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کید بر ماهیت رسانه پژوهی با تأ  *ای تفسیرتأمالتی در مطالعات تفسیر

  1محمدحسن احمدی

 چکیده
یخ تفسیر در فضای مطالعات بومی اساسا   درگیر ادبیات و اصطالحاتی نارسا و نامفهوم  ،نوع نگاه حاکم بر تار

عدم »محور کلی:  سهها در شناختی فراوانی به همراه دارد. این آسیبهای روشآسیب ،است. این ادبیات نارسا و سنتی
بیین قابل ت «عدم ایجاد تمایز تفسیر با فقه» و «انتزاعی از ماهیت تفسیرهای تلقی» ،«تمایز کاربردهای ثانوی از تفسیر

مفهوم ویژه ،میاسالمیراث « ساختار پیوسته»ماهیت در قالب « اقتباس تفاسیر از یکدیگر»بررسی دقیق فرآیند . است
کرده می به یک رسانه قوی عملدر ساختار تمدنی اسالم به مثا ،ه دنبال دارد که ماهیت تفسیرب ین نتیجه راایابد و ای می

اثرگذار است و هم بسیاری از  ،تر به این پدیدههم در نگاه واقع بینانه ،«قرآن تفسیر»به  رویکرد. این کنداست و می
 قبل از آن که ،در پرتو نگاه مورد تاکید این مقاله تفسیر زداید. ها در فهم ادبیات میراث تفسیری را میابهامات و چالش

یت متن قرآن به  و منحصر به فرد ای از علوم اسالمی باشد؛ روشی فراگیرشاخه یخ علوم است. محور در منظومه تار
یخ تمدنی اسالم بر محور این متن، ایده گیری تمام شاخهعنوان یک متن کانونی و شکل های علوم اسالمی در طول تار

پیوسته، ادعای کم و کاست متن قرآن رنگ و متن محوری  اینی در پرتو یسو از شود موجب می قابل توجهی است که 
یسته  کمتر از منظر آسیب و نقددیگر، تکراری بودن محتوای تفاسیر نسبت به تفاسیر پیش از خود،  سوییبازد و   شود.نگر

 .روش شناسی ،رسانه ،حجیت ،تفسیر قرآن ،تفسیر روایی: یکلید واژگان

                                                           
یخ ارسال:   یخ پذیرش:                      09/01/1399* تار  )مقاله پژوهشی(               24/04/1399تار

 ahmadi_mh@ut.ac.irدانشگاه تهران/  دانشیار.  1

https://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.12573.2497


 1400 بهار و تابستان، 24، شماره 11دو فصلنامه كتاب قیم، دوره   168

 

 
 

 مقدمه -1
ورت به ص ،در خوانش معاصر آن و در ادبیات رسمی خود در محافل دانشگاهی ،تاریخ تفسیر قرآن كریم

ر دحالی مفسران و شرح توصیفی منابع تفسیری مرور شرحهمان  ،موضوع اولپردازد. می موضوعكلی به دو 
را به خود اختصاص داده  ییبیشترین حجم محتوا ،این قسمت .استشیعه و اهل سنت كلی بندی دو طبقه

 طرح مسائلی چون تفاوت تفسیر و تأویل و ،موضوع دوم آنکه كمتر تحلیلی به همراه داشته باشد.است؛ بی
 ،بوین حجم تفسیر در عهد ،های تفسیریاولین نگاشته ،صحابه و تابعان عهدهای تفسیر ویژگی ،ترجمه

ر به رأی های آن چون تفسیو آسیبعقلی  و یا تفسیر های آن چون جعل و اسرائیلیاتآسیب و تفسیر به مأثور
مباحث بر قرون متقدم و صرف نظر از  اغلبگذشته از تمركز  .سرتاسر اثر( ،1390 ،)جاللیان  است

های ضعف ،در همان اندک مباحث نظری ،اختصاص حجم قابل توجهی از این مباحث به شرح حال نویسی
حف از مص ،له این مقاله نزدیک شویمأتر به مسجزئیبه صورت ملموس و برای آنکه جدی مبنایی وجود دارد. 

اد ی یکی از موضوعات مطرح در تاریخ تفسیر و مواریث تفسیریبه عنوان یکی از نخستین  ،)ع(نینمامیرالمو
به شدت از مبتنی كردن بحث بر  ،با قرآن این مصحف)ره( در مورد شبهه تغایر  آیت الله خوییكنیم. می

فته در ویل و تنزیل به كار رأمبتنی بر آن است كه لفظ ت ،این شبهه نویسد:پرهیز داده و می اصطالحات جدید
 ،خرانأتنزیل در اصطالح مت .شودمی حمل خرانأدر میان مت یهمان معنای اصطالحبه  ،مصحفمورد این 

اما هیچ اثری از این اصطالحات جدید ، ناظر به معنای خالف ظاهر است ،ناظر به قرآن نازل شده و تاویل
 ها حمل كردآنبر  )ع( را ویل به كار رفته در روایات اهل بیتأروایات نیست كه بتوان تنزیل و ت در لغت یا

 . (243ص ،1430 ،)خویی
های رویکرد به تعریف تفسیر و بررسی پیشینه آن بسان غالب پژوهشبه واقع باید گفت كه  ،روازاین
ا ب نگاه ثابت به تفسیر در تمام ادوار تاریخی و آن هم صرفا  برد. از فقدان نوعی نگاه تاریخی رنج می ،تاریخی

ال شرح ححداكثر از نوعی  ـ با ادبیات فعلیـ  خروجی دانش تاریخ تفسیر را  عمال   ،یک رویکرد دانشی
اریف یا تع عقلی بندی تفسیر به تفسیر روایی وبه یک سری مباحث صرف ذهنی و انتزاعی مانند طبقه ،نویسی

سوق داده است. صرف نظر از مشکل رایج در تعریف مفاهیم « روایت تفسیری»از اصطالح  غیرقابل دفاعی
شرح »از  ای دارند.مشکالت عدیده ،است شده« تفسیر»تعاریفی هم كه از اصطالح  ،در علوم انسانی

 ،به عنوان یک فرآیند و روش «عدم توجه به ماهیت تفسیر» ،«به قرآن كریم عدم اختصاص» ،«االسمی بودن
 ،«قرائت در قرون اولیهعدم توجه به امتزاج تفسیر وحدیث و »و  «یکسان دیده شدن تفسیر در همه قرون»

  های مبنایی این نوع تعاریف نگریست.توان به عنوان مهمترین آسیبمی
هایی در شچه پاالی ،له اصلی این مقاله آن است كه در تقریر صحیح مسائل تاریخ تفسیرأمس ،بنابراین

از تفسیر  ایتلقی رسانه ،كه این مقاله دنبال كرده است ایاید صورت گیرد؟ بهترین ایدهحوزه مبانی و روش ب
و « تفسیر»لزوم تغییر نگاه به مقوله  مبتنی بر ،پیش فرض اصلی این مقاله. باشدمیدر تاریخ تمدن اسالمی 

تلقی از آن به مثابه یک رسانه در بخش قابل توجهی از تاریخ و پیشینه خود است. در این راستا ابتدا به تقریر 
فرضیه مقاله یعنی  ،خواهیم پرداخت و سپس ،نادرست را ایجاد كردههایی كه زمینه روش شناختی آسیب

 مستدل خواهیم كرد. ،ای تفسیر را در پرتو قرائنیماهیت رسانه
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 شناسیآسیب  -2
های چندی روبروست. اگر از عنوان الهیات با آسیب ،مطالعات تاریخی در فضای علوم قرآن و حدیث

باید بپذیریم كه الهیات تاریخی به صورت كلی و در موضوع مورد  ،كنیمتاریخی برای این نوع مطالعات یاد 
در مباحث  ،به صورت مشخص رو ونیازمند به نوعی روش شناسی است. ازاین ،بحث به صورت ویژه و جدی

ه آسیب عمده متوج سه ،بر این اساس این آسیب شناسی مورد توجه این مقاله است. ،تاریخ تفسیر قرآن
 تفسیر پژوهی است: مباحث مطالعات

 ؛«عدم تمایز بخشی كاربردهای ثانوی از تفسیر».1
 ؛«های انتزاعی از ماهیت تفسیرتلقی».2
 .«عدم ایجاد تمایز تفسیر با فقه».3

 ها خواهیم پرداخت.آسیب به تبیین هر كدام از این ،در ادامه

 «تفسیر»از  «کاربردهای ثانوی»بخشی  تمایزعدم  -2-1
توجه جدی پژوهشگران تفسیر در سده اخیر را به خود جلب كرده است. این  ،اصطالح روایات تفسیری

به صرف  ـهر روایتی  بندی كردنطبقهاز یک جهت كلی قابل نقد است.  ،توجه بایسته در عین اهمیت آن
و  «تفسیر»در ذیل عنوان كلی تفسیر و حداكثر تحلیل آن در یکی از دو طریق:  ـ ای از آیات قرآنارتباط با آیه

 تحت بدون هیچ تمایزی و صرفا   ،موجب شده است تا مجموعه قابل توجه این دست از روایات ،«تأویل»
مهم در  گامی «جری»سیس اصطالح أدر ت )ره( دیده شوند. ابتکار عالمه طباطبایی «روایات تفسیری»عنوان 

 347ص ،2جو  41ص ،1ج ،1393 ،)طباطبایی« ِمن قبیِل الجری»تعبیِر  بود. اصالح نگاه به روایات تفسیری
 ،از نظر عالمه« جری»دهد كه نشان می «المیزان»( در تفسیر 106ص ،7ج و 333 ،146 ،94صص ،5جو 

 تطبیق دادن آیه بر مصادیق است. 
مراد خدای  نمودن بیان مفاد استعمالی آیات قرآن و آشکار»به  «تفسیر»تعریف اصطالح  ،به این ترتیب

 بر بسیاری از روایات ،(23ص ،1379 ،)رجبی «اصول عقالیی محاورهمتعال از آن بر اساس ادبیات عرب و 
خارج كردن برخی روایات از مقام بیان اصلی خود و قرار  تطبیق ندارد. اساسا   «روایات تفسیری»موسوم به 

ا هدادن آن ذیل عنوان روایات تفسیری باید همراه با این دقت باشد كه عنوان یکسان روایت تفسیری بر همه آن
ه بسا چ ،تفاهمات جدی در حوزه تفسیر قرآن باشد. با این دقت ساز سوءتواند زمینهمی ،بدون هیچ تمایزی

 ساسا  ااصطالح روایات تفسیری بیرون باشند.  دامنهاز  ،توجهی از روایات موسوم به روایات شیعی حجم قابل
نکه یرآن اخ قیمشهود است: در تار ،ریخ تفسیدر تار یکیخ قرآن و یدر تار یکی ،و به طور كلی دو اصل باطل

 )ع(نکه هرجا معصومیر ایتفس خیم و در تاریریگیسبب نزول م یرا خوانده به معنا یاهی)ص( آ امبریهرجا پ
 م. یریگیرمصطلح میتفس یرا گفته به معنا یسخن ،هیل آیذ

خش ب ،)ع( بیتروایات مکتب اهل مخصوصا   ،در میان انبوه روایات موسوم به روایات تفسیری ،روازاین
قابل  بخش ،ات اسباب نزولیصرف نظر از رواگنجند. قابل توجهی تحت عنوان تعریف شده از تفسیر نمی

عنوان  ،ر بهتریاست. به تعب یک مورد ثانویق بر یاز باب تطب ،«یریات تفسیروا»ات موسوم به یاز روا یتوجه
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ر له امامت صادأچون مس یگریناظر به موضوعات د ،اتین روایاست و ا ینیپس یعنوان ،یریات تفسیروا
ر آن ید بر تفسیبا لزوما   ،ات قرآنیاز آ یاهیآل یدر ذ)ع( ان صادره از امام معصوم ین تصور كه هر بیاند. اشده

ده ید« یریات تفسیروا»ات با عنوان مشترک ین روایهمه ا تاشده  است كه موجب یفرضشیپ ،حمل شوده یآ
ت با ینه دغدغه لزوم تطابق روا ،فرضشین پیش آورد. با اصالح ایرا پ یادیسوء تفاهمات ز انا  یشود و اح

 ،)ع( ان معصومیه در بیو ذكر آ 1وجود نخواهد داشت یت با ظاهر لفظ قرآنیمدلول روا یهماهنگاق و نه یس
 ،«ةی... ثم نزلت اآل» اصطالحز یباشد. در بحث اسباب نزول ن« حیتلم»و « نیتضم»ل یاز قب یزیتواند چیم

ر از سبب نزول یغ یورده بر میق آیتطب یبلکه به معنا ،ستیسبب نزول بودن واقعه مربوطه ن یبه معنا ضرورتا  
ت یروا ضرورتا   ،تیک روایه در ضمن یاشاره به آ ،شودیبر تعدد نزول حمل نم ،لهأن مسیا است. همانطور كه

و نه  ـ «ییارتباط معنا»به نام  یال مقولهیتوانند ذیات مین روایكند و اینم یریت تفسیف به روایرا توص
 ،یكه برخ ن بسیهم یح قرآنیبگنجند. در مورد امکان تلم ـ قیو تطب یجر یا حتیل و یوأت ،ریتفس ضرورتا  

ُتواْ  و  ﴿ه یتوان آیم مثال   ،نیبنابرا 2اند.هگرفتبه كارمیخود  كالم و سخندر  را ات قرآنیآ
ْ
ا ِمْن  وت  یاْلبُ  أ اِبه  ْبو 

 
 ﴾أ

ور به كار بست. به ط «ابواب»به عنوان  )ع( تیاهل ب یبر معرف ،هیآ یخی( را خارج از بافت تار189/ 2 )بقره:
ک عبارت شناخته شده در یكاربست  ،هاالمثلهمانطور كه فلسفه ضرب اساسا   ،توان گفتیم یكل

فاصله  توان بایز مین یریدر مباحث تفس ،المثل( استه آن ضربیر از كاربرد اولی)غ گریمختلف د یكاربردها
 ،ه بر تطبیقعالو  ،در تحلیل روایات ،بنابراین به كار برد. یگرید یآن را در معنا ،لفظ یگرفتن از كاربرد قرآن

 ،تفسیر»انه: از سه گ ،«تفسیر و تطبیق»گانه  دید و به جای دو ،توان كاربست ثانوی را نیز در كنار تفسیرمی
 ،شودیاز آن یاد م «های معنایی متنالیه»سخن گفت. بسیاری از آنچه ذیل عنوان  «تطبیق و كاربست ثانوی

 نباید مقهور این نگاه كلی ،كاربردهای ثانوی متن است. تضمین عبارات قرآنی در حدیث و غیر آن ،در واقع
اینناظر به تفسیر مصطلح است. از ضرورتا   ،آن شود كه هر استعمال عبارت قرآنی در ضمن حدیث و غیر

 ،وان نمونهبه عن بسیار مهم است. ،بررسی و تحلیل رابطه ذیل و صدر روایات مصطلح به روایات تفسیری ،رو
ا اْلَغَناِئُم َو اْلَفَواِئُد »: صحیحه مهزیار روایت ما  ـ َفِهَی َواِجَبٌه َعَلْیِهْم ِفی ُكلِّ َعام   َفَأمَّ ُه َتَعاَلی َو اْعَلُموا َأنَّ َقاَل اللَّ

یک روایت تفسیری مورد  در صورتی كه به عنوان (501ص ،9ج ،1367 ،عاملی )شیخ حر «ء  َغِنْمُتْم ِمْن َشْی 
االت ؤروشن گردد و به این س )آیه خمس( دقیقا   الزم است تا نوع ارتباط صدر و ذیل روایت ،دقت قرار گیرد

 . ا...ی ویل آن است؟ یا كاربست ثانوی است؟أتفسیر ذیل است؟ ت ،پاسخ داده شود كه آیا صدر روایت
بخش مهمی از دعوای تفسیری یا تأویلی خواندن روایات تفسیری و كارزار بین سیاق و روایات  ،در واقع

ُلواْ ﴿ :در آیه مثال  ، )موسوم به( سبب نزول ْسئ  ْهل   ف 
 
ْکرِ  أ ( در میانه غفلت از دقت به لزوم 43/ 16 نحل:) ﴾الذِّ

مراد از یان بو اقوال مختلفی در  تبدیل شده است محل نزاعبه  ،«تفکیک بین صدور متن و كاربرد ثانویه آن»

                                                           
ن   و  ﴿توان به روایت امامیه ذیل آیه می ،به عنوان نمونه .1

 
اِجد   أ س  هِ  اْلم  ال   ِلل  ْدُعواْ  ف  ع   ت  هِ  م  ا الل  د  ح 

 
( در مورد 18/ 72 )جن: ﴾أ

 .(320، ص1، ج1380)عیاشی،  محدوده قطع دست سارق اشاره كرد
 .سالم فیه حتی مطلع الفجر این بیت از حافظ شیرازی كه: شب وصل است و طی شد نامه هجر/ ،. به عنوان نمونه2
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 /424ص ،3ج ،1419 ،بحرانی) مطرح شده است اهل بیت و اهل علم ،اهل كتاب :اعم از« اهل الذكر»
 .(428ص ،12ج ،1393 ،طباطبایی /227ص ،3ج ،1418 ،ضاوییب

منطقی  ،ذیل عنوان كلی تفسیردر  ،ای از آیات قرآندیده شدن هر روایتی به صرف ارتباط با آیه ،بنابراین
خارج كردن برخی روایات از مقام بیان اصلی خود و قرار دادن آن ذیل عنوان روایات تفسیری  نیست. اساسا  

-ند زمینهتوامی ،ها بدون هیچ تمایزیباید همراه با این دقت باشد كه عنوان یکسان روایت تفسیری بر همه آن

 قرآن باشد.  تفاهمات جدی در حوزه تفسیر ساز سوء

 از ماهیت تفسیر های انتزاعیتلقی -2-2
عناوین و  های حوزه تاریخ تفسیر است. احیانا  آسیب جدی پژوهش ،های صرف انتزاعیتلقی

 ،«حضم تفسیر روایی» ،«تفسیر روایی»نیستند. عناوینی چون  قابل دفاعشوند كه اصطالحاتی جعل می
 ،«امعتفسیر اجتهادی ج» ،«روش تفسیری جامع» ،«اشاری تفسیر» ،«تفسیر اجتهادی» ،«تفسیر عقلی»
از جمله این عناوین انتزاعی هستند كه فضای این دست مطالعات را به جای مباحث « تفسیر روایی جامع»

« ییروش تفسیر روا»تعریف اصطالح  ،به عنوان نمونههای مکرر و غیرمفید كشانده است. به لفاظی ،جدی
روشی در تفسیر كه هیچگونه اجتهادی را در فهم و تفسیر آیات قرآن روا »عنوان: به « محض ییروش روا»یا 

 ،1392 ،)بابایی« داندمعتبر نمی ،داند و هیچ تفسیری را برای آیات جز تفسیری كه در روایات بیان شدهنمی
هیچ سنخیتی با توصیفی كه از  اساسا   ،مبنا و پایه استصرف نظر از اینکه تعریفی بی ،(296ص ،1ج

 ،)بابایی دنشوفرات كوفی كه به این روش منتسب می و ای چون عیاشیهای صاحب اندیشهشخصیت
 ندارد.  ،(312ص ،1ج ،1392

معلول خلط سنت واقعه و محکیه است. چه آنکه طرفداران این ،های انتزاعیبخش مهمی از این تلقی
 ،نندكاستدالل می ای از فضای سنت واقعهبه ادله ،یید روش رواییأتبیین و تدر مقام سخن از  ،هاگونه بحث

 در مقامكه آن گاه  ،ناظر به سنت محکیه است. به عنوان نمونه ،با آن مواجهند ،كه آنچه در عالم واقعحالیدر
عیت بحث تفسیر ولی واقعیت آن است كه واق ،كنندبه امثال حدیث ثقلین استناد می ،انداستدالل بر این روش

 در فضای سنت محکیه شکل گرفته است.  ،روایی
است كه اعداد  یدر حد یكم یهالیشدن تحلرنگ پر ،هیک سنت واقعه از محکیج عدم تفکیاز نتا یکی

رند. مفهوم داشتن عدد در یگی( قرار میخی)نه تاری اتوسعه یهالیه تحلیشوند و پایمفهوم م یدارا ،و ارقام
ن یست. این یاه نسبت به داللت توسعهیمفهوم داشتن عدد در سنت محک یمعنا به ضرورتا   ،سنت واقعه

استدالل و در معرض « اولسطح»ت نسبت به عالم واقع در ینما نبودن حکات تمامیبر ماه یمبتن ،لهأمس
 یبستر ،یكم یهایگذارارزش ،رونیاست. ازا نما بودنواقع یبه جا، بودن عدد و رقم«ساز لهأمس»ب یآس
 ،ت آن موضوعیک موضوع خاص و اهمیات در مورد یبودن روا ادین كم و زید بیاست و نبا یسازلهأمس یبرا

 م برقرار كرد. یک ارتباط مستقی ضرورتا  
در سنت واقعه را  یاتوسعه یهار داللتیت تفسیقابل ضرورتا   ،هاث از جمله تعداد آنیاحاد یابعاد كم  

برخورد كرد.  یشتریاط بیاحت با ،یاتوسعه یهابه داللت یخیتار یهالیتحل یلوازم كم   یتسرد از یندارد و با
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ل یحلل است. تیتعل یتکرار نوع ،کردین رویاست. در ا یگریاخبار ینوع ،یکرد كمیل بر اساس رویتحل
 ،4ج ،1414 ،یوطی)س دهیت رسیروا یست و اندیبر اساس تعداد دو صرفا   یر در عهد نبویزان تفسیم

 ،از تفسیر نبوی یگردد. بخش مهم یه تلقیل بر اساس سنت محکیاز تحل ییهاتواند نمونهیم ،(196ص
همان وجود  ضمن آنکه 1است. در قالب اخبار آحاد منتقل نشده است كه ضرورتا   و رفتاری یر عملیتفس

 ،ر شده بودیتفس در عهد نبویكه كل قرآن  شود كه فسیرتواند این گونه تمی ،محدود تفسیری تیتعداد روا
 شد.یروشن م ،مذكورمحدود در قالب روایات و  پرسش صحابهبه دنبال  ،ها نیزمراد آنات كه یآ یجز برخ

 ،یر(فعل و تقر ،از میان اركان سه گانه در تعریف حدیث )حکایت قول كه توان نادیده گرفتنمی ،به طور كلی
بیشتر مشهود  ـ اویان( و هم در میان مخاطبان)ر هم در میان حکایت گران ـتوجه به ركن اول )حکایت قول( 

  موارد فعلی و تقریری روایات نیز استخراج شود. ،ضروری است تا با دقت در میراث روایی ،رواست. ازاین
تلقی رابطه تقابلی دو روش تفسیر موسوم به روش تفسیر نقلی و  ،ساده انگارانهانتزاعی های یکی از تلقی

خر أنسبت به دوره مت ،شود كه دوره متقدم با روش غالب تفسیر نقلیتر میوقتی جالبعقلی است. این تقابل 
له )اختصاص أاصرار دارند كه این مس احیانا   ،شود. آیا قائالن به این تمایزمتمایز می ،با روش تفسیر عقلی

مایزی چنین ت ،سیر نقلی به دوره متقدم( مختص تفسیر است و سایر علوم اسالمی چون تاریخ و كالمتف
موسوم به  تواند ایجاد كننده تلقی یک روشنمی ،به واقع باید گفت كه ذكر صرف روایات در تفسیر ندارند؟

ان روشی با عنو ،تفسیریاز وجود صرف روایت در متن  این در حالی است كه برخی روش تفسیر روایی باشد.
 انددادهقرار« روش تفسیری عقلی»قابل تعبیر كرده و آن را در نقطه م خاص در تفسیر با عنوان روش روایی

 .(296ص ،1ج ،1392 ،)بابایی
عقلی  ،ی)در تفکیک تفسیر به روای بندی گلدزیهریر پذیری ناخواسته از الگوی طبقهثأت ،رسدبه نظر می

شاید هم انگیزه برخی از  .(45ص ،1374 ،)گلدزیهر قابل توجه است ،این رویکردو...( در رسیدن به 
 )در مقابل تفسیر قرآن به روایت( «تفسیر قرآن به قرآن» ثر از اصطالحأمت ،آوری به چنین اصطالحیروی

بر نی رویکردهای تفسیری مبت ،باشد. اما باید توجه داشت كه خاستگاه اهمیت یافتن تفسیر قرآن به قرآن
 مردود است «نهادن روایاتوا»به  «تفسیر قرآن به قرآن»روش اصطالح تبییِن  ،روتفسیر به رأی است و ازهمین

غلط  موجب تفسیرهای ،عدم توجه به این امر این روش با استفاده از عقل در تفسیر نیز منافات ندارد.چنانچه 
 شده است.  «تفسیر قرآن به قرآن»از مفهوم 

و تفسیر این  شودیین بیشتر میبنیاز متن به ت ،گذردهرچه زمان بیشتری از صدور متن می ،پر واضح است
 ،هود تفسیریهای معبخش قابل توجهی از تالش ،توهمی بیش نیست. در واقع ،به عقل گرایی« تبیین بیشتر»

 ،وست كه مثال  ناظر به واكاوی قرائن ضعیف شده به دلیل دوری تدریجی از دوران صدور نص است. از این ر
 ابدییمتبیین در ضمن تالوت تحقق  ،با تبیین همزاد بوده است و در واقع ،صرف تالوت در عصر رسالت

هایی نیز بروز یافته است. له در ضمن گزارشأاین مس .(164/ 3 آل عمران: ؛2/ 62 جمعه: ؛43/ 16 )نحل:
م یخواست)ص( می امبریما از پ ،گفتندمی ،دادند میآنان كه به ما قرآن را تعل»د: یگوالرحمان سلمی می ابوعبد

                                                           
هِ ». به عنوان نمونه: 1 ام،« اْلُقْرآن ُخُلُقهُ )ص(  َكاَن َرُسوُل اللَّ  )ص( بود. قرآن، تجسم اخالق پیامبر(؛ 89ص ،1ج ،1369 )ور 
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ن یدب. ... گریات دیآ ،م و آنگاهیكردعمل میبدان  ،میگرفته فرا مییو چون ده آ ات الهی را بر ما بخواندیكه آ
 .(36ص ،1ج ،1392 ،)طبری «میکجا آموختیما قرآن را با عمل  ،سان

ال است كه در هنگام تعارض عقل و ؤن سیا یریگشکل ،عقل و نقل ینینشح از همیر ناصحیجه تصوینت
و  یابکهشساختاری بر  یمبتن ،یمعرفت نظام است كه اساسا   ین در حالیم؟ اینیک را برگزیكدام  ،ینص قطع

و تصور رابطه « نقل»و « قلع» یتقابل ینینشهم ،در این ساختاراست و متشکل از متغیرهای مختلف 
 ،یبودن رابطه عقل و وح یتوجه به اتحادبا یفقهریکرد غیندارد. در رو یز مفهوم روشنین 1ن دویا یانضمام

شش اماراتد یموجب تول ،ن رابطهیا یر اتحادیكرد. تفس یگذارچون عقل و نقل ارزش ین منابعیتوان بینم
 ،2ج ،1420 ،ی)سبحان قول لغوی و عرف( ،اجماع منقول ،واحد خبر ،شهرت فتوایی ،كتاب ظواهر) گانه
 است. اجماع شده د منابع چهارگانه عقل و كتاب و سنت ویموجب تول ،آن یر انضمامیو تفس (267ص

دو  ه كه هریر از مستقالت عقلیعنوان منابع استنباط در غ به ،استقالل عقل در كنار نقل ی،ن رویاز هم
 ،عدم دخالت عقلاست. نه تنها موجه ریغ ،(298ص ،2ج ،1420 ،ی)سبحان است یاس آن عقلیمقدمه ق

بودن ی عقل یمعنا به یبلکه دفاع از روش عقل ،متصور استریغ ،بودن هر دو مقدمهی در صورت نقل یحت
ی روست كه نقل ن ادعا از آنیانتفاء موضوع است. ا در محل نزاع )علوم متن محور( سالبه به ،همه مقدمات
ثر ادر استدالل  ،بلکه نوع برداشت از نقل ،شودیمحقق نم یدادن گزارش نقل صرف قرار ز بهیبودن مقدمه ن

دارد.  یتردهیچیند پیفرآ ،در دوران دورتر از زمان صدور ،البته ،است یعقل ین برداشت كه امریگذارد. ایم
از ینیب یاز برداشت عقل ،زین یند آن و نقل قطعیحضور عقل در فرآاز  ،ن استداللیترینقل ،یكل طوربه
 ی)جواد ز به دنبال خواهد داشتیعلوم ن« شدن یاسالم»از مفهوم  یکرد مقبولیرو ین نگاهیچن ست.ین

 .(97ص ،1372 ،یآمل

 عدم ایجاد تمایز تفسیر با فقه  -2-3
و د بسیار قابل توجه و به وضوح قابل درک است. ،مندی علم فقه در مقایسه با سایر علوم اسالمیروش
اصطالحاتی فقهی ،«واحد حجیت خبر»دو با عنوان  تركیب رایج اینو « واحد خبر»و « حجیت»اصطالح 

ه عنوان ب است. سرایت كردهكه به علوم دیگری مانند تاریخ و تفسیر نیز  (275ص ،2ج ،1420 ،)سبحانی اند
حمدعلی م از سید« بررسی ادله حجیت خبر واحد در تفسیر با تکیه بر آرای آیت الله معرفت»مقاله  ،نمونه
ی استیکی از نمونه پژوهش ،ایازی اما در  ؛(383ص ،4ج ،1387 ،نصیری) ها در مورد بررسی این تسر 

ز ساحت یل تمایدل به ،فقه دانست. به عنوان نمونه آسیبی برای حوزه غیر را توان رویکرد فقهیعین حال می
 دارد یت رفتاریو ماه آن شک است یكه مجرا ،آن یمفهوم فقه به« اصل»كشاندن مفهوم  ،خیفقه و تار
 . ستین حیصح ،فقهی استدالل غیر یبه فضا ،(310ص ،2ج ،1420 ،)سبحانی

ث وار ،ز ما عمال  یكه امروزه ن یبه نوع ،بوده یات فقهیتوجه به روا ،خیکرد غالب محدثان در طول تاریرو
 یمیبا مفاه توانیكه نمیم درحالیهست یخیتار یهاتیو روا یریات تفسیل روایهانه در تحلیفق یهاروش

                                                           
حاد1  مستقل نیست. ی، اجزاء تركیب، وجود مستقل  از كل  ندارند و هیچ یک بدون دیگریبرخالف انضمام ی. در تركیب ات 
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توان در جرح و نمی ،رفت. به عنوان نمونه یریات تفسیل روایاحد به دنبال تحلا خبر ویت یهمچون حج
ن فعل ییمربوط به تع تساقط، زیرا به تساقط روی آورد ،تعدیل روایات متعارض در خصوص اخبار منع تدوین

 م.یروشن بر فرض صحت سند باش یتوجیه دالل کیباید به دنبال  ،مکلف است و در فرض بحث
ت. اس «حجیت» مسأله ،های تسری روش تحلیل احادیث فقهی به حوزه روایات تفسیریاز جمله نشانه

صورت كه  به این ،«منجزیت»جمع كرد.  «منجزیت و معذریت»در ضمن تعبیر  توانمفهوم حجیت را می
ز شده و با انجام آنف بر مکلف یتکل ،معتبر مطابق با واقع بود یل ظنیاگر دل شود و تکلیف ساقط می ،منجَّ

ت معذور بوده و استحقاق یاز حج یرویمکلف در پ ،صورت كه اگر مخالف با واقع بود به این ،«معذریت»
 .(23ص ،1ج ،1423 ،انصاری)شیخ عذاب ندارد

قابل  ،معادلهک دستگاه یق یاست كه از طر یاشبکه ینظام ،ت آن است كه نظام حصول معرفتیواقع
عهده  جه معادله بهیدر نت یسهم ،ریثأمیزان درجه ت رها بسته بهیک از متغیهر ،ن دستگاهیاست. در ا یدسترس
از حضور در معادله  ،یجابیو ا یسلب یگذارک ارزشیدنبال  به یریچ متغیه ، اینکهآنچه مهم استدارند. 

واعد آن با ق یا تنافی یت و سازگارینقد متن روا جهیست. نتین یتک ضلع یادهیپد ،شود. معرفتیحذف نم
صورت  ت بهیک رواینکه ینه ا ،انجامدیت میا نبودن روایبودن  یبه اثبات جعل ،میو قرآن كر یو نقل یعقل

سر است كه یم یكس ین كار تنها برایبه حصول معرفت منجر گردد و ا ،یامعادله ریغ یندیمستقل و در فرآ
 آشنا باشد.  یین شبکه معنایگرفته باشد و با ا ث خویبا حد

 هیكه بر پا یاما معرفت ،دن به معرفت استیرس یبرا یاشرط الزم و مقدمه ،مفهوم خبر واحد ث بهیحد
 نیست. از ایل معرفت نیتحص یبرا یاستوارراه  ،ح باشدیاگر آن خبر صح یحت ،خبر واحد استوار شده باشد

فهم بر  ، زیراشدن منبع معرفت استساز از جهت آمادهنانیتنها اطم ،گزارشک یبودن  ثیاثبات حد ،جهت
ات ین نگاه به رواین مبنا و بر اساس ایز بر اساس همی)ره( ن ییشود. عالمه طباطبایجاد نمیاساس خبر واحد ا

خبر واحد)در مقابل  » وی می نویسد:است.  ر قرار ندادهیتفس یخبر واحد را مبنا ،میر قرآن كریدر تفس

كه همراه با قرائنی باشد كه موجب علم به صدور آن از معصوم متواتر( نزد ما حجيتی ندارند مگر آن

شود، يعنی اطمينان كامل شخصی چه در اصول دين يا تاريخ يا فضايل اخالقی يا غير اينها مگر در فقه 

در غيراحکام شرعی، هيچ توجيهی  . ... جعل حجيت برای خبرواحدها ثابت استكه حجيت موثق آن

ندارد؛ چراكه حقيقت جعل تشريعی، اعتبار و ترتيب اثر دادن بر حجيت ظاهری است كه چنين چيزی 

متوقف بر آن است كه حجيت، اثر عملی داشته باشد. در غير احکام، اثری وجود ندارد كه مترتب بر 

ة یأن  اآلحاد من الروا)«جعل حجيت باشد.  دةیإال إذا كانت محفوفة بالقرائن المف ،عندناات ال تکون حج 
 ،الفقه ی فإال ،رهایخ أو الفضائل أو غین أو التاریأصول الد یسواء كانت ف ،یالوثوق التام الشخص یأعن ،للعلم

ن  أصول ف یل موكول إلیكل ذلک بعد عدم مخالفة الکتاب و التفص ،ةیة الروایحج   یكاف ف یفإن  الوثوق النوع
جاب یإ یعیقة الجعل التشریفإن حق ،ةیر األحکام الشرعیغ یة أخبار اآلحاد فیلجعل حج   یال معنالفقه؛... 

رها یو أما غ ،األحکام یللحجة كما ف یوجود أثر عمل یة و هو متوقف علیالحجة الظاهر یب أثر الواقع علیترت
 . (203ص ،14ج ،1393 ،یی)طباطبا(ةیجعل الحج یترتب علی یه حتیفال أثر ف
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ابتناء  یبازد. تلقیرنگ م یخیدر تواتر تار ،بر خبر واحد یمبتن یهاو معرفت یانضمام یهابیترك
بودن  یک علم منوط به مبتنیبودن  ینیا جواز انتساب دیآن(  ی)به مفهوم فقه ثیبودن علوم بر حد یاسالم

در حوزه فهم چه  ثیحدد كه ید دیبا ،«تیحج» مسألهنظر از است. صرف یازمند واكاوین ،ثیآن بر حد
و  عتیطب ،ر منابع معرفت مانند عقلیث و ساین حدیب یچه تفاوت ،واقع ها دارد؟ درر گزارشیبا سا یتفاوت

ک از یهر یریگشکل یمبنا ،یثیو حد ینوع رابطه معرفت عقل یعنی ،الؤن سیدل وجود دارد؟ نوع پاسخ به ا
مربوط به مستقالت  یهانوع اعتبار گزاره ،عنوان نمونه به دهد.یرا شکل م یگریو اصول یگریدو نحله اخبار

 دارد؟  یثیک گزارش حدیبا نوع اعتبار  یچه تفاوت ،ح است(یقب ،نکه كذبیا ه )مثال  یعقل
ع( )در بررسی سندی و محتوایی روایت باید توجه داشت كه به همان میزان كه اثبات انتساب به معصوم 

ه بسا اثبات چ به سادگی ممکن نیست. اتفاقا   ،نیز )ع( نفی انتساب یک حدیث به معصوم ،نیازمند دلیل است
یث چه كه با عنوان معیارهای نقد محتوایی حدهمه آنطلب كند.  ،انتساب ونه بیشتری نسبت به اثباتؤم ،نفی

نند. در كنمی ایجاد معرفت ،هیچ كدام به صورت استقاللی ،شودتاریخ و... گفته می ،سنت ،از قبیل قرآن
رسانند. مخاطب را به نتیجه دلخواه می ،مجموعه قرائن و در ضمن یک معادله كلی با محوریت عقل ،واقع

قبول آن سکوت  اید نسبت به رد یبلکه با ،به معنای رد چیزی نیست ،به نتیجه نرسیدن ضرورتا   ،بر این اساس
ب یا حدیث آل » در روایت است كه: ار كرد و توقف كرد.یاخت محمد سخت و دشوار است و تنها فرشته مقر 

پس هر حدیثی كه از آل  آورد.بدان ایمان می ،ای كه خدا دلش را به ایمان آزموده استپیامبر مرسل و یا بنده
د و هر بپذیری ،( به شما رسید و دل شما نسبت به آن آرام گرفت و آن را با دل خویش آشنا یافتیدصمحمد )

گردانید؛ زیرا  باز (صبه خدا و رسول او و عالم آل محمد ) ،از آن رمید و ناآشنایش دیدحدیثی كه دل شما 
ید: به خدا چنین نیست ،فهمدست كسی كه حدیثی را كه نمیبینوا ه خدا چنین ب ،برایش بازگویند و او بگو

 . (401ص ،1ج ،1363 ،)كلینی 1«پوشی استنیست در حالی كه انکار او حق
 یمتن یهاضرورت دارد. تمام راه حل ،ثیک حدیفهم  یث برایل خانواده حدیتشکن روست كه یاز هم

واحد(  )خبر تیک روایف در یتصح ،مثال   ،ت عقل استیناظر به مالك ،شودیه مئث ارایک حدیكه در فهم 
ندارد.  ،باشد یند منابع معرفتید منبعث از مجموع برآیدر فهم كلی كه با یچ دخالتیه ،ر وارونه آنیتفس یو حت

جز  یزیف چین تصحیا یسو ما به یراهنما ،میبریم یث پیک حدیف یكه ما به تصح یدر همان موارد
از  یبسا فهم چه .اسالم باشند یتوانند معرف محتوایات و عقل میروا ،ست. مجموع قرآنیارشاد عقل ن

ل یله دلیوس به ،تیک روایا مفاد یمعارض باشد  ،یو تجرب یعلم یا معرفتی یكتاب و سنت با برهان عقل
 به عمال   ،میكنیم یثیكه ما كار فقه الحد یشتر مواردیدر ب ،ابد. در واقعید ییا تقیص خورد یتخص ،یعقل

انواده متواتر ما و خ یبا مبان ،تیم و از آن جهت كه روایت هستیک روایدگاه مفروض خود بر یق دیدنبال تطب
ي اْلَحِدیَث  َسِمْعُتُم  ِإَذا» است: ت آمدهیم. در روایاعالج آن افتادهفکر  به ،در تضاد است ثیحد  َتْعِرُفهُ  َعنِّ

                                                           

د  َصْعٌب ُمْسَتْصَعٌب اَل ُیْؤِمُن ِبِه ».  1 یَماِن َفَما َوَرَد َعَلْیُکْم ِمْن ِإنَّ َحِدیَث آِل ُمَحمَّ ُه َقْلَبُه ِلْْلِ ٌب َأْو َنِبيٌّ ُمْرَسٌل َأْو َعْبٌد اْمَتَحَن اللَّ ِث  َحِدیِإالَّ َمَلٌك ُمَقرَّ
ُبُکْم َو َأْنکَ  ْت ِمْنُه ُقُلو د  ص َفاَلَنْت َلُه ُقُلوُبُکْم َو َعَرْفُتُموُه َفاْقَبُلوُه َو َما اْشَمَأزَّ د  آِل ُمَحمَّ ُسوِل َو ِإَلی اْلَعاِلِم ِمْن آِل ُمَحمَّ ِه َو ِإَلی الرَّ وُه ِإَلی اللَّ ْرُتُموُه َفُردُّ

َث َأَحُدُكْم ِبَشْي  َما اْلَهاِلُك َأْن ُیَحدِّ ْنَکاُر َو ِإنَّ ِه َما َكاَن َهَذا َو اْْلِ ِه َما َكاَن َهَذا َو اللَّ  .«ُهَو اْلُکْفُر  ء  ِمْنُه اَل َیْحَتِمُلُه َفَیُقوَل َو اللَّ
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ُبُکْم  هُ  َو َتَرْوَن  َو َأْبَشاُرُكْم  َأْشَعاُرُكْم  َلهُ  َو َتِلیُن  ُقُلو ي اْلَحِدیَث  َو ِإَذا َسِمْعُتْم  ِبهِ  َأْواَلُكْم  َفَأَنا َقِریٌب  ِمْنُکْم  َأنَّ  ُتْنِکُرهُ  َعنِّ
ُبُکْم  هُ  َو َتَرْوَن  َو َأْبَشاُرُكْم  َأْشَعاُرُكْم  َو َتْنِفُر  ُقُلو ؛ (497ص  ،3ج ،2005 ،حنبل)ابن «ِمْنهُ  َأْبَعُدُكْم  َفَأَنا َبِعیٌد  ِمْنُکْم  َأنَّ

شود شناسد و پوست و خونتان نسبت به آن نرم )پذیرا( میهایتان آن را میهرگاه سخنی از من شنیدید كه دل»
بینید كه به شما نزدیك است ، پس من به آن سخن ، سزاوارترم؛ و هرگاه حدیثی از من شنیدید كه میو 

یابید ، پس من از آن ، رمد و آن را ا زخودتان دور میپذیرد و خون و پوستتان از آن میهایتان آن را نمیدل
اما  ،ف استیچه سندش ضعاگر ،ثین حدیسد: اینویل میث هبوط جبرئیمالصدرا در شرح حد .«دورترم

 ،)مالصدرا شودید مییتا یله برهان عقلیوس را بهیز ،آوردیمضمون آن وارد نم یبه درست یانیز مسألهن یا
ن یقیبا  یمنافات ،تین روایا ی: ضعف سندگویدمی یصالح مازندران نکه مالیا ای( و 220ص  ،1ج ،1366

 ،2ج ،1421 ،ی)مال صالح مازندران شودید مییأعقل و نقل تله یوس را بهیز ،آن ندارد یمحتوا یبه درست
 یبرا ،نباشد یباشد و قابل عرضه و استدالل علم یاگر شخص یفقهریجه غینت یحت ،نیبنابرا .(123ص

  1ست.یگران قابل قبول نید
 در ،ریزیرا در تفس ،ستین یریات تفسیره عقال شامل روایس ،ره عقالستیس ،قبول خبر واحد کاگر مال

فه ین وظیینکه در صدد تعینه ا ،میم كه مراد و مقصود خداوند را بدانیم و به دنبال آنیصدد كسب معرفت هست
ُعقال در  ،یریات تفسیار در روایبس یهام. ضمن آنکه با وجود جعل و وضعیر در رفتار باشیا رفع تحی یعمل
 ذهن و ،ست. بحث كالمیدها نیدها و نبایبحث با ،ریت ندارند. در تفسیبر ُحج   یارهیس ،ین مواردیچن

 ،هواحد هستند. به عنوان نمون ناظر به كاركرد خاصی از خبر صرفا   واحد نیز ادله حجیت خبر اعتقادات است.
 ،معتقد است كه خبر فاسق «اجماع منقول»ت یدر بحث حج« ه نبأیآ»)ره( در مورد استناد به  یخ انصاریش

ک یه نبأ تنها یآورد و آیما به وجود م یبرا...« ان و ینس ،تجوز ،مزاح ،كذب»را از جهت احتمال  ییهاینگران
)شیخ  است یخود باق یها در جایر نگرانیاما سا ،داردیرا برم« احتمال تعمد كذب»و آن هم  ینگران

 . (181ص ،1ج ،1423 ،انصاری
 ،خارج از محدوده فقهی آن و هم به خارج از حوزه فقههم به  ،واحد خبر توسعه كاركردنه تنها  ،بنابراین

معنای  به ،«حجیت»توان در سطح باالتری ادعا كرد كه اصطالح حتی می بلکه ،با تأمل روبروست
ز»و « تیمعذر» یک اصطالح فقهی و از مقوله عمل است كه وارد فضای تاریخی و تفسیری  ،كامال   ،«تیمنج 

 است.  شده
 اصطالحاست. « قول صحابه و تابعین»حجیت  مسأله ،«تمایز تفسیر با فقه»مهم های یکی از نمونه

ص( ) اهل سنت در ارتباط با قول نبیبین و در  )ع(ناارتباط با اقوال معصومشیعه در میان در  كه ـ «حجیت»
حدیثی های ثر از رویکردی فقهی است. از همین روست كه كتابأمت ـ استصحابه و تابعین مطرح  و اقوال

ت نیز میشامل احادیث اهل ،تبادر شیعی آن با وجودفقهی  غیر قول صحابه و »طرح عنوان  باشند. اساسا  سن 
سخن از  ،است. بنابراین شده داراننش و مرجعیت فتوایی« حجیت»عنایت به اصطالح فقهی  با ،«تابعین

                                                           
ها آن است كه یک مشکل را یپردازنظریه یاز شرایط مهم یک نظریه، جامع بودن و ارتباط آن با مجموعه است. آسیب برخ .1

 كنند!یها مشکل مدیگر، تولید ده یهادر حوزه یول ،كنندیحل م
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 خروج از بحث و ناشی از عدم نوعی ،«تاریخ حدیث»در ضمن مباحث « حجیت اقوال صحابه و تابعین»
  گیری این اصطالح است.توجه به فضای شکل

 برداشت فقهی از حجیت و عدم حجیت قول صحابه و تابعین نباید با تسری به حوزه غیر ،در همین راستا
تابعین این توضیح كه چون اقوال صحابه و  با ،ها تفسیر شودزدایی تاریخی از این گزارشمفهوم ارزش به ،فقه

ضای فقابل استناد تاریخی نیز نیستند و هیچ نقشی در شناخت  اصال   ،پس ،1حجیت ندارند ،از نظر شیعه
ت در صدور نیز ندارند. این در حالی است كه محل نزاع شیعه و اهل حجیت قول صحابه و تابعین  مسألهسن 

ها بدون انتساب یا فقهی و رفتاری است كه ناشی از اجتهاد خود آن ناظر به مواردی ،و حکم به عدم حجیت
یا قول آن ندپیامبرا از واسطه نقل هاآن ،احراز شودردی كه ادر مو ،اشاره داشتن به قول معصوم باشد. بنابراین

بدون  .باشدتواند وجود داشته نمینزاعی  ،است پیامبر اكرم)ص(به قول  ناظرـ  با تصریح یا بدون تصریح ـها 
 حدیث)قول صحابه با حدیث موقوف  چه تفاوتی میان ،كه اساسا   خواهد آمدال پیش ؤاین س ،توجه به این نکته

وجود دارد؟ پاسخ آن  (4ص ،تابی ،)ابن حجرداده شود )ص( اسناد  نکه به پیامبرایبدون  ه،از صحاب منقول
یا  فتوا ،مراد از قول صحابهچنانچه  .استاصولی  ـ فقهیاست كه اصطالح قول صحابی ناظر به فضای 

 ،1425، الجار(ی صحابه أ( یا ر150ص ،2ج ،1406 ،زحیلی /40ص ،1425 ،)جمعه مذهب فقی صحابه
 نقل وقایع و رخدادهایی است كه به هایی از ایشان كه كه غالبا  گزارش ،روازاین .شده استدانسته  )338ص

ها از آیات انعکاس وقایع تاریخی یا حتی انعکاس برداشت آنشود و محسوب می نوعی نقل فعل معصوم
 ،)طبرسی اندتوجه عموم مفسران و مورخان واقع شده محل نزاع نبوده و در مقام عمل هم مورد ،قرآن است

 . سرتاسر اثر( ،1413
 ،روایندر دستور كار مفسر است. از ،ذیل یک آیه ،طرح همه اقوال مختلف از جمله قول صحابه اساسا  

 ،در مباحث معرفتیزیرا  ،معناستامری بی ،به معنای پذیرش( و عدم حجیت حجیت )غالبا   مسألهطرح 
عدالت صحابه در نقد حجیت  مسألهشرط الزم است. پرداختن به نقد  ،تنها ،مفاد یک گزارش یا خبر واحد

رفتار و عمل و یا بیان موضعی ناظر به  ،لیالفارق است. او  قول صحابه به عنوان راوی حدیث نیز قیاسی مع
رفتارها و  ،دائره بسیار وسیعی است كه شامل حکایت همه اقوال ،شود و دومیاست كه به عمل ختم می

تقریرهای معصوم است. اینکه عنوان عدالت صحابه را جایگزین عنوان انتزاعی جایگاه صحابه به عنوان راوی 
ه به كل مجموعه حدیث نیست. همین تقریر در مورد چیزی جز خلط بحث و تسری مباحث حوزه فق ،كنیم

حجیت صحابه )در دو مرحله حداقلِی تمایز حجیت در تفسیر و حداكثرِی فقه و عدم ورود حجیت به مرحله 
  قابل طرح است. )ع( نیز عینا   فهم( در موضوع حجیت كالم اهل بیت

                                                           
یر( )تمایز فقه و تفس خلط بین نقل ناظر به قول و حجیت ناظر به عمل . خلط بین عدالت ناظر به عمل و حجیت قول و اساسا  1

هایی است كه در بررسی خلط بین مقام ثبوت )نفس قول صحابه( و مقام اثبات )قول حکایت شده( نمونه خلط بحث ،و باالتر
 گیرد.حجیت قول صحابی صورت می
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باید  ،فرض اصرار بر این كاربردحتی در  ،گفتهمفهومی كاربرد حجیت در فروض پیشصرفنظر از بی
در مباحث تفسیر تطبیقی یا مجادالت كالمی بین  ـدادن روایات  توجه داشت كه اصل طرف مقایسه قرار

هیچگاه  ،چرا كه حتی در روایات فقهی ،د به معنای پذیرش حجیت طرفین استخو ـ شیعه و اهل سنت
این نظر كه  ،این روست كه شیخ انصاریاز  گیرند.بحث قرار نمی حجت و الحجت در طرفین تعارض

است  شبهه برخی رد كردنغرض، » :داندتوهمی بیش نمی ،ناظر به خلو آن از معارض است را حجیت اماره
اثبات این است كه حجیت این  -عموم لفظ مبتنی بر غیر - ادله حجیت اماراتاند قدرمتیقن از ادعا كرده كه

فرض اعتنای پیش ،بنابراین .(35ص ،4ج ،1423 ،)شیخ انصاری« به نبودن معارض استامارات، مشروط 
 هاست. پذیرش حجیت آن ،های كالمیهای اهل سنت در بحثبه گزارش

 ای تفسیررسانهماهیت  -3
. ابزار ارتباط با جامعه است ،و در واقع اطالعاترسانه وسیله یا ابزاری برای رساندن  ،ارتباطاتدر علم 

 مسجد ،پیدا كرده است. به عنوان نمونهبروز و ظهور  ،های قابل توجهیرسانه در تمدن اسالمی نیز در قالب
. مناسبات دینی و آنچه كه با توان یک رسانه مهم در ساختار تمدنی اسالم معرفی كردرا می و نماز جماعت

ای دارد. در بروز ویژه ،آئین تشیع ،در تمدن اسالمی به خصوص ،نیز شودعنوان شعائر دینی از آن یاد می
متنی كه محور اصلی تحوالت  ،قرآن كریم به عنوان یک رسانه قدرتمند یاد كردتوان از متن می ،همین راستا

 ،پیرامون آن شکل گرفته است. از این جهت «تفسیر قرآن»علمی دانشمندان مسلمان بوده است و دانش 
 ای ساختاری و قدرتمند دید.توان به مثابه رسانهرا می «تفسیر قرآن»

در بستر علم و  پیوسته روایی توان از حضور نامحسوس ساختاریمن ،از سوی دیگر و از نگاه ساختاری
هنوز هم حاكم  ،نهینه به سیصورت س انتقال علوم به یوستگیآموزش در جهان اسالم غافل شد. انسجام و پ

ل حلقه وص ،هم نباشد یاثر مکتوب یدارا یاگر عالم یحت ،ن فضایاست. در ا یاسالم یآموزش یبر فضاها
توان از انقطاع ینم ،یراث مکتوب فقهیوجود كاهش م با یز حتیا مقلده نیدر دوره ركود  1است.ن ساختار یا
 یهااز كتاب یکیخود را  یس و پژوهش علمیمحور تدر ،معموال   ن ساختار سخن گفت. عالمان مسلمانیا
 ،شرح رساله اعتقادات استادش ،واقعدر ،دیخ مفیش «عتقادح اْلیتصح»كتاب  دادند. مثال  یان قرار مینیشیپ

استادان و شاگردان به  معموال   ،عالمان مسلمان شرح حالدر  .(244ص ،1397 ،ی)گرج خ صدوق استیش
 خوردیچشم مها نفر به( نام دهق 329 )م.ینیخ كلیدرمورد استادان و شاگردان ش ،گردد. مثال  یها اشاره مآن

شوند. یمحسوب م ینیحلقه وصل دوران قبل و بعد كل عمال   ن افرادیكه ا (133-131صص ،1397 ،ی)گرج
ابن ،عنوان نمونه دهد. بهیساختار را نشان م یوستگیاصرار عالمان مسلمان بر حفظ پ یخوب به ،سنت اجازه

وبه خط فرزندش اب یادر پشت صفحه كه سدینوی( مق 329 خ صدوق م.یه )پدر شیبابوم در مورد ابنیند

                                                           
معروف تحریم تنباكو كه از مهمترین شاگردان شیخ  یمرجعیت شیعه و صاحب فتوا ،(ق 1312 )م.ی شیراز یمیرزا . مثال  1

 است. از ایشان به جا نمانده یهیچ اثر مکتوب ،است یانصار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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 ،ی)گرج ت كندیروا ،ست كتاب استیكتب پدرم را كه دو ،است كه به فالن كس اجازه دادم دهیجعفر د
 .(134ص ،1397

ت از یحکا ،یخیمتعدد تار یهادوره یک متن برایبودن رو محو یسینوهیحاش ،یسینوز شرحیدر فقه ن
ع یشرا»( بر ق 965 )م. ید ثانیدر ساختار آموزش در جهان اسالم دارد. شرح شه یوستگین پیلزوم حفظ ا

( بر آن و ق 1009 )م. شرح صاحب مدارک ،«فهاممسالک األ»عنوان  ( باق 676 )م. یمحقق حل «سالماْل
ک یت یت از محوریحکا ،«جواهر الکالم»عنوان  ق( با 1261م. ) خ محمدحسن نجفیینطور شرح شیهم

در شرح  را «جامع المقاصد»،سده( پس از دو ق 940 )م. یاست چنانچه محقق كركدر طول چند سده  متن
 786 )م. د اولیشه «لمعه»( بر ق 965 )م. ید ثانیسد. شرح شهینویم (ق 726 )م. یعالمه حل «قواعد»
 بن )حسن در كنار شرح صاحب معالم ،( بر شرح لمعهق 1009 )م. نطور شرح صاحب مدارکی( و همق
( بر شرح ق 1080 )م. یمال صالح مازندرانه یو حاش (235ص ،1397 ،ی)گرج (ق 1011 ن م.ین الدیز

ک كتاب در یت یت از محوریحکا یخوب به ،ن كتابیه بر ایکصد شرح و حاشیاز  یعنوان بخش به ،لمعه
 )م. ی( توسط آخوند خراسانق 1281 )م. یخ انصاریش «مکاسب»ه بر یدارد. حاش ین سده متمادیچند

 ین اصفهانیخ محمدحسیش ،(ق 1337 )م. یزدیدمحمد كاظم یس (288ص ،1397 ،ی)گرج (ق 1329
ن یاست. وجود هم یطوالن یادر دوره ن كتابیت ایاز محور یحاك ،و...( ق 1361 م.) یكمپانمعروف به 

   كند.یسد م ضابطهیمبنا و بیب یات فقهیبروز نظر ینه را برایاست كه زموسته یساختار پ
ر روایی است. تفسیر موسوم به تفسی ،تاریخ تفسیر به ویژهیکی از مسائل مهم در تحلیل  ،«اقتباس»پدیده 

ژوهی پموضوع مهمی در مباحث متن ،«وام گیری محتوایی یک كتاب از كتاب پیشین»اقتباس به مفهوم 
 ،)كتب( تفاسیر از قرن سوم به بعد رواج یافته اند:آید. برخی در مورد تفاسیر چنین گفتهاسالمی به حساب می

ر د ،گرفته «تبیان»از  «مجمع البیان»مانند اینکه  ،اندتکراری هستند. تفاسیر از یکدیگر اخذ كرده ولی عمدتا  
ه چون ك( نباید تصور كنیم ،این است كه تکراری نیست... )البته «المیزان»حالی كه یکی از امتیازات بارز 

اند و دیدگاه افراد مسلطی بوده ،ناند. این مفسراكاری انجام نداده ،در نتیجه، تفاسیر گذشته تکراری است
اند. لذا عیب و خالف رسم نبود و گذشتگان را نقل و در برخی موارد چیزی بر آن افزوده و یا تصحیح كرده

 . دارالقرآن عالمه طباطبایی( ،1398 ،)استادی لف همه مطالب را از خود بگویدؤكسی هم توقع نداشته كه م
ت از یحکا ،ش از خودندیر پین تفاسیها تضماز آن یاریكه بسخ یر متعدد در طول تاریوجود تفاس

است كه  یگفتن (ق 327 )م. یحاتم رازیابر ابنیدر مورد تفس ،عنوان نمونهن ساختار دارد. بهیا یوستگیپ
اند و فراوان بهره برده یاز و ،گرانی( و دق 774 )م. ریابن كث و (ق 516 )م. یچون بغو اوخر از أمت مفسران

 ،2ج ،1379 ،)معرفت امص كردهیتلخ «المنثور الدر»ر او را در ید: تفسیگوی( مق 911 )م. یوطیس یحت
 یقرطب ،ریكثابن ،چون الدرالمنثور یر ناقل از ویدن از متون تفاسیرون كشیز با بین« یر سد  یتفس» .(130ص

از  یصیتلخ ،(ق 510 )م. یر بغویتفس .(143ص ،2ج ،1379 ،)معرفت استصورت گرفته ،یو شوكان
 ،«لیوألباب الت» مشهور به ( 725 )م. ر خازنی( است و تفسق 427 )م. یثعلب «انیالکشف و الب»ر یتفس
هم  یكه بغو یدر حال ،(194ص ،2ج ،1379 ،)معرفت است.« لیمعالم التنز» یر بغویاز تفس یصیتلخ
ر یاز تفس یاز خالصهیر نیكثر ابنینوشته است. تفس «انیالکشف و الب» ،یر ثعلبیر خود را بر اساس تفسیتفس
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 ،2ج ،1379 ،)معرفت سازدیاز مینیر او را بیكثر ابنیتفس ،ندارد یكس به آن دسترس است و هر یطبر
 «زیالمحرر الوج»ر یخالصه تفس ،«الجواهر الحسان» موسوم به (ق 876 )م. یر ثعالبیه تفسکنیا ای (194ص

د یمف ،ر سلف استین تفاسیتراز عمده یان جهت كه خالصهی( است و از اق 481 )م. یه اندلسیعطاز ابن
خود را بر « ریر كبیتفس» ،یامام فخرراز .(202ص ،2ج ،1379 ،)معرفت و در حد خود ارزشمند است.

 یضاویر بیتفس .(264ص ،2ج ،1379 ،)معرفت است نهاده ( بناق 552 )م. یر ابوالفتوح رازیاساس تفس
اف»( بر اساس ق 658 )م. است و  كرده یو از آن اقتباسات فراوان ( نوشته شدهق 538 )م. یزمخشر« كش 

چنانچه  ،یشابورین «غرائب القرآن»ر یتفس .(296ص ،2ج ،1379 ،)معرفت مختصر و خالصه آن است
ر یس. تفاست «کشافال»و  یر فخر رازیاز تفس یاقتباس ،ادآور شدهیرش یخود او در مقدمه و خاتمه تفس

ر یز خود از تفسی( نق 685)م.  یضاوی. باست و كشاف یضاویر بیاز تفس ی( اختصارق 701  )م. ینسف
( اقتباس كرده است. ق 502. )م یر راغب اصفهانیو تفس یفخر راز «ریر كبیتفس»و  یزمخشر «کشافال»

ر خود را بر یاستف یاز متأخران مبنا یاریه نوشته شده است و بسیحاش یش از سیب ،یضاویر بیتنها بر تفس
 ،2ج ،1379 ،)معرفت یمشهد «كنز الدقائق» و «یر صافیتفس»از جمله  ،اندنهاده یضاویر بیتفس
 . (222ص

توان یم ار اما بخش مفقودشده ،ان سوره كهف موجود استیتنها تا پا ،«یاشیر عیتفس» ،عهیر شیاز تفاس
 ،كندینقل م یاشیر عیوفور از تفس به ،«لیشواهد التنز»كه در كتاب  یشابورین یاز منقوالت حاكم حسکان

 ،1379 ،)معرفت است را آورده یادیات زیروا یک واسطه از حسکانیز با ین یدست آورد. عالمه طبرس به
 خیش «انیتب»رم را بر یتفس ید: مبنایگویخود م ،«انیمجمع الب»( در ق 548 .م) یطبرس .(177ص ،2ج

ر یاست. تفس یزمخشر «کشافال»از  یز اقتباسین یو «جوامع الجامع» ام.نهاده یابو جعفر طوسالطائفه 
 یضاویب یریات تفسیشتر نظریاست كه ب یبه زبان فارس (ق 988 )م. یمالفتح الله كاشان «نیمنهج الصادق»

خ یتوار باب قصص ودر « انیمجمع الب»ر یرا آورده و از تفس یزمخشر« کشافال» یو مباحث ادب یاو زواره
 ،)معرفت است دهیبرگز یز مطالبیو گازر ن یر ابوالفتوح رازیتفسو  یخ طوسیش« انیتب»از  و بهره جسته

ر یان عبارات خود به تفسیز در بی( نق 1091 )م. یض كاشانیاز ف« یر صافیتفس» .(206ص ،2ج ،1379
 را نقل كرده )ع( تیات اهل بیروا ،و سپس دهیژه داشته و اغلب عبارات خود را از آن برگزیت ویعنا یضاویب

ر یو تفس« یصاف»ر یاز تفس یصیز تلخین« یاالصف»ر یتفس .(207ص ،2ج ،1379 ،)معرفت است
 )م. یاز مشهد «الدقائق كنز»ر یلف است. تفسؤبه قلم خود م« یاالصف»ر یاز تفس یصیز تلخین« یالمصف  »

ر یتفس .(216ص ،2ج ،1379 ،)معرفت استه یعه امامیر شین تفاسیده مهمتریچک ،قتیدر حق (ق 1125
ر «ریالتفاس ةصفو» ن است كه یشیر پیاز تفاس یادهیگز ،داستی( همانگونه كه از نامش پق 1242 )م. از شب 

ر توسط خود یاز همان تفس ینگاردهیگز ،زین« زیوج»و « طیر وسیتفس»مشهور است و « ریر كبیتفس»به 
  لف است.ؤم

 ،)معرفت ها تفاوت قائل شدر اقتباسیفاقد هرگونه ابتکار و سا یهان اقتباسیتوان بیم ،یاز نگاه برخ
توان جز استنساخ یبر آنها حاكم است كه نم یاگونه به گونهدیحالت تقل ،در نوع اول .(444ص ،2ج ،1379
بلکه  ،یفخر راز ریاز تفس یكه اقتباس یم آلوسیر حجیمانند تفس ،گر بر آنها نهادید ینام ،انینیشیپ یهانوشته
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تنها انباشته ،ش از پنجاه هزار صفحه(یمجلد و ب 60)در  «البصائر»ر یتفس ،نیهمچن از آن است. ینسخه دوم
ف و اضافه كردن ین اقتباس با ذوق لطیا ،اما در نوع دوم ؛مفسران گذشته است یهاو گفته ءاز نقل آرا یا

و آن را از حد اقتباس فراتر برده است.  از حسن انتخاب مؤلفان آنهاست یكه حاك ف انجام گرفتهینکات ظر
ن یاز نگاه ا ،ین نوع است. به طور كلیاز ا یانمونه ،(ق 774 )م.« ریابن كث»ر یو تفس «انیمجمع الب»ر یتفس

جه ینت .موجب ركود شدند نگذاشتند و عمال   یخران باقأر متیتفس یبرا ییمتقدمان جا ،نظراندسته از صاحب
 ،هاخالصه ار یریتفس یهانوشته یفضا ،ص است. در دوره ركودیاقتباس و تلخ ،یسینون ركود هم شرحیا

-ک جمعیاما در  ؛(444ص ،2ج ،1379 ،)معرفت دهدیل میها تشکهیا شرح و حاشیها و خالصه خالصه

 نیر ای. در غوسته باشدیپ یت در ساختارید نگاه به روایبا یریات تفسینگاه حاكم بر روا ،د گفتیبا یبند
ار جه اصریراث خواهد كرد. نتین میرا متوجه ا یادیابهامات ز ،وستهیپ ریغ یراث در ساختاریل میتحل ،صورت

دم ر متقیچون تفاس یریراث در قالب تفاسین میا یل كم  یشمارش آوردن و تحل به ،حیکرد ناصحین رویبر ا
« )ع( یم عسکرر منسوب به امایتفس»ا ی« ر فراتیتفس»ا ی« الجارود ر ابویتفس»ا ی« یر قمیتفس»مانند  ،عهیش

 ییراث روایاست كه م ین درحالیاند. اک در امان نماندهیز از نقد و تشکیر نین تفاسیغالب ا ،است كه البته
 ل است. یوسته قابل تحلیپ یدر ساختار لزوما   ،یریتفس

خود  یدگاه و مبانید ،ریتفس یبا استفاده از فضا ،مسلمانكند تا هر عالم یر اقتضا میتفس یات رسانهیماه
به  آیات مربوط ،. به عنوان نمونهه نظر خود قرار دهدئارا یای براه را وسیلهیر مطرح كند و آیرا در قالب تفس

آیه رازی ذیل تفسیر  فخر مثال  بوده است.  مفسران های كالمییکی از مواضع بیان دیدگاه ،امامت و والیت
د   آِل  ُحبِّ  َعَلی َماَت  َمْن »حدیث معروف:  ،مودت  كند و بعد از نقل این روایترا نقل می« َشِهیدا   َماَت  ُمَحمَّ

)ص(  به پیامبر كسانی كه امرشان ،گردد. پسها به ایشان بر میكسانی هستند كه امر آن نویسد: آل محمدمی
نیست كه تعلق بین فاطمه و علی و حسن و  هستند و شکی« آل»ها مصداق همان ،تر باشدشدیدتر و كامل

الزم است كه  ،پس .با نقل متواتر معلوم شده است مسألهشدیدترین تعلقات است و این  ،حسین و بین پیامبر
 . (165ص ،27ج ،تابی ،رازی فخرباشند )« آل»مصداق  هااین

ای با كمترین مناسبت اقدام آیهاز هر  ،ای است كه مفسر از تریبون تفسیرای تفسیر به گونهماهیت رسانه
ال   ِإذْ  و  ﴿ابوالفتوح رازی ذیل آیه  كند. مثال  به بیان موضع كالمی خود می ْوِمهِ  ُموسی   ق  ه   ِإن   ِلق  ُمُرُکْم  الل 

ْ
أ   ی 

 
 نأ

ُحواْ  ْذب  ة   ت  ر  ق   مطرح «خیر بیان از وقت حاجتأت»بحث اصولی در خصوص  را ( دیدگاه معتزله67/ 2: )بقره ﴾ب 
ا ِإذْ  و  ﴿( و یا ذیل آیه 220ص ،1ج ،1371 ،)ابوالفتوح كندمی ةِ  ُقْلن  ئک  ل  م   اْسُجُدواْ  ِلْلم  ( 34/ 2 )بقره: ﴾آلد 

 (138ص ،1ج ،1371 ،ابوالفتوح) در این باره پرداخته به بحث موجبات كفر و ایمان و دیدگاه مذهب اعتزال
 ،همانپردازد )حتی به مناسبت همین آیه به مباحث فقهی سجده و بیان موضع شیعه در این خصوص می و

  .(135ص
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 گیریجهتین
نوی تمایزبخشی به كاربردهای ثا»تمدنی نیازمند اصالح و ارتقاست.  نگاه به تفسیر قرآن در رویکردی

ز ا« فقه وتفسیر  تمایزبخشی میان» و« های انتزاعی از ماهیت تفسیرپرهیز از تلقی» ،«مصطلح از تفسیر
ذیل عنوان  ،لزومی ندارد همه روایات ناظر به آیات ،نتایج این اصالح رویکرد است. در این رویکرد جدید

تفسیر نقلی دوره متقدم و چون مبنایی های بیطبقه بندی ،روایات تفسیری دیده شوند. این رویکرد جدید
دستگاهی متمایز از دستگاه  به عنواندستگاه فقهی  الزم است چنین،هم .تابدمینخر را بر أدوره متعقلی 

محوریت متن قرآن متلو  )قرائت شده( و همزادی تفسیر با متن قرآن از مهمترین  .دیده شودمعرفتی و تفسیری 
 به مثابه یک ،است كه عمال  ساز اسالم دهی متن قرآن به عنوان محور ساختار پیوسته تمدنمحورهای شکل

خاستگاه عرضه عالمان  ریكند تا تفسیاقتضا م «تفسیر» یات رسانهیماهكرده است. رسانه قوی عمل می
 ،آنان باشد. در واقع یمذهب یهایریگو موضع یو كالم یدتیعق یهادگاهیان دیب یبرا ییمسلمان و فضا

 یتخصص یهادگاهین دییبه تب ،ن فضایدر بستر ا یبوده كه هر عالم یابا كاركرد رسانه ییر بسان فضایتفس
 ،یاخالق ،یاعم از كالم ین انعکاس علمیبزنگاه بروز ا یات خاصیتنها آ ،پرداخته است و چه بسایخود م

 . باشدو ...  یافرقه ،یفقه ،یاسیس
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