پرده برمىدارد.
در قرآن كريم يكبار واوه تفسير استعمال شدهاست.
وَّالَ يَأْتُوّنَكَ بِمَثَلٍ إّالَ جِاْنَـكَ بِالْحَّقِ وَ أَحْسَنَ تَفْسِیرًا.
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هيچ مثلى براى تو نمىآورند مگر اينكه حق را با بهترين بيان براى تو بياوريم.

 1ا ر .ك .مفرداا راغب ،لسان العرب ،مقائيس الل ة و ساير كتب ل وى و نيز التفسير و المفسرون دكتر ذهبى.
 2ا ر .ك .المحيط.
 3ا التفسير و المفسرون ،1 ،ص.15
 4ا مناهلالعرفان ،1 ،ص.472
 5ا البيان ،1 ،ص.187
 4ا فرقان .33 /
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واوه تفسير در اخبار و احاديث بسيار بهكار رفتهاست .حضرا امير عليهالسق جابر را بهياد آورد و او را به علم و دانش توصيف نمود.
شخصى عرض كرد :جابر را توصيف بهعلم مىكنى درحالى كه تو خود در علم و دانش سرآمدى؟
حضرا فرمودند:
اّنّه كان يعرفه تفسیر قوله :إِنَ الَذِى فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْءَانَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ...
او تفسير اين آيه شريفه را مىدانست.»...

1

2

ورا كه معناى معاد در آيه واضح نبود ،برخى آن را به قيامت و دستهاى بهشفاعت و گروهى به بهشت و ...تفسير مىكردند.
ولى جابر ابن عبداللّه و نيز ابن عباس در نقلى از او ،آن را به مكه تفسير كرده بود و بنابراين معناى آيه اين اسات كاه :خداوناد،
پيامبرش را كه شوق رفتن به وطنش مكه را دارد به آن شهر مقدس برمىگرداند.
على اى حالٍ تفسير در اصطقح به علمى اطقق مىشود كه :با بهرهگيرى از پيشنيازهاى خاود معاانى مختلاف آياه را مطارح و
معناى قطعى آن را معين كند.

 1ا قصص .85 /
 2ا تفسير قرطبى ،13 ،ص.321

5

امكان تفسیر قرآن
1

2

3

شبههاى در جواز تفسير نيست وه اينكه قرآن كتاب هدايت بشريت ،كتاب مبين و تبيان كل شىء است.
واين زمانى محقق مىشود كه آياا آن قابل تفسير و تبيين باشد.
اگر اشكال شود كه اين كتاب به زبان عربى نازل شده و خود گوياى معارف خود است و محتا به تفسير نيست .خاواهيم گفات
كه اين كتاب هر وند به زبان عربى مبين 4نازل و براى فهم بشر آسان 5گشتهاست ،ولى محتواى بلند آن ماىطلباد كاه ماورد
تحقيق هر وه بيشتر قرار گرفته تا ورفاى آن آشكار شود و معارف برجستهاش هويدا گردد.
به عبارا ديگر ،قرآن كق خداوند متعال است ،كقمى عميق و مملو از رازهاى نهان كه جز راسخان در علام را راهاى باه آنهاا
نيست (اّنّا سَنُلْقِى عَلَیْكَ قَوّالً ثَقِیالً) ،4و از سوى ديگر كتاب قانون زندگى و هدايت بشريت تا روز قيامت محسوب مىشاود و
اين مىطلبد كسانى كه توان تبيين اين كق غير بشرى را دارند ،آن را تفسير و تبيين كنند ،پس تفسير قرآن نه تنها جايز بلكه
امرى ز شمرده مىشود.

 1ا بقره .185 /
 2ا مائده .15 /
 3ا نحل .89 /
 4ا نحل .103 /
 5ا قمر .17 /
 4ا مزمل .5 /
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حجیت ظواهر
آيا ظواهر قرآن يعنى آنچه عرف از آياا قرآنى مىفهمند ،معناى نفس ا مرى قرآن بوده و همان مقصود خداوند متعال اسات و
مىتواند مورد استناد قرار گيرد ،يا نه؟
ممكن است كسى سؤال كند كه آيا اساسا مىشود ظواهر كتاب حجت نباشد؟
در پاسر اين سؤال بايد گفت كه وه بسا متكلم عباراتى را بيان كند و ظاهر كقمش را اراده نكند و حتى خقف آن را اراده كرده
باشد و يا سخنى را براى جمعى مطرح كند و تنها همان دسته توان درك آن مطلب داشته باشند.
فايده اين بحث اين است كه اگر گفتيم ظواهر قرآن كريم حجت است ،آياا قرآن مىتوانند در مباحث مربوطه مورد استناد قرار
گيرند و بهرهگيرى از قرآن منحصر به تقوا و نگهدارى نخواهد بود.
در اين صورا شارع مقدس مىتواند بر اساس ظواهر كتاب و سنت بر عليه مكلّفى كه مطابق آنها عمل نكرده احتجاا نماياد و
نيز انسان هم قادر خواهد بود بر طبق همان ظواهر ،خود را معذور بشمارد.
پس هدف بحث از ظواهر ،شناخت مراد و مقصود خداوند از واوهها و عباراا قرآن است.
در مورد حجيت ظواهر كتاب دو قول عمده وجود دارد 1.بر طبق يك قول از اين دو ،كه به اخباريين 2منسوب است ،ظواهر كتاب
حجت نيست .آنان بر اين ادعاى خود به د ئلى استناد جستهاند كه خواهد آمد .اما قول مشاهور علمااء ،حجيات ظاواهر كتااب
مقدس مىباشد.
د ئلى كه مىتوان بر حجيت ظواهر قرآن اقامه كرد عبارتند از:
 -1قرآن مجيد كتاب هدايت عمو مرد است ،ونانكه خدايتعالى مىفرمايد:شَهْرُ رِمَضانَ الَذى اُّنْـزِلَ فیـهِ الْقُـرْآنُ هُـدًى
لِلنّاسِ ،3...از طرف ديگر قرآن مرد را به تدبّر در خويش فرا خوانده و مىفرمايد:كِتاّبٌ اَّنْزَلْناهُ اِلَیْكَ مُبارَكٌ لِیَدَبَرُوا آياتِـهِ وَ
لِیَتَذَكَرَ اُولُوااّاللْباّبِ ،4اَفَق يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ اَ ْ عَلى قُلُوبٍ اَقْفالُها.5
از سوى ديگر خداوند مىگويد :قرآن را براى درس گرفتن آسان گردانيديم،

 1ا البته برخى وون مرحو ميرزاى قمى در كتاب وزين «قوانين ا صول» ظاهر لفظ را تنها نسبت به كسانى كه مورد خطاب متكلم بودهاند ،حجت مىداند.
 2ا اخباريين گروهى از علماء شيعه بودند كه تنها به اخبار و احاديث توجه داشتند و براى عقل در فقه ارزشى قائل نيستند و قرآن كريم را بواسطه عموميت آياا آن
و نيز به علل ديگر بدون توجه به رواياا قابل استناد نمى دانستند ،اين شيوه تفكر با تقشها و كوششهاى انديشمندان و محقان ديگر دواماى نيااورد و در انازوا قارار
گرفت.
 3ا بقره .185 /
 4ا ص .29 /
 5ا محمد صلىاهللعليهوآله.24 /
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وَ لَقَدْ يَسَرّْنَا الْقُرْآنَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِرٍ ،1طبعا اگر كق وحيانى براى مرد قايل فهم نباشد ،نه موجب هدايت ميشود و ناه
قابل تدبر و نه آسان شدن آن فائدهاى دارد.
 -2قرآن كريم ،بارها ادعاى تحدّى كرده و مخاطبان را به مبارزه طلبيده كه اگر مىتوانند مثل آن را بياورند ،مثقً فرماوده:وَ اِنْ
كُنْتُمْ فى رَيْبٍ مِمَا ّنَزَلْنا عَلى عَبْدِّنا فَاْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ،2...و مبارزهطلبى زمانى معنى دارد كه قرآن كريم قابل فهم باراى
مرد باشد وا تحدى معنى ندارد.
 -3پيامبر صلىاهللعليهوآله قرآن كريم را به عنوان يك مرجع معرفى نموده و در حديث متواتر ثقلين ،تمسك به قرآن و عترا را توصيه
كرده و مىدانيم تمسك به قرآن كريم وقتى معنى پيدا مىكند كه ظواهر آن حجت باشد و اگر گفته شود :ظااهر آيااا حجات
نيست ،و ما فقط وقتى مىتوانيم به آياتى از قرآن كريم تمسك كنيم كه عترا آن را معنى كند ،گوئيم:اين تمساك باه عتارا
است نه تمسك به قرآن ،از سوى ديگر با سلب حجيت از ظواهر قرآن كريم ،اعتبار و حجيات سانت نياز از باين ماىرود ،زيارا
حجيت قول معصو عليهمالسق به حجيت قرآن بر مىگردد و سنت تفسير كتاب محسوب مىشود.
 -4ائمه عليهمالساق قرآن كريم را معيار تشخيص صحت و سقم رواياا قرار داده و فرمودهاند :هر وقت سخنى را از جانب ما شنيديد
آن را به قرآن عرضه كنيد ،اگر با آن مطابق و موافق بود اخذ كنيد و ا آن را طرد نمائيد.3
اين ارجاع مىرساند كه ظاهر آياا قرآن كريم براى مرد قابل فهم و حجت است.
 -5ائمه عليهمالساق بارها به ظاهر كتاب استناد كردهاند و هنگامى كه از حكمى مورد سؤال قرار مىگرفتناد باه آيااا آن استشاهاد
مىكردند ،مثق زراره از اما باقر عليهالساق پرسيد :ورا بايد قسمتى از سر را مسح كنيم نه تما آن را؟ اماا

علياهالساق

فرماود:لمكـان

الباء4،يعنى حرف باء در و امسحوا بروسكم 5مىفهماند كه بايد قسمتى از سر را مسح كرد نه تما آن را.
در نهايت ز به ذكر است كه نمىتوان كسى را از عمل نمودن به ظواهر الفاظ بازداشت زيرا سيره و روش عرف و عقق در همه
جا و هر زمان ،عمل به ظاهر است و در ظهور قرآن كريم نيز بايد از همان روش عرفى و عقلى پيروى نموده مگر در موردى كاه
دليل قطعى و گواه روشنى ،ما را از ظاهر سخن منصرف سازد.
البته قائلين به عد حجيت ظواهر به د ئلى استناد كردهاند كه بعضا غير قابل طرح و همگى مخدوش مىباشند ،برخاى از ايان
د ئل عبارتنداز:
 -1مخاطب قرآن كريم فقط ائمه عليهمالسق هستند و تنها آنان قرآن كريم را مىفهمند و ديگران بايد به آنان رجوع نمايند ،همآنان
به اين روايت هم استناد جسته و تفسير قرآن را خاص ائمه طاهرين

عليهمالسق

مىدانند :اّنما يعرف القرآن من خوطب به.

4

شعيب بن انس نقل كردهاست كه اما صادق عليهالسق به ابوحنيفه فرمودند :آيا تو فقيه اهل عراقى؟ گفت :آرى ،فرمودند :كتاب خدا
را آن ونان كه شايسته است مىشناسى و ناسر و منسوخ آن را مىدانى؟ واى به حالت ابوحنيفه دانش بزرگى را ادعاا نماودى،
دانشى كه خداوند آن را قرار نداده مگر در نزد افراد خاصى و كسانى كه قرآن بر آنان نازل شدهاست و آناان گروهاى از خانادان
پيامبر صلىاهللعليهوآلهاند و ...و تو يك حرف از قرآن را نمىفهمى.7
شبيه همين گفتگو را زيد شحا نيز نقل كردهاست.8
 1ا قمر 17 /و .22
 2ا بقره .23 /
 3ا ر .ك .وسائل الشيعه ،27 ،ص.12
 4ا اصول كافى ،3 ،ص.30
 5ا مائده .4 /
 4ا روضه كافى ،8 ،ص.311
 7ا ر.ك .وسائل الشيعه ،27 ،ص.47
 8ا وسائل الشيعه ،27 ،ص.185
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در پاسر اين شبهه مىتوان گفت كه مراد از دانش قرآن در اين رواياا ،فهم ظاهر نيست بلكاه ماراد تفساير و تأويال ،ظااهر و
باطن ،ناسر و منسوخ قرآن و ...است والبته همه اين دانشها نزد كسى نيست مگر ائمه طاهرين.
 -2رواياتى داريم كه ما را از تفسير به رأى نهى فرمودهاست ،و فهم ما از قرآن ،تفسير به رأى مىباشد ،به عبارا ديگر أخذ ظاهر
لفظ ،كه مفسر انجا مىدهد ،همان تفسير به رأى است.
در پاسر اين شبهه نيز مىتوان گفت كه استفاده از ظاهر قرآن تفسير نيست ،تفسير يعنى پردهبردارى و فهم ظاهر پردهباردارى
نيست ،همان طور كه ترجمه قرآن كه جز براى فهم ظاهر لفظ نيست ،تفسير شمرده نمىشود.
 -3قرآن كريم معناى بلندى دارد ،عجائب قرآن هيچ موقع تما نماىشاود و تكارارش موجاب كهنگاى و ياا نااراحتى ساامعه
1
نمىگردد و هر قدر آن را بخوانند يا بشنوند كهنه نمىشود ،بلكه باز روح پرورتر بوده و شيرينيش دلپذيرتر مىگردد.
پاسر اين شبهه اين است كه ادعاى ما اين نبود كه همه انسانها هر وه را كه در اين كتاب مقدس است ،ماىفهمناد و بلناداى
معانى آن را درك مىكنند .بى ترديد فهم وحى پيشنيازهائى دارد كه هر متدبرى بى نياز از آنها نيست.
به بيان ديگر اينكه قران كريم معانى بس عميق و ورف دارد ،نه تنها موجب عد تمسك نمىشود بلكاه انگيازهاى قاوى ايجااد
مىكند كه هر كس به فراخور توان خود قطرهاى از اين اقيانوس بيكران را بچشد و به همان اندازه از ايان مبادأ فايض سايراب
گردد.
 -4ما يقين داريم ظاهر بعضى آياا مراد نيست ،وون بعضى از آياا ،تخصيص خورده و برخى مقيد و يا نسر شدهاند ،بخشى از
آياا نيز از آياا متشابه محسوب مىشوند كه ذاتا متشابه مىباشند و برخى نيز به سبب شبهاا ايجاد شده عرضا متشابه شاده
اند .پس علم اجمالى داريم به اين كه ظاهر بعضى از آياا مراد نيست ،اينك از كجا بدانيم آيه مورد اساتناد ماا ،يكاى از آيااتى
نباشد كه ظاهرش مراد نيست؟ با توجه به همين نكته ،همه ظواهر كتاب مجمل مىشوند و از حجيت ساقط مىگردند.
در پاسر اين شبهه بايد بگوئيم كه علم اجمالى هنگامى منجز است كه به علم تفصيلى منحل نشود .ولى در اينجا علم اجمالى ما
بعد از فحص منحل شدهاست و تبديل به شك بدوى و علم تفصيلى گشته است .عقوه اينكه در رواياا نيز همين اشكال مطرح
است ،ورا كه رواياا نيز عا و خاص ،مطلق و مقيد و ...دارند ،بديهى است كه به خاطر همين انحقل علم اجمالى ،كسى نگفته
2
كه در شبهاا وجوبيه بايد احتياط كرد زيرا اين علم اجمالى بعد از انحقل ،ديگر تأثيرى ندارد.
عقوه اينكه بسيارى از آياتى كه اكنون مفسران مهر متشابه بر وهره آنها زدهاند ،متشابه نبودهاند .اين آياا بواسطه روا مكاتيب
مختلف در حوزه معارف اسقمى رنگ متشابه به خود گرفتهاند و اساسا متشابه نيستند.
مضافا اينكه تمييز اين آياا از محكماا ونان سخت نيست كه مستدّل پنداشتهاست .گذشته از آنچاه كاه گفتاه شاد ،وجاود
متشابهاا نه تنها مانع تمسك به آياا قرآن نيست بلكه انگيزه توجه مضاعف به محكماا مىشود.
 -5ترديدى در وجود آياا متشابه در قرآن نيست و قرآن به آن تصريح نموده و ما را از تبعيت از آياا متشابه منع كردهاسات،3
از سوى ديگر نمىدانيم وه آيهاى محكم و كدا آيه متشابه است و به هر آيهاى كه تمساك كنايم احتماال متشاابه باودن آن
هست و لذا به ظواهر هيچكدا از آياا نمىتوان استناد كرد.
آنچه در پاسر اين شبهه مىتوان گفت اين است كه شكى نيست كه تمسك به آياا متشابه يعنى آياتى كه معناى آنهاا روشان
نبوده و مراد و مقصود آنها دانسته نمىشود ،بدون تدبر جايز نيست ولى اين به معناى توقف و عد تدبر براى فهم حقيقت آنهاا
نمىشود.
به عبارا ديگر ،قرآن كريم آياا را به دو بخش محكم و متشابه تقسيم مىكند و تنها تمسك به متشابهاا را از ساوى كساانى
 1ا ر .ك .نهجالبقغه ،خ.18
 2ا ر .ك .البيان ،ص271؛ كفاية ا صول ،2 ،ص.58
 3ا آل عمران .7 /
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كه قلوبشان سليم نيست ،مذمو مىشمارد .بنابر اين بهرهگيرى از آياا محكم قرآن كاريم باراى هماه و نياز متشاابهاا باراى
انديشمندان علو اسقمى مذمو نشدهاست.
برخى نيز براى اثباا عد حجيت ظواهر قرآن به اين برهان استد ل كردهاند كه :قرآن به شيوههاى مختلف قرائت شدهاسات و
ترديدى نيست كه تنها يك قرائت ،قرائت صحيح مىباشد و بقيه قرائتها ،قرائت غير صحيح است و اساسا قرآن نيسات .بناابراين
وون علم اجمالى به وجود قرائت غيرصحيح داريم ،و تشخيص آن هم امكانپذير نيست ،ظاهر هماه قرائتهاا از حجيات سااقط
مىشوند.
اين استد ل صحيح است و قابل خدشه نيست ولى تنها موارد معدودى را شامل مىشود كه اختقف قرائت آنها ،موجب اختقف
در ظاهر شود ،همانند آيه شريفه:
وَ يَسْاَلُوّنَكَ عَنِ الَمحیضِ قُلْ هُوَ اَذىً فَاعْتَزِلُوا النِساءَ فِى الَمحیضِ وَ ّال تَقرَبُوهُنَ حَتّى يَطْهُرْنَ فَاِذا تَطَهَرْنَ فَاْتُوهُنَ مِنْ
حَیْثُ اَمَرَكُمُ اللّه اِنَ اللّه يُحِبُ التَوتابینَ و يُحِبُ المتَطَهِرينَ.

1

درباره حيض از تو مى پرسند ،بگو رنجى است و در قاعدگى از زنان كناره بگيريد و تا پاك نشدهاند به آنها نزديك نشويد ،وون پاك شادند آنساان كاه
خداوند به شما فرمان دادهاست با آنان بياميزيد ،خداوند توبه كنندگان و پاكيزگان را دوست دارد.

كه اختقف در قرائت «يطهرن» موجب اختقف در ظاهر شدهاست .ولى اگر اين اختقف باعث اختقف در ظاهر نشود ،تمسك به
ظاهر مانعى ندارد.

 1ا بقره .222 /
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حجیت قول لغوى
فهم معانى اصيل واوههاى قرآنى از اساسىترين ابزارهاى مفسر محسوب مىشود به طورىكه نخستين اقدا مفسر اين است كاه
واوههاى آياا را مورد بررسى نظرى قرار دهد و معناى ل وى آنهارا كشف كند.
ورا كه او بايد ميزان تحمل واوه را در نظر گيرد ،تا بارى بيش از توان لفظ بر دوش آن نگذارد.
بنابراين مفسر قبل از تفسير بايستى مفهو واوههاى قرآنى را درك كند .بهترين و سادهترين راه فهم معانى واوهها توجه به كتب
ل ت است وه اينكه راههاى صحيحترى وون بررسى اشعار متون عربى ،عصر نزول كارى بس دشوار و پيچيده است و واه بساا
تكرار كارهاى انجا گرفته شده توسط اهل ل ت باشد.
كسانى كه براى ترويج زبان خود و يا نقل مفاهيم الفاظ مورد استعمالشان به آيندگان ،كار بررسى واوهها را عهده دار بودهاند و با
تفحص در موارد استعمال هر واوه و تفحصهاى ز معنا يا معانى مختلفى را براى آن يافته و به ثبت رسانيدهاند .اين عده را اهل
ل ت و ل وى مىناميم.
اما آيا آراء و نظرياا اين دسته حجت است و آيا رجوع مفسر به آنان برهانى است؟
پس در نگاه نخست بايد براى پذيرش اين راه آسان حجيت قول اهل ل ت اثباا گردد.
قول اهل ل ت مطابق رأى عقق و انديشمندان ،حجت مىباشد و دليل آنان عققئى بودن رجوع به اهل ل ت است .بى ترديد وقتى
معناى واوهاى نامعين باشد ،عققء براى فهم آن واوه دست و پا مىزنند و از كسانى كه باا آن واوه آشانائى دارناد ،معنااى آن را
مىپرسند ،اين عمل از آنها نه تنها عققئى است ،بلكه عققء ديگر هم آن را مورد نكوهش قرار نمىدهناد ،هماين مقادار يعناى
عققنى بودن عمل آنان ،حجيت تمسك به قول ل وى را به اثباا مىرساند.
به عبارا ديگر رجوع جاهل به عالم از باب فَاسْاَلُوا اَهْلَ الذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ ّال تَعْلَمُونَ1امرى عققئى تصور مىشود .وه اينكه عالم
از طريق حس عالم شده باشد مانند قول ثقه كه حجيت آن در بحث خبر واحد گذشت و وه عالم از طريق حدس و اجتهاد كاه
البته بايد ونين عالمى خبره و متخصص باشد.
پس همانطور كه حجت قول ثقه عققئى است ،عقق قول خبره را نيز حجت مىدانند.
برخى از انديشمندان شرط پذيرش خبر خبره را اطمينان به كق او ذكر كردهاند و عدهاى نيز احراز شارائط شاهادا را مطارح
كردهاند و گفتهاند كه قول ل وى در صورتى حجت است كه ل وى عادل بوده و تعداد آنها به حد بينه شرعى برسد يعنى كمتر از
دو نفر نباشد.
پذيرش اين دو شرط دشوار است ،ورا كه وقتى حجيت خبر خبره بر مبناى قول عققء اثباا شده اين دو شرط نيز در صاورتى
قابل پذيرش هستند كه مبناى عققئى داشته باشند ،در حاليكه عققء خبر خبره را بدون توجه به حصاول اطميناان و ياا عاد
تحصيل اطمينان حجت مىدانند و به آن تمسك مىكنند ،همينطور شهادا عدلين نيز يك اعتباار شارعى در محااكم قضاائى
است و نه عقلى .ورا كه عققء خبر حتى يك خبره را نافذ مىشمارند.
البته توجه به اين مهم ز است كه قول ل وى بايد اطمينان آور باشد ،پس اگر ديدگاه او در مورد واوهاى باا سااير ل اويين در
تضاد باشد و او براى اثباا ديدگاه خود شواهد كافى اقامه ننمايد ،سخن او حجيت ندارد و رجوع به وى صحيح نمىباشد.
عقوه اينكه وون در بيّنه شرعى در شهاداا به راى حداقل دو نفر عادل خبره نياز هست ،قول ل وى عادل نيز در صورتى حجت
-1نحل ،/43انبياء.7/
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ميباشد كه حداقل با قول ل وى عادل ديگر هماهنگ باشد .بر همين اساس در تبيين هر واوهاى حاداقل باياد نظرياه دو نفار از
ل ويين كه به كذب شهره نباشند مورد استناد قرار گيرند.

12

تأويل
اَوْل بهمعناى رجوع است ،آل اليه يعنى بهسوى او بازگشت .اين واوه در جائى استعمال مىشود كه ويزى بهحقيقت خود كاه از
همان سروشمه مىگيرد باز گردد .پس تأويل بهمعناى بازگرداندن است.
1
اين واوه بارها در قرآن استعمال شدهاست.
...وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِّالَ اللَهُ وَالرَاسِخُونَ فِى ا لْعِلْمِيَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ كُلٌ مِنْ عِنْدِ رَبِنَا....

2

هَلْ يَنْظُرُونَ إّالَتَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَذِينَ ّنَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِنَا بِالْحَّقِ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَآءَ...
...وَ قَالَ يَا أبَتِ هَـذَا تَأْوِيلُ رُءْيَـىَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِى حَقًا...

3

4

در تما اين موارد تأويل به معناى عاقبت امر و تحقق واقعيتهائى درآينده ،تعبير خواب ،باطن و حقيقت امر يا كق آمدهاسات و
در همه آنها از معناى ل وى فاصله گرفته نشده و همگى در معناى برگرداندن شريك هستند .واقعيت هرامرى ،حقيقتى است كه
آن امر به آن برمىگردد و مراد از باطن امور نيز ويزى غير از اين نيست ،تعبير خواب نيز حاق و واقع خواب است كه بهصاورا
آن خواب ممثل شدهاست.
مفسرين گذشته به طورى كه در كتب تفسيرى آنان هويداست دو واوه تفسير و تأويل را مترادف مىدانستند و گاهى يكى را به
جاى ديگرى استعمال مىكردند .اما بعدا اين دو از هم جدا شدند و واوه تأويل زمانى به كار مىرفت كه معنائى از معانى متعادد
يك كلمه يا عبارا به خاطر وجود قرائن و شواهد ترجيح داده شود.
البته معانى ديگرى براى تأويل گفتهاند كه عبارتند از :بيان معناى ثانويه ،مقصود نهائى ،باطن و حاق هر ويزى و...
5
سيوطى در اتقان مىگويد تأويل عبارا است از بيان مقاصد ثانويه آيه باستناد دليل غير لفظى
ابن رشد در كتاب «فصل المقال» مىنويسد :معنى تأويل اين است كه بايد مدلول الفاظ شرع را از معاانى حقيقاى عادول داد و
4
متوجه معانى مجازى آن كرد.
نهايت اينكه ،تأويل آيه حقيقت آيه است و ارتباط آن با الفاظ آيه ،همانند ارتباط مَثَل به مفهو آن است .به بيان ديگر هر مَثَلى
داراى الفاظى خاص است و اين الفاظ ،مفهومى دارند كه مَثَل براى تفهيم همان معناا سااخته شادهاسات ،و در واقاع آن معناا
حقيقت مَثَل محسوب مىشود .تأويل آيه نيز حاق و حقيقت آيه است كه آيه براى فهم همان معنا نازل شدهاست هر وند اكنون
به ناوار در قالب الفاظى ريخته شدهاست كه به ظاهر آن معنا را افاده نمىكنند.

آيا قرآن به تأويل محتاج است؟
قر آن حاوى مفاهيمى بلند و عميق است كه در الفاظى ضيق جمع شدهاند ،اين مفاهيم كه از آنها به بطنهااى تاو در تاو قارآن
تعبير مىشود ،تا هفت بطن گفته شده است 7.درك اين بطون كه همان مراد واقعى خداوند از بيان كلمااا ماىباشاد ،همانناد
 1ا اين واوه  14بار در آياا مختلف قرآن ذكر شدهاست كه عبارتند از آل عمران  ، 7 /نساء  ، 59 /اعاراف  ، 53 /ياونس  ، 39 /يوساف  4 /و  34و  37و  44و  45و
 100و  ، 101اسراء  ، 35 /كهف  78 /و . 82
 2ا آل عمران .7 /
 3ا اعراف .53 /
 4ا يوسف .100 /
 5ا ا تقان ،4 ،ص.192
 4ا فصل المقال ،ترجمه سجادى ،ص .41
 7ا عوالى اللئالى ،4 ،ص.107
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ظاهر قرآن هدايتگر انسان است و لذا ز است ،آدمى بههمان صورا كه معناى ظاهرى قرآن را پى مىگيرد ،در كشف مبانى
واقعى و بهدست آوردن تأويل آن هم بكوشد.
فضيل بن يسار مىگويد :از اما باقر

عليهالسق

پرسيد  :در مورد فرمايش رسولخدا صلىاهللعليهوآلاهسؤال كرد كه فرمودند :ما فِى الْقرْآنِ

اّالّ وَ لَها ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ.
در قرآن ويزى نيست مگر اينكه ظاهرى و باطنى دارد.

حضرا پاسر دادند :ظَهْرُهُ تَنْزيلُهُ وَ بَطْنُهُ تأويلُهُ ،مِنْهُ ،ما مَضى وَ مِنْهُ مالَمْ يَكُنْ يَجْرِى كَمَا يَجْرِى الشَمْسُ وَالْقَمْرُ.

1

ظاهرش تنزيل آن و باطنش تأويل آن مىباشد ،از قرآن مطالبى است كه قبقً واقع شدهاست و نكاتى است كه هنوز محقاق نشادهاسات ،قارآن واون
خورشيد و ماه جريان دارد.

البته اين حقايق ونان مخفى نيست كه هرگز عيان نشود ،بلكه الفاظ بهصورتى بيان شدهاست كه اهل تحقيق را وادار مىكند تا
در پى آن حقايق شوند و آنها را كشف كنند.
بسيارى از آنچه در رواياا تفسيرى وارد شدهاست ،وون تطبيق آيهاى براما معصو عليهالسق يا شيعيان آنان و تطبيق آيهاى ديگر
بردشمنان و معاندان معصومين عليهمالسق  ،مطابق د لت لفظى نيست بلكه تأويل و حقيقت آياا مىباشد.
خقصه اينكه با توجه به اين مقدماا ،مىتوان گفت كه تأويل قرآن بهمعناى د لت مطابقى و تضمنى لفظ نيسات بلكاه تأويال
آيه ،حقيقت عينى و مقصود نهايى و باطن آيه است .بهطورى كه الفاظ تنها ظواهر آن حقيقت محسوب مىشوند ،لاذا تأويال را
بهمعناى روح كق مىتوان معنا كرد كه د لت لفظى آيه از آن حكايت مىكند.
براى تقريب مفهو تأويل به ذهن مىتوان بهمعانى و حقيقت امثال و حكم اشاره كرد.
هرمَثَلى معنايى لفظى دارد و روحى كه اساسا مثل را براى بيان آن روح گفتهاند ،رؤياها نيز مىتوانند مفهو تأويال را باه ذهان
نزديك سازند ،تعبير خواب حقيقت خواب است كه بهصورا ديگرى جلوهگر شدهاست مثقً قحطى بهشاكل گااو غار و سانبل
خشك و نيز آبادانى بهشكل گاو واق و سنبل سبز خود را نمايان مىسازند ،سجده يقعوب و همسر و فرزندان او در مقابل يوسف
2
به شكل سجده خورشيد ،ماه و ستارگان آشكار مىشود و...
اين حقايق عينى كه به شكل ديگرى وارد ذهن آدمى مىگردد ،تعبير و تأويل آن خوابها مىباشند.

تأويل خاص متشابهات ّنیست
در سوره آل عمران آمدهاست:
هُوَ الَذِى أّنْزَلَ عَلَیْكَ ا لْكِتَـاّبَ مِنْهُ ءَايَـتٌ مُحْكَمـاتٌ هُنَ أُمُ ا لْكِتَـاّبِ وأُخَرُ مُتَشَـبِهَاتٌ فَأَمـَا الَذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
فَیَتَبِعُونَ مَاتَشَـابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ ا لْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِى وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِّالَ اللَهُ وَالرَا سِخُونَ فِى ا لْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِى
كُلٌ مِنْ عِنْدِ رَبِنَا وَمَايَذَكَرُ إِّالَ أُولُوا الْألْبَـاّبِ.

3

ممكن است كسى از آيه فوق ونين استنباط كند كه تأويل خاص آياا متشابه است ورا كه محكماا محتا به تأويل نيستند،
اين برداشت كه مستلز رجوع ضمير ابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله به آياا متشابه است ،قابل قبول نيست ورا كه در اخبار و
احاديث براى آياتى كه محكم بهنظر مىرسند نيز تأويل ذكر شدهاست و نيز برخى رواياا ضمير تأويله در آيه آل عمران را باه
كل قرآن ارجاع دادهاند.

 1ا تفسير عياشى ،1 ،ص11؛ بحارا نوار ،89 ،ص.97
 2ا ر.ك :سوره يوسف و تفسير آياا مربوطه.
 3ا آل عمران .7 /
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اما باقر

عليهالسق

مىفرمايند :وما يعلم تأويله ،اى تأويل القرآن كله.

1

رواياتى نيز به صراحت تما قرآن را داراى تأويل شمردهاند.
رسول خدا صلىاهللعليهوآله مىفرمايند:
ما فى القرآن اّال و لها ظهر و بطن.

2

نيست در قرآن مگر اينكه ظاهرى و باطنى دارد.

عالم به تأويل كیست؟
آيا تأويل كتاب خدا ،خاص اوست يا كسان ديگرى نيز توان ورود در اين مقوله حساس را دارند؟
برخى عقيده دارند كه تأويل خاص خداوند است ،آنچه باعث شدهاست كه آنان علم به تأويل را منحصر به خداوند بدانناد و «و»
در والراسخون را واو استينافيه و نه عاطفه بشمارند ،تأويقا باطله برخى براى براى رسيدن به مقاصد سوء  ،باا بهارهگيارى از
قرآن است.
طبعا آنچه ما در پى اثباا آن بوديم امكان تأويل همه قرآن است و بديهى است كه اين بهمعنااى جاواز تأويال قارآن از ساوى
هركسى نيست ،بلكه تأويل قرآن نيز وون تفسير آن ،استانداردهايى خاص خود دارد و هرتأويلى حداقل نباياد از اصاول مسالم
برگرفته از قرآن كريم يا احاديث صحيحه پا فراتر گذارد و يا جانب تفريط پيشه كند.
مهمتر ين دليل براى امكان تأويل قرآن اين است كه قرآن كتاب هدايت است و مىبايست قابل فهم براى مرد و حداقل خواص
آنها باشد و وجود آياتى كه جز خداوند بر تأويل آن احدى آگاه نباشد ،با اين مبنا سازگار نيست ،عقوه اينكه وجود آياا متشابه
غير قابل تأويل كه كسى را بهفهم آنها راهى نباشد موجب ابها مىگردد و ابها كق را از فصاحت و بقغت زمه ساقط مىكند.
اما باقر عليهالسق مىفرمايد:
من زعم أنَ كتاّب اللّه مبهمٌ فَقَد هلك و اهلك.

3

كسى كه خيال كند كتاب خدا مبهم است ،هقك شده و هقك كردهاست.

«و» نيز در آيه شريفه اگر استينافيه باشد باز حصر تأويل در خداوند اثباا نمىشود وون آيه شاريفه در پاى ايان موضاوع وارد
شدهاست كه كسانىكه در قلوبشان زيغ است قدرا تأويل ندارند و حصر «اّالّ اللّه» يعنى آنها قادر نيستند ،و اين دليل نمىشود
كه مرتبطين به وحى نيز قادر نباشند .به عبارا ديگر ،خداوند در مقا بيان ذكر نا كسانى كه قادر بر تأويل هستند نيسات تاا
گفته شود وون فقط اسم خود را به ميان آورده پس تأويل منحصر در خود اوست .بلكاه خاداى متعاال در مقاا بياان نااتوانى
كسانى از تأويل است كه قلبشان آلوده شدهاست .و بنابراين «ا اللّه» تنها تأويل را از «فى قلوبهم زيغ» نفى مىكند نه غير آنها.
مضافا برآنچه گذشت در رواياا عديدهاى به امكان تأويل از سوى خاندان وحى تصريح شدهاست.
اما باقر عليهالسق مىفرمايد:
إنّ رسولَ اللّه صلىاهللعليهوآله اَفْضَلُ الرّاسخينَ فى الْعِلْمِ قَدْ عَلِمَ جَميعَ ما أنْزَلَ اللّه عَلَيْهِ مِنَ التّنزيلِ والتَّأويلِ وَ ما كانَ اللّه لِيُنَزِّلُ عَلَيْهِ
شَيْئاً لَمْ يُعَلِّمْهُ تأويلَهُ وَ او صيائه مِنْ بَعْده يَعْلَمُونَهَ.

4

رسول خدا برترين راسخان در علم است او تنزيل و تأويل هرآنچه كه بروى نازل شده بود مىدانسته و خداوند ونين نبود كه آيهاى نازل كند و تأويال
آن را به حضرا تعليم ندهد .اوصياء آن حضرا بعد از وى نيز به آن تأويل آگاهند.

 1ا بحارا نوار ،89 ،ص92؛ تفسير عياشى ،1 ،ص.144
 2ا بحارا نوار ،89 ،ص.97
 3ا بحارا نوار ،89 ،ص.90
 4ا تفسير قمى ،1 ،ص.94
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رسول خدا صلىاهللعليهوآله در همين باره به حضرا امير
اَّنْتَ تُعَلِمُ النّاسَ تَأويلَ القرآنِ بِما ّال يَعْلَمُون.

عليهالسق

مىفرمايد:

1

اى على ،تو تأويل قرآن را به آنچه نمىدانند به مرد خواهى آموخت.

اين مهم يعنى عد اختصاص تأويل قرآن به خداوند ،نزد صحابه نيز امرى مسجّل بود و آنان كه زمان صدور قرآن نزدياكتارين
بودند ترديدى در آن نداشتند بهطورى كه ابن عباس مىگويد:
2
من از راسخان در علم هستم و تأويل آن را مىدانم.
ذكر اين نكته در پايان اين مقوله ز است كه همانطور كه بيان شد :تأويل هر آيه ،مراد و مقصود اساسى خداوند از آن كاق
مىباشد ،فهم اين مراد ميسر نيست جز از طريق كسانى كه با وحى مرتبط باشند و لذا براى كساانىكاه باه دور از ايان ارتبااط
بخواهند به تأويل دست يابند امرى غيرممكن بوده و آنچه بهدست مىآيد ذوق و سليقه فردى است كه تحميل آن ذائقاههاا بار
قرآن ،تفسير به رأى محسوب مىشود.

 1ا بحارا نوار ،23 ،ص.195
 2ا؟؟؟؟
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تاريخ تفسیر
تفسير قرآن از وه زمانى شروع شدهاست؛ آيا مسلمانان صدر اول هم محتا بهتفسير قرآن بودهاند و يا اين احتياا از زمانهااى
بعد حادث شدهاست؟
مىدانيم قرآن كتاب هدايت انسان است و اين مهم ،زمانى محقق مىشود كه مراد از آن معلو باشد .پس توجه به مفهو آيااا
قرآن ،امرى بديهى و بلكه ضرورى شمرده مىشود ،برهمين اساس پيامبر صلىاهللعليهوآله در عهد خود آيااا را باراى مسالمانان شارح
مىدادند و مراد آنها را واضح مىساختند و لذا اولين مفسّر قرآن را بايد او ناميد.
وقتى آيه ذيل نازل گشت:
الَذِينَ ءَامَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَاّنَهُم بِظُلْمٍ أولَـاِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ.

1

برخى كه آلوده نشدن خود را به ظلم بعيد مىشمردند ،به پيامبر خدا عرضه داشتند كداميك از ما به خود ظلم نكردهايم؟
حضرا در پاسر اضطرابشان فرمودند :مراد از ظلم در اين آيه ،شرك است و باراى تأيياد فرماايش خاود باه آياه ذيال اساتناد
فرمودند:
وَإِذْ قَالَ لُقْمانُ ّالِبْنِهِى وَ هُوَ يَعِظُهُ يابُنَىَ ّالَ تُشْرِكْ بِاللَهِ إِنَ الشِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ.
و البته رواياتى كه در تفسير قرآن كريم از پيامبر صلىاهللعليهوآله نقل شده بسيارند.

 1ا انعا . 82 /
 2ا لقمان . 13 /
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2

طبقات مفسران
اهميّت كتاب خدا نزد مسلمين و به دور ماندن آن از تحريف ،موجب ترويج علم تفسير قرآن و گسترش تفاسير آن شد .و در هر
عصرى اين حالت با پيدايش علو مختلف و پيشرفت آنها و نيز ورود آراء مكاتيب مختلف كقمى و ...سرعت بيشترى مىگرفات،
بطورى كه هركدا از انديشمندان اسقمى در هر دورهاى براى حفاظت از دين در مقابل هجمههاى بيگانگان و نيز وه بسا براى
تقويت رأى خود به آياا قرآن استناد مىجستند و بدين ترتيب زمان بهعنوان يكى از مهمترين عوامل در جهاتگيارى تفساير
قرآن شناخته شد.
از اين رو مفسرين دورانهاى بعد نياز جدى يافتند كه مفسران گذشته و زمانه تفسير آنها را بشناسند تا پى بهجهت تفسيرى آنها
ببرند و احيانا عامل عبور سريع آنها از برخى آياا يا تأكيد آنان بر آياا ديگر و همچنين متمايل ساختن آياا بهجهتى خاص را
بشناسند .بههمين خاطر دانشى بهنا «طبقاا مفسرين» كه اساس مبحث مبانى تفسيرى را تشكيل مىدهد بهعنوان پيش نياز
تفسير قرآن پديد آمد.
بر همين اساس ،مفسران قرآن را از نظر نزديكى زمانه آنها با زمان نزول قرآن به طبقاا مختلفى تقسيم مىكنند.
اولين كسىكه اقدا به بيان شرح حال مفسران گذشته نمود ،جقلالدين سيوطى در قرن دهم مىباشد وى  134تن از مفسران
را طبقهبندى كردهاست .اكنون نيز كتابهاى متعددى در اين زميناه و نياز در ماورد روش تفسايرى مفسارين و نقاد و بررساى
1
آثارشان نگاشته شدهاست.

طبقه اوتل (اصحاّب)
مطابق مفاد آيه شريفه:
وَ مَا أّنزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَـاّبَ إِّالَ لِتُبَیِّنَ لَهُمُ الَذِى اخْتَلَفُوا فِیهِ وَ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

2

پيامبراسق صلىاهللعليهوآله اولين مفسر قرآن كريم محسوب مىشود.
بعد از آن حضرا ،اما على بن ابيطالب عليهالساق معدن علم و حكمت بود .او به اعتاراف برجساتگان علماى هماه فارق اساقمى،
متشخصترين شخصيت علمى اسق محسوب مىشد.
پيامبر صلىاهللعليهوآله در مورد او فرمودهاست:
اّنا مدينة العلم و على بابها و من اراد الحكمة فلیأتها من بابها.

3

من شهر علم و على درگاه آن است ،پس هر كس در پى حكمت است از طريق او وارد شود.

و او خود را عارفترين انسانها به قرآن و علو مرتبط با آن مىدانستند و خطاب به مرد فرمودند:
ايُها النّاس سَلُوّنى قَبْلَ اَنْ تَفْقِدوّنى فَألّنا بِطُرُقِ السَماء اَعْلَمُ مِنِى بِطُرُقِ اّالَرْضِ.

4

اى مرد از من بپرسيد قبل از اينكه مرا نيابيد كه من به راههاى آسمانها نسبت به زمين آگاهتر هستم.

ابن مسعود از مفسران بزرگ در همان عصر ،فرمايش او را تأييد مىكرد و مىگفت:
اِنِ الْقُرْآنَ اُّنْزِلَ على سبعة احرف ما منها حرف اّال ولها ظهر وبطن وإنّ على بن ابیطالب عنده منه الظاهر والباطن.
قرآن برهفت حرف نازل شدهاست و نيست حرفى از آنها مگر اينكه ظاهر و باطنى دارد و على بن ابيطالب

عليهالسق

علم به ظاهر و باطن آن دارد.

 1ا طبقاا المفسرين نوشته محمدبن على داوودى ،متوفى 945تعداد  704تن از مفسران را ثبت نمودهاست و از كتاب سيوطى بسيار قوىتر است.
 2ا نحل . 44 /
 3ا كنزالعمال ،2 ،ص201؛ بحارا نوار ،28 ،ص.198
 4ا نهج البقغه ،خ.189
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1

اين روايت را بسيارى از برجستگان تسنن نقل كردهاند.
جقل الدين سيوطى مىگويد:
در بين اصحاب ،ده نفر به تفسير قرآن شهرا يافتند كه عبارتند از خلفا اربعه ،ابن مسعود ،ابن عباس ،ابىّ بان كعاب ،زياد بان
ثابت ،ابوموسى اشعرى ،عبداللّه بن زبير و در ميان خلفا اربعه بيشترين تفسير قرآن از على بن ابيطالب عليهالسق نقال شادهاسات و
2
رواياا تفسيرى سه خليفه ديگر بهواسطه كوتاه بودن عمرشان اندك است.
البته اين توجيه از سيوطى كه صاحب فكر و انديشه است و آثار بسيارى در زمينه قرآن و سنت نگاشته است ،بسيار بعيد و دور
از انتظار به نظر مىرسد.
زرقانى در مناهلالعرفان ،در بيان علت كم بودن رواياا تفسيرى خلفاء و كثرا رواياا تفسيرى حضرا امير عليهالساق ضمن بياان
نكتهاى كه سيوطى بدان اشاره داشتند مىافزايد:
3
به عقوه ،اما به برترى فكرى ،علم و دانش سرشار و اشراقاا قلبى ،از ديگران ممتاز بودهاست.
بعد از ايشان مىتوان به مفسران ديگرى از اصحاب اشاره كرد كه از جمله:
 1ـ عبداللّه ابن عباس بن عبدالمطلب
او هنگا ارتحال رسول خدا صلىاهللعليهوآلاهسيزدهساله بودهاست و با سن اندكش بهعلت مقزمت بسيار با پيامبر خدا و آگاهى از برخى
از اسرار نبوا جزء اصحاب شمرده شد .وى در كنار ابن مسعود و گاه قبل از او ،برجستهترين مفسّر قرآن محسوب مىشود.
پيامبر خدا صلىاهللعليهوآله به ابن عباس عنايت خاص مىداشتند .حضرا در روايتى او را فارس قرآن ناميده و فرمودهاند:
حذيفة بن الیمان من اصفیاء الرحمن وابّصركم بالحالل والحرام ،وعمار بن ياسر من السابقین و المقداد بن اّالسود من
المجتهدين ولكلّ شىء فارس و فارس القرآن عبداللّه بن عباس.

4

حذيفه از برگزيدگان خداى رحمان و بيناترين شما به حقل و حرا است ،عمار از سابقين و مقداد از كوشايان بوده و براى هرويزى قهرماانى اسات و
د ور در عرصه قرآن ،ابن عباس است.

و نيز حضرا او را ونين دعا كرده بودند:
اللّهم فقّهه فى الدتين وعلّمْهُ التأويل.

5

خدايا او را در دين فقيه گردان ،خدايا تأويل را به او بياموز.

حضرا على

عليهالسق

نيز مرد را به نظرياا تفسيرى او ارجاع مىداد او را تمجيد مىكرد و مىفرمود:

ابن عباس كاّنّما ينظر الى الغیب من سترٍ رقیّقٍ.

4

ابن عباس به غيب از پس پردهاى نازك نگاه مىكند.

وى در مورد نظرياا تفسيرى خويش مىگويد:
ما اخذت من تفسیر القرآن ،فعن على بن ابیطالب.
هر وه از تفسير قرآن فرا گرفتم ،از على ابن ابيطالب است.

منابع تفسيرى او بعد از آراء و نظرياا على

عليهالسق

همانطور كه خود به آن اذعان داشت ،عبارا بودند از:

 1ا ر.ك :التفسير و المفسرون ،1 ،ص.89
 2ا ا تقان ،2 ،ص.187
 3ا مناهل العرفان ، 1 ،ص . 483
 4ا سفينهالبحار ، 2 ،ص 150؛ بحار ا نوار ،22 ،ص.343
 5ا بحارا نوار ،44 ،ص.94
 4ا شرح نهج البقغه حديدى ،2 ،ص.49
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 1ـ اشعار عربى
ابن عباس براى درك مفهو واوههاى قرآن به اشعار عربى رجوع مىكرد ،بهنظر او شعر عربى ،عربى اصيل است و قرآن به زباان
عرب نازل شدهاست پس مىتواند مجمقا قرآن را تفسير كند.
وى مىگفت :اذا تعاجم شىء من القرآن فاّنظروا فى الشِعر ،فان الشِعر عربى.

1

اگر ويزى از قرآن مبهم مىنمود به شعر بنگريد كه شعر عربى است.

برهمين اساس ابن عباس را مىتوان مبتكر روش تفسير ل وى ناميد.
 2ـ استعماّالت عمومى الفاظ
ابن عباس در فهم ل اا قرآن به استعمال آن واوه در بين مرد و لسان عوا توجه داشت .او خاود ماىگوياد :مان معنااى واوه
«فاطر» در آيه فاطر السموات واّالرض را نمىدانستم ،تا اينكه دو مرد باديهنشين نزد من آمدند و درباره واهى با هم مشااجره
داشتند يكى از آنها گفت:
اَ ّنَا فَطَرْتُها من كندن واه را آغاز كرد .

2

دو منبع ديگر
برخى از جمله مستنداا تفسيرى ابن عباس را  ،اهل كتاب ذكر كردهاند.
گلدزيهر مستشرق در كتاب «المذاهب ا سقميه فى تفسير القرآن» آوردهاست كه :ابن عباس به شخصى بهنا «ابوالجلد غايقن
بن فروه ازدى» مراجعه كرده و او در مطالعه كتب يهود بهنا بودهاست.
وى از دختر ابن عباس بهنا «ميمونه» نقل كردهاست كه :پدر قرآن را در هفت و توراا را در شش روز ختم مىكرد و در علو
3
و معارف به «كعبا حبار» يهودى رجوع مىنمود.
طبيعى است با شناختى كه تارير از شخصيت ابن عباس نقل كردهاست ،اين ادعاها كامقً بىپايه محسوب مىشود ورا كاه؛ او ً:
او از منابع قوىترى در تفسير برخوردار بوده و نيازى به مراجعه به اهل كتاب نداشته است .ثانيا :او مرد را از مراجعه باه كتاب
گذشتگان پرهيز مىداد و به مراجعهكنندگان طعن مىزد.
ابن حجر عسققنى در فتحالبارى آوردهاست كه ابن عباس به مرد مىگفت:
يا معشر المسلمین ،تسألون اهل الكتاّب و كتابكم الذى اُّنزل على ّنبیته صلىاهللعليهوآلاهاحدث ا خبار باللّه نعرفه لم يشاب و قاد
حدثكم اللّه انّ اهل الكتاب بدّلوا كتاب اللّه وغيروا بايديهم...

4

اى مسلمانها از اهل كتاب مىپرسيد در حالىكه كتابى بر پيامبر خدا صلىاهللعليهوآله نازل شدهاست ،تازهترين گفتار خداست و خداوند به شما گفته است كه:
اهل كتاب ،كتاب خدا را ت يير دادند و از پيش خود نوشتند.

عدهاى نيز ابن عباس را بهعنوان ناقل برخى اسرائيلياا و احاديث جعلى معرفى نمودهاند.
عمده د ئل انتساب رواياا جعلى و اسرائيلى به ابن عباس ،كثرا رواياا نقل شده از او و نيز تهافت برخى از آنها ،با بعضى ديگر
و همچنين ب ض حكومت بنىاميه از خاندان بنىهاشم است.
دكتر ذهبى مىگويد :از ابن عباس رواياا تفسيرى بسيارى نقل شدهاست باهطاورى كاه هايچ آياهاى در قارآن نيسات كاه از
 1ا تفسير طبرى ،17 ،ص.143
 2ا بحارا نوار ،81 ،ص.349
 3ا ر.ك :المذاهب ا سقميه فى تفسير القرآن ،ص.84
 4ا فتح البارى ،5 ،ص . 185
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بنىعباس نظرى در مورد آن نيامده باشد.
1
كثرا اين رواياا كه اساسا قابل شمارش نيستند باعث شدهاست برخى در صحت استناد آنها ترديد كنند.
2
شافعى گفته است :از رواياا تفسيرى ابن عباس تنها صد حديث به اثباا رسيدهاست.
احمد امين نيز مىگويد :يكى از د يل ما بر جعل رواياا و نسبت دادن آن به ابنعباس ،احادياث متنااقض او در ياك موضاوع
3
است.
مثقً در مورد فرزندى كه حضرا ابراهيم او را به قربانگاه بردهاست ،دونقل مختلف از ابن عباس وارد شده كه مطابق يكى نا وى
4
اسحاق و مطابق ديگرى اسماعيل است.
البته همان طور كه گفته شد د ئل اساسى جعل رواياا و انتساب آنها به ابن عباس را مىتوان در سه مورد ذيل تلخيص نمود:
 1ا ابن عباس شأنى عظيم در تفسير داشت و سخن او در اين باب قابل اعتماد بود .همين امر موجب شد كاه جااعقن حاديث
بهخاطر موجه نشان دادن احاديث خود ،آن را به ابن عباس نسبت دهند.
احمد امين گويد:
جعل حديث و انتساب آن به على عليهالسق و ابن عباس روا بيشترى داشت زيرا
5
هردو از خاندان نبوّا بودند و حديث آنها براى مرد مورد وثوق بود.
 2ا عناد بنى اميه با خلفاى بنىعباس قابل انكار نيست ،بعد فرهنگى اين كينه قوى تر بود .وه اينكه بنىعباس قومى فرهنگى و
متمدن محسوب مىشدند ولى بنىاميه به شدا از اين فيض محرو بودند.
 3ا در زمان بنىعباس برخى براى نزديك شدن خود به حكومت عباسى احاديثى مىساختند و به ابن عباس كه نياى حاكماان
بود انتساب مىدادند تا به اين وسيله خود را به خلفاى عباسى معرفى نمايند.
با اين وصف اين مبنا نيز وون مبناى پيشين براى تفسير ابن عباس قابل پذيرش نيست.
ابن عباس در سال  48هجرى و در  81سالگى در مدينه از دنيا رفت و در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد.
 2ـ عبداللّه ابن مسعود
او با قدى كوتاه و جثهاى ضعيف ،شخصيتى پرمنزلت بين اصحاب رسول خدا صلىاهللعليهوآلهشمرده مىشد ،وى از مادافعان اهالبيات
عليهمالسق بعد از ارتحال حضرا بودند و از جمله معدود افرادى است كه برپيكر حضرا زهرا عليهاالساق نماز گذارد و نيز هم او برپيكار
ابوذر كه بهوسيله عثمان به ربذه تبعيد شده بود ،علىرغم نهى خليفه نماز گذارد.
پيامبر در وصف وى فرمودهاست:
من احبَ ان يسمع القرآن غضّاً فلیسمعه من ابن امت عبد يعنى ابن مسعود.

4

كسى كه دوست دارد قرآن را تازه بشنود ،آن را از ابن مسعود بشنود.

و نيز حضرا فرمودند:
خذوا القرآن من اربعةٍ ،من ابن ام عبد عبداللّه ،و معاذ بن جبل و ابى بن كعب و سالم مولى حذيفة.
 1ا تفسير الميزان ،1 ،ص . 77
 2ا ر .ك .ا تقان ،2 ،ص.189
 3ا فجرا سق  ،ص . 202
 4ا تفسير طبرى ،23 ،ص  51و . 53
 5ا فجرا سق  ،ص .202
 4ا بحارا نوار ،31 ،ص213؛ سفينه ،2 ،ص 137؛ كنزالعمال ،خ . 3077
 7ا بحارا نوار ،31 ،ص.213
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7

قرآن را از وهار كس بگير ،از ابن مسعود و معاذ و ابى و سالم.

ابن مسعود در سال  32و در سن  40سالگى از دنيا رفت ،مطابق وصيتش شبانه دفن گرديد و در بقيع به خاك سپرده شد.
 3ـ اُبَىت ابن كعب
اُبى ،قبل از اسق از احبار يهود بود و به علو كهن آگاهى داشت .او از جمله نويسندگان وحى مىباشد .مىگويند او اولين كسى
است كه در فضايل قرآن ،كتاب تأليف كردهاست .وى در قرائت هم استاد بود و «سيّدالقراء» لقب گرفته بود ،ائمه عليهمالسق  ،قرائات
او را قرائت اهل بيت مىدانستند.
 4ـ زيد ابن ثابت
زيد كاتب وحى بود .او بعد از جنگ يمامه و قتل برخى از حافظان قرآن ،بهدستور ابوبكر و عمر به جمعآورى قرآن پرداخت .ابن
عباس به خانه او رفت و آمد داشت و مىگفت :به نزد علم بايد رفت ورا كه علم نزد كسى نمىآيد .برخى او را از جمله مهاجمان
به خانه حضرا زهرا عليهاالسق براى اخذ بيعت از على عليهالسق مىدانند .وى در سال  45هجرى از دنيا رفت.
 5ـ جابر ابن عبداللّه اّنّصارى
جابر شخصيّت بزرگ اسقمى و از اجقء اصحاب است .او هيجده غزوه را شركت داشته و در جنگ صفين نيز حاضر بودهاست.
پيامبر خدا صلىاهللعليهوآله وعده درك اما باقر عليهالسق را به او داده بودند و فرمودند :سق مرا به او برسان ،جابر بعد از ارتحاال پياامبر
1
به تفسير قرآن مش ول بود و در سال  74هجرى در سن  94سالگى از دنيا رفت.
6ـ ابو درداء عويمر ابن عامر خزرجى
ابودرداء از بزرگان اصحاب و فقهاء آنانست .وى در روز بدر اسق آورد و در جنگ احد مجروح شد.
گفته شده كه پيامبر خدا صلىاهللعليهوآله روز احد در مورد وى فرمود :عويمر خوب سوار كارى است.
عويمر در زمان عمر ،منصب قضاوا دمشق را عهده دار شد و در عهد عثمان به سال  32هجرى از دنيا رفت.
2
وى هرگز از و يت اهل بيت رسول خدا جدا نشد .وى حضرا امير عليهالسق را عابدترين و با ورعترين مىدانست.

 1ا در اين مجموعه شرح مختصرى از زندگى مفسران از صحابه ذكر شدهاست .شما مىتوانيد جهت افزايش اطقعاا خود به كتب مفصلى كه در همين باره نگاشاته
شده است وون اعيان الشيعه ،تأسيس الشيعه ،اسدال ابه ،ا صابه ،تذكرة الحفاظ ،مرو الذهب ،تنقيح المقال ،و ديگر كتب رجالى مراجعه نمائيد.
 2ا بحارا نوار ،41 ،ص.11
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ويژگىهاى تفسیر اصحاّب
اصحاب پيامبر صلىاهللعليهوآلاه بهواسطه نزديكى آنها به عصر نزول قرآن و نيز محدود بودن دايره فعاليتشان به حجاز و عد ارتبااط باا
تمدنهاى ديگر و همچنين آشكار نشدن اختقفهاى مذهبى ،مشكقا كمترى در تفسير قرآن داشتند و بههمين علل تفاسير آنان
محدود بوده و خاص توصيف برخى واوهها و يا تفسير محدود بعضى از آياا مىشد.
اخبار و احاديث پيامبر صلىاهللعليهوآله از جمله مستنداا اصلى اصحاب شمرده مىشود .آنان آنچه را كاه از پياامبر شانيده بودناد باه
شكل روايت مستند نقل مىكردند.
از ديگر خصوصياا تفسيرى اصحاب اين است كه تفسير قرآن به قرآن كه از عهد پيامبر صلىاهللعليهوآلهآغاز شده بود ،در عصر صاحابه
روا داشت و آنان گاهى در تفسير آيهاى به آياا ديگر رجوع مىكردند .گاهى نيز در تبيين ل اا قرآن به اشعار شعراء جااهلى
مراجعه مىنمودند و شيوه استعمال الفاظ را در آن اشعار جستجو مىكردند.
از خليفه دو نقل شدهاست كه مىگفت :ديوان خود را حفظ كنيد تا گمراه نشويد .گفتند كدا ديوان؟ پاسر داد :شاعر جااهلى
1
كه تفسير كتابتان و معانى گفتارتان در همان است.
ديگر از مس تنداا تفسيرى برخى صحابه ،اهل كتاب بودند ،و متأسفانه تارير داستانهاى تلخى از رجوع اصحاب به اهل كتاب در
تفسير قرآن نقل كردهاست.
2
رشيد رضا در تفسير المنار ،نا برخى از اصحاب را ذكر مىكند كه به اهل كتاب رجوع كردهاند.
3
و احمد امين در فجرا سق مىگويد :علىرغم نهى پيامبر از تصديق اهل كتاب ،برخى كق آنها را صحيح مىپنداشتند.
ابو ريّه نيز گفته است :اصحاب و تابعان هروه از كعبا حبار و عبداللّه ابن سق و وهب منّبه مىشنيدند تصديق مىكردند و در
اين ميان ابوهريره بيشتر از ديگر اصحاب باه يهودياان و مسايحيان مسالمان شاده اعتمااد ماىكارده و از آناان نقال حاديث
4
مىنمودهاست.
تفسير اصحاب از استنباطاا شخصى نيز بىبهره نبود و آنان گاه آراء و نظرياا خود را نيز مطرح مىساختند.
اعتبار نظر صحابه در تفسير قرآن ،نزد برخى اهل سنت ،بهقدر روايت منقول از پيامبر خدا صلىاهللعليهوآلاه است ورا كه باهنظار آناان،
اصحاب قراينى داشتهاند كه ديگران از درك آن قرائن محرو ماندهاند .البته عدهاى از انديشمندان آنان فقط منقو ا مستند به
پيامبر صلىاهللعليهوآله را مىپذيرند و بهنظراا و آرائشان در بيان محتواى قرآن وقعى نمىنهند مگار تفساير ل اوى آناان كاه باه قادر
حجيت قول ل وى مورد اعتبار است.

 1ا التفسير و المفسرون  ،1ص.74
 2ا ر.ك :ا سرائيلياا و اثرها فى التفسير ،ص . 120
 3ا ر.ك :فجرا سق  ،ص . 201
 4ا اضواء على السنة المحمدية ،ص .110
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طبقه دوتم (تابعان)

1

تابعين اصطقحا به كسانى اطقق مىشود كه پيامبر را درك ننمودهاند ولى اصحاب او را درك كردهاند.
در دوره تابعين اولين تفاسير كامل قرآن نگاشته شدهاست و اخبار و احاديث تفسيرى از ساير رواياا منفك و تبويب گشتهاند و
لذا از اين دومهم بهعنوان دو قد اساسى در تفسير قرآن كريم در اين دوره مىتوان نا برد.
برخى انديشمندان ،تابعين را به طبقاا مختلفى تقسيم كردهاند كه به نظر مىرسد با توجه به اينكه امتياز خاصى براى تفكيك
آنها از يكديگر وجود ندارد ،اين كار وندان ز نباشد ،برايناساس تنها به ذكر اسامى و مختصرى از شرح حال تابعان اوليه كاه
تفسير را مستقيما از اصحاب فرا گرفتهاند ،اكتفا مىشود.
دانشمندان علو قرآنى اين دسته از مفسران را بهمناسبت بقدى كه در آنجا مىزيسته يا مشهور به تشكيل كقس تفسير قرآن در
آن بقد بودهاند ،تقسيم نمودهاند .اين مدارس تفسيرى عبارتند از:

مفسران مكّه
اين مدرسه بوسيله ابن عباس بنا نهاده شد .برخى از معروفترين مفسران مكّه عبارتند از :
 1ـ سعید ابن جبیر
وى از كبار تابعين محسوب مىشود .سعيد تفسير را از ابن عباس اخذ كرده و بههمين جهت با اجقل و اكارا خااص از او يااد
مىشود ،او شيعى بوده و در عهد حجا  ،به سال  95هجرى بهخاطر وفاداريش به اهلبيت عليهمالسق بهشهادا رسيد .تارير مناظره
وى را با حجا و دفاع جانانهاش را از حريم اهل بيت ثبت كردهاست.
انديشمندان شيعه و سنى همگى او را توثيق كردهاند .احمد حنبل مىگويد ،حجا وى را به قتل رساند در حالى كاه كساى بار
2
زمين نمىزيست مگر اينكه به دانش او محتا بود.
گفته شدهاست ،كه وى از تفسير به رأى قرآن پرهيز مىنمود.
سعيد در سال  44هجرى متولد و در سال  95به شهادا رسيد.
 2ـ سعید ابن مسیب
نا او در كتب رجالى به نيكى ياد شدهاست .وى اهل عبادا و قناعت بوده و به علم و دانش شهره بود.
از اما باقر به نقل از اما سجاد عليهمالسق نقل شده اشت كه فرمودهاند:
سعید بن مسیب اعلم الناس بما تقدتمه من اّالثار و افقههم فى رأيه

3

سعيد بن مسيب عالمترين انسانها به علو گذشته و فقيه ترينشان در آراء است.

وى بنابر وصيت جدش «حزن» در خانه حضرا امير

عليهالسق

پرورش يافت .اما صادق

عليهالساق

او را از نزديكان اماا ساجاد

 1ا در اين مجموعه ،مختصرى از شرح حال تابعان خواهد آمد .براى تحقيق بيشتر ،مىتوانيد به كتب مختلف رجالى و نيز دائرة المعارفها مراجعه كنيد.
 2ا ابن خلكان ،2 ،ص.374
 3ا رجال نجاشى ،ص119؛ بحارا نوار ،44 ،ص 133با اختقف در متن.
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علياهالساق

1

مىشناسد.
سعيد بن مسيب در سال  15هجرى متولد و در سال  95به شهادا رسيد.
 3ـ مجاهد ابن جبر مكى
او نيز شاگرد ابن عباس است .وى در تفسير خود ،از رواياا تفسيرى حضرا امير
اجتهاداا شخصى خود را هم مطرح مىنمود.

عليهالسق

و نيز ابن عباس بهره مىبرد و نظرياا و

مجاهد در تفسير آيه شريفه :وُجُوهٌ يَوْمَاِذٍ ّنَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا ّنَاظِرَةٌ 2مىگويد :تنظر الثواّب من ربتها ّال يراه من خلفه شىء.

3

اعتقاد به نفى رؤيت حق تعالى در اين تفسير باعث شد برخى از اهل سنّت او را پايهگذار مكتب معتزلى بشامارند و تفساير او را
منزوى نمايند .وى متولد سال  21هجرى است و در سال  104هجرى از دنيا رفت.
 4ـ عِكرِمة ابن عبداللّه
عكرمه غقمى م ربى بود كه به ابن عباس زمانى كه از سوى حضرا امير عليهالسق والاى بصاره شاده باود ،بخشايده شاد .او تحات
تعليماا ابن عباس به بهترين صورا تربيت يافت .وى در تفسير قرآن پرذوق بود و تفسير تما قرآن را به ادعاى خاويش بياان
كرد .وى ظاهرا عقيده خوار داشت ،والبته شيعه و سنت در وثاقت او ترديد نمودهاند .عكرمه در ساال  104ياا  105هجارى از
دنيا رفت و در تشييع پيكرش كسى شركت نكرد.
 5ـ عطاء ابن ابى رياح مكى
عطاء از نزديكان ابن عباس و شاگردان او بود .وى از فقهاء و مفسران مشهور مكه شامرده ماىشاود و باه شادا ماورد احتارا
بنىاميّه مىباشد .از اما باقر عليهالساق نقل حديث كرده و حضرا وى را ستودهاست 4.مىگويناد او از تفساير باهرأى قارآن پرهياز
مىكردهاست ،عطاء در سال  114هجرى از دنيا رفتهاست.
 4ـ طاووس ابن كیسان يماّنى
طاووس از شخصيتهاى برجسته تابعين و از فقهاء آنانست كه حدود پنجاه نفر از اصحاب را درك كردهاسات .شاير طوساى او را
شيعى دانسته و از اصحاب اما سجاد عليهالسق معرفى نمودهاست ،ولى عدهاى او را از اهل سنت شمردهاند ،گروهى نياز او را ايراناى
مىدانند .ابن تيميه نيز او را اعلم مرد به تفسير مىشناسد.
در حا ا او آوردهاند كه وى از تفسير به رأى خوددارى مىكرد .سال وفاا او را  104يا  108هجرى گفتهاند.

مفسران مدينه
مدرسه تفسيرى مدينه به وسيله اصحابى كه در آن شهر مىزيستند به وجود آمد و معروفترين مفسران مدينه عبارتند از:

 1ا اصول كافى ،1 ،ص.472
 2ا قيامت  22 /و . 23
 3ا تفسير جامع البيان ، 29 ،ص . 120
 4ا ر .ك .حلية ا ولياء ،3 ،ص.188
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 1ـ زيد ابن اسلم
زيد بنابر نقل شير طوسى در كتاب رجال ،از اصحاب اما سجاد و اما صادق عليهمالسق است ،عدهاى هم او را از مفسران اهل سنت
شمردهاند .مالك بن انس تفسير را از او گرفتهاست .او به بيان آراء و عقايد خود در تفساير قارآن مشاهور اسات و حتاى برخاى
معتقدند وى تفسير به رأى مىكردهاست .زيد متوّفى سال  134هجرى است.
 2ـ محمتد ابن كعب قُرظى
او از بزرگان مفسران مدينه است و به عدالت و كثرا حديث مشهور مىباشد .طبقاا از پيامبر صالىاهللعلياهوآلاه نقال كاردهاسات كاه
حضرا فرمودند:
سیخرج من الكاهنین رجل يدرس القرآن دراسة ّال يدرسها احد بعده.

1

بزودى از كاهنان (بنى قريظه و بنى نضير) مردى خواهد آمد و قرآن را تعليم خواهد داد ،به طورى كه احدى بعد از او ونان قرآن را درس ندهد.

وى در سال  117يا  118هجرى در مسجد هنگا فرو ريختن سقف مسجد زير آوار آن ماند و جان داد.

مفسران عراق (كوفه)
سرآمد مفسران عراق ابن مسعود بود وى در عهد عمر بن خطاب و بههمراه عمار ياسر كه فرماندار كوفه بود ،به آن ديار رفت تاا
قرآن را ترويج دهد براين اساس او پايهگذار مدرسه تفسير در عراق است ،اساتيد اين مدرسه عبارتند از :
 1ـ علقمة ابن قیس
ابن مسعود در مورد او مىگويد :آياتى كه من تفسير آنها را نمىدانستم علقمه از آن آگاهى داشت .او مورد توثيق شايعه و اهال
سنت است .زركشى در رجال خود او را از بزرگان تابعين مىشمارد .وى در سال  41هجرى از دنيا رفتهاست.
 2ـ مسروق ابن اجدع
او تفسير را از حضرا امير عليهالسق وابن مسعود آموختهاست اهل سنت وى را توثيق كردهاند ،و رجاليون شايعه وى را از معانادان
حضرا على عليهالسق در كوفه ذكر نمودهاند ،شايد اين انحراف بعدها براى وى پيش آمده باشد ،زيرا گفتاه شادهاسات كاه وى در
تما جنگهاى حضرا امير عليهالسق در ركاب آن حضرا حضور داشتهاست .مسروق از نظر علمى مرتباه وا ئاى داشاتهاسات ،باه
طورى كه شريح قاضى در مسائل مشكل قضاوا به او رجوع مىكردهاست .وى در سال  43هجرى از دنيا رفتهاست.
 3ـ اسود ابن يزيد ّنخعى
اسود از بزرگان مخضر  2شمرده مىشود .وى در تفسير ،اخبارى را از حضرا على عليهالساق و ابن مسعود و حذيفه و بقل و سلمان
نقل كردهاست .در مورد ايمان اسود به حضرا امير عليهالسق نيز وون مسروق بن اجدع اختقف نظر وجود دارد .اسود در ساال 74
يا  75هجرى از دنيا رفتهاست.
 4ـ ابو عمرو عامر ابن شراحیل شعبى
وى قاضى كوفه بوده و در تفسير و فقه شهرا داشتهاست و از تفسير بهرأى پرهيز مىكردهاست .اهل سنت او را وناين معرفاى
كردهاند كه وى نزد شيعيان تصوير خوشى ندارد .او به سال  20هجرى متولد و در سال  104هجرى وفاا يافتهاست.
 1ا طبقاا ابن سعد ،7 ،ص.193
 2ا مخضر به كسى اطقق مىشود كه جاهليت و اسق را درك كرده ولى توفيق درك رسولخدا را نداشتهاست.
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مفسران عراق (بّصره)
 1ـ ابوالعالیه ،رُفَیع ابن مهران رياحى
ابو العاليه جاهليت را درك كرده و دو سال بعد از ارتحال رسولخدا صلىاهللعليهوآلاهاسق اختيار نمودهاست .او مورد عققه ابان عبااس
بوده و از حضرا امير عليهالساق  ،ابن عباس ،ابن مسعود ،ابى بن كعب ،حذيفه ،ابوذر ،ابوايوب و ديگران نقل حديث كردهاسات .ابان
جرير طبرى نظرياا تفسيرى بسيارى را از او نقل مىكند .وى متوّفى سال  90يا  93هجرى است.
 2ـ يحیى ابن يعمر
ابو سليمان يحيى بن يعمر متولد اهواز و از تابعين معروف و نيز از اعق شيعه محسوب مىشود .وى به سابب اشاتباهى كاه از
حاكم وقت (حجا بن يوسف) در شيوه قرائت قرآن گرفت ،به خراسان تبعيد شد.
يحيى از قرّأ و مفسران بزرگ و نحويين كبار بصره محسوب شده و به نقلى اولين كسى است كه قرآن را نقطه گذارى نمودهاست.
وى در نحو شاگرد ابو ا سودئلى مىباشد.
 3ـ ابن سیرين
دانشمندان اهل سنت ،ابو بكر محمد بن سيرين را به عنوان فقيهى برجسته مىستايند .گويند وى به تعبير خواب در كنار فقه و
تفسير اشت ال داشتهاست و البته معبّر بودن او قطعى نيست.
 4ـ ابوسعید حسن بّصرى
او دانشمندى فصيح و خوش زبان و حاضرالذهن بود .زندگى زاهدانهاى داشت و گاه در آن افراط مىورزيد .محدث قمى و سايد
مرتضى او را متظاهر به زهد معرفى كردهاند و بههمين جهت جرح و تعديل متناقض در مورد او بسايار اسات .حسان قائال باه
«قدر» بود ،هروند نخستين كسانى كه قائل به قدر و اختيار شدند ،مُعَبَد جُهَنى و غیالن دمشقى بودند ،اما حسن نيز اعتقاد
آنان را داشت .در مقابل مكتب آنان مكتب جَهم بن صفوان كه جبريون يا جهميه شهرا گرفت ،قرار داشت .البته مكتب قادر و
مكتب جبر ،دوا بسيارى نداشت ،معبد بهوسيله حجا و غيقن بهدست عبدالملك مروان كشته شدند ولى آراء و نظرياا آنان و
مخالفينشان پايهگذار دو مكتب جبر و تفويض گشت .حسن در سال  110هجرى از دنيا رفت.
 5ـ قتادة ابن دعامه سدوسى
وى از مشهور نسب شناسان عرب و شعر عربى بود .او را از محبان على عليهالسق شمردهاند .گويند :روزى «خالد بن عبداللّه قسارى»
1
سخنى در مذمت حضرا على عليهالسق گفت .قتاده از جا برخاست و پى در پى مىگفت :به پروردگار كعبه قسم خالد كافر است.
2
قتاده در سال  41هجرى به دنيا آمد و در سال  118با مرض طاعون از دنيا رفت.

 1ا روضة كافى ،8 ،ص.111
 2ا در مورد مفسران از تابعين رجوع كنيد به :ابن خلكان 2 ،و 3؛ طبقاا ابن سعد5 ،؛
التفسير و المفسرون ذهبى1 ،؛ التفسير و المفسرون معرفت1 ،؛ معجم الرجال الحديث خوئى و كتب رجالى ديگر.
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ويژگىهاى تفسیر تابعین
برخى ويژگيهائى تفاسير تابعين عبارتند از:
 1ا در تفاسير تابعين به رواياا منقوله از پيامبر خدا  9و نيز آثار صحابه توجه شدهاست به طورى كه اين تفاسير گاهى محدود
به نقل اخبار و آثار هستند.
 2ا ابعاد مختلف تفسير ،وون مباحث ادبى ،تاريخى ،كقمى و ...به تفاسير تابعين راه يافته و اين تفاسير را از محدوديت تفاسير
صحابه كه گاهى به ذكر مباحث ل وى و شأن نزول اكتفاء مىشد ،جدا شدهاند.
 3ا تفاسير عهد تابعين ،برخقف تفاسير صحابه ،منظمتر هستند ،اين تفاسير به ترتيب آياا قرآن ،تنظيم شده و آياا بيشاترى
مورد تفسير قرار گرفتهاند.
 4ا آرا و اجتهاد شخصى ،در تفاسير تابعين نقش جدىتر دارد ،و شايد بتوان آن را برجستهترين وجه افتاراق تفاساير صاحابه و
تابعين دانست .بنابراين برخى تفاسير تابعين را مىتوان تفاسير عقلى ناميد .هروند بنياد تفاسير عقلى در عهد صحابه پايهگذارى
شده بود اما بى ترديد اين بنياد در عهد تابعين گسترش بسيارى يافت .البته ناگفته نماناد كاه ايان امار موجاب ورود آراء غيار
مستند برخى صحابه در تفسير شدهاست.
 5ا اسرائيلياا كه در تفاسير صحابه رخنه كرده بود در تفاسير تابعين نفوذ بيشترى يافت و مبااحثى از جملاه خلقات هساتى،
قصص انبياء و داستانهاى امتهاى پيشين ،از اسرائيلياا تأثير بيشترى يافتند.
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مفسران شیعى
بسيارى از مفسران طبقاا مختلف تفسيرى ،شيعى بودهاند و بههمين جهت شيعه نيز وون ساير فرق اسقمى مىتواند طبقااا
تفسيرى درخشانى را ترسيم كند .براين اساس برجستگان تفسيرى شيعى عبارتند از :
 1ـ ابن عباس او از شيعيان حضرا امير

عليهالسق

محسوب مىشود .وى در جنگ صفين شركت داشات و از فرمانادهان حضارا

امير بود .ابن قتيبه مىگويد :او در آخرين لحظاا عمر خود مىگويد :خليل من رسول خدا صالىاهللعلياهوآلاه باه مان خبار داد كاه دو
هجرا مىكنم ،هجرتى با او و هجرتى با على عليهالساق  ...خدايا مرا زنده بدار بهزندگانى على وبميران به مردن على .سپس جان به
1
جان آفرين تسليم نمود.
 2ـ ابن مسعود او از جمله معترضان به سقيفه بود ،ابن مسعود معتقد بود قرآن برهفت حرف ناازل شاده و هرحارف ظااهر و
باطنى دارد و علم اين ظاهر و باطن نزد على بن ابيطالب

است.

عليهالسق

2

 3ـ ابى بن كعب او نيز از جمله دوازده نفرى است كه به جريان سقيفه اعتراض كردند و از بيعت با خليفه امتناع ورزيدند .اما
صادق

عليهالسق

مىفرمايد :ما براساس قرائت ابى ،قرائت مىكنيم.

 4ـ میثم تمار وى از خواص حضرا امير

عليهالساق

3

بود ،ميثم به ابن عباس گفته است كه هروه خاواهى از تفساير قارآن از مان

بپرس كه من تنزيل قرآن را نزد على عليهالسق خوانده و تأويل آن را از او فرا گرفتها .

4

 5ـ جابر بن عبداللّه اّنّصارى جابر در رجال از بزرگان شيعه محسوب مىشود او در صفين حاضر بوده و باا شااگردش عطياه
اولين زائران قبر مطهر حضرا اما حسين عليهالسق مىباشند.
سعيد بن جبير ،ابوا سود دئلى ،ابوصالح ميزان بصرى ،يحيى بن يعمر ،طاووس بن كيسان يمانى ،محمّد بن سائب كلباى ،جاابر
بن يزيد جعفى ،اسماعيل سدى الكبير ،و در طبقه بعد ،ابوحمزه ثمالى ،ابان بن ت لب ،ابوبصير يحيى بن قاسم اسدى ،حصين بن
مخارق ،حسين بن سعيد و على بن اسباط ،از مفسران شايعى محساوب ماىشاوند كاه در عصار ائماه علايهمالساق و حضاور آناان
5
مىزيستهاند.
مهمترين و مشهورترين مفسران شيعى بعد از آن عصر عبارتند از  :على بن ابراهيم قمى ،صاحب تفسير قمى؛ فراا بن اباراهيم،
صاحب تفسير فراا؛ محمد بن مسعود عياشى ،صاحب تفسير عياشى؛ محمد بن ابراهيم نعمانى ،صاحب تفسير نعمانى و...

 1ا رجال كشى ،ص . 55
 2ا التفسير والمفسرون ، 2 ،ص . 187
 3ا تأسيس الشيعة ،ص . 324
 4ا معجم رجال الحديث ،19 ،ص . 94
 5ا ر.ك :تأسيس الشيعة ،ص  322به بعد .
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ويژگیهاى تفاسیر شیعى
عقوه برهمه مقدماتى كه در تفسير قرآن ز است ،وون ادبّياا عرب ،بقغت ،اصول موضوعه ،بهرهگيرى از تاارير و ...تفاساير
شيعى از دور كن اساسى برخوردارند كه عبارتند از :
 1ـ استفاده از اخبار و احاديث ائمه طاهرين

عليهمالسق

برترين راه شناخت قرآن بهره برى از مخاطبان اوليه قرآن و همراهان آن تا روز قيامت است كه بر اساس حديث متاواتر ثقلاين،
عترا رسول خدا مىباشند.
آنان اصول محورى كه در قرآن مطرح شده گشودهاند و حدود و ص ور اوامر و نواهى آن را آشكار نمودهاند به طورى كاه حادود
وهار هزار مسأله در موضوع نماز از رواياا قابل استنباط مىباشد در حاليكه مجموعه آياا قرآن در مورد احكا فقهى در پنجاه
و وهار باب فقهى ،كمتر از ششصد آيه است.
حضرا امير عليهالسق فرمودهاند :هذا القرآن اِّنّما خَّطٌ مستورٌ بین الدَفیتن ّال ينطّقُ بِلسانٍ وَّالبُدَ لَهُ مِنْ تَرْجُمانٍ.

1

اين قرآن نوشتهاى است پنهان ميان دو جلد كه به زبان سخن نمىگويد ،بلكه براى بيان آن به مفسر محتا است.

نيز آن حضرا فرمودهاست :ذلك القرآن فاستنطِقوهُ وَلنْ يَنْطّق و لكِنْ اُخْبِرُكُم عَنْه.

2

آن قرآن است ،از آن طلب كنيد تا سخن گويد امّا هرگز سخن نمىگويد بلكه من شما را از آن آگاه خواهم ساخت.

برهمين اساس شيعه بنابراعتقادش به منصوب شدن حضرا امير عليهالسق ويازده فرزند او عليهمالساق بهعنوان جانشيان بقفصل پيامبر
خدا صلىاهللعليهوآله و اينكه آنان اعلم و اعرف زمانه خود بودند و از هرگونه خطايى مصون هستند ،آراء و نظرياا آنان را در همه امور و
نيز در تفسير قرآن مىپذيرد ،ورا كه آنان اولين مخاطبان وحى بوده و جز حق ويزى را بر زبان جارى نمىسازند.
البته حجيّت گفتار پيامبر خدا صلىاهللعليهوآلهو ساير معصومين عليهمالسق در تفسير قرآن منحصر به خبر قطعى الصدور از آنان اسات .اماا
اخبارى كه مفيد قطع نباشند وون اخبار آحاد ،هروند در مباحث عمليه حجت شرعى محسوب مىشوند اما در تفسير حجيات
ندارند و قادر به ترجيح دادن رائى برنظر ديگر نمىباشند .ولى طرد و رد آنها درست نيست ،بلكه مفسر باياد در تفساير قارآن از
آنها بهره ببرد ولى بههمان اكتفا ننمايد .بديهى است اگر ونين خبرى معارض آيه يا اخبار قطعى الصدور باشند طرد مىگردناد.
همچنين نظر شيعه در مورد آراء و نظرياا صحابه و تابعين مانند نظر برخى از انديشمندان اهل سانّت اسات يعناى آنچاه كاه
صحابه و تابعان مطرح كردهاند اگر استناد به فرمايش پيامبر خدا صلىاهللعليهوآلاه كرده باشند مىبايست وون هرروايات ديگار بررساى
سندى و د لى و ...شود و در صورا تأييد پذيرفته مىشود اما مواردى كه مستند به خود صحابه است اگر در حوزه بررسى ل وى
است به ميزان حجيّت قول ل وى ،مورد اعتناء است و اگر غيرآن است ،حجيّت ندارد و تنهاا اجتهااد و رأى اصاحاب در تفساير
شمرده مىشود.
ز به ذكر است كه توجه ننمودن انديشمندان اهل سنت به رواياا ائمه طاهرين عليهمالسق مبناى صحيحى ندارد .وارا كاه آناان
حداقل از رواة احاديث كمتر نيستند وه اينكه فرمايشاا آنان بر گرفته از كق رسول خداست كه سينه به سينه به آنان منتقل
شدهاست و يا اخذ شده از كتابى است كه به خط حضرا امير عليهالسق و امقى پيامبر خدا صلىاهللعليهوآلاه ،نگاشته شدهاست ،كتابى كاه
انديشمندان اهل سنت به وجود آن اعتراف نمودهاند.
 1ا نهج البقغه ،خطبه . 125
 2ا نهج البقغه ،خطبه . 158
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در اين باره متجاوز از وهل حديث از ائمه طاهرين عليهمالسق وارد شدهاست به اين مضمون كه:
كتابى بزرگ نزد ماست به امقى پيامبر صلىاهللعليهوآله و خط حضرا امير عليهالسق به قطر ران شتر و تما حوائج بشر تاا روز قيامات در
1
آن است.
 2ـ تحلیل و اجتهاد
شيوه ائمه طهارين عليهمالسق در تفسير قرآن ،نوعى مفسر پرورى محسوب مىشود بدين صورا كه آنان راه بهرهگيرى از قرآن را به
شاگردان خود مىآموختند و در ضمن استد ل خود به قرآن راه آن استد ل را مطرح مىساختند.
اين حالت با مقحظه بسيارى از رواياا تفسيرى كامقً مشهود است .با بهرهگيرى از همين طريق ،اجتهاد در تفسير آياا بهكاار
گرفته مىشود و مفسر از آراء و نظرياا خود نيز در تفسير قرآن استفاده مىكند.
طبعا كارائى اين مبناى تفسيرى بسيار محدود است و حدود آن را تحمل لفظ ،مطابق با سياق آياا ،مطابقت باا شاأن نازول و
حداقل عد مخالفت با آنها ،همسازى با رواياا صحيحه و ساير استانداردهاى تفسير تعيين مىكند.
مفسران شيعه به اين امر مهم توجه دارند كه كووكترين بىاحتياطى در اين زمينه سر از تفسير به رأى مهلك درمىآورد.
در همين راستا بهاعتقاد فرق اسقمى ،2مبناى تفسير قرآن ،قرآن است .و بىترديد تفسير آياا قرآن بادون پارداختن باه آيااا
ديگرى كه مخصص و مقيد آنان محسوب مىشوند امكانپذير نيست.
اين شيوه تفسيرى ،تفسير قرآن به قرآن ناميده شدهاست كه همواره مورد توجه مفساران باودهاسات و آناان كاه از شايوههاا و
سبكهاى ديگرى استفاده كردهاند باز هراز وندگاهى در تفسير برخى آياا محتا به تمسك بههمين شيوه شدهاند.

 1ا ر.ك .اعيان الشيعه ،1 ،ص93؛ اصول كافى ،1 ،ص.239
 2ا تنها اخباريون از شيعيان اين مبنا را نپذيرفتهاند .
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مقدمات تفسیر
علو پيشنياز تفسير عبارتند از:
لغت
تفسير قرآن كريم بدون توجه به مفاد واوهها امكانپذير نيست ،پس علم ل ت كه متكفل اين امر است اولاين و مهمتارين ابازار
تلقى مىشود.
صرف
علم صرف كه حا ا مختلف كلمه را براى دستيابى به معانى مختلف بررسى مىكند در فهم مفاد واوهها نقش اساسى دارد و لذا
از حوائج ضرورى و غير قابل انكار تفسير مىباشد.
ّنحو
علم نحو قواعد حاكم بر حا ا كلماا را بيان مىدارد ،با اين وصف ،علم نحو در حصول معانى خاص از جمله ،نقش اساسى ايفا
مىكند و لذا بدون آن ،ترجمه و تفسير قرآن كريم غير ممكن مىباشد.
معاّنى
علم معانى از قواعدى سخن مىگويد كه كق متكلم مطابق انگيزه وى و مقتضاى حال و رعايت مخاطب صادر مىشود.
بیان
علم بيان ،قواعدى را در بردارد كه شيوه اعطاء معناى واحد را به صورتهاى مختلف با رسائى و شيوائى قابل توجه اذهان مخاطبان
مطرح نمايد.
بديع
براى فهم محسناا كق و بررسى صنايع لفظى جهت افزايى زيبايى كق بكار برده مىشود و روش آراياش لفظاى و معناوى و
جنبههاى ظاهرى كق را مطرح مىكند.
كالم
تفسير قرآن بدون ترسيم مبدأ و معاد و حتى جزئياا آنها در ذهن مفسر كه برگرفتاه از آيااا ،روايااا و سااير باراهين باشاد،
ممكن نيست وه اينكه تا مفسر اصول مسلمى در اين باره نداشته باشد هر لحظه با رؤيت آياهاى در ابتاداى امار ممكان اسات
ادعاى تعارض و تناقض نمايد.
فقه
راه اثباا مبانى فقهى ،قرآن ،سنت ،اجماع و عقل است .مفسر قبل از ورود به تفسير قرآن بايد فقيه بوده و ياا حاداقل آشانايى
كامل به فقه داشته باشد تا با تصوير مسلمى كه از فقه در ذهن خود دارد ،بتواند آياا ا حكا را به همان سو ساوق دهاد .واه
اينكه آياا ا حكا تنها بخشى از مستنداا فقيه در اثباا حكم شرعى است.
اصول
علم اصول ،ضوابط و قواعد استنباط حكم شرعى از مستنداا آن وون قرآن ،سنت ،اجماع و عقل ماىباشاد .باديهى اسات كاه
مفسر به خاطر پرهيز از مخالفت با اين قواعد مسلم كه قبقً بايد با اين دسته از قواعد آشنايى كافى داشته باشد.
منطّق
تسلط بر قواعد و قوانين منطقى ،وون انواع و اشكال مختلف قياس ،تمثيل و استقراء همچنين ميزان اعتبار هر كدا از صناعاا
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خمس وون برهان ،خطابه ،شعر ،سفسطه و جدل و نيز انواع د لتها وون د لت عقلى ،طبعى و وصفى (لفظى) و انواع د لتهاى
لفظى وون مطابقت ،تضمن و التزا  ،ضرورى است.
اشراف بر اين قواعد مفسر را در فهم ادله و براهين قرآنى بسيار كمك مىكند بطورى كه مىتواناد جايگااه هار دليال و ميازان
1
استد ل آن را تشخيص دهد.
قرائت
براى درك شيوه صحيح قرائت و تأثير قرائتهاى مختلف در آياا.
حديث
جهت آشنايى با نظرياا معصومين عليهمالسق با كسب شمالحديث برگرفته از تفحص بسيار در اخبار و سلسله اساناد آنهاا از طرياق
علو رجال و درايه.
علوم قرآن
جهت فهم آياا ناسر و منسوخ ،مجمل و مبين ،مطلق و مقيد ،عا و خاص ،همچنين اسباب نزول شناخت آياا مكى و مادنى
و...

1

 -قياس ،مقايسه دو موضوع با هم براى اثباا حكم يكى بر ديگرى است .تمثيل نيز تشبيه موضوعى به موضوع ديگر براى بيان حكم واحد براى آنها مىباشد .استقراء هم به معنااى جساتجوى

موضوع واحد كه حكم واحدى دارند و سريان آن حكم به انواع كلىترى از موارد جستجو شده مىباشد.
ز به ذكر است كه هر وه ماده قياسى قوىتر باشد اعتبار آن بيشتر مىگردد و بر همين اساس پنج صفت درست مىشود كه محسوساا ،اولياا ،تجربياا ،متواتراا و حدسياا مىباشد.
خطابه ،سخنى است براى اقناع يا تهيج مخاطبان ،شعر به خيا ا منظم و ابداعى خيال پرداز اطقق مىشود ،سفسطه بكارگيرى فضاى شبه حق به جاى حق است و جدل ،مناظره و گفتگوى
دو عقيده با حضور ناظران براى تفوق بر يكديگر مىباشد.
د لت عقلى به د لت معلول بر علت اطقق مىشود ،د لت طبعى ،د لت طبيعى ويزى وون سرفه بر سرماخوردگى است و د لت وضعى د لت لفظ بر معنا مىباشد كه يا لفظ بر تما معنا
د لت دارد د لت مطابقى و يا بر جزء معنى (د لت تضمن) و يا بر زمه معنا(د لت التزا ).
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مناهج تفسیرى
جهت شناخت آراء گذشته مفسر و درك سير تفسيرى او از ميان مناهج مختلف كقمى ،فلسفى و ديدگاههاى مختلاف فرعاى و
فقهى.
اما صادق عليهالسق در اهميّت علو مختلف ذيل در تفسير قرآن مىفرمايد:
وَاعْلمُوا رحمكم اللّه اّنّه مَنْ لَمْ يَعْرِفْ مِنْ كتاّبِ اللّه عزَوجلَ النّاسخَ مِنَ المنسوخِ و الخاصَ من العـامِ و المحكـمَ مِـنَ
المُتَشابِهِ و الرَخَصَ مِنَ العزائمِ و المَكِىَ مِنَ المَدَّنِىِ وَ اسْباّبَ التَنزيلِ ،و المُبْهَمَ مِنَ القـرآنِ فـى الفاظِـهِ المنقطعَـةِ و
الم َُؤفَةِ وَما فیه مِنْ عِلْمِ القَضاءِ وَالْقَدَرِ وَ التَقْديمِ وَ التَأخیرِ وَ المُبَیِنِ وَ العمیّقِ و الظّاهرِ و الباطنِ و اّالبتداءِ و اّالّنتهـاءِ و
السولِ و الجواّبِ و القطعِ و الوصلِ و المستثنى منه و الجارِ فیه ،و الّصفةِ لما قبلُ ممتا يدلُ على ما بَعْدُ و الْمُـؤَدِ مِنْـهُ وَ
ٔ
المُفَّصَلِ وَ عَزائِمَهُ و رُخَّصِهِ وَ مَواضِعَ فرائِضِه وَ اَحْكامِهِ و معنى حاللِهِ و حرامِهِ الَذى هَلَك فیه الْمُلحـدُون و الموصـولِ
مِنَ اّاللفاظ و المحمولِ على ما قَبْلِهِ و عَلى ما بَعْدِه ،فلیسَ بِعالِم بالقرآنِ وَّال هُو مِنْ اَهْلِهِ

1

بدانيد ،خدا شما را رحمت كند ،هركسى به اين امور از كتاب خدا آگاهى ندارد ،عالم به قرآن نبوده و از اهل قارآن شامرده نماىشاود :آيااا ناسار از
منسوخ ،خاص از عا  ،محكم از متشابه ،جايز از قطعى ،مكى از مدنى ،اسباب نزول ،الفاظ و جمل مبهم ،آيااا قضاا و قادر ،تقاديم و تاأخير ،آشاكار و
عميق ،ظاهر و باطن ،ابتداء وانتها ،سؤال و جواب ،قطع و وصل ،مستثنى منه و احكا آن ،وصاف گذشاته دال بار بعاد  ،مؤكاد و منفصال ،عزيمات و
رخصت ،واجباا و احكا آن ،حقل و حرا كه باعث هقك ملحدان مىشود ،ربط جمله به قبل يا بعد يا جمله بدون ارتباط را.

دو مقدمه ديگر
غير از آنچه كه گذشت دو مقدمه مهم ديگر براى تفسير قرآن ،شناخت خدا و تقرب به او مىباشد.
معرفت
از جمله ابزارهاى مهم براى مفسر قبل از شروع به تفسير قرآن شناخت خداست.
مفسر قبل از هر ويزى بايستى خداى خود را بشناسد و عظمت او را در حد وجودى خود درك كارده باشاد .ايان امار موجاب
مىشود كه خداوند به بندهاش توجه داشته و وى را در رسيدن به ناگفتههاى قرآن كريم راهنمايى نمايد وه اينكه قال الصاادق
صلىاهللعليهوآله اَلْعِلْمُ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللّه فى قَلْبِ مَنْ يَشاء
علم نورى است كه خداوند در قلب هر كس كه بخواهد قرار مىدهد.
در اين باره آياا و احاديث متعددى وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره مىشود.
2
وَالّذينَ جهَدوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ اِنَّ اللّه لَمَعَ الْمُحْسِنين
كسانى كه در راه ما مجاهدا كنند به راههاى خويش راهنمائى خواهيم كرد و خداوند با نيكوكاران است.
3
يا اَيها الذينَ ءامَنوا اِنْ تَتّقوااللّه يَجْعَلْ لّكُمْ فُرْقانا و يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيّئاتِكُمْ وَ يَ ْفِرْ لَكُمْ وَ اللّه ذُوالْفَضْلِ الْعَظيم
اى مؤمنين ،اگر تقواى الهى پيشه كنيد ،خداوند قدرا تشخيص حق از باطل را براى شما قرار مىدهد و گناهانتان را مىپو شاند
و شما را مىبخشد كه فضل و بخشش خدا عظيم است.
4
وَ يَزيدُ اللّه الَّذينَ اهْتَدَْْوا هُدًى وَالْباقيااُ الصّالحااُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوابا و خَيْرٌ مَّرَدّا
خداوند بر هدايت هدايت شدگان مىافزايد و آثارى كه از اعمال صالح بماند در پيشگاه پروردگارا پاداش بهتر و نتيجاه خاوبتر
 1ا تفسير البرهان ، 1 ،ص . 18
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دارد.
1
وَ لَو اَنّ اَهْلَ القُرَى ءامَنُوا وَ اتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكااٍ مِنَ السّماءِ وَ ا ْرْضِ...
اگر ساكنان بقد ايمان مىآوردند و تقوا پيشه مىكردند درهاى بركاا آسمان و زمين را بر آنها مىگشوديم.
تقرّب
عقوه بر آنچه گذشت مفسر بايستى بيش از ديگرانى كه از تفسير او بهره خواهند برد به خدا نزديكتر باشد.
وى بايستى با رعايت اصول عبادى و اخققى در مرحلهاى بيش از سايرين خويش را به خداى خود نزديك ساازد تاا تاوان فهام
كق را بيابد و قدرا بازگوئى آنچه را كه فهميده است پيدا كند .اهميت اين امر بدان جهت است كه اگر مفسر بدان باى اعتناا
باشد ،تفسير او جز ضقلت و گمراهى ويزى به دنبال نخواهد داشت وه اينكه بى اعتنايى به اصول و ضوابط دين وون خصاائل
زشت ديگر در اعمال و گفتار آدمى تأثير گذار خواهد بود.
بنابراين اعتقاد كامل به مبانى اسق و قرآن براى مفسر امرى حياتى است ،بر اين اساس مفسر باياد مسالمان باوده و باه تماا
ارزشهاى اسقمى معتقد باشد ،مفسرى كه ولو يك حكم از احكا قرآنى را نپذيرد ،قطعاً در تفساير هماان بخاش و محاتمقً در
تفسير ساير قرآن به انحراف خواهد رفت.

1
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استاّنداردهاى تفسیر
تفسير قرآن مانند هر دانش ديگرى مستلز رعايت اسلوبهاى خاص براى اخذ نتيجهاى صحيح و تما است .اين اسلوبها كه از آن
به «استانداردهاى تفسير» ياد مىشود ،ضابطه صحيح تفسير قرآن را به ما مىآموزد و انحراف در اين مسير را ايمن مىسازد.وه
اينكه دقت در عوامل انحراف در هر كدا از منابع تفسيرى ،ما را به همين نكته رهنمون مىنمايد.
در اين قسمت از بحث ،اهم اين قوائد را به اجمال مورد بررسى قرار مىدهيم.
1ـ قرائت
هر وند بيش از  34قرآن كريم قرائت واحدى دارد ،اما وجود قرائاا مختلف در ربع باقى مانده قابل انكار نيست .طبيعاى اسات
اگر قرائت اين بخش از قران معلو نباشد ،ترجمه و تفسير هم غير ممكن مىشود و حداقل تفسير صحيح كاق وحياانى قابال
ارائه نخواهد بود.
ترديدى در وجود قرائت واحد در همه قرآن وجود ندارد ،شكى نيست كه پيامبر مكر صلىاهللعليهوآله قرآن را به ياك صاورا قرائات
فرمودهاند و اصحاب نيز به همان صورا شنيدهاند .اما فاصله زمانى كتابت قرآن و نيز ابتدائى بودن رسم الخط عربى و عد وجود
امكاناا واپ و...باعث مىشد گاهى برخى واوهها با اعرابهاى مختلف قرائت گردد و يا اساسا جاى خود را به واوههاى ديگر دهند.
قرائت اِنَّما يَخْشَى اللّه مِنْ عِبادِهِ العُلَماءُ در آيه  28سوره فاطر كه از عمربن عبد العزيز و ابوحنيفه نقل شده است 1و نياز قرائات
«يطهرن» در آيه  222سوره بقره كه از نقل شده است 2و همچنين قرائت «مَلِكِ» به جاى «مالاك» در آياه وهاار ساوره
حمد كه از «اعمش» نقل شده است 3.از اين دسته اختقف قرائتهاست.
طبيعى است هر كدا از اين ت ييراا موجب تفاوا تفسير آنها مىشود كه گاه نتيجهاى كامقً متناقض با تفسير ديگر مىياباد.
البته اين بدان معنا نيست كه تمامى آياا قرآن كه اختقف قرائت در آنها رخنه كرده است ،فاقد تفساير صاحيح باشاند ،بلكاه
بسيارى از موارد اختقف قرائت ،تنها اختقف لفظى آفريدهاند و از اختقف معنوى مصون و محفوظ هستند ،مانند قرائت «كفوا»
در سوره توحيد كه به پنج وجه قرائت شده ولى معناى همه وجوه يكى است.
به هر حال بايستى با جستجوى اسناد قرائاا مختلف به قرائت صحيح پى برده و همان را مستدل نمود و سپس
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به تفسير آيه پرداخت و در غير اين صورا هر تفسيرى كه مطرح گردد بايد به نحو احتمال ذكر شود و انتساب هيچ كدا از آن
تفاسير به خداوند صحيح نمىباشد مگر اينكه همه واوهها قدر متيقنى داشته باشند كه در اين صورا انتساب آن قدر متيقن به
خداوند مانعى ندارد.
2ـ معاّنى واژه ها
عيان است كه ل ت در گذر زمان معانى مختلفى مىيابد و وه بساگاه معناى آن ونان دگرگون مىشود كه با معناى اوليه خاود
كامقً متعارض باشد .عقوه اينكه گاهى يك ل ت در يك عصر نيز معناى واحدى ندارد و هر كس در هر نقطاهاى از كاره زماين
معناى متفاوا را از آن واوه أخذ مىكند .قابل تصور است كه واوه هايى در عصر نزول قرآن كريم بين هر كدا قبائل عرباى باه
معانى متفاوا از يكديگر استعمال گشتهاند.
در اين راستا توجه به استعمال واوه در اشعار جاهلى شعرائى كه تقريبا قريب زمان نزول قرآن شعر سرودهاند ،نيز اساتعمال واوه
در رواياا معصومين عليهمالساق كه نزديك به زمان نزول بودهاند و همچنين بهرهگيرى از كتب ل وى نزديك به عصار نازول توصايه
مىشود.
ز به ذكر است كه اگر در بررسيهاى ل وى يكى از واوه قرآنى ،داراى وند معناى مختلف بود ،و دستيابى به معناى مراد ،غيار
ممكن مىنمود ،انتساب هر تفسيرى به خداى متعال صحيح نمىباشد مگر اينكه قدر متقين از آن معانى أخذ شود و يا به صورا
احتمال مطرح گردد.
مضاف بر آنچه گفته شد برخى واوهها داراى معانى مشترك و يا مجاز مىباشند و وه بسا قرآن كريم معناى خاص و يا مجاز آن
واوه ها را اراده كرده باشد .پس توجه به قرائن حاصله از وضعيت عصر نزول ،معناى هماان واوه در آيااا ديگار و نياز توجاه باه
مخاطبان همان واوه ،و...براى كسب معناى مورد نظر خداوند ضرورى است.
همين جا ذكر اين نكته ز است كه :با اينكه معانى ورف قرآن هرگز در قالب الفاظ عربى نمىگنجد و وه بسا بخش عمدهاى از
معارف در پس پرده الفاظ مخفى شدهباشد به طورى كه از الفاظ آيه هيچگونه د لتى بر وجود ونان مفاهيمى موجود نمىباشد
و اخبار و احاديث بسيارى از طريق شيعه و سنى در مورد برخى مفاهيم باطنى آياا قرآن وارد شده است 1ولى تذكر اين نكتاه
مهم است كه موارد تأويل منحصر به رواياا منقوله از معصومين عليهمالساق مىباشد كه از نظر سند و د لت قابل اعتماد باشند وه
اينكه آنان مخاطبان قرآن بودهاند و به آنچه قرآن ولو در قالب الفاظ بيان كردهاست آگاهند .سااير انساانها صارفا الفااظ را درك
كردهاند و توان تحميل بارى خار از طاقت الفاظ بر قرآن ندارند.

1

 -ر.ك :كافى 1 ،باب الحجة ،تفسير طبرى ،1 ،ص 55و...

37

3ـ قواعد ادبى
بعد از دقت در معناى اصلى واوههاى قرآنى ،معانى حاصله از وينش الفاظ در كنارهم نيز نقش عمدهاى در تفسير قرآن دارد وه
اينكه هر واوهاى با هر معنايى كه داشته باشد در هر عبارتى كه قرار گيرد ،مىتواند به سهولت معناى آن عبارا را ت ييار دهاد.
بديهى است در اين باره صرفا فهم معناى واوهها كافى نيست وه اينكه مثقً يك جملهاى كه با فعل آغاز شده ،اگر با اسام آغااز
مىشد معناى ديگر مىيافت و يك واوه وون جابجا شده انحصارى خاص را افاده مىكند كه اين معنا يعنى تأكيد و ياا انحصاار
صرفا از جايگاه واوه درك مىشود.
صرف به ما مى آموزد كه معانى مختلف را از ت يير شكل يك واوه بدست آوريم ،و نحو ت ييراا آخر كلمه و نقش آن در جمله را
كه باعث ت يير معنا مىشود به ما ياد مىدهد ،اين دو دانش در كنار هم معانى واوهها را در جملهاى خاص بيان مىدارند ،معانى
كه در جملهاى ديگر بيان نمىگردند .پس بهرهگيرى از قواعد ادبى عرب يعنى صرف و نحو از ملزومااا باى قياد و شارط ياك
مفسر محسوب مىشود.
طبيعى است تفسيرى كه صرف و نحو آن را همراهى نكند يعنى بدون توجه به مفاد واوهها در جمله بدست آمده باشد ،تفساير
صحيحى به نظر نمىرسد .بلكه برداشتى مشخص و بى برهان تلقى مىگردد.
البته اين بدان معنا نيست كه اعتبار قواعد عربى از متن قرآن قوىتر باشد .وه اينكه قواعد عربى ،دست نوشاته برخاى از عارب
زبانان ،سالها بعد از نزول قرآن است كه قواعد آن مملو از استثنا مىباشد وبسيارى از قرائن آن از متن قرآن اخذ شده اسات .در
حاليكه قرآن كريم حاوى فصيحترين عباراا عربى است بطورى كه بارها ادعاى تحدى كرده و نهايت فصاحت آن به تأييد ادباى
عرب رسيده است .بلكه به اين معناست كه هر كس بنا به سلقه خود قواعد را دستخوش ت يير قرار ندهد.
4ـ قواعد بیاّنى
علم معانى علمى است كه ما را در شناسائى حا ا مختلف مخاطب و ايراد سخن مطابق همان حال يارى مىنمايد.
در اين علم احوال مسند و مسند اليه وون نوع جمله ،تقديم و تأخير،ايجاز و اطناب و...بحث مىشود.
طبيعى است قرآنى كه به زبان عربى نازل شدهاست مملو از احوال بيانى كق عربى باشد ،و با اين وصف مفسر از توجه باه آنهاا
گريزى ندارد.
به وند نمونه از استعمال اين قواعد توجه كنيد:
در آيه ذيل انباا دانه به خود دانه نسبت داده شده در حالى كه مىبايست به خداوند نسبت داده ماىشاد و ايان مجااز عقلاى
شمرده مىشود.
1
مَثَلُ الَّذينَ يُنْفِقُونَ اَمْوالَهُمْ فى سَبيلِ اللّه كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ...
استعمال الفاظى در قرآن كه در غير ما وضع له استعمال شدهاند مجاز معنوى شمرده مىشوند.
در آيه ذيل نيز اتدال در انفاق با كنايهاى زيبا مطرح شده است.
2
وَ تَجْ عَلْ يَدَكَ مَ ْلولَةً الى عُنُقِكَ و تَبْسُطْها كُل الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلوماً مَحْسُورا
استفاده از ضمير در آيه ذيل براى تفهيم معانى خاص اضمار ناميده مىشود:
3
تُحَرّك بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ

1
2
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5ـ قرآن
ق رآن مجموعه واحدى از ناحيه خداى متعال است كه دستوراا حضرتش را براى هدايت بشريت بيان نمودهاست ،عاقوه اينكاه
اين كتاب از ناحيه حكيمى نازل شدهاست كه سخنانش بر اساس اسلوب خاص بوده بطورى كه هرگز تصادفى در وينش واوهها
و عباراا آن راه پيدا نكردهاست .همين نكته كافى است كه بگوئيم قرآن كريم ايده واحدى از جانب خداوند متعال مىباشد و با
اين وصف حصول اين نتيجه احتيا به مؤنه بيشترى ندارد كه از ابزارهاى مهم تفسير هر آيهاى از قرآن ،توجه به آياا ديگر اين
كتاب مىباشد.
در اين رابطه توجه به سياق آياا ،و نيز تناسب آيهها با يكديگر و نيز سورهها با هم توصيه مىشود.
6ـ اخبار و احاديث
قرآن كريم بر پيامبر خدا صلىاهللعليهوآلهوسالم نازل شدهاست ،آن حضرا كاق وحياانى را باه اصاحاب خاويش تعلايم داده و فرزنادان
طاهرينش نيز اين كق را نسل به نسل از آن حضرا فرا گرفتهاند.
پس در واقع آنان مخاطبان اوليه محسوب مىشوند و به جزئياا آن آگاه ترند .بر همين اساس است كه هرگاز نماىتاوان تاأثير
رواياا از آنان را در تفسير قرآن ناديده گرفت.
اما سخن اينجاست كه آيا همه رواياا منقوله از پيامبر و ساير معصومين و نيز اصحاب حجيات دارناد و هماه قادرا تاأثير در
تفسير قرآن را دارند.
طبيعى است كه پاسر مثبت به اين سؤال صحيح نباشد ورا كه گستره باب جعل حديث و اسرائيلياا و...به صحنه رواياا مانع
از اين پاسر خواهد شد پس بايد وارهاى انديشيد و راهكارى ارائه داد.
فقها در مباحث فقهى كه ناوارند به اخبار و احاديث عمل كنند ،كنكاش وسيعى در شناخت رواياا مربوطه متحمل شدهاند و با
پايه گذارى علومى وون «رجال» و «درايه» به بررسى صحت و سقم رواياا پرداختهاند.
مىتوان آنچه كه آنان در فقه انجا دادهاند به تفسير تسرى داد .و در رواياا تفسيرى همان كنكاش را عملى ساخت.
ما بنابر آنچه كه در مبحث حجيت خبر در تفسير ضمن مباحث روش نقلى خواهيم آورد ،دخالت روايت در تفسير يعنى حجيت
خبر در تفسير قرآن را برهانى نمودهايم در اينجا صرفا به تفسير احاديث تفسيرى براى شناخت ميزان حجيت آنها مىپردازيم.
رواياا را مىتون به دو بخش كلى تقسيم كرد:
1ا اخبار متواتر
اخبار متواتر به اخبارى اطقق مىشود كه از كانالهاى مختلف به قائل اوليه متصل مىشود به صورتى كاه امكاان تباانى نااقلين
مبنى بر انتساب كذب به قائل عققً ناممكن بوده باشد.
ونين خبرى قطع آور بوده و كسى در صحت آن ترديد ندارد ،بنابراين حجيت آن بقشك قابل پذيرش است.
2ا اخبار واحد
اخبار واحد به اخبارى اطقق مىشوند كه متواتر نبوده و مفيد قطع نباشند ،ونين اخبارى كه يا از يك كانال به ما رسيدهاناد و
يا از كانالهاى مختلف رسيده ولى تعداد اين كانالها و يا كيفيت آنها به شكلى است كه قطع به صدور آنها از قائل حاصل نمىشود
به دو قسم كلى قابل انقسا هستند:
قسم اول:
خبرى كه از سه فيلتر بررسى سندى ،د لى و جهت صدور بگذرد ،هر وند مفيد قطاع نيسات اماا نازد عقاقء حجات شامرده
مىشود و قابل اعتناء مىباشد .روايتى كه در بررسى سندى داراى رجال موثق و راستگو بوده و د لت آن بر مفهاو ماورد نظار
تما باشد و نيز صدور آن براى بيان حق مطلب بوده و مثقً تقيهاى صادر نشده باشد قابليت پذيرش را داراست.
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قسم دو :
خبرى كه داراى سند ضعيف باشد و يا هر وند سند قوى دارد اما د لت آن بر معناى مراد تما نباوده بلكاه زاوياهاى ديگار را
بحث مىكند ،و يا عقوه بر سند قوى بر معناى مطلوب د لت مىكند ولى نه براى بيان حق و بلكه به خاطر نكتهاى خاص وون
تقيه صادر شده باشد ،قابليت پذيرش را ندارد.
ناگفته نماند آنچه مطرح شد در مورد خبرى است كه به پيامبر خدا صلىاهللعليهوآلهوسلم و يا يكى از معصاومين ديگار علايهمالساق منتساب
شود ،بنابراين خبرى كه در نهايت به يكى از صحابه منسوب مىشود و انتساب آن به معصو معلو نيست حتاى ايان مقادار از
حجيت را نداشته باشد و قابليت تفسير قرآن را ندارد.
از ونين آثارى مىتوان در تأييد تفسير و يا تقويت وجهى از وجوه محتمل در تفسير استفاده نمود .نياز وناين روايتاى حجات
شرعى نبوده و قابل عمل نيست.
از تقسيم صورا گرفته در مىيابيم كه روايت متواتر و نيز روايت واحد ،مىتوانند در تفسير كتاب وحيانى موثر باشند عقوه آنكه
طرد اين رواياا كه از ناحيه مخاطبان اوليه مىباشند شايسته نمىباشد.
اما دسته سو تنها ظن غير معتبرى را افاده مىنمايد و همانطورى كه در مباحث فقهى حق دخالت ندارند ،قادر به تفسير آياا
قرآنى نيز نمىباشند.
البته اين دسته رواياا را نمىتوان دروغ پنداشت ورا كه وه بسا از قائل نقل شده باشند و قرائن دال بر آن در طول زمان و باه
علتى خاص حذف شده باشند ،بلكه بايستى آنها را كنار گذارد تا اينكه با ظهور اما عصر(عج) ،حق روشن شود ،ولى بايد آنهاا را
از صحنه دخالت در تفسير منع نماييم.
7ـ اصول مسلّم
قرآن كتاب زندگى است و به همين علت موضوعى نبوده و حاوى موضوعاا مختلف مىباشد ،و وه بسا در يك آيه دهها موضوع
مطرح مىشود.
طب يعى است كه اين موضوعاا هر كدا اصولى دارند كه جاى اثباا آنها ممكن اسات آيااا ديگار قارآن باوده و ياا اساساا آن
موضوعاا در جاى ديگر و با ادله ديگرى از جمله سنت ،اجماع و عقل اثباا شده باشند.
با اين وصف مفسر مىبايست به اين اصول مهم توجه كند و آيهاى را برخقف آنها تفسير ننمايد.
فى المثل وقتى كه در مباحث كقمى ،عد جسمانيت خداوند اثباا مىگردد ،مىبايد آيهاى كه به ظااهر بار جسامانيت او دال
1
صافا
صاف/ا َ
است به شكلى تفسير نمود كه آن اصل مهم را به هم نزند .پاس در تفساير آياه شاريفه وَ جااءَ رَبُّاكَ وَ الْمَقئِكَاةُ َ
مىبايست آيه را به حركت جسمانى خدا و مقئك تفسير ننمايد.
الساارِقُ وَ
و نيز وقتى در مباحث فقهى بر اساس ادله روائى ،شرائط متعددى براى قطع دست سارق وضع شد ،هنگاا تفساير آياه وَ ّ
السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُما 2...مىبايست اطقق سرقت از آنان گرفته شود و نيز وقتى در مباحث اصاول اصال برائات مبارهن شاد
مىبايست آيهاى كه دال بر اصل اشت ال 3مىباشد به شكل ديگرى تفسير نمود.
مجددا تكرار اين نكته ز است كه مراد از اصول مهم ،اصولى است كه بوسيله دليل كافى به اثباا رسيده و برهانى شده باشد،
ونين امورى توان اين را دارند كه مخصص و مقيد آيه شوند .پس اگر اصلى به ونين درجهاى از اعتبار نرسيده باشد ،مورد نظر
نبوده و با ونين امرى امكان مواجهه با قرآن وجود ندارد.
1
2
3

 فجر.22 / مائده.38 / -اصل برائت به معناى اين است كه بناى اوليه در هر ويزى بر برائت است مگر اينكه دليلى اين اصل را به هم بزند .در برابر اين اصل اصل اشت ال قرار دارد كه به معناى مش ول الذمه بودن

در امور مشكوك است مثقً كسى كه شك دارد آيا نماز ظهر خود را خوانده يا نه ،اصل اين است كه اين نماز هنوز اقامه نشدهاست.
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8ـ قرائن
كق در شرائط خاص صدور معناى خود را ايفا مىكند ،طبعا اگر آن شرائط سپرى شد ،مثقً ظارف زماانى و مكاانى آن از باين
رفت ،در اين صورا فهم معناى واقعى كق مشكل مىشود .راه رسيدن به مفاد واقعى ،اين است كه آن شارائط تحصايل شاود.
كشف قرائن حاليه و نيز مقاليه مىتواند در اين باره كارگر باشد.
برخى از مواردى كه به قرينه نياز داريم عبارتند از:
1ـ صنايع بديعى
صنايع بديعى هر وند موجب فصاحت كق مىگردند اما گاه افاده مفهو مورد نظر از آنها به آسانى امكانپذير نيست بلكه تنهاا
با كشف محذوفاا و ساير شرائط ممكن مىشود .برخى از اين صنايع عبارتند از:
الف) ايجاز
كوتاه سخن گفتن و بيان تما مطلب از عباراا كوتاه از نشانههاى كق بليغ محسوب مىشود ،طبعا توجه به مفاد عباارتى كاه
ايجاز در آن بكار رفته تنها براى اهل فن و با توجه به قرائن دال بر اجزاء حذف شده امكان دارد .قرائنى كه بتواند معناى خاص را
متقين سازد (قرينه معينه) و قرينهاى كه بتواند مفهومى را مردود نمايد و فهم نادرست را بزدايد (قرينه صارفه).
ايجاز مخصوصا در آياا سوره هاى مفصقا بسيار بكار رفته است ،گوئى شرائط خاص مسلمانان در مكه ايجاب مىكرد كه آياا
قرآنى در كمترين عباراا نازل شوند تا مشركين بيزار از دين حق ،امكان شنيدن آن را داشته باشند.
ب) مجاز
هر دو قسم مجاز يعنى مجاز ل وى (استعمال لفظ در غير ما وضع له) همانند و ينزل من السماء رزقاً 1،كه رزق در معنااى خاود
(روزى) بكار نرفته بلكه به معناى ديگرى (باران) اطقق شده ورا كه باران سبب روزى است .و هم مجاز عقلى (انتساب فعل باه
غير فاعل حقيقى) مانند «و اذا اخرجت ا رض اثقالها» 2كه اخرا ثقل از زمين به خود زمين نسابت داده شاده ،رد قارآن بكاار
رفته است.
) كنايه
بهرهگيرى از كنايه كه استعمال لفظ در ملزوماا عقلى آن مىباشد از نشانههاى كق بليغ محسوب مىشود اثر كنايه از تصاريح
بسى بيشتر مىباشد و ضرب المثل «الكناية ابلغ من التصريح» در همين باره مطارح شاده اسات .ماثق در آياه ذيال اِنَّ رِبِّاكَ
لَبِاالْمِرْصاد 3كنايه از گستره عظيم حكومت الهى دارد بطورى كه شاهد و نظارهگر تما احوال و اعمال خقئق خود مىباشد.
د) مشترك لفظى و معنوى
اشتراك در الفاظ ،يالفظى است و يا معنوى ،مشترك لفظى به لفظى اطقق مىشود كه داراى معانى متعدد باشاد همانناد لفاظ
«شير» كه وند معناى مختلف دارد .در اين نوع اشتراك اگر قرينهاى بر رعايت يك معناى واحد وجود داشته باشد ،آن لفظ باه
همان معنا بكار مىرود و در غير اين صورا لفظ مبهم بوده و بر معناى خاص د لت ندارد .اما مشترك معنوى به لفظاى گفتاه
مىشود كه داراى مصاديق متعدد باشد وون لفظ حيوان كه وندين مصداق دارد و ببر و شير و...را شامل مىشود.
در صورا وجود قرينه مصداق مورد نظر گوينده معين مىشود ولى اگر قرينه ذكر نگردد ،واوه مبهم نيست بلكه مطلق مصاديق
(همه مصاديق) را شامل مىشود.
2ـ سیاق
1
2
3
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اصطقحا اين واوه به معناى بهرهگيرى از صدر و ذيل كق براى فهم مراد مىباشد .باه هماين جهات ماىتاوان گفات يكاى از
عمدهترين قرائن جهت فهم مراد متكلم سياق است .بديهى است واوهها و عباراا بدون توجه به مفاهيم اطراف آنها ممكن است
معناى مورد نظر را افاده نكند ،آنچه كه مىتواند مفهو خاصى را از آنها متقين سازد ،سياق مىباشد.
مثقً در آيه دو واوه عزيز و كريم در آيه ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزيزُ الْكَريمُ ،1با توجه به خصوصياا منفى درخت زقو  ،معنااى منفاى از
آن حاصل مىشود و لذا بايد آيه را ونين معنا كرد كه از درخت زقو بچش كه «تو ذليل و خوار هساتى» و ياا اينكاه «تاو در
2
گذشته عزيز و كريم بودى».
3ـ سبب ّنزول
اسباب نزول همانطور كه گفته شد ،زمينه نزول آيه محسوب مىشود و بههمين جهت فهام آن در تفساير صاحيح آيااا ز
مىباشد.
آياا قرآن كريم وهبسا مجمل و كلى به نظر برسد ،ولى وقتى شأن آنها معلو باشد ،معناى صريح آنها نيز آشكار مىگردد.
عقوه بر اين ،تفسير برخى آياا جز با فهم اسباب نزول آنها امكانپذير
در آيه ذيل دقت كنيد:
لَیْسوُا سَوآءً مِنْ اهْلِ الْكِتاّبِ اُمَةٌ قائِمَةٌ يَتْلوُنَ آياتِاللّه آّنآءَ اللَیْلِ وَ هُمْ يَسْجُدوُنَ يُؤْمِنوُنَ بِاللّه وَالْیَوْمِاّالخِرِ وَ يَـاْمُروُنَ
بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسارِعُونَ فِى الْخَیْراتِ وَ اوُلاِكَ مِنَ الّصتالِحینَ وَ ما يَفْعَلوُا مِنْ خَیْرٍ فَلَنْ يُكْفَروُهُ وَاللّه
عَلیمٌ بِالْمُتَقینَ.
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اهل كتاب يكسان نيستند ،برخى در دل شب به پا خاسته و آياا خدا را تقوا مىكنند و به سجده مىروند .به خدا و روز جزا ايمان دارناد و امار باه
معروف و نهى از منكر مى كنند و به انجا كارهاى نيك مىشتابند ،اين گروه از شايستگانند و هر كار نيكى كه انجا مىدهند ،پوشيده نخواهاد ماناد،
زيرا خدا به پرهيزكاران آگاه است.

لحن اين آياا به گونهاى است كه انسان تصور مىكند اكنون نيز عدهاى از اهل كتاب ،با اينكه مسيحى يا يهودى هستند ،تنها با
داشتن وند شرط مذكور در آيه ،جزء صالحين محسوب مىشوند و ايمان به اسق ضرورتى ندارد .ولى اين تصور پس از مراجعه
به اسباب النزول آيه ،مخدوش مىشود.
در بيان سبب نزول آيه آمدهاست :هنگامىكه عبداللّه بن سق كه از دانشمندان يهود بود با جمع ديگرى از آنها اساق آوردناد،
يهوديان و مخصوصا بزرگان آنها از اين حادثه بسيار ناراحت شدند و درصدد برآمدند كه آنها را متهم به شرارا سازند تا در انظار
يهوديان پست جلوه كنند و اسق آنها سرمشقى براى ديگران نشود ،لذا علماى يهود اين شعار را در ميان آنها پخش كردند كاه
تنها جمعى از اشرار ما به اسق گرويدهاند ،اگر آنها افراد درستى بودند آيين نياكان خود را ترك نماىگفتناد و باه ملات يهاود
خيانت نمىكردند .در پى اين توطئه آياا فوق نازل شد و از اين دسته دفاع به عمل آمد .با اين توضيح مشاخص ماىشاود كاه
مراد از اهل كتاب در اين آيه ،آن دسته از اهل كتاب هستند كه مسلمان شدهاند و بعد در جامعه سمپاشى تبلي اتى بر ضد آنها
4
صورا گرفت تا عامه مرد نسبت به آنها بدبين شوند.
همين اجمال در آياا بسيار ديگرى ديده مىشود .و سبب نزول همه آنها حكايت از اين دارد كه در مورد مؤمنين باه اساق از
اهل كتاب نازل شدهاند .و لذا ونين آياتى هرگز به معناى كفايت اعمال صالحه در پناه دين ديگرى غير از اسق نمىنمايد.

1
2

 دخان.49 / -سياق را مى توان به دو قسم كلى تقسيم كرد .سياق در كلماا كه به معناى فهم معناى واوهاى با استفاده از واوه ديگر است كه اگر اين دو واوه مسند و مسند اليه باشند ،ماىتاوان اصاطقح

«تناسب حكم و موضوع» را نيز مطرح نمود .قسم ديگر سياق ،سياق در جمله است كه در اين صورا فهم جملهاى منوط به جمله ديگر مىشود .خواه جمله متصله باشد و يا منفصله.
3
4

ا آل عمران 113 /تا .115
ا تفسير مجمعالبيان ،2 ،ص.344
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4ـ منابع تاريخى
قرآن در ظرف زمانى خاصى نازل شده است ،طبعا مىبايست حوادث و اتفاقاا عصر نزول در آن موثر باشد هر جند آن حاوادث
موجب نزول آياا قرآن نشدهباشند.
بر آن نيستيم كه بر آنچه مورخين نقل كرده اند صحه بگذاريم و تأييد كنيم .بلكه به هر حاال مناابع تااريخى همچاون روايااا
ضعاف مىتوانند صحنههاى نزول آياا قرآن كريم را براى ما بازسازى نمايند.
5ـ علوم تجربى
علو تجربى حاصل تجارب محققين مىباشد و وون اين تجربهها حد ايستائى ندارند در طول زمان قوى و قوىتر مىشاوند .بار
همين اساس است كه قوانينى كه زائيده تجربه باشند دائما در حال دگرگونى هستند و جاى خود را به فرضيهها و سپس قوانين
جديد مىدهند .همين ضعف در مقرراا تجربى كافى است كه نتوانيم تفسير آياا وحيانى را بر پايه نسبتا سست آنها بنانهيم.
پس نمى توان آياتى از قرآن را بر پايه اين علو تفسير نمود و تفسير حاصله را پذيرفت زيرا اين امر با ت يير قانون تجرباى قابال
توجيه نبوده و قانون قرآنى را نيز مخدوش مىسازد.
ولى نبايد ونين تصور شود كه ما از علو تجربى بهره نگيريم بلكه مىبايست به دو صورا ذيل از اين قوانين استفاده كارد :اول
آنكه اگر با استفاده از اسباب ديگر ،توان تفسير آيهاى را يافتيم و همان تفسير با قانون تجربى هماهنگ بود ،علم تجربى مؤيدى
براى تقويت تفسير خواهد شد.
دو آنكه :تفسير حاصله با استفاده علو تجربى مىتواند به عنوان يكى از احتما ا در كنار تفسيرى كه بدون آن شكل گرفتاه
است ،قرار گيرد .پس استناد به علو تجربى در تفسير قرآن به عنوان يكى از محتمقا آياا مانعى ندارد.
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اختالف در تفسیر قرآن
همانطور كه قرائت كق خداوند ،به اسباب و علل مختلف وون ،ابتدايى بودن خط عربى ،اشتباه در نساخهباردارى ،اشاتباه در
شنيدن واوهها ،اختقف ويژگيهاى مناطق مختلف دخالت اديبان در صرف و نحو قرآن ،خلاط تفساير باا قارآن و احياناا اهاداف
سياسى دوار اختقف گرديد ،تفسير آن نيز به سبب اسبابى فراخور خود از اين تشتتها در امان نماند و بهواسطه قوا اساباب و
علل در اين باره ،اختقفاا تفسير بسيار بيشتر و شديدتر بود.
عوامل مهم اختقف در تفسير قرآن را مىتوان در عناوين ذيل تلخيص نمود:
 1ـ اختالف منابع تفسیرى ،اجتهاد در ل ت ،بقغت و نيز آراء و نظريههاى خاص در برخى مباحث اصول فقاه واون حجيات
ظواهر قرآن ،تبادر اوليه الفاظ و ،...موجب برداشتهاى متفاوا از آياا قرآن شدهاست بهطورى كاه گااه مفسار هماان را در آياه
مىبيند كه قبقً به آن اعتقاد داشته و يا در مسير ترويج آن مىباشد.
 2ـ اختالف مناهج تفسیرى ،تعدد مناهج و مبانى تفسيرى مهمترين نقش را در اختقف تفاسير ايفاء كاردهاسات و طبيعاى
است كه آشكار شدن عقايد فقهى ،كقمى ،فلسفى و نيز توجه بهعقل بهعنوان برهان قاطع و يا كشاف و شاهود و ...موجاب شاد
مفسرين با ديدگاههاى از قبل تعيين شده متفاوا ،وارد تفسير قرآن شوند و حاصل اين امر ،اختقف تفاسير در همان زمينههاا
گرديد.
 3ـ دور شدن از عترت ،شكى نيست كه عارفترين به قرآن كريم پيامبرخدا صلىاهللعليهوآلهاست و بعد از او كسى كه مصاحبتش باا
پيامبر بيشتر بودهاست ،نسبت بهقرآن آگاهتر مىباشد .وه اينكه ونين كسى طبعا از رموز وحى و محتواى آن آگاه مىشدهاست.
در بين اصحاب ،به اذعان مورخان شيعه و سنت آن كسى كه از همه بيشتر با پيامبر خدا بوده حضرا امير عليهالسق بودهاسات .او
خود درباره تأثير اين معاشرتها در فهم كتاب خدا مىفرمايد:
وناساخَها
فما ّنَزَلَتْ على رسول اللّه صلىاهللعليهوآله آيةٌ مِنَ القرآنِ ا ّ اَقْرَأنيها وَاَمْلَأهَا عَلىَّ فَكَتَبْتُها بِخَطِّى وَعَلَّمَنى تَأوَيلَهاا وَتَفْسايرَها ِ
وَمَنْسُوخَها وَمُحْكَمَها وَمُتَشابِهَها وخاصَّها وَعامَّها.
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آيهاى بر رسول خدا صلىاهللعليهوآله نازل نمىشد ،مگر اينكه برمن قرائتش مىكرد و امقء مىنمود ،من آن را با خط خود مىنوشتم او تأويل و تفسير و ناسر
و منسوخ و محكم و متشابه و خاص و عا آيه را به من مىآموخت.

متأسفانه در پى نپذيرفتن وصاياى پيامبر در زمينه خقفت و جانشينى حضرا امير

 1ا اصول كافى ، 1 ،ص.44
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عليهالسق

و جدا كردن آن حضرا

از پيكره حكومت اسقمى ،غرور و عجب برخى و نيز ترس از پى بردن مرد به عظمت حضرا ،مانع از ترويج علو ورف او گرديد
و اين دانستنيها در سينه حضرا و بعضى دوستان خاص او مخفى ماند و بشريت از آن محرو گشت.
همين امر با عث شد مرد در فهم قرآن دوار ترديد شوند ناسر و عا و مطلق و مجمل قرآن را بدون توجه به منسوخ و خاص و
مقيد و مبين بينند و هركسى در تفسير قرآن به راهى رود كه انديشهاش او را بههمان سو سوق مىدهد.
 4ـ زمان ،هرقدر از عصر حضور پيامبر خدا صلىاهللعليهوآلاه دورتر شويم ،عوامل مختلفى موجب مىشود كه برداشاتها از قارآن دواار
ت يير و تشتت گردد .جعل احاديث وگاه ترويج جعل بهعنوان يك ارزش ،ترقى علاو و ورفنگارى تاابعين نسابت باهصاحابه و
همچنين نسلهاى بعد نسبت به آنان ،ترجمه علو غيراسقمى بهزبان اسق  ،پيدايش مكاتب و مذاهب مختلف سياسى و عقيدتى
و ...موجب شد در طول زمان نگرشهاى مختلفى نسبت به قرآن و آياا آن پيش آيد و هركس بهمقتضاى روز و برطبق معياارى
كه وى در پى آن بودهاست به تفسير آياا بپردازد كه حاصل آن اختقف عميق در تفاسير كنونى است.
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مباّنى تفسیرى
مراد از مبانى تفسيرى ،روشهايى است كه زيربناى تفسير مفسّر بوده و در تفسير وى دخالت دارد به طورىكه مفسار براسااس
همان پايه از قبل معين شده به تفسير قرآن مىپردازد.
بى ترديد هرتفسيرى از مشى مفسر خود تبعيت مىكند و مشى كلى مفسر در شكلگيرى تفسير تأثير جدى دارد.
در آ راء و عقايد مفسر در هركدا از اين مبانى ،تأثير اساسى در تفسير او دارد .بطورى كه مثق اختقف مبناى شيعه و سانت در
پذيرش رواياا ،موجب تفاوا كلى تفسير نقلى آنها شدهاست .شيعه اخبار نقل شده از پيامبر صلىاهللعلياهوآلاه و اهالبيات علياهالساق او را
مىپذيرد ولى اهل سنّت تنها رواياا صحابه را و يا اخبارى كه مستند به فرمايش پيامبر خدا صلىاهللعليهوآلهباشند ،مىپذيرند.
در تفسير كقمى نيز مكاتيب مختلف و آراء گوناگون آنها ،در ابواب مختلف كقمى موجب اختقفهااى خاصاى در تفساير قارآن
شدهاست.
معتزليان قائل به حسن وقبح ذاتى اشياء هستند و معتقدند كه خداوند هرگز مرتكب قبيح نمىشود ،انسان نيز موجودى مختاار
بوده و مجبور به انجا هيچ عملى نيست.
خوار نيز معتقد به كفر كسى بودند كه مرتكب گناه كبيره شدهاست و در برابر آنان گروه «مرجئه» قائل به ايمانشاان گشاتند.
معتزله حد وسطى بين آن دو را كه به «منزلة بين المنزلتين» شهرا دارد ،پذيرفتند.
اشعريون به طور كلى عقل را وداع گفتند و بر ظواهر احاديث جمود نمودند و همان را به عنوان شرح حتمى آياه ماىپذيرفتناد.
خوار كه بعد از واقعه حكميت در جنگ صفين شكل گرفتند به اقتضاى ظاهر آيه شريفهاِن الحكم اّالّ للّه ،امامات را باهطاور
كلى انكار نمودند و معتقد به كفر مرتكب معصيت كبيره شدند و براى اثباا مدعايشان به آيااتى از قارآن از جملاه آياه  97آل
عمران يا  87سوره يوسف استناد مىجستند.
حسيّون نيز كه متأثر از پيشرفت علو جديد بودند ،آياا را با همان اسلوبهاى حساى و تجرباى بررساى ماىكنناد و آنهاا را باا
معيارهاى مادى مىسنجند ،آنان مثقً صفاى زندگى دنيوى را بهشت و عذاب وجدان حاصله از گناه را جهنّم ناميدند.
در تفسير ادبى نيز برخى با بهرهگيرى از نقل صحيح و عقل سليم به بررسى ل اا مىپرداختند و عدهاى اجتهاداا خود را دخيل
مىدادند و نظر خود را برقرآن تحميل مىنمودند.
صوفيان و به اصطقح عارفان نيز آياا صريح قرآن را حمل برمعانى اشارى و رمزى بسيار بعيد كه از قبل طراحاى كارده بودناد،
مىنمودند .و اينها همه موجب اختقف و تشتت آراء در تفسير بسيارى از آياا قرآن مىشد.
شيعه در اين بين معتقد به نصب اما على عليهالسق و يازده فرزند او از سوى پيامبر خدا صلىاهللعليهوآله بهعنوان خليفه حضرا
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است و بنابراين تما اخبار و احاديث آنان را كه از صافىهاى پذيرش حديث مطابق علو دراية و رجال گذشته باشند ،مىپذيرد.
اين خط اساسى كه از آن به مبانى يا مناهج تفسيرى تعبير مىآوريم ،در عباراا انديشمندان تقسيماا مختلفى يافته به طورى
كه برخى براى آن وندين قسم وون منهج عقلى بر گرفته از ايدههاى كقمى ،فلسفى ،سياسى و علمى ،منهج قارآن باه قارآن،
منهج نقلى ،منهج ادبى ،منهج رمزى و...ذكر كردهاند.
اما به نظر مىرسد كه ونين تقسيم بندى خالى از اشكال نباشد ،ورا كه تقسيم صحيح ،نوعى از تقسيم است كاه در آن اقساا
قسيم هم باشند به طورى كه هر كدا از قسمها ،رابطه تباين با قسم ديگر داشته باشند و تحت عنوان عا و خاص وه رسد باه
تساوى نگنجند.
اين اصل در تقسيم مناهج تفسيرى رعايت نشده است .بطورى كه مىتوان گفت كه مثقً تفساير عرفاانى و ياا قارآن باه قارآن،
برداشت فكر و خرد مفسر از قرآن است و لذا تحت عنوان تفسير عقلى قرار مىگيرد ،مگر اينكه براى منهج عقلى تعريف خاصاى
را بپذيريم ،مثقً آن را مترادف تفسير كقمى بشماريم كه در اين صورا مناهج تفسيرى بسيارى را مىتوان در كنار مناهج مطرح
شده قرار داد.
چاره كار
بهترين راه اين است كه ما مناهج را بر دو دسته كلى تقسيم كنيم كه عبارتند از :منهج مأثور و منهج عقلى .در اين تقسيم بندى
منهج مأثور به منهجى گفته مىشود كه مفسر بدون اينكه خود كووكترين تحليلى داشته باشد ،صرفا نقال ديادگاه معصاومين
عليهمالسق بنمايد .منهج عقلى نيز به منهجى اطقق مىشود كه مفسر فكر و انديشه خود را در تفسير قرآن بكار گيرد كه البته ايان
فكر و انديشه ،از يافتههاى فلسفى ،كقمى ،ادبى ،علمى(تجربى) ،عرفانى و...او منشأ شدهاست .پس اينهاا قسام منااهج شامرده
نمىشوند ،بلكه از اقسا منهج عقلى خواهند شد.
منهجى كه هم از عقل بهره گرفته باشد و هم منقو ا را مورد ارزيابى قرار دهد ،منهج جامع نا مىگيرد.
بر همين اساس آنچه در اين مجموعه آمده است توضيح دو منهج تفسيرى خواهد بود كه در ذيل منهج عقلى اشارهاى به برخى
زير مجموعههاى آن شدهاست.
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تفسیر ّنقلى
اولين شكل تفسير قرآن را مىتوان تفسير اثرى معرفى كرد .مسلمانان قرنهاى آغازين نزول قرآن در تفسير و تبيين آياا الهاى
به آنچه كه از لسان نزديكان به عصر نزول شنيده بودند بسنده مىكردند .اتصال اخبار و احاديث به مبدأ وحيانى از سوئى و نياز
عد نياز به تحليل و اجتهاد در آياا الهى از سوئى ديگر را مىتوان دو عامل اساسى براى توجه به تفسير اثرى در قارون اولياه
شمرد.البته مذمتى كه اخبار و احاديث از تفسير به راى نمودهاند به عنوان عامل مهم ديگرى در توجه به تفسير نقلى قابل تأمل
است .بديهى است در عصرى كه تفسير به راى روا يابد و عدهاى از انديشمندان در مقابل آن قيا كنند ،روح احتياط شكوفاتر
شده و همين موجب زوال تفسير عقلى مىشود و بر توجه مضاعف به تفسير نقلى مىافزايد.
پيامبر خدا صلىاهللعليهوآله به مقتضاى آيه ذيل ،شخصا مأمور بهبيان و توضيح آياا مجمل بود.
وَ مَا أّنزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَـاّبَ إِّالَ لِتُبَیِّنَ لَهُمُ الَذِى اخْتَلَفُوا فِیهِ وَ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

1

اصحاب نيز از بياناا آن حضرا در تفسير قرآن بهره مىبردند و همان را نقل مىكردند و گاه رأى خود را هم مطرح مىساختند.
و اين منقو ا سينه به سينه ،بهنسلهاى بعد منتقل مىشد.
ائمه طاهرين عليهمالسق نيز گاهى برخى آياا قرآن را تفسير مىنمودند و يا در محاجاا خود ،مراد اصلى آيهاى را ظاهر مىساختند
و همچنين در پاسر به سئوا ا مراجعين به تفسير آيهاى مىپرداختند و اين رويّه هيچگاه قطع نمىشد.
عقوه بر اين ،قرآن در درجه اول منتسب به معصومين عليهمالساق است و آنان بزرگترين دغدغهها را نسبت به تفهيم صاحيح قارآن
داشتند ،و لذا بسيار بعيد به نظر مىرسد كه روش صحيح تفسير وحى را ارائه نداده باشند.
اخبار و احاديث وارده در تفسير ،اندك اندك و ابتداء از عصر تابعين جمعآورى و تبويب شد و بهشكل تفاسيرى مستقل باا ناا
تفسير روائى يا مأثور عرضه گشت.
البته مبناى مفسرين برحسب معتقداا آنها در تفسير مأثور مختلف اسات .برخاى از اهال سانّت تماا منقاو ا از صاحابه را
مىپذيرند و عدهاى از انديشمندان آنها فقط منقو ا مستند به رسول خدا صلىاهللعليهوآله را پذيرفته و به آراء خاود صاحابه تنهاا باه
ميزان رأى شخصى آنها توجه دارند.
شيعه نيز نظرياا شخصى صحابه را كنار گذاشته و تنها آنچه را كه آنان از پيامبر خدا صلىاهللعليهوآلهنقل كردهاند قابل قبول
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مىداند ،همچنين اخبار و احاديث منقوله از ائمه طاهرين
ناققن رواياا پيامبر ،قابل قبول مىشمارد.
اين احاديث كه قابليت پذيرش يافتهاند ،اگر از نظر سند و از جهت د لت قابل اعتماد باشند ،پذيرفته مىشوند ولى ا گر با اصول
برگرفته از قرآن و سنّت قطعى متضاد باشند ،دور ريخته شده و مواردى كه در بين اين دو ويژگى قرار مىگيرند ،مورد كنكااش
دقيق تر قرار گرفته و هروند نتوانند موجب تفوق رأئى شوند ،ولى وه بسا در تبيين تارير از آنها استفاده شود و گااه باهد يال
خاصى مسكوا عنه مىگردند.
عليهمالسق

نيز بهعنوان جانشينان پيامبر خدا صلىاهللعليهوآلهو آگاهان باهوحاى و

پيامبر صلىاهللعليهوآله فرمودهاند :إنّ على كلِ حّقٍ حقیقةً و على كلِ صواّبٍ ّنوراً فما وافّق كتاّبَ اللّه فَخُذُوهُ و ما خـالفَ كتـاّبَ
اللّه فَدَعُوهُ.

1

هر حقى را حقيقتى است و هرسخن درستى را نورى است ،پس هرآنچه را كه موافق كتاب خدا باشد آن را بگيريد و هرآنچه كه مخالف آن باشد طارد
كنيد.

و نيز اما صادق

عليهالسق

مىفرمايد :كُلُ شىءٍ مَرْدُودٌ الى الكتاّبِ والسُنَةِ وكُلُ حديثٍ ّال يوافِّقُ كتاّبَ اللّه فهو زُخرفٌ.

2

بازگشت هرويزى به كتاب و سنّت است و هرحديثى كه موافق كتاب و سنّت نباشد ،باطل و بيهودهاست.

شبهة
اخبار و رواياا را مىتوان بر دو قسم كلى طبقهبندى كرد.
بخش اول اخبارى هستند كه لفظ و مفهو و يا يكى از اين دو از طرق معدود و محدودى بهمعصو عليهمالسق متصل شود ،اينگونه
اخبار را اصطقحا اخبار واحد مىنامند.
در مقابل اين دسته از رواياا ،رواياتى هستند كه ناقلين خبر ،لفظ يا محتوا و يا هر دو را ،از طرق گوناگون بهطورى كه احتمال
تبانى آنان بركذب نرود ،به معصو عليهمالسق منتهى نمايند ،ونين اخبارى را اخبار متواتر مىگويند.
نيز اخبارى را كه حالتى بين اين دو دسته را دارند ،به طورى كه امكان تبانى بار كاذب در آنهاا محاال باه نظار نرساد ،اخباار
مستفيض شمرده مىشوند.
اينگونه اخبار بر خقف اخبار متواتر يقين نمىآفرينند و لذا آنها را ملحق به اخبار احاد مىكنند.
بحثى در حجيت اخبار متواتر نيست ،اين دسته از اخبار در همه ابواب حجيت دارند و در تفساير قارآن ماؤثر باوده ماىتوانناد
بهعنوان منسوخ آيهاى بهكار روند و آيهاى را نسر نمايند ،يا آيهاى را تخصيص بزنند و...
اما آيا اخبار واحد ،همه جا حجت هستند؟
جمعى به عد اعتبار رواياا آحاد در غير ابواب فقهى قائلاند و مىگويند حجيت خبر واحد منحصر به جايى است كه به مسائل
فقهى و عملى مربوط گردد.
به عبارا ديگر حجيت خبر واحد بدان جهت است كه ما علم به امرى كه اثر عملى دارد نداريم و وون ناواار باه انجاا هماان
عمل هستيم ،به خبر واحد متمسك مىشويم ،پس در واقع حجيت خبر واحد بر اساس يك ضرورا باوده و منحصار باه اباواب
مسائل عمليه و آياا فقهى قرآن (آياا ا حكا ) است .اما در تفسير باقى قرآن اين ضرورا وجود ندارد.
بنابراين آنان رواياا تفسيرى را حجت ندانسته و غير قابل اعتبار و استناد مىدانند.
اينك به عنوان نمونه به ديدگاه شير طوسى و عقمه طباطبايى در اين باره توجه فرماييد :شير طوسى از جملاه اولاين كساانى
است كه امكان بهره گيرى از رواياا را در تفسير آياا قرآن منتفى دانسته و معتقد به عد اعتبار اين گونه احاديث است .ايشان
 1ا وسايل الشيعه ، 18 ،ص . 78
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مىگويند:
سزاوار است به دليلهاى صحيح عقلى يا شرعى يا روايت متواتر از كسانى كه پيروى آنان واجب شده رجوع شود و خبر واحاد در ايان ماورد پاذيرفتنى
نيست به خصوص در موردى كه راه شناخت علم مىباشد و هر گاه در تأويل آيه نياز به شاهد ل وى باشد تنها شاهدى پذيرفته مىشود كه مياان اهال
ل ت معروف باشد و اما طريق آحاد (خبر واحد) قطع آور نيست و سزاوار نباشد كه به عنوان گواه بر كتاب خدا گرفته شود و در مورد آن شايسته است
كه توقف گردد.

1

مرحو عقمه طباطبايى در بيان مردود دانستن اخبارى كه به بيان ترتيب نزول سورهها پرداختهاند ،بهطور كلى جايگاهى باراى
اخبار و احاديث در غير احكا شرعيه قبول نكردهاند.
بنابر ديدگاه طباطبائى در اين باره:
 1ا قرآن كريم براى تبيين و تفهيم از هر ويز جز خودش بى نياز است و مفهو آياا براى تما عربها روشن بودهاست و اينكاه
قرآن فصيحترين نصوص است و اين قابل فهم بودن براى مخاطبين زمه صحت تحدى و نياز مصاحح دعاوا باه تادبر در آن
مىباشد.
2ا اگر براى بهره گرفتن از قرآن ز باشد كه از اخبار آحاد استفاده كنيم ،زمهاش دور باطل است وون باراى پاى باردن باه
صحت مفاد خبر بايد به قرآن مراجعه كرد.
3ا خبر واحد كاشفيت قطعى از واقع ندارد.
 4ا اعتبار خبر واحد جنبه تعبدى دارد يعنى دستورى و قرارداد شرعى است .و لذا در رابطه با عمل مكلفين قابل تصاور اسات و
2
بنابراين كاربرد آن در ابواب فقه است.
عقمه مىفرمايند:
گذشته از اينها اين رواياا با فرض صحت استقامت ،خبر واحد هستند و ونانچه در علم اصول بهثبوا رسيده ونين خبرى در غير احكا شرعيه خالى
از اعتبار مىباشد.

3

در پاسر اين شبهه مىتوان گفت :او ً در ميزان حجيت خبر واحد مباحث بسيارى مطرح شدهاست و آنچه كاه در شابهه آماده
به صورا يك مطلق قطعى نيست ،بلكه معيار در حجيت خبر واحد ،دفع قول به غير علم است ،و اين معيار در تفسير قرآن هام
وجود دارد ،ورا كه بدون روايت ،قول مفسر وهبسا قول عن غير علم باشد .و البته اين مبحث را بايد در محل خود دنبال كرد.
آنچه كه ايشان در استد ل اول آورده اند كه هر كس به ل ت آشنايى داشته باشد معناى آياا كريمه را مىفهمد ورا كاه قارآن
فصيح است ،صحيح نيست ورا كه به گواهى تارير موارد متعددى است كه عرب زبانان و حتى صحابه گاهى نسابت باه معاانى
برخى واوهها به اشكال مواجه مىشدند.
ناگفته نماند كه خود عقمه در تفسير بسيارى از آياا توجه جدى به رواياا واحد دارند برخقف ديدگاه خويش مبنى بار عاد
اعتبار احاديث تفسيرى در مقا عمل و به هنگا تفسير از رواياا استفاده كردهاند كه تقريبا ياك ششام تفساير او را باه خاود
اختصاص داده است .كه اين خود دليلى است بر اينكه بگوييم تفسير عقمه ،تفسير قرآن به قرآن محض نمىباشد .اشاكال دور
باطل نيز كه مطرح شده است صحيح به نظر نمىرسد ،ورا كه بهرهگيرى از قرآن منوط به روايت مىباشد ولى صاحت حجيات
خبر واحد در آياا منوط به استد لهاى قرآنى مىشود نه بهرهگيرى از مفاد اخبار آحاد .عقوه اينكه تنها راه حجت خبر واحاد،
قرآن كريم نيست و عقل كه در صورا عد وجود قول علمى توجه به ظن را جايز مىشمارد دليل حجيت خبر واحد ماىباشاد
4
مضافا به اينكه برخى اساسا دليل حجيت خبر واحد را تعقلى مىدانند و استناد به آيه را مخدوش مىشمارند.
-1
2

تفسير تبيان ،1 ،ص.7

-ر .ك .الميزان1 ،ا 9و  ،3ص.85

 3ا قرآن در اسق  ،ص .128
4

 -ل اية ا صول ،بحث حجيت خبر واحد.
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آفات تفسیر مأثور
سه آفت مهم را مى توان براى تفسير روائى برشمرد كه عبارتند از :ضعف سند ،ضعف د لت ،تحريف د لى.
اين آفاا را با تفصيل بيشترى بررسى مىكنيم.
1ـ ضعف سند
روايت از عصر صدور آن از معصو عليهالساق تا عهدى كه صنعت واپ و نسخه بردارى رايج گشت ،سينه به سينه منتقل شده و ياا
در كتب دستنويس به صورا بسيار محدود نسخه بردارى شدهاست .عد اعتنا برخى از محدثان به ذكر اسناد روايت از سوئى و
نيز نقل رواياا با اسناد ضعيف از سوئى ديگر از عوامل مهم ضعف سند رواياا شمرده مىشوند ،اگر پديده زشت جعال ساند را
نيز در كنا راين دو قرار دهيم ،بى اعتمادى به احاديث منتشره بيشتر مىگردد بطورى كه بسايارى از منقاو ا از وجاه اعتباار
ساقط مىگردند.
جعل حديث
متأسفانه آنچه بيش از هرويز ديگر ،دامن احاديث را آلوده نمودهاست ،جعل احاديث و كثرا رواياا مجعوله است .در عصرى كه
هنوز كتابت حديث شكل نگرفته بود و احاديث سينه به سينه نقل مىشد ،بسيارى بهاغراض گوناگون ايان شايوه را بهتارين راه
براى تحقق اهداف خود دانسته و به انگيزههاى مختلف احاديث بسيارى را جعل مىنمودند و بهكسانى كه كقمشان مورد اعتماد
مرد بود نسبت مىدادند.
عقمه امينى در كتاب ال دير آوردهاست كه :ابوداود از ميان  500000حديث ،تنهاا  4800حاديث و بخاارى از مياان 400000
حديث ،تنها  2741حديث و مسلم از ميان  300000حديث 4000 ،آنها و احماد بان حنبال از باين  750000حاديث ،تنهاا
 30000و احمد بن فراا از بين  1500000حديث ،تنها  300000حديث را در كتب روائى خاود نقال كاردهاناد و بقياه را رد
نمودهاند.
اين وضعيت ونان وخيم است كه علماء اهل سنّت را به شدا بهستوه آوردهاست« .محمد ابوريه» در كتاب خاود «اضاواء علاى
السنة المحمدية» و نيز در كتاب «شير المضيره» مىنويسد :برخى از اين حديث سازان وون ابوهريره با آنكه بايش از  21مااه
مصاحبت با رسول خدا صلىاهللعليهوآله را نداشتهاست ،تنها يك محدث از او  5374روايت نقل كردهاست.
كثرا رواياا ابو هريره بهحدى بود كه عمر بن خطاب دو بار وى را تازيانه زد و در نهايت او را تهديد به تبعيد نماود ،علاى بان
ابيطالب نيز او را اكذّب النّاس على رسولاللّه خواند.

1

همچنانكه گفتيم جاعقن حديث با انگيزههاى مختلفى دست به جعل مىزدند ،اين انگيزهها بعضا شخصى و به طمع رسيدن به
هواهاى نفسانى بود و برخى نيز جنبه اجتماعى و يا عقيدتى داشت .اينك به اين عوامل توجه كنيد:
الف) عجب و غرور :برخى براى تقويت موقعيت خود و يا بيان فضائل علمى خويش ،دست باه جعال احادياث در ايان زميناه
مىزدند ،عدهاى نيز بهخاطر اينكه خود را در رديف صحابه و راويان پيامبر جا بزنند به اين روش متوسل مىشدند.
«ابن جوزى» مىگويد :يحيى بن معين و احمد بن حنبل در مسجدى نماز مىخواندند ،قصهگويى آمد و از قول احمد و يحيى و
آنها از عبدالرزاق و آنها از قتاده ،از انس ،از رسول خدا حديثى نقل كرد كه :هركس اله ا اللّه بگويد ،خداوند از هر كلماه آن،
مرغى كه منقارش از طق و بالش از مرجان و...است مىآفريند و سپس قصه گو ونان آن مرغ را توصيف كرد كاه باه  120ورق
كاغذ رسيد.
 1ا علو الحديث و مصطلحه ،ص . 289
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يحيى و احمد بههم نگريستند و هركدا به ديگرى گفتند :شما ونين گفتهايد؟ هركدا آنها قسم خوردند كه خبر از اين حديث
ندارند.
قصهگو قصهاش تما شد و پولهايش را از مرد گرفت ،آن دو نزد وى آمدند و خود را معرفى كردند و گفتند ما از اين خبر هيچ
1
اطقعى نداريم .قصهگو با تمسخر پاسر داد كه :من از هفده احمد بن حنبل و محمد بن يحيى حديث نوشتها .
ّب) عناد با اسالم :برخى وون اسق را قوى ديدند و قدرا مقابله فيزيكى با آن را نيافتند ،به مبارزه فرهنگاى باا اساق روى
آوردند و در لباس اسق عقايد و افكار خود را وارد دين كردند .كعبا حبار ،وهب بن منبه ،ابان جاريح ،سايف بان عمار ،ابان
ابى العوجاء ،از جمله كسانى هستند كه در ورود اسرائيلياا و عقايد يهوديت و مسيحيت و ماديت خود به اساق دخيال بودناد.
وقتى قصد اعدا ابن ابىالعوجاء را داشتند ،وى گفت :باكى از كشته شدن ندار در حالى كه  4000حديث را كه حقل را حرا و
2
حرا را حقل ساختهاست ،وارد دين شما كردها « .حماد بن زيد» نيز گفتهاست ،كفار  14/000حديث را جعل نمودهاند.
ج) تضعیف اهل بیت

عليهمالساق

 :معاندا حزب بنىاميه در عصر پيامبر با بنىهاشم ،بعد از ارتحال آن حضرا شديدتر شد ،آناان

براى تضعيف بنىهاشم از هر طرفندى بهره مىجستند و از جمله دسيسههايشان جعل احاديث در تضعيف موقعيات اهال بيات
عليهمالسق بود.
عمروعاص از پيامبر خدا صلىاهللعليهوآله نقل كردهاست كه :إن آل ابىطالب لیسوالى باولیاء؛ آل ابىطالب دوستان من نيستند.
ترمذى نيز نقل مىكند كه حضرا معاويه را دعا كرد و در مورد او فرمود :اللّهم اجعله هادياً مهديا؛ خدايا ،معاويه را هدايت كننده
و هدايت شده قرار ده.

احمد و ابوداود و ديگران نيز از حضرا نقل كردهاند كاه :علیكم بالشام فاّنها خیرة اللّه من ارضه يجتبى الیها خیرته مـن
عباده إن اللّه قد توكل بالشام واهله 3.برشما باد شا كه از شهرهاى برگزيده خداست و بندگان شايسته او در آنجا گرد آيند .خداوند ضاامن
خير و بركت شاميان است.

پيداست اين دسته اخبار جز براى تقويت جناح بنى اميه در مقابل بنى هاشم ،جعل نشدهاند.
د) ترويج مذاهب :هر كدا از مذاهب گوناگون اسقمى ،براى ترويج مرا خود دست به جعل حديث زدهاند.
به عنوان مثال ،طرفداران ابوحنيفه درباره وى مىگويند :پيامبر فرمودهاست:
سیأتى من بعدى رجل يقال له النعمان بن ثابت و يكنى اباحنیفه لیحیین دين اللّه وسنّتى على يديه.
بعد از من مردى خواهدآمد كه نا او نعمان بن ثابت و كنيهاش ابوحنيفهاست .او با دستهايش دين خدا و سنتم را زنده خواهد نمود.

طرفداران شافعى نيز مىگويند :پيامبر فرمودهاست:
من اراد محبتى و سنتى فعلیه بمحمد بن ادريس الشافعى المطلبى فاّنه منى و اّنا منه.

 1ا همان.
 2ا ر.ك :اضواء على السنة المحمدية ،ص  144؛ علو الحديث ومصطلحه ،ص .290
 3ا ر.ك :اضواء على السنة المحمدية ،ص . 214
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كسى كه محبت و سنت من را مطالبه مىكند به محمد ابن ادريس شافعى مطلبى رجوع كند كه من از اويم و او از من.

طرفداران مالك نيز مىگويند :پيامبر فرمود:
يكاد النّاس يضربون اكباد اّالبل فال يجدون اعلم من عالم المدينه.
اگر مرد تما كره زمين را بگردند عالمتر از عالم مدينه نمىيابند.

طرفداران احمد بن حنبل نيز مىگويند ،پيامبر در مورد احمد فرمود:
يرفع اللّه لك علماً الى يومالقیمة.
خداوند نامت را تا قيامت زنده خواهد كرد.

ه) ّناسیوّنالیستى عربى :احاديث بسيارى نيز در مدح عرب و قبايل مختلف آن و مذمت عجم اعام از فاارس و تارك و ديلام،
جعل شدهاست.
و) ترويج قرائت :برخى به زعم خود براى ترويج قرائت قرآن دست به دامن جعل حديث زدهاند ،قرطبى از شخصى كه اقدا به
جعل حديث در فضل قرآن و سورههاى آن كرده بود پرسيد :ورا ونين كردى؟ وى گفت :مرد از قارآن فاصاله گرفتاه بودناد،
خواستم آنها را ترغيب به قرائت كنم ،وقتى قرطبى به روايت پيامبر مبنى برتقبيح جاعقن حديث اشاره كارد (من كذَّب عَلَـىَ
مُتَعَمِداً فَلْیَتَبَوَأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ) او گفت :من به ضرر پيامبر دروغ نگفتها بلكه بهنفع او ونين كردها .
اسرائیلیات
اصطقحا اسرائيلياا به منقو تى گفته مىشود كه از كتب عهدين وساير كتابهاى يهوديان و مسحيان ،و نيز علو منقول آنان كه
سينه به سينه به آنها رسيدهاست ،گرفته شده باشد .در پى پيشرفت و ترقى اسق بسيارى از يهودياان و مسايحيان باه اساق
گرويدند ،و در ميان اين عده برجستگان علمى بودند كه به علو و آئين خود آگاهى كافى داشتند.
اينان هروند اينك اسق اختيار كرده و از گذشته خود جدا شده بودند ،اما اين انفصال در همه ابواب علاو و معاارف باه ياك
اندازه نبود.
اگر فاصله گرفتن از عباداا گذشته و محلقا و محرماا سابق بهدليل تكرار هرروزه كارى آسان بود ،اما قلم كشايدن برتماامى
عقايد و افكار پيشين و دانستنيها ومعارف گذشته كارى بس دشوار وا مىنمود.
اين پيشينه اعتقادى و علمى ،موجب شد آنان اندك اندك و وه بسا ناخودآگاه دانستنىهايشان را در تفكراا جديد نفوذ دهند و
به زعم خود آنها را تكميل سازند و لذابر اساس جريانى طبيعى ،اسرائيلياا در معارف اسقمى نفوذ كرد.
البته به موازاا اين جريان طبيعى ،حركاتى نيز از روى عمد براى ترويج آئينهاى اسرائيلى صورا مىگرفت و برخى از يهوديان و
مسيحيان وه آنان كه مسلمان شده بودند و وه آنان كه اسق را اختيار نكرده بودند ،براى اثباا برترى علمى خود و ياا جهات
محو آثار اسقمى ،با قوا مضاعف در پى نفوذ دادن افكار خود مىبودند.
قرآن نيز به عنوان متنى جاويدان از گزند اين افكار مصون نماند و در ميان بخشهاى مختلف آن ،قصص انبيااء سالف مهمتارين
ضربهها را متحمل شد و اين بدان جهت بود كه او ً قصهها از نفوذ بيشترى در افكار عمو مرد برخوردار بودند ،و ثانيا شانيدن
شيوه بيان و مقدمهها و مؤخرههاى آنها در كتب ديگر جذابيّت خاصى را در اذهان مخاطبين ايجاد مىنمود.
آيا اسرائیلیات همه باطلاّند؟ بديهى است در بين دانستنىهاى اهل كتاب وه علومى كه در كتابهايشاان موجاود باود و واه
علومى كه از گذشتگان سينه به سينه به آنان رسيده بود ،معارفى وجود دارد كه مقتضاى عقل باوده و شاريعت اساق باا آنهاا
تضادى ندارد بلكه كليّاا آنها را تأييد مىكند.
اين دسته از علو هروند اسرائيلياا محسوب شوند ،اما مذمو نيستند.
ا ما آن دسته از معارف يهود و مسيحيت كه با عقل و شريعت اسقمى مخالف بوده و دين اسق از آن نهى كرده باشد هرگز قابل
پذيرش نيستند .و البته مىبايست به معارف غيرمتضاد با عقل و شريعت اسق كه اساق از آن نهاى نكاردهاسات و نياز قارائن
پذيرش آنها نيز در اين آيين وجود ندارد ،ديده تشكيك نگريست ،يعنى آنها را نه قابل پذيرش دانست و نه قبول كرد .رسول خدا
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صلىاهللعليهوآله در اين باره مىفرمايد:
ّال تُّصَدِقُوا اهلَ الكتاّبِ وَّالَ تُكَذِبُوهُمْ و قُولُوا آمَنَا بِاللّه وَ ما اُّنْزل اِلَیْنا.1
اهل كتاب را نه تصديق كنيد و نه تكذيب ،و بگوئيد ما به خدا و آنچه را كه انبياء آوردهاند ،ايمان آورديم.

با توجه به آنچه گفته شد اسرائيلياا را مىتوان به سه دسته تقسيم كرد .دستهاى كه شريعت اسق بر آن مهر تأئياد گذاشاته،
دستهاى كه با اصول مسلم در تضادند و بخشى كه اسق در مورد آن ساكت است .اين قسم از اسارائيلياا هماانطور كاه نباياد
مورد تأئيد قرار گيرد ،نيز تكذيب آن هم مطابق خبر نبوى كه گذشت ،صحيح نيست.
بر اساس مستنداا تاريخى ،كسانى كه بيشترين نقش را در ورود اسرائيلياا داشتهاند بهنقل تارير عبارتند از :
 1ـ ابويوسف عبداللّه بن سالم :وى از علماء يهود بلكه برجستهترين آنان در مدينه بود ،نا او «حصين سق بن حارث» بوده
بعد از اينكه اسق را اختيار كرد ،پيامبر خدا صلىاهللعليهوآلاه او را عبداللّه ناميد .و روزى كه مسلمان شد به پيامبر عرض كرد :يهاود را
جمع كن و بدون اينكه اسق مرا فاش كنى ،از آنان بپرس كه من نزد آنها وگونها ؟
حضرا ونين عرض كرد و به يهوديان گفت عبداللّه بن سق نزد شما وگونهاست؟ آناان همگاى زباان باه تمجياد و ساتايش
عبداللّه گشودند و عبداللّه بعد از شنيدن ستايشهايشان برخاست و آنان را نصيحت كرد و به اسق دعوا نمود .آنان كه صحنه را
ونين ديدند و به اسق رهبر خود واقف شدند ،گفتند :عبداللّه شخصى دروغگوست و او را طرد نمودند!
آيه شريفه ذيل در وصف او نازل شدهاست:
...وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِن بَنِى إِسْرَائِیلَ عَلَى مِثْلِهِ فَــآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَ اللَهَ ّالَ يَهْدِى ا لْقَوْمَ الظَـالِمِینَ.

2

مع الوصف ،برخى او را پايبند بهعقايد يهود شمردهاند ،مثقً گفته شدهاست كه وى روز شنبه را محتر شمرده و خوردن گوشت
شتر و نوشيدن شير را مكروه مىدانستهاست .وقتى مسلمين از او خرده مىگرفتند وى مىگفت :توراا كتاب خداوند است ما به
3
آن عمل مىكنيم .عبداللّه در سال  43هجرى از دنيا رفتهاست.
 2ـ ابواسحاق كعب بن ماتع حمیرى معروف به كعباّالحبار :وى نيز از برجستگان يهود يمن محساوب ماىشاد و بعاد از
اختيار اسق  ،داراى ار و مقامى وا نزد حاكمان اسقمى شد تا حدى كه معاويه دربارهاش گفت :كعاب يكاى از دانشامندان و
وون درخت بزرگى است كه ما او را رها كردهايم.
نقل شدهاست هرگاه برخى صحابه در تفسير آيهاى دوار اختقف مىشدند به وى مراجعه مىكردند و او را حَكَم بين خاود قارار
4
مىدادند.
«ابن ريه» آوردهاست :از جمله عواملى كه كعب را در نقل رواياا جرأا مىداد اين بود كه عمر بن خطاب او را مسلمانى راستين
5
مىپنداشت و به سخنان او گوش مىداد و او تا آنجا كه مىتوانست در اشاعه حديث دروغ مىكوشيد.
كعب در سال  33يا  38هجرى و در  103سالگى از دنيا رفتهاست وى بعاد از كشاتهشادن عثماان ،معاوياه را سازاوار خقفات
4
مىدانست.
كعب قائل به تجسيم بود و مىگفت :خداوند بر صخره بيتالمقدس گا نهاد و گفت اين مقا من و نقطهاى است كه محشر برآن
7
برپا مىشود.
 1ا بحارا نوار ،49 ،ص.238
 2ا احقاف . 10 /
 3ا السيرة الحلبية ، 2 ،ص . 115
 4ا ا سرائيلياا و اثرها فى التفسير ،ص .110
 5ا اضواء على سنة المحمدية ،ابو ريه ،ص . 152
 4ا اضواء على سنة المحمدية ،محمود ابوريه ،ص . 180
 7ا صلها ولياء ،4 ،ص . 20
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 3ـ ابوعبداللّه وهب بن منّبه :وى اهل صنعا و پدرش از هراا مىباشد .وهب بهوسيله كسرى از ايران براى فتح يمن رفت .او
بهنقلى در عصر پيامبر صلىاهللعليهوآله مسلمان گشت .اما عدهاى تارير و دا او را سال  34هجرى قمرى گفتهاند.
وهب اطقعاا گستردهاى از كتب باستانيان داشت .او مىگفت من نود و دو كتاب آسمانى خواندها  ،هفتاد و دو كتاب آنها را در
1
معبد و نزد اهل كتاب يافتها  ،و بيست كتاب ديگر را جز افرادى معدود از آنها اطقعى نداشتند.
2
وهب ،عمر بن عبدالعزيز را مهدى موعود مىدانست.
او بنابر عقايد يهوديت در مورد حضرا مسيح عليهالسق  ،در تفسير آيه شريفه :قَالَتْ إِّنِى أَعُوذُ بِالرَحْمَـنِ مِنْكَ إِن كُنـتَ تَقِیًـا3؛
مىگفت :تقى نا مرد فاجرى بود كه در زمان حضرا مريم زندگى مىكرد.

4

 4ـ ابوخالد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جُرَيْح معروف به ابن جريح :ابن جاريح روماىا صال اسات و آياين مسايحيت
داشته است بعد از اينكه اسق اختيار كرد از علماء مكه محسوب مىشد و از ابن عباس نقل حديث مىكرد.
طبرى در تفسير خود ،احاديث بسيارى را از وى نقل كردهاست .وى متوفى سال  110هجرى قمرى است.
برخى تفاسير كه بىبهره از ذكر اسرائيلياا نيستند عبارتند از :
 1ـ جامعالبیان (طبرى) در خصوص اين تفاسير كافى است نظر ذهبى را نقل كنيم .ايشان مىگويند :طبرى در تفساير خاود
اخبارى از قصص اسرائيلى آوردهاند و آنها را با اسنادى كه به كعبا حبار ،وهب بن منبه ،ابن جريح اسدى و مانند آنهاا منتهاى
5
مىشود نقل مىكند.
هم او مىگويد :جاى تأمل دارد كه مفسرانى كه در مقدمه تفسيرشان وعده كردهاند كه از نقل اسرائيلياا خوددارى كنناد ولاى
4
اين وعده را عمل ننمودهاند و نه تنها نقل نمودهاند بلكه گاهى آنها را بهعنوان حقايق مسلم پنداشتهاند.
 2ـ الجامع ّالحكام القرآن (قرطبى) قرطبى در ابتداى تفسيرش وعده كاردهاسات كاه ويازى از اسارائيلياا را نيااورد .وى
مىگويد :من از عرضه بسيارى از اسرائيلياتى كه مورخان بافتهاند رد شد و جز آنچه را كه بهناوار بايد گفت ،نمىگويم.

7

 3ـ درالمنثور (سیوطى) تفسير درالمنثور سيوطى نيز مملو از اسرائيلياا است او با اينكه خود در باب احاديث موضوعه كتاب
نوشته ،اما تفسير خود را منقح از آنها ننمودهاست و عقوه اينكه وى اسانيد حديث را حاذف نماوده و باههماين جهات حاديث
صحيح و سقيم در كتاب وى به سادگى قابل تشخيص نيست.
در ميان تفاسير اهل سنت تفسير كشاف تا حدودى و تفسير مفاتيحال ياب (فخاررازى) ،تفساير ابان اثيار ،تفساير روحالمعاانى
(آلوسى) و تفسير المنار ،بهشدّا براسرائيلياا تاختهاند و گاه آنها را در محل نقل و بررسى قرار دادهاند.
در ميان تفاسير شيعى تفسير تبيان به شدا بهمبارزه عليه اسرائيلياا پرداختهاست در تفساير الميازان نياز اسارائيلياا هايچ
جايگاهى ندارد.
ولى تفسير ابوالفتوح رازى كه رواياا اسرائيلى را از طريق وهب و كعبا حبار بهصورا گسترده نقل كردهاست و تنها جايى كاه
به اين قسم از احاديث وقعى نمىنهد اسرائيلياتى است كه متعرض عصمت انبياء مىشوند .در تفسير مجمعالبيان نيز باهصاورا
محدودترى اسرائيلياا ديده مىشود .طبرسى تنها در جايى كه اينگونه اخبار با عقايد شيعى در تضاد باشند باا دليال و برهاان
بهمخالفت آنها پرداختهاست .تفسير منهجالصادقين نيز اسرائيلياا را نقل كرده ولى در بيشتر موارد سعى در ردّ آنها داشتهاست.
 1ا ر.ك :طبقاا ابن سعد ،5 ،ص.543
 2ا تارير خلفاء ،ص . 243
 3ا مريم . 18 /
 4ا تفسير قرطبى ،11 ،ص.91
 5ا التفسير والمفسرون ،1 ،ص.214
 4ا ا سرائيلياا فى التفسير والحديث .
 7ا تفسير قرطبى ،1 ،ص.2
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اينك به نمونههايى از اسرائيلياا در تفاسير مختلف توجه كنيد:
در تفسير طبرى از وهب بن منبّه ،ونين روايت شده كه :زمانى كه آد و ذرّيهاش يا زوجهاش ا شك از ناقل روايات اسات ا در
بهشت اسكان گزيدند ،از درختى منع شدند .اين درخت با شاخههايى پيچ در پيچ خود ،ميوهاى داشت كه مقئكه براى جااودان
ماندن خود از آن مىخوردند و اين همان ميوهاى بود كه خدا آد و همسرش را از خوردن آن برحذر داشته بود .زمانى كه ابليس
تصميم گرفت تا آد و حوا را بفريبد ،در شكم مار وارد و مار در آن زمان وهار پا داشت و گويى از زيباترين حيوانااتى باود كاه
خداوند خلق كرده بود .وقتى مار وارد بهشت شد ،ابليس خار شد و از درخت ممنوعه مقدارى برگرفت و باهساوى حاوا آماد و
گفت :به اين درخت نگاه كن! وه خوشبو وخوش طعم و خوش رنگ است! حوا از درخت گرفته و مقدارى از ميوهاش را خورد و
آنگاه نزد آد رفته و همان را كه از شيطان شنيده بود به او بازگفت .آد نيز از آن خورد و بهدنبال آن زشتيهاى آنها آشكار شد.
آد خجالت كشيد و داخل درختى خود را مخفى كرد .پروردگارش وى را ندا داد كهاى آد كجايى؟ آد گفت :پروردگارا اينجاا
هستم .خدا گفت :ورا بيرون نمىآيى؟ گفت :پروردگارا از تو خجالت مىكشم .خدا گفت :ملعون است آن زمينى كه از آن خلاق
شدهاى ،ونان لعنتى كه در تما عمر از آن تيغ برويد ...سپس فرمود :اى حوا تو بودى كه بنده مارا اغاواء كاردى از ايان پاس
هيچگاه باردار نخواهى شد مگر اينكه توأ با رنج و درد باشد و ونانچه بخواهى وضع حمل كنى ،وندين مرتبه مشرف به مارگ
مىشوى! به مار نيز گفت :تو اين ملعون (ابليس) در شكمت جاى دادى تا آنكه بنده مرا بفريبد ،تو ملعون هستى باهلعنتاى كاه
پاهايت در شكمت فرومىروند و براى تو رزق و روزى جزء خاك نخواهد بود تو دشمن بنىآد هستى و آناان نياز دشامن تاو...
عمرو مىگويد :از وهب پرسيدند وگونه ونين ويزى صحّت دارد درحالى كه فرشتگان غذا نمىخوردند؟ وهب در پاسار گفات:
1
خدا هروه بخواهد مىشود.
طبرى همچنين به سند خود از ابن عباس ،ابن مسعود و جمعى ديگر از صحابه همين داستان را نقل كردهاست.
قرطبى نيز با تكيه برداستان وهب بن منبّه مىنويسد« :گفته مىشود مار در بهشت ،خاد آد بود ،اما خيانات ورزياد و زميناه
نفوذ دشمن خدا (ابليس) را به بهشت فراهم آورد و وون به زمين آمدند ،مار اين دشمنى را فزونتر يافت و ونين شد كه خداوند
2
روزى او را در خاك قرار داد.
گفته شده است از آنجا كه مار  ،ابليس را در ميان آرواره و دندانهاى پيشين خود پنهان ساخته بود ،زهرى كه در ميان دندانهاى
3
مار قرار دارد ،همان اثر نشيمنگاه ابليس برآن است.
شگفت آنكه برخى براى اثباا مشاركت مار با ابليس در طرح توطئه فريفتن آد عليهالساق و حوا  ،دسات و پااى عجيباى زدهاناد و
مجعو تى وند را براى تأييد اين خرافاا سر هم كردهاند .از جمله به پيامبر صلىاهللعليهوآله نسبت دادهاند كاه فرماود :هركجاا ماارى
ديديد آن را بكشيد ،وه كووك بود وه بزرگ ،وه سياه بود وه سفيد كه هركس ونين كناد از آتاش رهياده و هاركس نياز
4
بهوسيله مار بميرد شهيد است.
يا اينكه فرمود :هركس از مبارزه با مارها بهراسد ،از من نيست .5يا گفتهاند آن حضرا فرمان داد ،هيز و آتشى آورند و مارها را
4
در نه خود به آتش كشند.
در مورد خلقت حضرا آد عليهالسق آمدهاست .در تفسير درّالمنثور از ابوهريره نقل شده كه پيامبر صلىاهللعليهوآله فرمود :خداوند انساان
را آفريد درحالى كه  40ذراع طول داشت .آنگاه فرمود :برو برآن دسته از فرشتگان سق كن و سپس جاواب آناان را بشانو كاه
 1ا تفسير جامعالبيان ، 1 ،ص . 184
 2ا تفسير قرطبى ، 1 ،ص . 313
 3ا قصص ا نبياء جزائرى ،ص . 101
 4ا تفسير قرطبى ، 1 ،ص . 215
 5ا همان.
 4ا همان.
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همان ،تحيت تو و ذريه توست .آد رفت و گفت :السق عليكم .فرشتگان پاسر گفتند :السق عليك ورحمهاللّه؛ و جمله اخير در
رحمهاللّه را برسق آد افزودند .پس هركه داخل بهشت شود ،همانند آد طول او  40ذراع است و پيوسته خلاق پاس از او تاا
1
امروز ناقص و كوتاه شدهاند».
در همان تفسير از ابوهريره بهنقل از پيامبر آمدهاست« :اهل بهشت عريان ،سفيدروى ،با موى مجعّد ،سرمه كشيده و در سن 33
2
سالگى وارد بهشت مىشوند درحالى كه خلعتى شبيه آد دارند ،طولشان  40ذراع و عرضشان  7ذراع است».
ثعلبى در تفسير آيه  137سوره بقره مىنويسد :هنگامى كه آد (از بهشت) به زمين فرود آمد ،قد او وندان بلند بود كه سارش
به آسمانها مىساييد و به اين دليل موهايش ريخت و تاسى سر او به فرزندانش نيز به ارث رسيد! و از بلنداى قد آد  ،جنبندگان
زمين مى رميدند و از آن زمان بود كه حيواناا وحشى شدند! آد با قد بلندش گفتههاى آسمانيان و تسابيح و تقاديس آنهاا را
مىشنيد و با آنان مأنوس بود؛ فرشتگان از او مىترسيدند و از وى بهدرگاه خدا شكايت بردند بنابراين خداى تعالى قد او را كوتاه
گرداند ،تا اينكه به  40ذراع رسيد .از سوى ديگر ،وون آد ديگر نمىتوانست به سخنان فرشتگان گوش دهد ا و باا آناان اناس
گيرد وحشت كرد و به درگاه الهى شكايت برد ،تا اينكه خداى متعال خانهاى را فروفرستاد كه ياقوتهاى آن از ياقوتهااى بهشات
بود و دو در از زمرد سبز داشت ...وى در ادامه مى گويد :و حجرا سود را براى او فرو فرستاد تا اشكهايش را با آن پاك كند و اين
3
سنگ در ابتدا سفيد بود ،اما وون ناپاكان در عصر جاهليّت آن را لمس كردند ،سياه شد.
تفسير ابن كثير از حسن بصرى نقل كرده كه وى از ابى بن كعب روايت مىكند:
رسول خدا صلىاهللعليهوآله فرمود :پدر شما حضرا آد ا در بهشت ا همچون نخلى بلندقد باود و  40ذراع طاول داشات ،باا موهاايى
بسيار كه عورتش را پوشانيده بود .هنگامى كه مرتكب خطا شد و از درخت ممنوع تناول كرد ،موهاايش ريخات و زشاتيهاى او
بروى نمايان شد پس از بهشت خار شد تا اينكه به درختى رسيد و آن درخت موى پيشانى آد را گرفت و خادا او را خطااب
كرد و فرمود :اى آد آيا از من فرار مىكنى؟ آد گفت :پروردگارا وون از تو شر و حيا داشتم و بهخااطر آنچاه مرتكاب شاده
4
بود  ،خود را پنهان كرد ».
در برخى منابع شيعى نيز آمدهاست:
وون خداى عزّوجلّ حضرا آد و همسرش حوا را به زمين فرستاد ،دوپاى آد روى بلنداى كوه صافا باود و سارش زيار افاق
آسمان .آد از آزارى كه از گرماى آفتاب بدو مىرسيد ،به خدا شكايت كرد .خداى عزّوجلّ به جبرئيل وحاى فرماود كاه آد از
شدّا حرارا آفتاب شكايت دارد ،جبرئيل او را فشرد و قامتش هفتاد ذراع شد و حوا را نيز فشرد و او نيز طول قاامتش ساى و
5
پنج ذراع شد.
آنچه مطرح شد ،تنها گوشهاى از اسرائيلياا وارد شده در تفاسير است ،و البته برخى از آنها كه از توراا و غير آن در مورد انبياء
بنى اسرائيل نقل شده ونان سخيف هستند كه قلم از بيان آنها عاجز مىماند.
 2ـ ضعف دّاللت
يكى ديگر از مشكقا احاديث تفسيرى ضعف د لت آنهاست .برخى از احاديث از نظر سند هيچگونه اشكالى ندارند بهطورى كه
مىتوان پذيرفت كه شرايط امكان صدور از معصو عليهالسق را دارند ولى د لت آنها برمراد مفسر ضعيف است .گاهى نيز د لت اين
احاديث بهگونهاى است كه برمطلبى عا د لت داشته و قابل استد ل براى مورد نظر مفسر نيستند و يا اينكه تنها مصاداقى از
 1ا تفسير درالمنثور ، 1 ،ص . 48
 2ا همان.
 3ا تفسير ثعلبى ، 1 ،ص . 104
 4ا تفسير ابن كثير ، 1 ،ص . 80
 5ا روضه كافى ،حديث . 308
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مصاديق آيه را بيان مىكنند و تفسير آيه محسوب نمىشوند.
 3ـ تحريف دّاللى
يكى از آفاا ديگر رواياا تفسيرى ،تحريف د لت آنهاست.
مىدانيم صحابه و ناقلين احاديث معصومين عليهمالساق همه در يك سطح علمى و عققنى نبودهاند برخى از آنان گاه از زبان معصو
كه براى شخص ديگرى و مطابق فهم او سخن مىگفت ،مطلبى را مىشانيدند و واون تاوان هضام و درك آن را نداشاتند باا
مقدماا از پيش آموخته نزد خود مىسنجيدند و ويزى از آن مىفهميدند كه هرگز مراد معصو عليهمالسق نبودهاست.

تفاسیر روائى
مراد از اين دسته تفاسير ،تفاسيرى است كه غالبا به نقل مأثور پرداخته باشد ،هروند در كنار آنها اظهار نظرهااى شخصاى نياز
موجود بوده و يا احيانا حاوى روشهاى ديگر تفسيرى باشد.
مهمترين كتب تفسيرى نقلى اهل سنّت عبارتند از :
 1ـ جامع البیان فى تفسیر القرآن :مولف اين تفسير ،ابن جرير طبرى اسات ،وى در ساال  224قمارى در آمال طبرساتان
بهدنيا آمدهاست .تفسير او كه بهتفسير طبرى مشهور شد در سال  270قمرى پايان يافت و تاكنون مأخذ مهمى باراى محققاان
سنى و شيعه محسوب مىشود .اين تفسير را «ا التفاسير» مىنامند.
طبرى بعد از نقل احاديث ،نظرياا برخى مفسرين را نقل و به نقد و بررسى آراء مىپردازد .او متوفى سال  310قمرى است.
 2ـ بحرالعلوم :اين تفسير تأليف ابن ليث سمرقندى است .در اين تفسير اخبار و احاديث بسيارى ذكر شاده ولاى اساناد آنهاا
حذف شدهاست ،اين تفسير نيز تفسيرى صرفا نقلى نيست بلكه استناد به اشعار و اجتهاد نيز از اين تفساير مشااهده ماىشاود.
سمرقندى متوفّى سال  373يا  375قمرى است.
 3ـ الكشف و البیان عن تفسیر القرآن :ابواسحاق ثعلبى نيشابورى ا صل ،مؤلف اين تفسير است .ابان خلكاان تفساير او را
ارجح تفاسير زمانه خود مىداند .او در تفسير خود عقوه برنقل حديث ،وجوه قرائاا ،اعراب ،احكا فقهى و ...را آوردهاست .ثعلبى
احاديث مربوط به شأن نزول آياا در مورد على عليهالساق را نقل كرده و راويان آنها را توثيق كردهاست .از تفسير او فقط وهار جلد
باقى مانده كه تا سوره فرقان است .او متوفى سال  427هجرى قمرى است.
 4ـ معالم التنزيل :اين تفسير تأليف ابومحمّد حسين ب وى متوفاى ساال  510قمارى اسات .او در ايان تفساير روايااتى را از
صحابه و تابعين و نيز تابعين تابعين بهاختصار ذكر كردهاست .ب وى شافعى است .او هروند ادعا مىكند كه از آنچه كه شايساته
مقا تفسير نيست خوددارى كرده ولى باز هم اسرائيلياا در تفسير او رؤيت مىشود.
 5ـ تفسیر القرآن العظیم :حافظ عمادالدين ابوالفداء اسماعيل بن عمرو بن كثير معروف به ابن كثيار شاافعى متوفااى ساال
 774قمرى اين تفسير را تأليف نموده است .در تفسير وى نيز مانند تفسير طبرى رواياا ذكر شده تحليل شدهاناد .ابان كثيار
رواياا اسرائيلى را بهاندازه شاهد مراد مىپذيرد و البته آنها را براى درك و فهم معنى ناكافى مىشمارد.
 6ـ الدرالمنثور فى تفسیر المأثور :اين تفسير تأليف جقل الدين سيوطى محقق و انديشمند سانى شاافعى اسات .او كتاب
مختلفى نگاشته است و در تفسير خود بهنقل اخبار و احاديث بسيارى پرداخته ولى اسناد آنها را حذف نماودهاسات .باهواساطه
كثرا رواياا در درالمنثور و نيز حذف اسانيد آنها ،تشخيص رواياا صحيحه از غيرآنها گاه غيرممكن مىباشد.
ضمنا سيوطى در تفسير خود صرفا اخبار و احاديث را نقل كردهاست و از نقل آراء و نظرياا خويش و ديگران اباا ورزيادهاسات.
وى متوفى سال  991قمرى است.
مهمترين كتب تفسير نقلى شيعه نيز عبارتند از:
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 1ـ تفسیر قمى :على بن ابراهيم قمى از معاصران اما حسن عسكرى

عليهالسق

از محدثين برجساته امامياه و از مشااير روايااا

مرحو كلينى است .او اكثر رواياا را بهنقل از پدرش ،ابراهيم بن هاشم و تعداد ديگر از راويان از اما صادق عليهالساق نقل مىكند.
وى بعد از ذكر آيه ،مفرداا مشكل آن را بررسى و در اين باره به رواياا استناد مىجوياد .قماى تاا ساال  307در قياد حيااا
بودهاست .برخى عقيده دارند ،همانطور كه در استناد تفسير اما حسن عسكرى عليهالسق باه حضارا ،شابهاتى قاوى وجاود دارد،
استناد اين تفسير به قمى نيز كامقً واضح نيست.
نيز گفته مىشود از ابتدا تا اول سوره آل عمران ،امقى قمى به شاگردش ابوالفضل علوى است و باقيمانده آن از ابىالجارود است.
او بزرگ فرقه جاروديه (بخشى از زيديه) مىباشد و مورد نفرين اما صادق عليهالسق قرار گرفته بود ،گفته ماىشاود ،وى شارابخوار
1
بودهاست.
براين اساس ،ابوالفضل علوى بخش اول را با احاديث ابىالجارود و معقو ا خود با هم آميختاه و آن را باه اساتاد خاود نسابت
دادهاست.
 2ـ تفسیر عیاشى :ابونصر محمد بن مسعود عياشى ،مربوط به قرن سو هجرى است .او از بزرگان شيعه و بهنقل شير طوسى
مؤلف دويست جلد كتاب است .تفسير عياشى دو جلد بوده و جلد اول آن كه بعدها در دو جلد وزيرى به واپ رسيد ،از ابتاداى
قرآن تا آخر سوره كهف را شامل مىشود ،و جلد دو آن در دست نيست.اخيرا مؤسسه بعثت قام برخاى از روايااا عياشاى در
تفسير سوره مريم تا سوره ناس را از بقى كتب مختلف جمع آورى كارده و مجماوع ايان تفساير را در ساه مجلاد باه وااپ
رسانيدهاست .تارير وفاا عياشى معلو نيست ولى شير صدوق متوفى  381از شاگردان فرزند او محسوب مىشود.
 3ـ البرهان :سيد هاشم بحرانى مؤلف اين اثر است او متوفى سال  1107يا  1109مىباشاد .بحراناى غالباا احادياث را بااذكر
اسناد آنها مطرح نموده و امكان بررسى سندى را فراهم نمودهاست .ايشان ،اهلبيت
قرآن معرفى نمودهاست.

عليهمالسق

و اخبار آنان را تنها مسير فهم صحيح

 4ـ تفسیر ّنورالثقلین :مؤلف اين اثر ارزشمند عبدالعلى بن جمعه حويزى شيرازى هم عصر عقمه مجلسى و حرّ عاملى و سيد
بحرانى رحمهاللّه عليهم است .حويزى اخبار مختلف تفسيرى را جمعآورى كردهاست .وى متوفى سال  1053قمرى است.
 5ـ تفسیر صافى :محمد محسن فيض كاشانى مؤلف اين اثر از علماء برجسته شيعه در قارن ياازدهم محساوب ماىشاود .او
صاحب مراتب فقهى و اخققى و آثارى در هردو زمينه است .وى متولد 1007و متوفى سال 1091قمرى در كاشان است.

 1ا ر.ك :الذريعه ، 4 ،ص . 302
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تفسیر عقلى
عقل در كنار نقل ،حجت الهى شمرده مىشود ،اما كاظم

عليهالسق

مىفرمايند:

إنَ للّه عَلى النَاسِ حُجَتَیْنِ ،حُجَةً ظاهرةً وَحُجَةً باطنةً فامَا الظّاهرةُ فاالرُسُـلُ واّالّنبیـاءُ وَ اّالَئمَـةُ

علايهمالساق

وَ اَمَّاا الباطناةُ

1

فَالْعُقُولُ.
و قرآن بارها به لزو تعقل و تدبر در قرآن فرمان دادهاست.
كِتَـاّبٌ أَّنزَلْنَـهُ إِلَیْكَ مُبَـارَكٌ لِیَدَبَرُوا ءَايَـاتِهِ وَ لِیَتَذَكَرَ أُوْلُوا ا لْأَلْبَـاّبِ.

2

و از تقليد كوركورانه بهدور از تعقل نهى نمودهاست.
أَفَالَ يَتَدَبَرُونَ ا لْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوّبٍ أَقْفَالُهَا.

3

اصول دين اسق نيز برپايه عقل بنا نهاده شدهاست و پذيرش تعبدى هركدا از آنها قابل قبول نيست.
بنابراين قرآن نهتنها تعقل را دور نمىافكند بلكه آن را ترويج و همگان را بهسوى همان تشويق كارده و حتاى گااهى يگاناه راه
درك را تعقل مىشمارد .پس تدبر در قرآن و نگرش به آياا بهشيوه تعقلى امرى ز بوده و فهم قرآن بههمان بساتگى كامال
دارد.
فرمايش معصومين و رواياا تفسيرى آنان نيز جز تعقل و تدبر آنها در قرآن ويز ديگرى نيست ،لذا ماىتاوان گفات كاه شايوه
تفسيرى عقلى ،تنها شيوه تفسيرى و حتى همان شيوه پيامبر خدا صلىاهللعليهوآله و ائمه هدى عليهمالسق در تفسير آياا قرآن بودهاست.
اصحاب پيامبر نيز با توجه به اندوختههاى خود از آياا قرآن و اخبار و احاديث ،در آياا ديگر تادبر ماىنمودناد و آنچاه را كاه
مطابق استانداردهاى تفسير بود برمىگزيدند .برجستگانى از اصحاب وون ابن عباس ،ابن مسعود و تابعانى وون مجاهد بن جبر
و ...همين رويه را داشتهاند.
ائمه طاهرين عليهمالسق نيز در تبيين برخى موضوعاا ،بارها و بارها به قرآن استد ل نمودهاند .شخصى از اما صادق عليهالسق كيفيت
4
مسح را در وضو ،پرسيد ،حضرا فرمودند :مسح قسمتى از سر از حرف «با» در آيه شريفه ذيل استفاده مىشود.
...وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى ا لْكَعْبَیْنِ ...

5

آنان همچنين مراجعان و جويندگان معارف را به قرآن ارجاع مىدادند .شخصى از اما صادق
مسح نيست وهكند؟ حضرا به آيه:
...وَ مَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِى الدِينِ مِنْ حَرَجٍ 4...اشاره نمودند.

عليهالساق

پرسيد :كسى كاه قاادر باه

7

مبناى تفسير عقلى ،بعد از آشنايى كامل با علو مقدماتى تفسير ،دقت و تدبر مفسر در آياا قرآن مىباشد.
طبعا اين شيوه تفسيرى وون تفسير نقلى نيست كه مفسر صرفا ناقل باشد ،بلكه عقال و تادبر خاود او نياز تأثيرگاذار اسات و
 1ا اصول كافى ،1 ،ص.15
 2ا ص . 29 /
 3ا محمد . 24 /
 4ا وسايل الشيعه ، 1 ،ص . 291
 5ا مائده . 4 /
 4ا حج . 78 /
 7ا وسايل الشيعه ، 1 ،ص . 327
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به همين جهت دقت در تتميم و تكميل مقدماا ذكر شده ،ضرورى به نظر مىرسد ورا كه كاووكترين غفلات موجاب انحاراف
مفسر شده و حاصل آراء او جز تفسير به رأى مردود نخواهد بود كه اگر صحيح هم باشد باز وون از ضوابط فاصله گرفته اسات،
مذمو است.
برجستهترين مفسر قرآن بعد از پيامبر صلىاهللعليهوآله ،حضرا امير عليهالساق است .او با بهرهگيرى از همين شيوه ،نكتاههاائى خااص از
وجوه عقلى و فلسفى در ميان اوصاف و ويژگيهاى خداوند كه در قرآن آمدهاست ،آشكار ساخته است.
الحمدللّه الدتال على وجودِهِ لخَلْقِهِ وبِمُحْدَثِ خَلْقِهِ عَلى أذَلِیَتِهِ ،وَبِاشْتِباهِهِمْ عَلى أَن ّالّشِبْهَ لَهُّ ،ال تَسْتَلِمُهُ الْمَشـاعِرُ،
وَّال تَحْجُبُهُ السَواتِرُّ ،الِفْتِراقِ الّصتاّنِعِ وَالْمَّصْنُوعِ ،وَالْحآدِ وَالَمحْدُودِ ،وَالرَّبِ وَالْمَرْبُوّبِ ،األَحَدِ ّال بِتَأْوِيلِ عَدَدٍ ،والْخـالِّقِ ّال
بِمَعْنى حَرَكَةٍ وَّنَّصَبٍ ،وَالسَمِیعِ ّال بِأَداةٍ ،وَالْبَّصِیرِ ّال بِتَفْرِيّقِ الَةٍ ،وَالشاهِدِ ّال بِمُمآسَةٍ ،وَالبآئِنِ ّال بِتَراخِى مَسافَةٍ ،وَالظّاهِرِ
ّال بِرُؤيَةٍ ،وَالْباطِنِ ّال بِلَطافَةٍ ،بانَ مِنَ اّالَشْیآء بِالْقَهْرِ لَها وَالْقُدْرَةِ عَلَیْها ،وَباّنَتِاّالَشْیآءُ مِنْهُ بِالْخُضُوعِ لَهُ والرُجُوعِ إِلَیْهِ ،مَنْ
وَصَفَهُ فَقَدْ حَدَهُ ،وَمَنْ حَدَهُ فَقَدْ عَدَهُ ،وَمَنْ عَدَهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَهُ ،وَمَن قالَ كَیْفَ؟ فَقَدِ اسْتَوْصَفَهُ ،وَمَن قـالَ أَيْـنَ؟ فَقَـدْ
حَیَزَهُ.

1

سپاس خدايى را سزاست كه بهوسيله آفريدههايش بروجود و هستى خويش راهنماست و به حدوث و نوپيدا شدن آفريدههاايش بار ازلاى باودن خاود
دليل است و به شبيه بودن آفريدگانش با يكديگر به بى مانندى خود اشاره است؛ حواس به كنه او پى نبرده و پوشيدهها او را نمىپوشااند ،واون فارق
است بين آفريننده و آفريده ،و حد معين كننده و حد پذيرنده ،و پروردگار و پرورش يافته؛ يكى است نه آن يكى كه در عدد به حساب آياد ،آفرينناده
است نه با حركت و رنج بردن ،شنوا و بيناست نه با جوارح ،حاضر است نه با لمس ،دور است نه به راه ،آشكار است نه باه ديادن ،پنهاان اسات ناه باه
لطافت ،جداست از اشياء به غلبه و قدرا برآنها ،اشياء نيز جدا از او هستند به فروتنى و بازگشت به وى؛ هاركس كاه او را وصاف نماياد ،او را محادود
ساخته و هركس او را محدود سازد او را بهشماره آورده ،و كسىكه او را بهشماره آورد ،ازلى بودن او را ابطال نمودهاست؛ و كسى بگويد :وگونه است؟ او
را وصف كرده وكسىكه بگويد :كجاست؟ مكان براى او قرار دادهاست.

بعد از ترويج مكاتيب جبر و قدر و سپس جبر و تفويض ،تفاسير عقلى بروز ويژهاى يافت و از قرن دو  ،كاه آثاار فلسافى يوناان
بهعربى ترجمه گشت ،اين قسم از تفاسير روا بيشترى پيدا كرد.
مرحو شير طوسى نيز در قرن وهار هجرى ،تفسير تبيان برپايه مباحث كقمى نگاشت و همينطور بر سطح كمى و كيفى اين
تفاسير افزوده مىشد.
بعدها تفاسير علمى هم به اين مجموعه افزوده شد و برخى مفسران با الها گيرى از طبيعت ،سعى نمودند آياا قرآن را به شكلى
تفسير كنند كه به زعم آنها با امور طبيعى كه بر اساس علو تجربى پايه گذارى شده بود ،در تضاد نباشد و عدهاى نيز پا را فراتر
گذاشته و براى اثباا آنچه را كه علم تجربى ثابت كرده بود ،دست به دامن قرآن شدند.
بديهى است كه قوانين و اصول و فرضياا علو تجربى با تجارب جديد دائما در حال تحول هستند و ثباا ندارند و لذا توجياه و
تفسير آياا قرآن و تطابق آنها بر اين دسته از علو صحيح به نظر نمىرسد .بنابراين تفاسير علمى تنها در محدودهاى جزئاى از
زمان زيبا و دلنشين جلوه مىكنند و بعد از آن با ت يير تجربه آثار زيانبارى ،بر جاى خواهند گذاشت.
ونانچه متذكر شديم ،گستره وسيع تدبر و تفقه آدمى ،امكان هرگونه برداشتى از آياا را خواهد داد و لذا مهمتارين آفات ايان
شكل از تفسير ،تفسير به رأى است كه مفصقً مورد بحث قرار خواهد گرفت.

تفسیر به رأى
اگر برداشت مفسر از آيه يا سوره قرآن مطابق استانداردهاى تفسير قرآن باشد ،يعنى از نظر ادبى وبقغى لفظ ،تحمل آن نظار را
داشته باشد و نيز آن رأى با شأننزول آيه و سوره و يا سياق آنها و همچنين با متعلقاا آيه وون خصوصيتها و تقييداا و نواسر
 1ا نهجالبقغه ،خطبه  152فيضا سق .
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و آياا محكم ديگر و يا با اصول مسلم برگرفته از آياا و رواياا صحيحه و معتبر در تضاد نباشد ،تفسايرى صاحيح و خاالى از
خدشه بوده و اساسا معناى تفسير قرآن ويزى غير از اين نيست .اما اگر تفسير قرآن مطابق ايان اسالوب نباوده و صارفا ناوعى
فرضيه قابل آزمون محسوب شود ،يا بر اصولى غير از آنچه گفته شد ،و يا بر علومى مسلم انگاشته شده وون علو تجربى متكى
باشد و يا صرفا ذوق و سليقه مفسر آن را بپسندد ،تفسير به رأى مذمو شمرده مىشود.
به بيان ديگر هر متن و يا كقمى مىتواند دو ظهور را افاده كند ،ظهورى ناوعى كاه عارف مخاطباان آن را بپذيرناد و ظهاورى
شخصى كه تنها مورد پذيرش كسى است كه با استفاده از ذوق خود و شرايط ذهنى و روانى خويش به آن رسيدهاست.
طبعا ظهور اول مشروع بوده ولى ظهور دو ويزى جز تحميل ذائقه شخص بر متن نيست و تفسير به رأى شامرده ماىشاود و
قول به غير علم مىباشد.
وَ ّالَ تَقْفُ مَالَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ...

1

از آنچه كه بدان علم ندارى تبعيت مكن.

بنابر آنچه بيان شد تفسير به رأى ،يك شيوه تفسيرى در كنار ساير مناهج تفسيرى نيست تا كسى بتواند اين شيوه را برگزيده و
بر طبق آن به تفسير قرآن بپردازد ،بلكه تفسير به رأى به نوعى از تفسير گفته مىشود كه بواسطه نيافتن حقيقت ،ناقص بوده و
يا مفسر معنائى را بر قرآن تحميل نمايد.
پس مفسر هر منهج تفسيرى كه داشته باشد اگر تفسير او ناقص و يا عنادى باشد ،تفسير وى تفسير به رأى نا مىگيرد.
با توجه به آنچه گفته شد تفسير به رأى را مىتوان به سه قسم كلى تقسيم نمود.
تفسیر ّناقص
اگر مفسر در پى كشف حقيقت در واوه و عبارتى خاص از قرآن باشد ولى به جهت اختقط حاق و باطال و پنادار ساابق وى باا
واقعيت و يا به جهت نيافتن برخى قرائن كه در تفسير آن واوه و عبارا موثر بودهاند و يا به علت عد دقت در مقادماا تفساير
وون :ادبياا عرب ،قواعد بقغت ،دقت در حجيت رواياا و حجت شمردن رواياا ضعاف و ...نتواند حق را بيابد ،تفسير او تفسير
ناقص بوده و طبعاً ونين تفسيرى ،تفسير به رأى خوانده مىشود.
تفسیر ّنامطلوّب
مفسرى كه در پى مستدل كردن پيش ادراك خود است و واوهها و عباراا قرآن را به معناى مورد نظار خاود حمال ماىكناد،
ونين تفسيرى نيز كه از روى عناد و نه جهالت ،صورا پذيرفته ،تفسير به رأى شمرده مىشود.
تفسیر هرمنوتیكى
برخى مىگويند :متون مقدس وون تابلوهاى هنرى ،خالى از معنا و مفهو بوده و ديدگاه طراح دخالتى در تفسير آن ندارد و هر
كس بنابر پيش فهم هاى خود مفهومى از آن را مىپذيرد و هرگز توان نفى ساير مفهو ها را نخواهد داشت و البته هرگز مفهاو
وى نيز ،مفهو قطعى نخواهد بود .اگر اين ديدگاه پذيرفته شود ،و تفسيرى با ونين اوصافى از قرآن ارائه شود ،تفساير باه رأى
تلقى مىشود .ورا كه هرمنوتيست صرفاً ادراكهاى خيالى خود را از الفاظ استخرا مىكند و طبعا نقد كسى را نخواهد پذيرفت.
در مذمت تفسير به رأى مذمو  ،رسول خدا صلىاهللعليهوآله فرمودهاند:
من قال فى القرآن بغیر علم جاء يومالقیمة ملجما بلجام من ّنارٍ.
كسى كه بدون برهان از قرآن ويزى بگويد ،روز قيامت در حالى وارد محشر خواهد شد كه به لجامى از آتش لجا شده باشد.

اما باقر

عليهالسق

نيز به قتاده مىفرمايد:

وَيْحك يا قتادة ،اِنْ كُنْتَ اّنّما فَسَرْتَ القرآن من تلقاء ّنفسك فَقَدْ هَلكْتَ واهْلكْتَ.
 1ا اسراء . 34 /
 2ا روضه كافى ،8 ،ص.311
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2

واى بر تو اى قتاده ،اگر قرآن را از پيش روى خود تفسير كنى ،خود هقك شوى و ديگران را به هقكت افكنى.

همچنين اما صادق

عليهالسق

مىفرمايند:

مَنْ فَسَر القرآنَ برأيه اِنْ اَصاّبَ لَمْ يُؤجَرْ وَ اِنْ اَخْطَأَ فَهُو اَبْعَدُ من السَماءِ.
كسى كه قرآن را به رأى خود تفسير كند اگر درست و مطابق واقع باشد ،پاداشى ندارد و اگر مخالف آن باشد از فاصله آسمانها دورتر گشته است.

البته محمد باقر حكيم مىگويد :از اواسط قرن دو هجرى مكتب رأى و اجتهاد شكل گرفت .اين مكتب روش خطرناكى را پيش
گرفته بود به طورى كه قياس و استحسان و مصالح مرسله به عنوان ابزار استنباط محسوب مىشاد و موجاب انحاراف در فهام
قرآن و سنت مىگشت .ائمه عليهمالسق اين تفكر را به شدا مورد نكوهش قرار دادند و مردود شمردند .واه بساا بتاوان گفات كاه
1
مذمتى كه از تفسير به رأى در رواياا معصومين عليهمالسق مىبينيم به همين مكتب يعنى مكتب رأى ،نظر دارد.
اين كق هروند ممكن است صحيح به نظر رسد ولى هرگز نمىتواند كثرا اخبار در مذمت تفسير باه رأى را منحصار در نقاد
مكتب رأى نمود عقوه اينكه ناميدن گروه مورد نظر به مكتب رأى در آن عصر محل بحث است.
نيز اينكه رواياا وارده در مذمت تفسير به رأى ،منحصر به اخبار نقل شده از اما صادق عليهالساق نيست و در عصر حضرا پيامبر
صلىاهللعليهوآله نيز برخى قرآن را بر طبق آراء خود تفسير مىنمودند و حضرا آنان را از اين كار منع ميفرمود ،ونانچه در روايات اول
گذشت.
اينك به ّنموّنههايى از تفسیر به رأى برخى آيات توجه كنید:
با توجه به آنچه كه گفته شد تفاسيرى كه آراء كقمى ،فلسفى ،عرفانى و تجربى خود را باه وسايله برخاى آيااا قارآن توجياه
مىكنند تفسير به رأى محسوب مىشوند.
فخر رازى براى تضعيف اعتقاد معتزله مىگويد :آيه شريفه ذيل:
إنَ الَذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَیْهِمْ ءَأَّنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ّالَ يُؤْمِنُونَ.

2

د لت بر جواز تكليف به محال دارد ،زيرا در اين آيه امر به ايمان شده در حالى كه با فرض كفر ،ايمان محال است.
هدف رازى از اين تفسير ،از بين بردن عقايد معتزله است .آنان تكليف به ما يطاق را محال مىشمارند.
ناگفته نماند كه در اين آيه ،امر به ايمان نشده و تنها امكان امر به ايمان شخص كافر نفى شدهاست و پيدا است كه آياه شاريفه
در مقا بيان جواز و عد جواز ونين امرى نيست.
رازى اشعرى است و اشاعره قائل به امكان رؤيت خداوند در قيامت هستند و لذا آيه:
ذَلِكُمُ اللّه رَبَكُمْ ّال اله اّالّ هُوَ خالِّقُ كُلِ شَىءٍ فَاعْبُدُوهُ وَ هو عَلى كُلِ شَىءٍ وَكیلٌ ّال تُدْرِكُهُ اّالَبّْصارُ وَ هو يُدْرِكُ اّالبّْصارُ وَ
هُوَ الَطیفُ الْخَبیرُ.

3

را كه صراحت در نفى رؤيت دارد ،به امكان رؤيت تفسير كردهاند.
و همچنين فقسفه كه معاد جسمانى را نپذيرفتهاند ،آيه شريفه:

4

اَيَحْسَبُ اّالّنْسانُ اَنْ لَنْ ّنَجْمَعَ عِظامَهُ بَلى قادِرينَ اَنْ ّنُسَوِىَ بَناّنَهُ

5

را ونين تفسير كرده اند كه مراد از جسم ،جسم مادى و عنصرى نيست بلكه مراد هيأتى است كه نفس ابداء مىكند.
ابن عربى در تفسير آيه:
 1ا علو القرآن ص.235
 2ا بقره . 4 /
 3ا انعا  102 /و .103
 4ا تفسير كبير،
 5ا قيامت 3 /و .4
 4ا ر .ك .اسفار اربعه ،9 ،ص.153
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مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِیانِ بَیْنَهُما بَرْزَخُ ّال يَبْغِیانِ

1

مى گويد :آميختن دو دريا يعنى درياى هيو ى جسمانى كه شور و تلر است و درياى روح مجرد كه شيرين و گاوارا اسات و در
2
وجود انسانى با هم مىآميزند.
عبده نيز كه گاهى در تفسير خود به تفسير علمى قرآن پرداخته است در تفسير آيه:
وَ لَ قَدْ عَلِمْتُمُ الَذينَ اعْتَدَوا مِنْكُمْ فِى السَبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُوّنُوا قِرَدَةً خاسِاینَ فَجَعَلْناها ّنَكاّالً لِما بَیْنَ يَدَيْها وَ ما خَلْفَها وَ
مَوعِظَةً لِلْمُتَقینَ.

3

مىگويد :قيافه آنان مسر نشد بلكه قلبهايشان مسر گرديد ونانچه مطابق آيه:
مَثَلُ الَذينَ حُمِلُوا التَوراةَ ثُمَ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ اَسْفارا 4...به ا غ تشبيه شدهاند.

5

برخى مفسرين آيه:
وَ اَنْ لَیْسَ لِالّنْسانِ اِّالَ ما سَعى،4
را ونين تفسير كردهاند كه انسان مالك دسترنج خود است .در حاليكه با توجه به سياق آياا ،اعمال نيك و حسناا مورد نظار
آيه است نه مشاغل دنيوى و حاصل آنها.
مفسر ديگرى ،سوره ناس را ونين تفسير نمودهاست :بگو ! پناه مىبر به سررشته داران مرد  ،زمامدار مردمان ،ايدهآل مردمان،
از شر افسون نظا افسونگر خود ناپيدا كه همى در سينه مردمان مىدمد.
و در تفسير سوره فلق آوردهاست :بگو پناه مىبر به نوزائى قوانين ،سررشتهدار سپيدهدمان ،سپيده انققب ،سپيده دمان سياهى،
شكاف تاريكى شكن ،اغواشكن ،تزويرشكن ،اوها شكن ،خرافه شكن ،بيدادشكن ،از شر آنچه كهنه شدهاست ،و از شر نظامى كه
فضاى هستى انسانها را فراگيرد ،و از شر قدرتهاى افسونگر و دمنده در گارههاا ،اراده خلقهاا باا وساايل تبلي اى و رساانههااى
7
گروهى.
الهداية والعرفان فى تفسير القرآن بالقرآن در تفسير آيه:
وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا...

8

مىگويد :مراد از مرد و زن دزد ،كسانى است كه معتاد به دزدى شدهاند نه اينكه يك و يا دو بار دزدى كردهاند .پاس كساىكاه
معتاد به دزدى نباشد دستش بريده نمىشود ورا كه قطع دست وى موجب ناتوانى او مىباشد و ونين كارى در صورتى صحيح
9
است كه از اصقح او بهواسطه اعتيادش به دزدى ،يأس حاصل شود.
ايشان وجود جن را نمىپذيرفت و با اينكه در آياا سوره جن ،به صراحت وجود اين موجود مورد تأئيد قرار گرفتاهاسات ،در آن
اظهار ترديد مىكند.
همچنين در مورد سخن گفتن حضرا عيسى در گهواره مىگويد :مهد يعنى دوره آمادگى براى زندگى كه همان كودكى و زمان
باز گشودن زبان است.
 1ا رحمن 19 /و .20
 2ا تفسيرابن عربى ،2 ،ص.284
 3ا بقره 45 /و .44
 4ا جمعه.5 /
 5ا ر .ك .تفسيرالمنار ،1 ،ص.343
 4ا نجم.39 /
 7ا ر .ك .تفسير به رأى مكار شيرازى ،ص.49
 8ا مائده . 38 /
 9ا الهداية والعرفان فى تفسيرالقرآن ،؟؟؟  ،ص ؟؟؟
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وى معجزاا حضرا موسى
همچنين در تفسير آيه:

عليهالسق

را سمبوليك و تمثيلى مىداند.

 ...فَلْیَحْذَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ...

1
2

مى گويد :مخالفت و اعراض از امر پيامبر جايز نيست اما مخالفت برطبق مصلحت منعى نداشته و مشورا محسوب مىشود.
آنچه آورديم بخشى از موارد تفسير به رأى بود كه از عدهاى از مفسران كه بر طبق ذائقه خود به تفسير قارآن پرداختاه بودناد،
نقل شد.
بنابرآنچه گفته شد ،هرتفسيرى كه:
 1ا مفسر آن را مطابق ذوق خود و به دور از ضوابط تفسيرى آورده باشد.
 2ا براى تأييد يا ردّ مذاهب و روشهاى كقمى و تجربى و ساير عقايد از پيش تعين شده و بدون مؤيد متين آورده شود.
 3ا مطابق استحساناا و به دور از برهان عقلى باشد.
 4ا براى مفسر يقينى نبوده و خود به آن اطمينان نداشته باشد.
 5ا از اشتباه و خطاء مفسر ناشى شده باشد.
 4ا مفسر آن را بهعنوان رأى سليم و حق جلوه دهد.
تفسير به رأى مذمو شمرده مىشود.
اگر نتوان ونين آراء و نظرياتى را توهماا و شبهاا ناميد ،قطعا از دايره ظناون پااى فراتار نماىنهناد و بايش از آناان نفعاى
نمىبخشند و البته توجه به ظنون و تخيقا در تفسير قرآن ،امرى ناپسند است.

 1ا نور . 43 /
 2ا الهداية والعرفان .

65

شبهاا
آنچه كه بيان شد مىتواند پاسر شبهه برخى به تفسير عقلى باشد كه ادعا نمودهاند تفسير عقلى همان تفسير به راى مىباشد.
عقوه بر اين شبهه برخى با استفاده از آيه شريفه وَمَآ أَّنزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَـبَ إِّالَ لِتُبَیِّنَ لَهُمُ الَذِى اخْتَلَفُواْ فِیهِ...تفسير عقلى را
مشروع نمى دانند .ورا كه آيه شريفه پيامبر را مفسر قرآن خوانده و طبعاً نافى اَشكال تفسيرى ديگرى مىباشد.
در نقد اين شبهه مى توان گفت كه اين آيه ونانچه در مبحث تفسير مأثور مطارح شاد در پاى بياان شاأن وا ى پياامبر خادا
صلىاهللعليهوآله در تفسير قرآن مىباشد و هرگز در بيان نفى ديدگاه غير حضرتش در تفسير نيست.
عدهاى نيز به حديث ثقلين پرداختهاند و آن را مانع دخالت عقل در تفسير قرآن شمردهاند .اين شبهه هم وارد نيست وه اينكاه
اين روايت در بيان قداست شأن معصومين عليهمالساق در تفسير مىباشد و هرگز در مقا نفى ساير روشهاى تفسيرى نيست .عاقوه
اينكه روايت تفسيرى براى همه آياا قرآنى وجود ندارد.
جمعى نيز اعتماد به ظن را در تفسير جايز ندانسته و تفسير عقلى را ظن آور پنداشتهاند و لاذا معتبرتارين شايوه تفسايرى را،
تفسير نقلى شمردهاند .اين عده به
آياا ممنوعيت از ورود ظن و قول غير علمى استثنا نمودهاند.
اين شبهه نيز صحيح نيست ورا كه او ً رواياا تفسيرى متواتر بسيار اندكند و غالب رواياا خبر واحد مىباشند و نهايت اثر خبر
واحد ايجاد ظن است ،ثانيا توجه به مدركاا عقلى در تفسير قرآن به واسطه د ئل موجود در اين بارهاست كه برخاى از آنهاا از
نظر گذشت ،طبعا وقتى دليل معتبرى بر توجه به ظن در تفسير قرآن وجود داشته باشد هر گونه اظهار نظر ديگرى صرفا اجتهاد
در مقابل نص خواهد بود.
عقوه بر آنچه در پاسر اين شبهاا گفته شد ،روش نقلى خود برداشت عقل معصومين عليهمالسق از آياا قرآن كريم ماىباشاد .لاذا
مىتوان گفت كه روش نقلى كه از آن به روش مأثور يا تفسيرى اثرى نيز تعبير مىآورند ،صرفا نقل برداشتهاى عقلى معصومين
عليهمالسق مىباشد.
با اين وصف اين روش هرگز مانع بيان يافتههاى ساير انسانها كه در قرآن تدبر و تعقل كردهاند نمىباشد ،مادامى كه اين يافتهها
دوار آفت تفسير به راى مذمو نشده باشد.
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تفسیر قرآن به قرآن
تفسير قرآن به قرآن يعنى تمسك به آياا ديگر قرآن براى تبيين مراد آيهاى ديگر.
اين روش همانطور كه در مبحث تفسير موضوعى خواهد آمد ،در عصر پيامبر خدا صلىاهللعلياهوآلاه متاداول باودهاسات .پياامبر گااهى
سخنى را مطرح مىنمودند و در پى آن وند آيه را بهعنوان مسانيد بيان خود مطرح مىساختند.
مبناى كسانى كه به اين شيوه تفسيرى روى آوردهاند اين است كه قرآن كق وحى است و هماانطاور كاه ساخن هرحكيماى
به اقتضاى حكمتش از يك سير طبيعى برخوردار است ،سخن خداوند كه خالق حكيمان عالم اسات نياز از ياك اسالوب واحاد
تبعيّت مىكند.
بنابراين كق او كقمى برنسق واحد بوده و هيچ جاى آن جاى ديگرش را نفى نمىكند .عقوه اينكه قرآن خود بيان كننده هماه
ويز است و لذا لزومى ندارد ويزى بيانگر قرآن شود.
 ...وَ ّنَزَلْنَا عَلَیْكَ ا لْكِتَـاّبَ تِبْیَـنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ...

1

به بيان ديگر ،قرآنى كه نور مبين است براى ظهور نورانيتش به ويزى محتا نيست.
 ...وَ أَّنزَلْنَآ إِلَیْكُمْ ّنُورًا مُبِینًا.

2

رسولخدا صلىاهللعليهوآله در جواز تمسك به قرآن براى تفسير قرآن مىفرمايد:
اّنما ّنزل كتاّب اللّه لیّصدتق بعضُهُ بعضاً.

3

همانا كتاب خدا نازل شدهاست تا قسمى از آن قسم ديگرش را تأئيد كند.

حضرا امير

عليهالسق

در جواز تمسك به قرآن در تفسير قرآن مىفرمايد:

إنَ الكتاّبَ يُّصَدِقُ بَعْضُهُ بعضاً ،ينطّق بعضه ببعض ويَشْهَدُ بعضه على بعضٍ.

4

همانا بعضى از كتاب بعض ديگر را تصديق مىكند و بعض آن از بعض ديگر مىگويد و بر صدق آن گواهى مىدهد.

شبهه
در برخى رواياا از ضرب بعضى قرآن به بعض ديگر نكوهش شدهاست كه از آن جمله:
قال صادق

عليهالسق

ما ضرب رجلٌ القرآن بعضه ببعض ا كفر.

كسى نيست كه بعض قرآن را به بعض ديگر بزند مگر اينكه كافر شدهاست.

در جواب اين شبهه بايد گفت كه :مراد از ضرب قرآن به قرآن ،تكذيب قرآن و ايرادگيرى از آن است.
بهعبارا ديگر هرآيهاى در موقعيتى خاص و بهمناسبتى معين نازل شدهاست و در كنار هم گذاشاتن آيااا و حكام كاردن باه
تهافت آنها با هم صحيح نيست .بنابراين در كنار هم گذاشتن آنها براى تبيين مرادشان و رفع تهافت ظاهرى ،نهتنها جاايز باود،
بلكه تصديق بعض به بعض محسوب مىشود و آن امرى ز است.
سيوطى در الدرالمنثور آوردهاست :رسول خدا صلىاهللعليهوآلاه از كنار گروهى گذشت كه آياا قرآن را تفسير كرده و آيهاى را به آيهاى
 1ا نحل.89 /
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ديگر برگشت مىدادند حضرا درحالىكه از اين عمل ناراحت شده بود فرمودند:
بهذا ضَلَت اّالمم من قبلكم باختالفِهم على اّنبیائِهم و ضرّبِ الكتاّب بعضه ببعضٍ وإنَ القرآن لم ينزل لیكـذِّبَ بعضـه
بعضاً ولكن ّنزل اَنْ يُّصَدَق بعضُهُ بعضاً ،فما عرفتُمْ منه فاعملوا به وما تشابه علیكم فآمنوا بِهِ.
به همين شيوه امتهاى گذشته هقك شدند زيرا درباره پيامبرانشان اختقف كردند و قسمتى از كتابشان به قسم ديگر ارجاع دادند .قرآن نازل نشاد تاا
بعضى از آن بعض ديگر را تكذيب كند ،بلكه نزول آن بدان جهت بود كه قسمتى از آن ،بخش ديگرش را تصديق كند .پاس شاما هرواه كاه از قارآن
شناختيد بدان عمل كنيد و هروه كه مشتبه بود ،به صحت آن ايمان آوريد.

به هرحال ديدگاه صاحبان و طرفداران تفسير قرآن به قرآن را مىتوان در پنج مورد ذيل خقصه نمود:
او ً :همان طور كه گفته شد قرآن نور مبين و هادى غير است ،بااين وصف وگونه ممكن است براى روشن شدن خود محتا به
غير باشد.
ثانيا :نياز ما به قرآن نامحدود است و تفسير آيه به مؤنه رواياا محدود مىباشد بهطورى كه رواياا تنها بخشى از نيازهاى ماا را
از قرآن محقق مىسازند.
ثالثا :تفسير معصومين عليهمالسق در واقع تفسيرى است كه از انضما آياا ديگر بهدست آمدهاست لذا آنان خاود تفساير قارآن باه
قرآن نمودهاند.
رابعا :خبر واحد ظنى السند است و ونين دليلى نمىتواند آياا قطعى السند را تفسير كند ،عقوه اينكه علات حجيات ظان در
مباحث فقهى ناوارى فقيه از كسب دليل است و با امكان تفسير قرآن به وسيله قرآن اين ضرورا از باين ماىرود و لاذا اخباار
احاد در تفسير نمىتوانند نقشى داشته باشند.
در پاسخ ّنكته اوتل بايد گفت :در قرآن پيامبر خدا صلىاهللعليهوآله بهعنوان مفسر قرآن معرفى شدهاست و تفسايرش حجات شامرده
شدهاست:
وَمَآ أَّنزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَـبَ إِّالَ لِتُبَیِّنَ لَهُمُ الَذِى اخْتَلَفُواْ فِیهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

1

ونيز ائمه عليهمالسق به امر پيامبر خدا صلىاهللعليهوآلاه مفسرين قرآن محسوب مىشوند .آنان خاندان وحى هستند و نزديكترين خقيق به
قرآن مىباشند .آنان ناسر و منسوخ ،مطلق و مقيد ... ،را مىدانند.
عقوه اينكه روايت ثقلين كه به طريق تواتر رسيده ،گوياى همراهى هميشگى قرآن و سنت است.
اّنى تارك فیكم الثقلین ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى ،كتاّب اللّه و عترتى اهل بیتى و اّنهما لن يفترقـا حتّـى
يردا علّى الحوض.

2

اين روايت از  35نفر از اصحاب پيامبر نقل شدهاست .محدثين شايعى آن را از  82طرياق و محادثان سانى از  39طرياق نقال
3
كردهاند.
مقتضاى اين حديث و ساير رواياا در اين راستا اين است كه :وون معارف غنى قرآن در الفاظ بسيط عربى جااى گرفتاهاسات،
طبعا مفاهيم وا ى آن براى همگان قابل كشف نيست .فهم اين كتاب محتا به اساتيدى از خاندان وحى است ،آنان كه قرآن بر
بيوتشان نازل شدهاست ،بهتر مىدانند وه در اين آياا نهفته شدهاست و لذا در بدو امر همانان مىتوانند به عنوان معلم قرآن به
تدريس آن بپردازند.
در پاسخ ّنكته دوتم بايد گفت :محدود بودن رواياا برخقف اينكه موجب طرد آنها شود بايد مورد استفاده بيشتر گردد .بديهى
است نمىتوان علمى را بهجهت كميت محدود آن طرد كرد .مخصوصا اگر داراى كيفيتى وا باشد كه بتواند راز برخاى ديگار از
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مجهو ا را بگشايد.
در پاسخ ّنكته سوتم ذكر اين نكته ز است كه هروند قرآن اعجاز پيامبر صلىاهللعليهوآلهاست و نبوّا حضرا بهوسايله ايان اعجااز
اثباا مى شود اما اثباا اعجاز آن مستلز وضوح تفسير همه آياا نيست ،بلكه اعجاز آن از راههاى ديگر وون تحدّى قابل اثباا
است .عقوه اينكه فهم تفسير قرآن وانكار نكردن مداليل لفظى آن براى منكر نبوّا وه ارزشى دارد؟
در پاسخ ّنكته چهارم هم مىتوان گفت كه اگر معصومين

عليهمالساق

نيز تفسير قرآن را به كمك آياا قرآن نمودهاناد ،طارد آراء

آنان به طريق اولى صحيح نيست.
و اما ّنكته پنجم ،معيار حجيّت خبر واحد دفع قول به غير علم است و اين معيار در تفسير هم وجود دارد ،عقوه اينكه آنچه در
مباحث اصول فقه مطرح مىشود و حجيت خبر واحد در مسائل عمليه اثباا مىگردد نه غير آن ،بهمعنااى عاد حجيات خبار
واحد در مباحث ديگر نيست و به هرحال اين بحث وسيعتر از اين مجال را مىطلبد و به مبانى اصولى اهل بحث مربوط مىشود.
تفسیر المیزان
ناگفته نماند كه اين اشكا ا ،تنها به تفسير قرآن به قرآن وارد است ،تفسيرى مثل؛ تفسير القرآن و هو الهدى و الفرقان .مؤلاف
اين تفسير ،اخبار و احاديث را به جهت جعلى بودن برخى از آنها بهشدّا كنار نهادهاست و تنها به ذوق خود عمل مىكند.
ولى آنچه كه در تفسير الميزان ديده مىشود تفسير قرآن به قرآن صِرف نيست ،هروند مرحو طباطبايى آن را تفسير قرآن باه
قرآن ناميدهاست.
عقمه شخصيت علمى و حوزوى است او در سال  1392هجرى قمرى و در سن  70سالگى تفسيرش را به پايان رساانيدهاسات،
وى قبل از اين مدتها در حوزه علميه مش ول تدريس بوده و از رهتوشه مختلف دينى و از جمله سنّت غنى شده است و با توجه
به همان اندوختهها به كار تفسير پرداخته و لذا هروند او تفسير خويش را قرآن به قرآن ناميده اما تفسير وى باىتردياد الهاا
گرفته از روح رواياا است.
ايشان در برترى تفسير قرآن به قرآن نسبت به سبكهاى ديگر تفسير بعد از بيان نقاط ضعف آن سبكها ماىگوياد :تنهاا روش
مورد قبول در تفسير قرآن استمداد از برهان جهت فهم معانى آياا آن و تفسير آيه به آيه مىباشد اين روش در صاورتى ماورد
قبول خواهد بود كه براساس تفحص و جستجوى كافى در رواياا نقل شده از نبى اكر صلىاهللعليهوآله و ائمه اهلبيت عليهمالساق بهعمال
1
آمدهباشد و پس از تحصيل ذوق و معلوماا برگرفته از آنها به تفسير كق اشت ال ورزد.
آقاى جوادى آملى در مقدمه ترجمه جلد اول در بيان ويژگيهاى تفسيرى الميزان مىگويد :مرحو عقمه قدسساره سيرى طو نى و
عميق در سنّت مسلمه معصومين عليهمالسق داشتند فلذا هرآيه كه طرح مىشد ،طورى آن را تفسير مىكردند كه اگر در بين سانّت
معصومين عليهمالساق دليل يا تأييدى وجود دارد از آن بهعنوان استد ل يا استمداد بهرهبردارى شود و اگار دليال ياا تأيياد وجاود
نمىداشت به سبكى آيه محل بحث را تفسير مىنمودند كه مناقض با سنّت قطعى آن ذواا مقدسه نباشد زيارا تبااين قارآن و
سنّت همان افتراق بين اين دو حبل ممتد الهى است كه هرگز جدايىپذير نيستند.
ايشان نيز آوردهاند :عقمه قدسساره در علو نقلى مانند فقه و اصول و ...صاحب نظر بوده و از مبانى مسلّمه آنها اطقع كافى داشتند
و لذا اگر ادّله يا شواهدى از آنها راجع به آيه مورد بحث وجود نمىداشت ،هرگز آيه را بر وجهى حمل نمىنمودند كه باا مباانى
حتمى آن رشته از علو نقلى ياد شده مناقض باشد ،بلكه بر وجهى حمل مىكردند كه تبااينى باا آنهاا نداشاته باشاد زيارا آن
مطالب گروه فرعى بهشمار مىآيند ،ولى بهاستناد اصول يقينى قرآن و سنّت قطعى تنظيم ،مىشوند و اگر تناقض بين محتواى
آيه و مبانى حتمى آن علو رخ دهد بازگشت آن به تباين قرآن با قرآن يا سنت با سنت و يا قرآن با سنت است كه هيچكدا از
آنها قابل پذيرش نيست .بنابراين در استظهار يك معنى از معانى متعدد از آيه يا توجه آيه با يكى از آنها ،سعى بار آن باود كاه
 1ا الميزان فى تفسير القرآن ،3 ،ص.90
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1

موافق با ساير مطالب بوده و مخالف با مبانى مسلّمه علو ديگر نباشد.
عقمه خود در دو مورد ذيل عترا را زمه تفسير قرآن مىداند.
 1ا تفسير آيااا حكا و قصص و خصوصياا معاد.
 2ا ايجاد صقحيت در شيوه بهكارگيرى تفسير قرآن به قرآن.
البته اين دو استثناء در كق عقمه هروند بهنوعى اعتراف ايشان را به صراحت در لزو تفسير مأثور مىرساند:ورا كاه او ً باين
آياا احكا و قصص و ساير معارف قرآن كريم فرق نيست .آنچه باعث شدهاست كه آيااا حكا را جدا سازيم گستردگى مسائل
فقهى است كه هرگز از قرآن بهدست نمىآيد .حال آنكه اگر همان كنكاشى كه فقهاء در مورد آياا احكاا داشاتهاناد در سااير
ابواب قرآنى مىشد ،گستره عميق آن ابواب هم علنى مىگشت .ثانيا :استثناء دو ايشان ،اعتراف وسايعترى اسات از ايشاان بار
لزو توجه به مأثوراا در تفسير قرآن ،و اين همان است كه ما در پى آن بوديم.
پس با توجه به آنچه گفته شد ،تفسير الميزان از نوع تفسير قرآن بهقرآن نيست بلكه مؤلف اين تفسير روح رواياا را در تفساير
خود دخيل دادهاند هروند بهصراحت بهذكر رواياا در ذيل آياا نپرداختهاند.

 1ا مقدمه ترجمه فارسى الميزان ،1 ،ص.21
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تفسیر ادبى
دستهاى از تفاسير به بررسى ادبى و علو مربوط به آن در بين واوههاى قرآن مىپردازند.
در اين شيوه تفسيرى ،مفسر براى فهم تفسير لفظى از الفاظ قرآن تما صي هها و مشتقاا آن لفظ را يافته و آنها را در كنار هم
قرار مىدهد تا معناى اصلى ل ت را كشف كند .سپس با توجه به سياق عبارتى كه آن لفظ در آن عباارا واقاع شادهاسات ،باه
معناى آن پى مىبرد.
بخشى از اين تفسير را مىتوان تفسير بيانى ناميد و آن عبارا است از استقراء الفاظ قرآنى براى كشف د لت آنها و سارايت آن
د لت در همه آياا با توجه به سياق.
ترديدى نيست كه متن قرآن ،متن ادبى ويژهاى است كه در ايجاد تاثير در مخاطب از قوىترين اسلوب استفاده نمودهاست.
قدرا بسيار زياد اين الفاظ در آن حد بود كه اشراف قريش را در عصر نزول واله و حيران ساخته بود.
«وليد بن م يره» كه سران قريش او را براى گفتگو و اسكاا پيامبر ،فرستاده بودند ،گوياى همين مدعا است .وى كاه آيااتى از
قرآن را شنيده بود مردد بازگشت و به قومش گفت :هيچكس از شما نسبت به من در شعر آگاهى ندارد ،سخن او هيچ شاباهتى
1
به شعر ندارد .سخن شيرين است گفته هايش زيباست ،آغاز و پايانش نورانى و درخشان است.
آياا  11تا  24سوره مدثر اضطراب و تشويش او را ترسيم نموده است.
همچنين عمربن خطاب كه شنيده بود خواهر وى و همسرش به اسق گرويدهاند ،به قصد تنبيه آنها به راه افتاد ولى وقتى آياتى
از آغاز سوره طه را شنيد به اسق متمايل گرديد و بسوى پيامبر رهسپار شد.
ترديد و از هم گسيختگى دشمنان اسق كه باعث شدهبود گاهى پيامبر را كاهن و روزى شااعر و دگار روز سااحر و در نهايات
اساطير ا ولين خوانند ،مؤيد همين نكته مىباشد.
بسيارى از انديشمندان بر آنند كه دين اسق در دعوا خود از مايههاى بقغى و ادبى قوى بهره گرفته ،و همين باعث پيشارفت
اين دين در قلوب مرد گرديدهاست .پس در واقع گرويدن عربهائى كه در فضاى سخنان فصيح و بليغ قرار داشتند ،به اين دين
تأييد ادبى اين دين محسوب مىشود.
از سوى ديگر اين وجهه قرآن از ونان اهميتى برخوردار است كه
بى ترديد مىتوان گفت :هرگونه بهره بردارى از الفاظ قران بايد مبتنى بر نگرش ادبى و بقغى قران باشد.
از جمله تفاسير ادبى قرآن عبارتند از:
معانى القرآن ،نوشته ابو زكريا يحيى بن زياد متوفى 207ق.
مجاز القرآن ،نوشته ابو عبيده معمر بن المثنى متوفى .213
مفرداا راغب اصفهانى ،نوشته ابوالقاسم حسين بن محمد ،معروف به راغب اصفهانى ،متوفى502ق.
الكشاف ،نوشته جاراللّه زمخشرى ،متوفى 538ق.
امقء ما من به الحمن ،نوشته ابوالبقاء عبداللّه بن حسين عكبرى ،متوفى 414ق.
البحر المحيط ،نوشته اثير الدين محمد بن يوسف اندلسى ،متوفى745ق.
قاموس القرآن ،نوشته سيد على اكبر قرشى ،مؤلف اين اثر را در ربيع الثانى  1393به رشته تحرير در آوردهاست
 1ا السيرة النبويه ،1 ،ص.270
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تفسیر رمزى
بنابرآنچه كه در مبحث «تأويل» گفته شد ،ترديدى در وجود معانى بطنى براى قرآن وجود ندارد و البته اين بطاون باراى هماه
آشكار نبوده و تنها گروهى توان فهم آن را داشتهاند.
راه رسيدن به اين معانى بطنى براى ساير انسانها ،بهنظر مفسران و انديشمندان اسقمى ،ارتباط با كسانى است كه با راهيابى باه
عالم غيب ،توان كشف اين معانى را يافتهاند.
اما گروهى اين مسير را نپذيرفته و به طريق ديگرى كه آن را «راه دل» ناميدهاند ،متوسل شدهاند .اينان بادون توجاه باه قياود
لفظى آياا و ارتباط بين الفاظ و معانى آنها ،آياا قرآن را رموز و اشاراا به حقايقى مىدانند كه راه وصال به آنها شهود و كشف
است .آنان علم و نيز تفسير را تنها فيض الهى مىدانند كه خداوند در قلوبشان قرار دادهاست.
بايزيد بسطامى خطاب به يكى از علماء ظاهرى مىگويد :شما علومتان را از مردگان و آنان از مردگان ديگار فراگرفتاهاياد ماا از
زندهاى كه هرگز نمىميرد ياد گرفتهايم .ما مىگوييم :حدثنى قلبى عن الهى ،و شما مىگوئيد :حدثنى فاقن عان فاقن ،فاقن
1
مردهاست و او هم از مردهاى ديگر نقل نمودهاست.
بطقن اين استد ل اظهر من الشّمس است ،اما سخن اينجاست كه معيار صحت و سقم اين خبر قلبى ويست؟ آياا ايان شايوه
مصداقى بارز براى آيه شريفه ذيل نيست.
قُلْ هَلْ ّنُنَبِّاُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَـالً ا لَذِينَ ضَلَ سَعْیُهُمْ فِى ا لْحَیَوا ةِ الدُّنْیَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَّنـَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.

2

عقوه براين اشكال كلى يعنى عد اعتقاد قطعى به كشف بهواسطه نبود معيار تميز حقّ از باطل ،مكاشفه همگانى نبوده و فردى
و شخصى است و هرگز كشف شخصى ،براى كس ديگر حجت نمىباشد.
البته ناگفته نماند كه اساسا تفسير رمزى ،تفسير نيست .زيرا در تعريف تفسير گذشت كه مفسر نبايد از انواع د لتهاى منطقاى
لفظ وون مطابقت و التزا پاى فراتر نهد در حالى كه حاصل تفسير رمزى هيچ توجهى به الفاظ ندارد و بهعبارا ديگر در تفسير
رمزى ،لفظ بهانهاى بيش براى بيان افكارى از قبل طراحى شده ،نيست.

ّنموّنههايى از تفسیر رمزى
محى الدين عربى در تفسير آياا مربوط به كعبه ،بيت و حجّ مىگويد :بيات ،قلاب و مقاا اباراهيم ،روح و مصالّى ،مشااهده و
مواصله الهيه است .بلد امن ،صدر انسانى و طواف ،اشاره به رسيدن به مقا قلب و بيت معماور ،قلاب عاالم و حجرا ساود ،روح
3
است.
وى در تفسير آيه:
...فَأَيْنََما تُوَلُواْ فَثَمَ وَجْهُ اللَهِ...

4

مىگويد :خداوند مكان خاصى را ذكر نكرده ،فرمودهاست :همه وجه خداوند و وجه شىء حقيقت اوست .كلمه «ثم» در آيه نيامد
مگر براى اشاره به همان اعتقاداا متخالف ،پاس هماه مصايبند و مطاابق باا واقاع هماه مأجورناد و هار ماأجورى رساتگار و

 1ا فتوحاا مكيه ابن عربى ، 1 ،ص . 279
 2ا كهف  103 /و . 104
 3ا ر.ك :تفسير قرآن كريم ،محى الدين عربى ، 1 ،ص . 84
 4ا بقره . 115 /
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1

هررستگارى مورد رضايت.
همچنين وى در كتاب فصوص در فص هارونى و فص عيسوى ،پيرامون گوساله پرستى قو موسى عليهالسق بعد از رفتن وى به كوه
طور ،مىنويسد :موسى به برادرش هارون گفت :ورا نگذاشتى مرد گوساله بپرستند؟ مگر نمىدانى خداوند دوسات دارد در هار
صورتى پرستيده شود.
نيز در فص عيسوى مىگويد :علت كفر مسيحيان اين است كه فقط عيسى را خدا مىدانستند و الوهيت را منحصر به او كردناد.
2
اگر آنان همه موجوداا را ونين مىپنداشتند ،كافر نبودند.
ابن عربى در تفسير آيه شهر رمضان الذى اّنزل فیه القرآن
مىگويد :شهر رمضان اى احترق النفس بنور الحق الذى اّنزل فیه فى ذلك الوقت القرآن اى العلم ا جمالى المسمى بالعقل
القرآنى الموصل الى مقا الجمع هداية للناس الى الوحدة باعتبار الجمع و بینات من الهدى و د ئل متصلة من الجمع و الفارق
اى العلم التفصيلى المسمى بالعقل الفرقانى ،فمن حضر منكم فى ذلك الوقت اى بلغ مقا شهود الذاا فلیّصمه اى فليمساك
عن قول و فعل وحركة ليس بالحق فيه...

3

وى در تفسير آيه يسالوّنك عن الشهر الحرام قتال فیه مىگويد :از تو سؤال مىكنناد از نفاس و همكااران آن و شايطان و
سربازان آن در وقت توجه و سلوك به سوى حق...

4

همچنين در تفسير ان الّصفا و المروة من شعائراللّه مىگويد :صفا يعنى وجود قلب و مروه يعنى وجود نفاس ،و شاعائر يعناى
اعق دين و مناسك قلبى و حج يعنى مقا وحدا ذاتى و داخل شدن در محضر الهى با فنا ذاتى كلى.
يكى از علماء صوفيه نيز در تفسير آيه ذيل:

5

ربتنا وّال تحملنا ماّال طاقه لنا به مىگويد :خدايا :عشق را بر عهده ما مگذار كه ما قدرا تحمل آن را نداريم.
ديگرى نيز ابليس را افسر دربار حق معرفى مىكند كه مانع مىشود غير مخلصين به درگاه نزديك شاوند و تنهاا باه مخلصاين
اجازه ورود مىدهد.
مفسر ديگرى ابليس را تنها موحد مىشمارد ورا كه حاضر نشد براى غير خدا سجده كند.
حسين بن منصو ر حق نيز معتقد است :ابليس اراده اختيار خود را آگاه نيست و خداوند است كه او را به سجود باه آد امار و
نهى مىكند .و او به خدا مىگويد :اختيار من به اختيار توست ،اگر مرا از سجده بارآد بازداشاتى ،بازدارناده تاوئى ،و اگار امار
مىكردى ،فرمانبردار مىبود !
او نيز مع تقد است كه :ابليس موحدى بزرگ و غرق در درياى توحيد است و وون عاشقى شيدا هيچ ويزى غيرخدا نمىبيناد و
نمىشناسد .به وى گفتند :سجده كن ،گفت :به غير تو نه ،باز گفتند :تا قيامت مطرود مىشوى .گفت :اگر تا ابديت مرا باا آتاش
عذاب كنند به غيرخدا سجده نمىكنم.
عينالقضاة همدانى مىگويد :آن عاشقى كه او را در دنيا ابليس مىخوانى ،نمىدانى كه در عالم خدائى او را به وه نا مىخوانند
كه اگر مىدانستى خود را كافر مىشمردى .به او گفتند اگر دعوى عشق ما مىكنى نشانى ز اسات .لاذا محاك باق و قهار و
مقمت و مذلّت بر او عرضه كردند ،قبول كرد.
نهايت اينكه انتساب مفاهيمى به قرآن كه دليل مقبول به آنها راهى ندارد ،ويزى جز تحميل رأى بر وحى نيست و اين مصداق
 1ا فصوص الحكم ابن عربى ، 2 ،ص . 40
 2ا ر .ك .شرح فصوص الحكم ،فص عيسوى ،ص.505
 3ا تفسير ابن عربى ،1 ،ص.90
 4ا تفسير ابن عربى ،1 ،ص.101
 5ا تفسير ابن عربى ،1 ،ص.82
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بارز تفسير به رأى است.
عقوه اينكه بر فرض صحت اين ادعا كه كسى در سير و سلوك به حدى رسيده باشد كه همه غيوب براى او كشف شاده و علام
خود را بدون هيچ واسطهاى از حق اخذ مىكند ،تفسير باطنى او جز به كار خودش نمىآيد و براى احدى حجت نيست ورا كاه
فهم هر كسى زمانى براى ديگرى حجت محسوب مىشود كه راه تحصيل فهم را با برهان پذيرفته باشند و شاهود و مكاشافه از
راههاى پذيرفته شده عققء به شمار نمىآيد.
مشهورترين تفاسير عرفانى غير از تفسير ابن عربى عبارتند از:
تفسيرتسترى ،نوشته عبداللّه تسترى ،متوفى 283ق.
حقائق التفسير سُلمى ،نوشته عبدالرحمن سلمى ،متوفى 412ق.
لطائف ا شاراا قشيرى ،نوشته عبدالكريم قشيرى نيشابورى ،متوفى 445ق.
عرائس البيان فى حقائق القرآن ،نوشته ابو محمد روز بهان شيرازى متوفى444ق.
كشف ا سرار ميبدى ،اين تفسير از خواجه عبداللّه انصارى است كه به وسيله رشيدالدين ميبدى توضيح و تشريح شدهاست.
تفسير ادبى و عرفانى خواجه عبداللّه انصارى ،اين تفسير را حبيباللّه آموزگار
به عنوان اصل تفسير خواجه تحقيق نمودهاست.
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هرمنوتیك
هر وند كه بعد از مبحث حجيت ظواهر كتاب براى مخاطبين و غير مشافهين ،جائى براى اين مبحث باقى نمىماند ،ولاى ز
است به دنبال بحث از روشهاى تفسيرى ،اين روش مورد ارزيابى و نقد و بررسى قرار گيرد.
هرمنوتيك واوهاى يونانى و از ريشه (هرمنيا) گرفته شدهاست .هرمنيا به معناى باز گرداندن سخن به زبانى صريح و شافاف باه
قصد سهولت فهم است .برخى معتقدند اين واوه از نا «هرمس» خداى يونانيان باستان اخذ شدهاست ،خدائى كه زبان و گفتار را
آفريده و پيا آور خدايان مىباشد.
معناى ل وى اين واوه هنر تفسير يا ت فسير متن است .و در اصطقح به ارتباط بين ماتن و واقعيات زماانى و مكاانى آن اطاقق
مىشود.
(آگوست ولف) درتعريف هرمنوتيك مىگويد:
هرمنوتيك علم به قواعد كشف انديشه مؤلف است.

«شقير ماخر» نيز مىگويد:
هرمنوتيك روش جلوگيرى از بد فهمى متن است.

پل ريكور مهمترين و آخرين نماينده هرمنوتيك ،در سخنرانى كه در ماه مه  1973در سمينار الهياا دانشگاه پرينتون ايراد كرد
در تعريف هرمنوتيك ونين گفته است:
من اين تعريف را تعريف كارآمدى از هرمنوتيك تلقى مىكنم :هرمنوتيك نظريه عمل فهم در جريان روابطش با تفسير متون است.

«جى سى دان هاور» اولين كسى است كه در سال  1454ميقدى هرمنوتيك را به عنوان نا كتاب خود كه روشاهاى تفسايرى
كتاب مقدس و كتب ادبى را بررسى مىكرد ،برگزيد.
بعدها و در پى جدائى علم از دين ،روش هرمنوتيك براى تفسير كتب مقدس ،گسترش بيشترى يافات و مخصوصاا پروتساتانها
براى آنچه كه آن را اصقح دين مىناميدند ،جان ديگرى به آن بخشيدند .آنان مرجعيت كليساا را باراى تفساير كتااب مقادس
نپذيرفتند و بر اين اعتقاد بودند كه هر فردى مىتواند كتاب مقدس را بفهمد و فهم او براى خودش حجت مىباشد.
«فردريش شقير ماخر» كه به عنوان پدر هرمنوتيك مشهور شدهاست تئولوگ پروتستان محسوب مىشود.
البته قبل از او افرادى وون «ارنستى»« ،آست» و «آگوست ولف» نيز مباحث هرمنوتيكى داشتند ولى ماخر اولين كساى اسات
كه هرمنوتيك را به عنوان دانش مستقل مطرح كرد.
بعد از ماخر« ،ويلهلم ديلتاى» در قرن هيجدهم ،هرمنوتيك را به عنوان روشى بنيادى در علو انسانى قرار داد.
«مارتين هايدگر» در قرن نوزدهم ،هرمنوتيك را از روششناسى خار ساخت به طورىكه هستىشناسى را هم در بر گرفت.
شاگرد هايدگر «هانس گيورگ گادامر» ،را او را ادامه داد و هرمنوتيك فلسفى هايدگر ترويج داد.وى در سال  1990هرمنوتياك
را در حوزه كق منتشر ساخت.
گادامر ،هرمنوتيك را تركيب افق فهم مفسر و متن و يا افق فرهنگى گذشته و حال مىدانست.
امروزه هرمنوتيك از اين پا فراتر گذاشته و به دانشى اطقق مىشود كه تفسير متن ،تفسير حوادث تااريخى ،تفساير عواطاف و
احساساا و غيره را در بر مىگيرد.
با توجه به اين تاريخچه ،به طور كلى مىتوان به وجود سه دوره براى اين دانش پى برد .دوره اول از حياا هارمس شاروع و تاا
ميقد حضرا عيسى مسيح عليهالساق ادامه مىيابد .دوره دو كه يا دوره ميانه از ابتداى تارير مسيحيت آغاز و تا ساده هفادهم را
شامل مىشود .دوره آخر نيز از شقير ماخر ( )1748تا پل ريكور را در بر مىگيرد .البته دوره سو را مىتوان به دو مرحله قسام
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كرد و بخش نخست اين دوره را هرمنوتيك كقسيك يا رومانتيك و بخش دو را هرمنوتيك جديد نا نهاد.
در يك ارزيابى ديگر مى توان دو اصطقح عا وخاص براى اين دانش مطرح نمود .دانش هرمنوتيك در اصطقح عا دانشى كهن
و با سابقه بوده و ريشه آن به تأويل كتب مقدس بر مىگردد.
بنابراين دانش ،هر بحثى كه مرتبط با تفسير متن است و يا قاعدههاى كشف مراد مؤلف را بيان مىنمايد ،تا به حقيقات معناا و
مراد او برسد ،در حوزه دانش هرمنوتيك قرار مىگيرد.
ولى از قرن هيجدهم اين دانش با نگارش و نشر كتاب «هرمنوتيك قدساى» نگاشاته «يوهاانس راينبااخ» وارد مرحلاهاى تاازه
گرديد ،ايشان تز «لزو انطباق تفسير با متن» را ارائه دادند و بدين ترتيب معنائى خاص براى هرمنوتيك مصطلح شد.
فرق اين دو اصطقح در اين است كه مطابق اصطقح اول ،مراد مؤلف از متنش دست يافتنى بود .بر اين اساس در باين تفاساير
مختلف از متن ،يك تفسير كه شرائط خاص را داشت پذيرفته مىشد و صحيح قلمداد مىگشت و مراد مؤلف شمرده مىشد.
اما بنابر معناى دو  ،اساسا معناى اصيل براى متن وجود نخواهد داشت ،و لذا كشف مراد مؤلف امكانپذير نيست ،ورا كه مفسر
در حصار تارير گرفتار است و از پيش فرضهاى خود در فهم متن بى بهره نيست .پس وون مراد ماتن روشن نيست ،متن همان
را مىگويد كه مفسر فهميده است.
پس با اين وصف هر متنى در حصار تارير صدورش گرفتار است و قرائت صحيح در عصر صدور آن متن ،قابال ساريان در تماا
تارير نيست و امروزه قابل عرضه نمىباشد ،مخاطبان كنونى متن ،آن را با واقعيتهاى موجود عصر خود مىسانجند و باه شاكل
ديگرى آنرا قرائت مىكنند.
مطابق اين روش ،آياا قرآن و سنت رابطه ديالكتيكى با واقعيتهاى زمان نزولشان دارند ،اين متون از وقايع خارجى اثر پذيرفته و
همچنين اثر بخشيدهاند.
به بيان ديگر ،واقعياا موجود در عصر نزول قرآن ،موجب شده آياتى وون آياا حجاب ،ارث ،ديه زنان و...نازل گردد والبته ايان
آياا نيز باعث شد تا حجاب ،ارث ،و ديه زنان آن عصر كه مورد بى مهرى زمانه خود قرار گرفتند ،شكل جديد يابد.
بااينوصف هرمنوتيك مى تواند با قرائت جديد خود از همان متون قديمى ،بسيارى از معيارهاى پيچيده حياا بشر را حل نمايد.
بر اين اساس ،شواهد تاريخى قرآن و عناوينى وون جن ،شيطان ،شرك ،كفر ،نفاق ،ارتاداد و ...احكاا فقهاى واون ارث ،دياه،
حدود ،تعزيراا ،شهادا و قضاوا و ...منحصر به ظرف زمان و مكان خود از قبيل ضعف اسق  ،اضطراب رهباران از ناابودى آن،
وضعيت بسيار نامطلوب زن قبل از اسق و ورود به عرصه اى جديد با آرامش و طمانينه ،تنبيه متجااوزان باه حقاوق مارد و...
بودهاند و اينك كه اسق قدرتمند است و با خرو برخى از دين دوار مشكل نمىشود و ياا حكام دمكراتياك در ماورد زناان،
موجب ايجاد شوك در جامعه نخواهد گشت و تنبيه سارق به غير از قطع يد امكانپذير است ،مىتوان با قرائتى جديد ،آنچه كه
با گذشته متفاوا بودهاست ،از اسق يافت.
بر اين اساس ،روش هرمنوتيك پا را از يك روش تفسيرى فراتر گذاشته و داخل حوزه كق و فلسفه شدهاسات ،بناابراين اياده،
هيچكدا از برداشتهاى دين قداست ندارند وون زاييده تفكر انسان هستند و هيچكدا نمىتوانند به عنوان دين خود را معرفى
نمايند ،اشعرى تفسيرى از دين داشته كه معتزلى و امامى آن را نمىپذيرد و...
يكى از رهروان اين مسير در آغاز كتابش «من النص الى الثورة» مىنويسد:
اگر در گذشته قرائت نص را با بسمله شروع مىكردند ،ولى من كتابم را با نا امت يا سرزمين خود آغاز مىكانم وارا كاه ايان مقتضااى عقال مان و
واقعيتهاى موجود است.

1

ديگرى مىگويد:

 1ا منالنص الىالثوره ،1 ،ص.7
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تشيع و تسنن دو قرائت از اسق هستند كه به يك اندازه تاريخى و قابل توجه و جدى هستند و قبض و بسط در آنها جارى است.

1

و به عنوان راه حل اختقفاا موجود بين شيعه و سنى مىگويد:
هر وه در يك مذهب از پنج مذهب فقهى (جعفرى ،حنفى ،شافعى ،مالكى ،حنبلى) جايز شمرده مىشود ،همه را حقل و جاايز بدانياد و باه ديگارى
طعن نزنيد و او را به بدعت متهم نكنيد.

2

و نيز مىافزايد:
معارف دينى مربوط به هر دستهاى در همان عصر و زمان حاكم مىباشد و در زمانهاى ديگر بواسطه ت يير و تحو ا ،و ت يير جوامع ،آن معارف كارائى
خود را از دست داده و بايد جاى خود را به معارف جديد بدهد ،آنچه در قرآن و اخبار و احاديث آمده غير از موارد عباداا محضه كاه واه بساا اثاراا
خفيهاى داشته باشد بقيه همه روش هستند ،اسق مىخواهد دزد تنبيه شود .در يك عصرى با قطع و امروزه هر وه بهتر اسات و همينطاور در سااير
ابواب فقه مانند خمس ،زكاا ،امر ،نهى و ...پس راه حل بازسازى اسق براى تطبيق باشارايط روز كاافى نيسات ،پااره دوزيهااى درون فقهاى كفايات
نمىكند ،مادامى كه مبانى اصولى ما ،مبانى پيشين باشد از اين رفوهاى موضعى در درون فقه كارى سااخته نيسات ،هماانطور كاه طاب را ،باا طباع
سوداوى و صفراوى نمىتوان پيش برد ،بايد در علم كق ت ييراا جدى ايجاد كن يم ،ما بايد راه خود را در مورد خداى بشر و رابطه بين خادا و بشار و
جايگاه دين و انتظاراتمان از دين و نسبت بين حياا دنيوى و اخروى و عدالت و حق و سعادا بشر از نو تعريف كنيم ،فقه از كق مشروب مىشاود و
علت ركود علم فقه ،ركود علم كق بودهاست.

3

همچنين در مورد امكانناپذير بودن حكومت بر اساس فقه مىگويد:
فقه يكى از ابعاد دين است در حاليكه حكومت دينى ،حكومتى عاد نه است و عدالت را بايد از خار دين تعريف كرد .وقتاى حكومات بار طباق فقاه
باشد ،عدالت و آزادى در آن در حد فقه محدود مىشود و خار از فقه عدل و آزادى وجود ندارد.
بنابراين دين طرح و روشى براى حكومت ندارد ،و هر طرح جامع دينى براى حكومت به بن بست مىرسد ،وراكاه دساتورالعملهايش شارعى و فقهاى
است و فقط جوابگوى بخشىاز نيازهاى دينى است.
پس حكومت ايدئولوويك جوابگوى همه نيازها نيست و ايدئولووى اسقمى وون مستلز فهم واحدى از دين و تفسير رسمى از آن است مردود است بر
خقف حكومت دمكراتيك كه ريشه در فهم عمومى دارد و لذا مانع فهم اين مرد نمىشود .پس خطر يك حكومت ساكو ر و غيار ديناى از حكومات
دينى كه شهروندانش را به اجبار وارد دين شوند بيشتر نيست

4

به نظر او خداوند دينى را به عنوان دستورالعمل تنظيم امور زندگى به بشر اعطاء نكرده است ،بلكه دين راهنماايى اسات باراى
5
فراهم كردن نظم و سامان درونى كه براى آخرا انسان ز است.
«نصر حامد ابو زيد» از متفكران مصرى در كتاب «مفهو النص» كه اخيرا به فارسى و به نا «معناى متن»ترجمه شدهاست ،در
پاسر به اين سئوال كه آيا مىتوان متن دين را وون متن بشرى دانست ،مىگويد :هر متنى كه خواننده ندارد مارده اسات و باا
اينكه هيچ متنى نيست كه مرده باشد و قرآن به خاطر قابليت تأويل و اقبال مؤمنان به قرائت آن ،نمرده است ولى با ايان هماه
بايد صريحا اقرار كرد كه پارهاى از آياا بويژه آياا مربوط به نظا برده دارى و احكا فقهى آن صرفا به شااهدى تااريخى بادل
4
شدهاند.
ز به يادآورى است كه ابو زيد در دادگاه محاكمه شد و تكفير گرديد و حكم ارتداد وى و بينونات همسارش «ابتهاال احماد
7
كمال يونس» صادر گرديد .البته بعدها حكم بينونت همسر ل و شد ولى حكم ارتداد به قوا خود باقى ماند.
طبيعى است كه هيچ كس وجود قرائتهاى گوناگون از يك متن را انكار نمىكناد (هرمنوتياك باه معنااى اول (كاه از آن باه

 1ا سياست نامه ،ص.351
 2ا همان ،ص.352
 3ا سياست نامه ،ص.241
 4ا ر.ك سياست نامه ،ص.282
 5ا ر.ك .كيان ،خدماا و حسناا دين ،27 ،ص.12
 4ا معناى متن ،اقتباس از مقدمه حامد ابوزيد بر ترجمه كتاب ،ص.40
 7ا همان ،ص.482
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هرمنوتيك كقسيك يا هرمنوتيك متن محور تعبير شدهاست)) .ورا كه واوهها و عبااراا محدودناد و انتظااراا انساان مطاابق
گسترش علو و فنون و افزايش كمى و كيفى نيازهاى او نامحدود مىباشد ،و به همين جهت است كه هر وه مىگذرد بر حجم
فرهنگهاى ل ت افزوده مىشود ،و واوهها معانى گسترده ترى مىيابند و ضرب المثلهاى جديدى شكل مىگيرند.
از سوى ديگر ظروف زمانى و مكانى صدور متن و نيز شرايط خاص اعم از فكرى و فيزيكى مخاطب ،در متن بى تاأثير نيسات و
لذا وجود رابطه متقابل بين متن و مخاطب انكار نمىشود.
به بيان ديگر ،متنى بدور از پيش فرضها و پيش ادراكها وجود ندارد و در واقع متن اسير زمان و فرهنگ حاكم بار زماناه صادور
است.
در اين راستا وظيفه محققين و متتبعين اين است كه يههاى روئين را كنار بزنند و با قرار گرفتن در عصر صدور متن ،به ماراد
متكلم دست يابند و طبعا آنچه كه آنان بدان دست پيدا كنند همان مقصود مؤلف خواهد بود و تا خدشهاى غير قابل دفاع بر آن
وارد نشود ،مراد ماتن تلقى مىشود .و البته اگر فهم ديگرى بتواند فهم سابق را باطل نمايد و فهم خود را برهانى نمايد ،كشف از
عد حقانيت فهم اول كرده و فهم دو مراد مؤلف محسوب مىشود .ورا كه راهى غير اين نيست و با آمدن برهان جاائى باراى
ذوق و استحسان باقى نمىماند.
به عنوان مثال كسى به ديگرى مىگويد :پدر سوخته ،على الظاهر اين عبارا ناسزا شمرده مىشود ولاى آياا روش هرمناوتيكى
همين را مىگويد؟ خير ،ورا كه مؤلفههاى مختلفى قابل تصور است كه مىتواند قرائتهاى گوناگونى را بيافريند.
مثق اگر متكلم ،شخصى وجيه و ميانسال باشد و مخاطب او بچهاى خردسال از دوستان نزديك او بودهباشد و نيز اين عباارا را
در ضمن احوالپرسى و با لحن نر و لطيف و توأ با شوخى و اظهار ارادا بيان كردهباشد ،مراد متكلم نه تنها ناسزا نيست بلكاه
بيان ميزان با ى محبت او به پدر مخاطب است .اينك با وجود اين قرينهها ما مىتوانيم اين قرائت را به متكلم نسابت دهايم و
آن را قرائت صحيح بشماريم.
دين و متون مقدس دينى هم از اين مقوله مستثنى نيست و بنابراين وجود قرائتهاى مختلف از دين امرى پذيرفته شدهاست.
هر آيه و روايتى ،مفهو خاصى را افاده مىكند كه همان مورد نظر متكلم بوده او به گونهاى سخن گفته كه مفهو مورد نظرش
را در قالب الفاظ معينى القاء كند.
در طول اعصار اين متن در بستر حوادث تاريخى قرار مىگيرد و دوار تحول مىشود و معانى ديگرى مىيابد كه وه بساا ماورد
نظر متكلم نبودهاست وحتى خقف نظر او تصور شود.
شرح و حاشيههاى گوناگون كه بر كتب فقهى از فقهاى متعدد نگاشته مىشود و يا بيان وند راى از يك فقياه ،گويااى هماين
نكته است به طورى كه اطقق عبارا «ما يرضى به صاحبه» به برخى شرحهايى كاه از ماراد مؤلاف دور باه نظار ماىرساند،
ضربالمثل شدهاست.
طبيعى است قرائت اوليه منسوب به مؤلف مىباشد و انتساب ساير قرائتها به وى صحيح نيست ،بلكه همه اينهاا فرآيناد افكاار
محقق جديد است ،داستان او مَثَل شاعرى است كه با شنيدن بيت شعرى ،خودش ابياتى را با همان وزن و قافيه مىسازد ،ايان
شعر جديد ،شعر شاعر جديد است ،و شعر شاعر گذشته تنها سووهاى براى زايش افكار شاعر جديد بوده و نه بيشتر.
پس اين تعريف از هرمنوتيك نه تنها محل نزاع نيست ،بلكه اصوليين در مباحث الفاظ كه بخش عمدهاى از مباحث اصول فقه را
در بر مى گيرد ،به شدا هر وه تمامتر به آن پرداخته و با طرح مباحثى وون مباحث الفاظ و د لتهااى آنهاا ،ماتكلمشناساى،
مخاطبشناسى ،هستىشناسى ،عرفشناسى ،محيطشناسى ،تاريرشناسى ،و...در ضمن عناوينى وون حجيت قول ل وى ،حجيت
ظواهر ،نص و ظاهر ،مداليل لفظى و عقلى ،اطقق امر و نهى ،مفاهيم عا  ،خاص ،مطلق ،مقيد ،مقزماا عقليه ،غيار مساتققا
عقليه ،تعادل ،تزاحم و تراجيح ،و...به آن پرداختهاند.
بهطورىكه هيچ فقيهى بدون در نظر گرفتن تمامى اين مؤلفهها قادر به بيان فتواى شرعى نيست.
او بايد فضاى صدور آيه و حديث را با استفاده از مستنداا تاريخى بازسازى كند تا مقصود ذاا بارى و مراد معصو علياهالساق را از
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متن ظواهر و حتى نصوص 1دريابد .بديهى است ونين فهمى كه در پى اين مستنداا عقلى به دست آمده ،همان ماراد واقعاى
شارع محسوب شده مگر اينكه قرائت ديگرى بتواند با برهان و استد ل آن را خدشه دار كند.
پس اصوليين و فقهاء براى كشف مراد خداوند و معصومين عليهمالسق در آياا و رواياا،
او ً :با طرح مباحثى وون حجيت ظواهر ،قول ل وى و...به قواعد فهم ظهور مىپردازند .و البته اين امر صرفا به ل ت ماتن ماورد
نظر اختصاص ندارد و نتيجه حاصله براى تما زمانها قابل اعمال است.
ثانيا :با بررسيهاى تاريخى ظرفيت مكانى و زمانى صدور متن را مىيابند.
ثالثا :با استفاده از اين دو ابزار به بررسى متن آيه و حديث مىپردازند.
با اين وصف كار عالِم ا صولى يافتن راه صحيح كشف مراد شارع از متن قرآن و رواياا است .و در اين بخش ،علماء اسقمى قرنها
قبل از پيدايش مباحث هرمنوتيك به آن پرداخته و انديشمندان زير بناى فتاواى خويش را بر اساس هماين روش پاياه ريازى
كردهاند.

محل ّنزاع
اما آنچه محل نزاع است ،هرمنوتيك به معناى دو (نئوكقسيك و يا هرمنوتيك مفسر محاور) اسات كاه از آن باه هرمنوتياك
جديد يا گادامر تعبير مىكنند.
مطابق هرمنوتيك امروزى ،متون مقدس ،قرائتهاى مختلفى دارند و هر انسانى به فرا خور پيش ادراركهاىخود ،به قرائتى از آن
مى پردازد و البته هيچ كدا از قاريان قادر به فهم مراد مؤلف نيستند .پس ديدگاه مطلقى براى متن وجود ندارد.
2
«پل ريكور» مىگويد :شناخت مطلق اسطورهاى دروغين و ناممكن است و منازعه تفاسير پايانى ندارد
ايده «عد تعيّن معنىها» و يا «مرگ مؤلف» بر همين اساس شكل گرفته است ،مطابق اين ايده ،هر متن به تعداد مخاطبان و
مفسران ،مؤلف دارد و تفسير هر مفسرى حق خواهد بود.
پس از بيان اين مقدمه نقدهايى كه به اين روش هرمنوتيك وارد است مطرح مىكنيم.
1ا دانش هرمنوتيك دانشى غربى و در مورد كتب مقدس خودشان بودهاست .مىدانيم مسيحيان به قدساى باودن كتااب خاود
اعتقاد ندارند ،آنان بر اساس تثليث و فرزند خدا شمردن حضرا عيسى عليهالسق  ،معتقد به اين نيستند كه آن حضرا كتابى داشته
حضرا عيسى علياهالساق
است .بلكه كتابهاى انجيل فعلى تأليف حواريون آن حضرا بعد از حداقل سى سال (40ميقدى) از عرو
مىباشد .و اين باور در مورد قرآن كه كتاب الهى تحريف نشدهاست ،صادق نيست.
2ا حوزه هرمنوتيك تنها متونى را در بر مىگيرد كه در اختيار بشر باشد.
يعنى همانطور كه امور طبيعى به مقتضاى خود به حركت خويش ادامه مىدهند ،و تفسير و تحليل ما تااثيرى در كام و كياف
حركت آنها ندارد و لذا هرمنوتيك را به آنها راهى نيست ،اين دانش در مقو تى وون كق كه خار از حيطه بشر است و انظار و
آراء انسان در آن دخالت ندارد ،راهى ندارد.
ورا كه ارائه راى جديد در اين حوزه مستلز اين است كه مفسر خود را در جايگاه خالق ،رازق ،راحم و...قرار دهد و تما شرايط
او را درك كند ،تا بتواند كق او رابفهمد ،در حاليكه اين براى احدى امكانپذير نيست.
به بيان ديگر قرآن و سنت مصنوع بشر نيستند ،و لذا زمانى نمىباشند و منحصر به زمان خاصى نخواهند بود .باه عباارا ديگار
بخشى از آياا و احاديث ،عناوين كلى و قضاياى حقيقى هستند كه قابل تسرى به تما ازمنه مىباشند ،اين آياا بخش عظيمى
از قرآن را تشكيل مىدهند ،اما برخى از اين عناوين ،قضاياى خارجيه بوده كه با اشاره با واقعيتهاى خارجيه مطرح شدهاند ،قرآن
 1ا نص عبارا است از :مفهومى واضح و مشخص از يك عبارا كه احتمال خقف آن نرود ،ظاهر نيز نخستين مفهومى است از يك عبارا كه به ذهن مخاطب
متبادر مىكند هر وند با دقتهاى ادبى ،عرفى ،عقلى و شهودى ،معنى يا معانى ديگرى را درك كند.
 2ا ر .ك .زندگى در دنياى متن ،نوشته پل ريكور ،ترجمه بابك احمدى.
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كرريم خود دستور به تعقل دادهاست و عد تدبر را به شدا مورد نكوهش قرار دادهاست ،انسان با بهرهگيارى از اساتانداردهائى
كه براى فهم متن ز است به تفسير و تحليل آن مىپردازد و فهم او به عنوان دين و نه فهم دينى شخصى،حجت اسات ،واه
اينكه در غير اين صورا به تعداد انسانها دين وجود مىگيرد ،و قانون واحدى باقى نمىماند.
3ا روش هرمنوتيك حد و مرز خاصى ندارد و آنچه برخى در استثناى عباداا مطرح كردهاند صحيح به نظر نمىرسد ،وارا كاه
عقل تنها وجوب شكر منعمرا مطرح مىكند ،و شيوه عباداا و شكر بستگى به فهم و قرائت هر شخصى از متاون دارد .بناابراين
همانطور كه خمس و زكاا جاى خود را به عوارض و مالياا مىدهند ،نماز ،روزه و حج نيز جاى خاود را باه تشاكرى مجعاول
دست بشر خواهند داد.
 4ا شكى نيست كه هر فهمى از دين ،فهم دينى است و نه خود دين ،ولى بى ترديد تا فهم ديگرى آن را با برهان رد نكند و فهم
صحيح را جايگزين آن ننمايد ،همان دين محسوب مىشود ،ورا كه متن دينى ،كتاب قانون براى انسان است و فهم او تا زماانى
كه فهم رقيب و غالب نداشته باشد ،حجت است.
اگر اين فهم حجت تلقى نشود و هيچ معرفت دينى اصالت نداشته باشد و هيچ اصل مقدسى شكل نگيرد ،اعتقااد باه آنهاا هام
الزامى نخواهد بود و اين همان سكو ريز است.
نتيجه اينكه قائل به هرمنوتيك ،آزاد انديشانه تمامى متون دينى را تحليل مىكند ،و به واسطه اصيل نشمردن فهم خاود ،فهام
ديگران را براى خودشان معتبر مىشمارد ،و لذا اصل «تبرى» براى او مفهومى نادارد و همزيساتى و گفتگاو تنهاا باراى ت ييار
برداشتها بوده و جنگ ،جدال و مناظره غير معقول محسوب مىشود.
5ا همان طور كه گفته شد فقيه از ابزارهايى براى استنباط حكم شرعى از قرآن و سنت بهره مىبرد ،يكى از اين ابزارها توجه به
شرايط صدور متن ،مخاطبين اوليه ،ميزان فهم آنان ،تاريخچه موضوع و...است ،و هيچ فقيهى با صرف آيه و روايتى بدون توجاه
به آنچه كه گفته شد ،فتوا نخواهد داد .فهم او از دين براى كسى كه به حد وى نرسيدهاست تابتواند استنباط حكم شرعى كناد
حجت محسوب مىشود و اين ويزى جز توجه جاهل به عالم نيست و آنچه برخى در مورد مرجعيت دين گفتهاند كه:
فهم دين معرفت بشرى است و در معرفت بشرى مرجعى وجود ندارد و قول هيچكس حجت تعبدى نيست و فهم تعبدى از دين
1
بى معناست و مسؤليت نهايى با خود شخص است كه تفسيرى را بپذيرد يا نپذيرد.
اين سخن عاققنه و عالمانه به نظر نمىرسد ورا كه همين جمله را در بر مىگيرد و با ايان وصاف هايچ اصال موضاوعهاى كاه
انسانها بر اساس آن بر محورى گرد آيند ،محقق نمىشود.
4ا نتيجه هرمنوتيك ،نفى جاودانگى اسق است ،ورا كه در نگاه هرمنوتيك ،دين محدود به بسترى خاص از زمان ماىباشاد و
ادعاى اكمليت ،اتميت و خاتميت آن منحصر به زمانه ظهور خود است و هرگونه معارفى كه وضع كند ،در ارتباط با وقايع محقق
شده در همان عصر بوده و براى همان عصر معتبر مىباشد.
دكتر حسن حنفى از مصريهاى معتقد به هرمنوتيك مىگويد:
امروزه تعقل ما براى رسيدن به هدف رسالت كافى است ،اينك زمان نبوا به پايان رسيده و زمان عقل فرا رسيدهاست.

2

استفاده از سنت
برخى هم براى اثباا اين شيوه تفسيرى دست به دامن سنت نيز شدهاند و از برخى فرمايشااا معصاومين علايهمالساق  ،باه هماين
نتيجه رسيدهاند .مثق رسول خدا صلىاهللعليهوآلهمىفرمايد:
 1ا سياست نامه ،ص.357
 2ا ر.ك .منالنص الىالثوره ،ص 7به بعد.

80

رّب حامل فقه لیس بفقیه ،و رّب حامل فقه الى من هو افقه منه
همچنين حضرا امير

عليهالسق

1

در مورد شيوه بهرهگيرى از قرآن فرمودهاست:

ذلك القرآن فاستنطقوه و لكن ّال ينطّق

2

و نيز مىفرمايد:
هذا القرآن اّنّما خّطّ مستور بین الدتفتین ّال ينطّق بلسان و ّالبدت له من ترجمان و اّنّما ينطّق عنه الرّجال

3

و نيز حضرا به ابن عباس وقتى او را براى نصيحت خوار فرستاد فرمودند:
ّال تخاصمهم بالقرآن فان القرآن حمالة ذو وجوه تقول و يقولون

4

و نيز در جنگ جمل وقتى پند و اندرز عمومى و خصوصى حضرا امير عليهالسق فايادهاى نبخشايد و ساپاه بصاره را از جناگ بااز
نداشت اما عليهالسق باستناد به آيه ذيل جنگ را شروع كردند:
وَ اِنّْنَكَثُوا اَيْماّنَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فى دينِكُمْ فَقاتِلُوا اَئمَةَ الْكُفْرِ اِّنَهُمْ ّال اَيْمانَ لَهُْمْ لَعَلَهُمْ يَنْتَهُونَ

5

حضرا عليهالسق حكم آيه شريفه از جنگ با مشركين قانون شكن را به مسلمانان عهد شكن ،سرايت دادهاست.
عمار ياسر نيز هنگا جهادش ونين رجز مىخواند:
ّنحن ضربنا على تنزيه ،فالیوم ّنضربكم على تاويله.

4

اين شكل استفاده از آياا و رواياا ،مفهماين نكته است كه قرائتها و اجتهادها در ديان مختلفناد و هيچكادا از آنهاا در تماا
اعصار قدسيت ندارد.
در پاسر اين استد ل بايد گفت :آنچه اين نصوص در پى آن هستند ،اين است كه فهم متن دينى به دو ويز محتا اسات اول
آنكه :بايد از راه صحيح و از طريق كسانى كه معرفت قوىترى نسبت به آن دارند به دست آيد .ثانيا :فهم متن دينى مستلز تدبر
و تفقه جدى است و هر كس به قدر تدبر خود مىتواند زواياى ورفترى از آن را كشف كند .وون مجموعهاى از اطقعاا ذخيره
شده بر لوح فشرده رايانه با فايلهاى مترتب بر هم است كه كاربر براساس توان خود فايلها را يكى پاس از ديگارى ماىگشاايد و
اطقعاا مورد نياز خود را از آنها مىگيرد.
عقوه اينكه روايت پيامبر خدا صلىاهللعليهوآله «حامل فقه» نه تنها د لت بر حجيت فهم فقيه دارد بلكه به فقاهت متدبرانه راهنماائى
مىكند.
حديث «فاستنقطوه» به اين مع ناست كه قرآن كريم محتا به تدبر و تامل است و تا تدبرى صورا نپذيرد معنااى آن آشاكار
نمى شود ،نه اينكه انسان در پاسر شرايط زمانه ،ويزى بينديشد و قرآن را مجبور نمايد كه به همان نطق نمايد.
حديث «مستور» نيز اعتبار تفسير قرآن را بيان مىكند ،و اين خقف آن ويزى است كه هرمنوتيك مىگويد و فهم را بى اعتبار
مىشمارد .عقوه اينكه نهايتا فرمايش حضرا «ينطّق عنه الرجـال» اجتهااد در آيااا را مشاروعيت ماىبخشاد ،ويازى كاه
هرمنوتيك آن را معرفت نسبى شمرده و براى ديگران غير معتبر مىداند.
حديث «ذو وجوه» كه به ترك مجادله با خوار به وسيله قرآن ،پرداخته است ،نيز به اين معناست كه قرآن محتمقا زياادى
دارد و خوار وقتى وجهى را از ابن عباس بشنوند به وجه ديگر همان آيه اساتناد ماىكنناد و اساتناد ابان عبااس رامخادوش
 1ا كافى ،2 ،ص.403
 2ا نهجالبقغه ،خ .158
 3ا همان ،خ .125
 4ا همان ،نامه .77
 5ا توبه.12 /
 4ا بحارا نوار ،33 ،ص.21
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مىدانند.
اين جمله نه تنها مفهم اين نكته نيست كه همه وجوه قرآن درست است بلكه عكس آن را بيان مىكند زيرا بر اين اساس فهام
خوار از قرآن فهم باطلى است و آنان فهم باطل خود را در مقابل فهم حق ابن عباس قرار مىدهند.
عقوه بر آنچه گفته شد احاديث فوق مستثنى از متن مرتبط با واقيعت عصر صدور آنها نيستند  ،و روش هرمنوتيك ماانع از آن
است كه از متنى كه ويژه عصرى خاص است ،قواعد كلى استخرا كرد ،پس اين ايده نقض روش هرمنوتيك است .به بيان ديگر
نمىتوان پذيرفت كه متون گذشته مرتبط با عصر خود باشند ولى اين رواياا مربوط به تما اعصار شوند و در همه زمانها جارى
گردند.
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بهترين روش تفسیر
از مباحث گذشته ،با محامد و نقائص ونيز ابهاماا هردو روش مأثور و عقلى و شيوههاى مختلف تفسيرى ديگر آشنا شديم.
روش نقلى هروند پر بهاست ورا كه پيامبر خدا صلىاهللعليهوآله و اهلبيت او نزديكترين كسان به منبع وحاى ماىباشاند ،اماا كثارا
احاديث موضوعه و ضعف و تحريف د لت آنها و نيز اسرائيلياتى كه همگى جايى وسيع در رواياا ما بازكردهاند ،اعتماد كامال را
بههمه رواياا زدودهاند.
عقل نيز مبنائى مهم براى تفسير قرآن مىباشد ،ورا كه خداوند برترين مخلوق خود را عقل ماىناماد و برتارين نعماتش را باه
انسان عقل مىشمارد .قرآن نيز بهصراحت بهتعقل و تدبر دعوا مىكند و پرهيز از آن را بهشدّا مورد نكوهش قرار مىدهد ،لذا
مفسر مىتواند خود در آياا تدبر نمايد و تفسير نيك آن را دريابد.
اما خطر تفسير به رأى و برداشتهاى احيانا ظنى و وهمى و پندارهاى سست و نيز دور شدن از منابع قوى وون اخبار و احاديث
صحيحالسند و صحيحالد لت ،قابل وشم پوشى نيست.
براين اساس ،مهمترين روش تفسير قرآن جمع كردن اين دو براى بهدور ماندن از آفاا آنهاست .عقل و تدبر ماىتواناد روايااا
صحيح از سقيم را بازشناسد و نقل مىتواند مفسر را از اجتهاداا خودسرانه بر هرمبنايى كه حاصل شده باشد ،بازدارد.
جمع دو مبناى فوق ،راه ديگرى را در تفسير قرآن مىگشايد ،كه ضمن داشتن محامد مبانى ديگر از مضار آن در امان است.
ونين تفسيرى كه بى بهره از بررسى ادبى نخواهد بود ،تفسير جامع نا مىگيرد و تفاسيرى واون تبياان ،مجماع البياان ،روح
الجنان ،كنز الدقائق ،مفاتيح ال يب ،الجامع حكا القرآن ،الميزان ،روح المعانى ،مراغى و...بر همين منهج به تفسير كتاب خادا
پرداختهاند.
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شیوههاى تفسیر
قرآن را به دو شيوه كلى مىتوان تفسير كرد:
 1ـ تفسیر ترتیبى
اين شيوه ،همان شيوه مصطلح در تفسير قرآن مىباشد كه آياا قرآن ،سوره به سوره و آيه به آيه تفسير مىشوند.
مفسر در اين شيوه تفسيرى ممكن است همه آياا را تفسير كند و يا فقط به بررسى آياا حاوى ل اا يا مفاهيم مشكل بپردازد
و از ساير آياا بگذرد.
هردو صورا اين شيوه تفسيرى به دو صورا ذيل امكانپذير است.
الف) تفسير ترتيبى بهترتيب مصحف موجود:
در اين شيوه آياا از آيه اول سوره حمد تا آخرين آيه سوره ناس تفسير مىشوند ،غالب مفسرين ترتيبى قرآن هماين شايوه را
اعمال نموده اند ،البته برخى وون تفسير ابوالفتوح ،مطالب آيه را به صورا مزجى و در ضمن معنا بيان كردهاناد و برخاى ديگار
وون مجمع البيان مفاهيم مورد بحث را طبقه بندى كرده اند.
در اين تفسير بعد از ذكر يك يا وند آيه مرتبط با هم ،گاه تا يازده تيتر وون :مكى و مدنى ،عدد آياا ،فضلها ،قرائاا ،حججها،
الل ه ،اعراب ،شان نزول ،النظم ،القصه ،المعنى ،مطرح شده است.
بعضى ديگر وون تفسير الميزان و نمونه مطالب مربوط به الفاظ آيه را طرح و سپس به ذكر بحثهاى كلى و يا نكاا و موضوعاا
مهم مىپردازند.
ب) تفسير ترتيبى به ترتيب نزول:
مطابق اين شيوه آياا قرآن بهترتيب نزول آنها تفسير شدهاند ،بنابراين اولين آياا تفسير شده ،آياا آغازين سوره اقرأ 1خواهاد
بود و مفسر در اين سبك تفسيرى ممكن است موضوعى خاص را دنبال كرده باشد.
تفسير ترتيبى ممكن است جامع باشد ،بطوريكه همه موضوعاا آياا را بررسى كند ،و نيز ممكن اسات گارايش خاصاى يافتاه
باشد و فقط موضوعى خاص را دنبال كرده باشد وون تفسيرادبى ،تفسير نقلى ،تفسير عقلى ،تفسير عرفانى و...
تفسير بيان معانى على حسب النزول ،تأليف عبدالقادر آل غازى و التفسير الحديث ،تأليف محمد عزا النابلسى بر حسب ترتيب
نزول پيش رفتهاند.
 2ـ تفسیر موضوعى
قرآن كتاب زندگى است و زندگى پر از فراز و نشيبهايى است كه هرلحظه مقتضياتى خاص را مىطلبد .به عبارا ديگر هرلحظه
ويزى پيش مىآيد كه با آنچه در لحظاا بعد حادث مىگردد در يك موضوع نمىگنجد ،بههماين علات اسات كاه نماىتاوان
زندگى را به طبقاا معين در زمانهاى خاص تقسيم نمود ،و شايد همين امر موجب شدهاست كه قرآن كاريم ،كتاابى موضاوعى
نباشد.
بعد از نزول همه قرآن نيز موضوعبندى آياا امكانپذير نبود ورا كه هرآيه فقط از يك موضوع سخن نگفته است و وهبسا آيهاى
دهها موضوع را مطرح نموده باشد و بنابراين موضوعبندى آياا مستلز تكرار زياد آنها مىگشت .اما با اين حال محققاان باراى
فهم صحيح موضوعى خاص و نيز دفع تشابه از مفهو آياا ،مىتوانند آياتى كه از موضوع واحدى بحث مىكنند كنار هم گذارند
 1ا بنابراينكه اين آياا ،اولين آياا نازل شده باشد ورا كه برخى سوره حمد ،و يا بخشى از آياا سورههاى مزمل ،قلم ،تبت و تكوير را به عنوان اولاين آيااا ناازل
شده مىشمارند.
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و نتيجهاى فراتر از آنچه كه يك آيه مىگويد دريافت كنند.
سابقه تفسير موضوعى قرآن به عصر پيامبر صلىاهللعليهوآله برمىگردد ،پيامبر گاه در موضوعى سخن مىگفات و وناد آياه قارآن را از
جاهاى مختلف انتخاب مىنمود و قرائت مىكرد.
مثقً آن حضرا ،در باب سخن گفتن بدون علم و آگهى به ابن مسعود فرمودند:
ابن مسعود بدون علم و آگاهى از ويزى سخن مران و تا نشنوى و نبينى حرفى مزن كه خداوند مىفرمايد:
وَّالَ تَقْفُ مَالَیْسَ لَكَ بِهِى عِلْمٌ إِنَ السَمْعَ وَا لْبَّصَرَ وَا لْفُؤَادَ كُلُ أوْلَـاِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـاُوّالً.

1

و مىفرمايد:
وَجَعَلُواْ ا لْمَلَـاِكَةَ الَذِينَ هُمْ عِبَـدُ الرَحْمَـنِ إِّنَـثًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَـدَتُهُمْ وَيُسْــٔلُونَ.

2

و مىفرمايد:
مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِّالَ لَدَيْهِ رَقِیبٌعَتِیدٌ.

3

و نيز مىفرمايد:
وَ لَقَدْ خَلَقْنَا ا ّالْءِّنسَـنَ وَ ّنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِى ّنَفْسُهُ وَّنَحْنُ أَقْرَّبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ ا لْوَرِيدِ.

4

كليه تحقيقاتى كه در موضوعاا مختلف قرآنى وون آيااا حكا  ،بررسى قصص ،اصول ديان و فاروع آن در قارآن و ...صاورا
مىپذيرد ،نوعى تفسير موضوعى محسوب مىشوند.
از آفاا اين شكل از تفسير ،كلى و جامع نبودن آن است .وهبسا مفسر تنها براى يافتن همسانهاى آياهاى تنهاا باه معجمهااى
ل وى مراجعه نمايد .بى ترديد در اين صورا آياتى كه همان موضوع را بررسى كرده ولى همان الفاظ خاص را استعمال نكردهاند
از قلم مىافتند و موجب مىشود نتيجه حاصل ،نتيجهاى كلى نبوده و تفسيرى ناقص از موضوعى خاص مطرح گردد .دفاع ايان
آفاا محتا به اين است كه تما آياا براى موضوع واحد ،مورد جستجو قرار گيرد و يا اينكه مفسر سيطرهاى تا نسبت به تما
آياا داشته باشد.
ديگ ر از آفاا تفسير موضوعى اين است كه وينش كلماا و آياا متماثل در كنار هم وه بسا موجب اعطاء مفهاومى شاود كاه
مراد خداوند نباشد و با اصول و مسلم بر گرفته از آياا و اخبار صحيحه معارض شود ورا كه هر آياهاى در فضااى خااص ناازل
شده وترتيب موضوعى آنها فضائى كاذب مىسازد و نتيجهاى غير صحيح مىدهد.
براى دفع اين آفت مىبايست مفهو حاصله از هر آيهاى در موضوع خاص ،با مفهو آن به مقحظه ترتيب اصلى سنجيده شود و
تهافت پيش آمده با توجه به اصول مسلم حلّ و فصل گردد.
آفت سو اين شكل از تفسير آن است كه وه بسا مفسر در پى ذكر هر آيهاى ،تنها بخشى از موضوعاا مطرح شده از آيه كه باا
موضوع مفسر هماهنگ است ،مورد بررسى قرار مىدهد و از طرح بقيه موضوعاا باز ميماند و البته طارح مجادد آنهاا در جااى
ديگر و در قالب موضوع ديگر ،مستلز تكرار آيه خواهد بود.
طبعا وون تاكنون تفسيرى موضوعى كه همه موضوعاا قرآن را در بر گيرد ،نگاشته نشدهاست ،موضوعاتى كه به علال مختلاف
مورد بحث واقع نشدهاند در زاويهاى ناپيدا ،قرار خواهند گرفت و وه بسا اساسا كشف نشاوند .باه بياان ديگار طارح موضاوعاا
مختلف در قرآن و تفسير همه جوانب آنها ،زائيده توجه ترتيبى به آن است و تفسير موضوعى از ايان نظار در مرتباه بعاد قارار
مىگيرد.
وفقكم اللّه تعالى

 1ا اسراء . 34 /
 2ا زخرف . 19 /
 3ا ق . 18 /
 4ا ق . 14 /
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منابع و مآخذ
بعد از قرآن كريم و ّنهج الفّصاحه و ّنهج البالغه و صحیفة سجادية
 1ا اسد ال ابه فى معرفة الصحابه ،ابوالحسن عزالدين على بن ابو الكر محمد شيبانى( ،ابناثيرجزرى) ،اسقميه ،تهران.
 2ا ا سرائيلياا و اثرها فى تفسير،
 3ا ا صابة فى تمييز الصحابة ،شهاب الدين عسققنى ،احياء التراث العربى ،بيروا ،واپ اول1328 ،ق.
 4ا ا ضواء على سنة المحمديه.
 5ا اهل سنت واقعى ،محمد تيجانى سماوى ،ترجمه عباسعلى براتى ،بنياد معارف اسقمى ،قم ،واپ وهار 1375 ،ش.
 4ا بحارا نوار،عقمه محمد باقر بن محمد تقى مجلسى ،الوفاء ،بيروا ،واپ سو .1403 ،
 7ا بصائر الدرجاا ،ابو جعفر محمد بن حسن صفّار قمى (ابن فروخ) ،شركت واپ كتاب1380 ،ش.
 8ا البيان فى تفسيرالقرآن ،سيد ابوالقاسم خوئى ،مؤسسه اعلمى ،بيروا.
 9ا تا العروس من جواهر القابوس ،محمد بن عبدالرزاق مرتضى حسينى واسطى ،خيريه ،مصر1304،ق.
 10ا تارير الخلفا ،رسول جعفريان ،دليل ما ،قم1379 ،ش.
 11ا محمد محى الدين ،مكتبة التجارية الكبرى ،مصر1378 ،ق.
 12ا تأسيس الشيعه ،سيد حسن صدر ،دارالكتب ا سقميه1381 ،ش.
 13ا تحف العقول ،ابو محمد حسن بن على حرّانى ،اسقميه ،تهران1384 ،ق.
 14ا تفسير ابن كثير ،عماد الدين مشقى ،دارالفكر ،بيروا1417 ،ق.
 15ا تفسير ابن عباس ،تحقيق راشد عبدالمنعم الرجال ،الكتب الثقافيه ،بيروا ،واپ سو 1414 ،ق.
 14ا تفسير ابن عربى ،ابوبكر محى الدين عربى ،دارالكتب العلميه ،بيروا ،واپ اول1422 ،ق.
 17ا تفسير بحرانى
 18ا تفسير برهان ،سيّد هاشم بحرانى ،مؤسسه بعثت ،قم1417 ،ق.
 19ا تفسير تبيان ،ابوجعفر محمد بن حسن (شير طوسى)دار ا حياء ،بيروا.
 20ا تفسير ثعلبى
 21ا تفسير الجامع حكا القرآن ،ابو عبداللّه محمد بن احمد انصارى اندلسى ،دارا حياء ،بيروا. 1944 ،
 22ا تفسير الجوامع الجامع ،ابو على فضل بن حسن طبرسى. ،
 23ا تفسير جامع البيان ،ابوجعفر محمد بن جرير طبرى،دار المعرفه ،بيروا1403 ،ق.
 24ا تفسير الدر المنثور ،جقل الدين عبد الرحمن ابن ابوبكر سيوطى،دار المعرفه ،بيروا.
 25ا تفسير عياشى ،ابونصر محمد بن مسعود سلمى سمرقندى (عياشى) ،مؤسسه بعثت ،واپ اول1421،ق.
 24ا تفسير القرآن و هو الهدى و الفرقان ،سر سيد احمد خان هندى. ،
 27ا تفسير قمى ،ابوالحسن على بن ابراهيم بن هاشم قمى ،دارالكتاب قم1404 ،ق.
 28ا تفسير الكبير و مفاتيح ال يب ،الفخر الرازى ،دارالفكر ،بيروا1415 ،ق.
 29ا تفسير كشاف ،جار اللّه محمود بن عمر زمخشرى ،استقامة ،قاهره1373 ،ق.
 30ا تفسير كنزالدقائق ،محمد قمى المشهدى ،نشرطهران1413، ،ق.
 31ا تفسير مجمع البيان ،ابو على فضل بن حسن طبرسى ،اعلمى ،بيروا ،واپ اول1415 ،ق.
 32ا تفسير محاسن التأويل ،محمد جمالالدين القاسمى ،دارالفكر ،بيروا1398 ،ق.
 33ا تفسيرالمراغى ،احمدمصطفىالمراغى ،دارا حياء ،بيروا. 1985،
 34ا تفسير المنار ،محمد رشيد رضا ،دارالمعرفة ،بيروا1393 ،ق.
 35ا تفسير منهج الصادقين ،مق فتح اللّه ابن شكراللّه كاشانى ،اسقميه ،واپ وهار 1347 ،ش.
 34ا تفسير الميزان ،سيد محمدحسين طباطبايى ،مؤسسة ا علمى للمطبوعاا ،بيروا1417 ،ق.

86

 37ا تفسير نمونه ،ناصر مكار شيرازى ،دارالكتب ا سقميه ،تهران ،واپ دو .1353 ،
 38ا تفسير نورالثقلين ،عبد على بن جمعه عروسى حويزى ،اسماعيليان ،قم ،واپ وهار 1412 ،ق.
 39ا التفسير و المفسرون ،محمد حسين الذهبى ،قاهره ،واپ اول.
 40ا التفسير و المفسرون ،محمد هادى معرفت ،دانشگاه علو اسقمى رضوى ،واپ اول.1418 ،
 41ا التمهيد في علو القرآن ،محمد هادى معرفت ،النشر ا سقمي ،قم.
 42ا جامع ا صول ابن اثير
 43ا جامع الرواة ،محمد بن على اردبيلى غروى حائرى ،مكتبة المحمدى1331 ،ش.
 44ا حلية ا ولياء،
 45ا در راه وحدا ،سيد مرتضى عسكرى ،ترجمه سردارنيا ،بنياد بعثت ،تهران1341 ،ش.
 44ا الذريعه ،سيد مرتضى علم الهدى ،محقق ابوالقاسم گرجى ،دانشگاه تهران1344 ،ش.
 47ا رجال برقى ،احمد بن محمد خالد برقى ،دانشگاه تهران1383 ،ش.
 48ا رجال طوسى ،شير طوسى ،جامعه مدرسين ،قم1415 ،ق.
 49ا رجال عقمه ،عقمه حلى ،دار الزخائر ،قم1411 ،ق.
 50ا رجال كشى ،محمد بن عمر كشى ،دانشگاه مشهد1348 ،ش.
 51ا رجال نجاشى ،جامعه مدرسين ،قم1407 ،ق.
 52ا رهبرى سياسى اسق
 53ا السيرة الحلبيه
 54ا سفينه البحار ،عباس قمى ،فراهانى ،تهران1355 ،ش.
 55ا سنن ابو داوود ،ابو داوود سليمان بن اشعث سجستانى.
 54ا سنن ابن ماجه ،عبداللّه بن محمد بن يزيد بن ماجه قزوينى.
 57ا سنن ترمذى ،ابو عيسى محمد بن عيسى بن سوره ترمذى.،
 58ا سنن كبرى ،ابوبكر احمد بن حسين بن على بيهقى.
 59ا سنن نسائى ،ابو عبدالرحمن احمد بن شعيب نسائى.
 40ا سياست نامه ،عبدالكريم سروش
 41ا السيرة النبوية (سيره ابن هشا ) ،ابو محمد عبدالملك بن هشا بن ايوب حميرى ،البابى ،مصر1355 ،ق.
 42ا السيرة النبويه ،ابن هشا  ،دار ابن كثير.
 43ا السيرة الحلبيه ،على بن برهان الدين حلبى شافعى ،دار ا حياء(اسقميه) ،بيروا.
 44ا شبهاى پيشاور ،سلطان الواعظين شيرازى ،دارالكتب ا سقميه ،واپ بيستويكم.1352 ،
 45ا شرح فصوص الحكم ،محى الدين عربى ،تحقيق تا الدين خوارزمى ،انتشاراا مولى ،تهران ،واپ دو 1410 ،ق.
 44ا شرح نهج البقغه ابن ابى الحديد ،عزالدين ابو حامد بن هبة اللّه مدائنى،آيت اللّه مرعشى ،قم1404 ،ق.
 47ا شرح نهج البقغه ابن ميثم ،كمال الدين ميثم بن على بن ميثم بحرانى،ق.
 48ا تا الل ه و صحاح العربيه (الصحاح) ،ابو نصر اسماعيل بن حماد جوهرى ،حدودق.
 49ا صحاح الل ة ،احمد عبدال فور عطا ،دارالكتاب عربى ،مصر.
 70ا صحيح بخارى ،ابو عبداللّه محمد بن اسمعيل بخارى جعفرى.
 71ا صحيح مسلم ،ابوالحسين مسلم بن حجا قشيرى نيشابورى.
 72ا طبقاا ابن سعد
 73ا طبقاا المفسرين ،شمس الدين محمد داوودى ،دارالكتب العلميه ،بيروا ،واپ اول .1422
 74ا عبهر العاشقين ،روز بهان بقلى شيرازى ،منووهرى ،تهران.1340 ،
 75ا عدالت صحابه ،محمد حسن زمانى ،قم ،دفتر تبلي اا اسقمى ،واپ اول 1381ش.
 74ا علو الحديث و مصطلحه
 77ا علو القرآن ،سيد محمد باقر حكيم ،منشوراامجمعالعلمىا سقمى ،تهران1403 ،ق.
 78ا علو القرآن ،عدنان محمد زرزور ،مكتب ا سقمى ،بيروا1401 ،ق.
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 79ا ال دير ،عبدالحسين احمد امينى نجفى ،دارالكتاب العربى ،بيروا1387 ،ق.
 80ا فتحالبارى ،ابن الحجر العسققنى ،دارالمعرفة ،بيروا1390 ،ق.
 81ا فتوحاا مكيه ،محمد ابن على ابن عربى ،ترجمه خواجوى ،نشر مولى ،تهران1381 ،ش.
 82ا فجر ا سق  ،احمد امين ،ترجمه خليلى ،اقبال ،تهران1377 ،ش.
 83ا فروق الل ة ،ابوهقل عسكرى.
 84ا فصل المقال ،ابن رشد ،ترجمه سجادى ،تهران ،1358 ،ص.41
 85ا فهرست ،ابو جعفر محمد ابن حسن شير طوسى ،مرتضويه ،مشهد.1354 ،
 84ا قاموس القرآنسيد على اكبر قرشى ،دارالكتب اسقميه ،تهران ،واپ وهار 1344 ،ش.
 87ا قرآن در اسق ،سيد محمد حسين طباطبائى ،دفتر انتشاراا اسقمى ،واپ ششم.1373 ،
 88ا قصص ا نبياء ،سيد نعمتاللّه جزايرى ،آيت اللّه مرعشى نجفى ،قم1404 ،ق.
 89ا كافى(اصول و فروع) ،ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى رازى،مكتبة الصدوق1381 ،ق.
 90ا كتاب العين ،خليل بن احمد فراهيدى،دارالهجرة ،قم ،واپ اول1405 ،ق.
 91ا كنز العمال فى سنن ا قوال ،عقء الدين على متقى بن حسا الدين هندى ،مؤسسه الرساله ،بيروا1409 ،ق.
 92ا لسان العرب و ا فعال ،محمد بن مكّر بن على بن احمد انصارى (ابن منظور)،دار الصادر ،بيروا.
 93ا مستدرك الوسايل و مستنبط المسائل ،ميرزا حسين نورى ،آل البيت ،قم1408 ،ق.
 94ا المستصفى ،ابو حامد محمد غزالى ،دار الصادر ،بيروا.
 95ا معجم الرجال ا حاديث ،سيد ابوالقاسم موسوى خوئى.
 94ا مقا صحابه ،محمد شفيع ديوبندى.
 97ا المراجعاا ،سيد عبدالحسين شرف الدين موسوى عاملى ،اسوه ،واپ اول.1413 ،
 98ا مجمع البحرين فى الل ه ،فخرالدين طريحى ،مرتضوى ،تهران ،واپ دو 1345 ،ش.
 99ا محيط المحيط ،معلم بطرس البستانى.
 100ا معجم الرجال الحديث ،سيد ابو القاسم خوئى ،مدينة العلم ،قم ،واپ سو 1403 ،ق.
 101ا مفرداا فى غريب القرآن ،راغب اصفهانى ،مرتضويه ،تهران،
 102ا مقائيس الل ه ،ابو الحسين احمد بن فارس بن زكريا395 ،ق.
 103ا مناهل العرفان ،محمد عبدالعظيم زرقانى ،دارا جياء ،واپ سو 1372 ،ق.
 104ا من النص الى الثوره
 105ا نهاية ابن اثير ،مبارك بن محمد بن عبدالكريم شيبانى جزرى (ابن اثير).
 104ا وسايل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه ،محمد بن حسن حر عاملى ،آل البيت ،قم1409 ،ق.
 107ا ميزان ا عتدال ،محمد ابن احمد ذهبى ،دارالفكر ،بيروا.
 108ا مذاهب ا سقميه در تفسير قرآن.
 109ا معناى متن ،نصر حامد ابوزيد ،ترجمه مرتضى كريمى نيا ،طرح نو ،تهران ،واپ اول.1380 ،
 110ا نقش عايشه در تارير اسق  ،سيد مرتضى عسكرى ،ترجمه عطا محمد سردارنيا ،حكمت ،قم.1347 ،
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