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تأمالتی در مطالعات تفسیرپژوهی با تأکید بر ماهیت رسانهای تفسیر*
محمدحسن احمدی

1

چکیده
اساسا نوع نگاه حاکم بر تاریخ تفسیر در فضای مطالعات بومی ،درگیر ادبیات و اصطالحاتی نارسا و نامفهوم
است .این ادبیات نارسا و سنتی ،آسیبهای روششناختی فراوانی به همراه دارد .این آسیبها در سه محور کلی« :عدم
تمایز کاربردهای ثانوی از تفسیر»« ،تلقیهای انتزاعی از ماهیت تفسیر» و «عدم ایجاد تمایز تفسیر با فقه» قابل تبیین
است .بررسی دقیق فرآیند «اقتباس تفاسیر از یکدیگر» در قالب ماهیت «ساختار پیوسته» میراث اسالمی ،مفهوم ویژه
ای مییابد و این نتیجه را به دنبال دارد که ماهیت تفسیر ،در ساختار تمدنی اسالم به مثابه یک رسانه قوی عمل میکرده
است و میکند .این رویکرد به «تفسیر قرآن» ،هم در نگاه واقع بینانهتر به این پدیده ،اثرگذار است و هم بسیاری از
ابهامات و چالشها در فهم ادبیات میراث تفسیری را میزداید .تفسیر در پرتو نگاه مورد تاکید این مقاله ،قبل از آن که
شاخهای از علوم اسالمی باشد؛ روشی فراگیر و منحصر به فرد در منظومه تاریخ علوم است .محوریت متن قرآن به
عنوان یک متن کانونی و شکلگیری تمام شاخههای علوم اسالمی در طول تاریخ تمدنی اسالم بر محور این متن ،ایده
قابل توجهی است که موجب میشود از سو یی در پرتو این متن محوری و پیوسته ،ادعای کم و کاست متن قرآن رنگ
بازد و سویی دیگر ،تکراری بودن محتوای تفاسیر نسبت به تفاسیر پیش از خود ،کمتر از منظر آسیب و نقد نگریسته شود.
واژگان کلیدی :تفسیر روایی ،تفسیر قرآن ،حجیت ،رسانه ،روش شناسی.
* تاریخ ارسال1399/01/09 :

تاریخ پذیرش1399/04/24 :

 .1دانشیار دانشگاه تهرانahmadi_mh@ut.ac.ir /

(مقاله پژوهشی)
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 -1مقدمه
تاریخ تفسیر قرآن كریم ،در خوانش معاصر آن و در ادبیات رسمی خود در محافل دانشگاهی ،به صورت
كلی به دو موضوع میپردازد .موضوع اول ،همان مرور شرححالی مفسران و شرح توصیفی منابع تفسیری در
دو طبقهبندی كلی شیعه و اهل سنت است .این قسمت ،بیشترین حجم محتوایی را به خود اختصاص داده
است؛ بیآنکه كمتر تحلیلی به همراه داشته باشد .موضوع دوم ،طرح مسائلی چون تفاوت تفسیر و تأویل و
ترجمه ،ویژگیهای تفسیر عهد صحابه و تابعان ،اولین نگاشتههای تفسیری ،حجم تفسیر در عهد نبوی،
تفسیر به مأثور و آسیبهای آن چون جعل و اسرائیلیات و یا تفسیر عقلی و آسیبهای آن چون تفسیر به رأی
است (جاللیان ،1390 ،سرتاسر اثر) .گذشته از تمركز اغلب مباحث بر قرون متقدم و صرف نظر از
اختصاص حجم قابل توجهی از این مباحث به شرح حال نویسی ،در همان اندک مباحث نظری ،ضعفهای
جدی مبنایی وجود دارد .برای آنکه به صورت ملموس و جزئیتر به مسأله این مقاله نزدیک شویم ،از مصحف
امیرالمومنین(ع) ،به عنوان یکی از نخستین مواریث تفسیری و یکی از موضوعات مطرح در تاریخ تفسیر یاد
میكنیم .آیت الله خویی (ره) در مورد شبهه تغایر این مصحف با قرآن ،به شدت از مبتنی كردن بحث بر
اصطالحات جدید پرهیز داده و مینویسد :این شبهه ،مبتنی بر آن است كه لفظ تأویل و تنزیل به كار رفته در
مورد این مصحف ،به همان معنای اصطالحی در میان متأخران حمل میشود .تنزیل در اصطالح متأخران،
ناظر به قرآن نازل شده و تاویل ،ناظر به معنای خالف ظاهر است ،اما هیچ اثری از این اصطالحات جدید
در لغت یا روایات نیست كه بتوان تنزیل و تأویل به كار رفته در روایات اهل بیت (ع) را بر آنها حمل كرد
(خویی ،1430 ،ص.)243
ازاینرو ،به واقع باید گفت كه رویکرد به تعریف تفسیر و بررسی پیشینه آن بسان غالب پژوهشهای
تاریخی ،از فقدان نوعی نگاه تاریخی رنج میبرد .نگاه ثابت به تفسیر در تمام ادوار تاریخی و آن هم صرفا با
یک رویکرد دانشی ،عمال خروجی دانش تاریخ تفسیر را ـ با ادبیات فعلی ـ حداكثر از نوعی شرح حال
نویسی ،به یک سری مباحث صرف ذهنی و انتزاعی مانند طبقهبندی تفسیر به تفسیر روایی و عقلی یا تعاریف
غیرقابل دفاعی از اصطالح «روایت تفسیری» سوق داده است .صرف نظر از مشکل رایج در تعریف مفاهیم
در علوم انسانی ،تعاریفی هم كه از اصطالح «تفسیر» شده است ،مشکالت عدیدهای دارند .از «شرح
االسمی بودن»« ،عدم اختصاص به قرآن كریم»« ،عدم توجه به ماهیت تفسیر» به عنوان یک فرآیند و روش،
«یکسان دیده شدن تفسیر در همه قرون» و «عدم توجه به امتزاج تفسیر وحدیث و قرائت در قرون اولیه»،
میتوان به عنوان مهمترین آسیبهای مبنایی این نوع تعاریف نگریست.
بنابراین ،مسأ له اصلی این مقاله آن است كه در تقریر صحیح مسائل تاریخ تفسیر ،چه پاالیشهایی در
حوزه مبانی و روش باید صورت گیرد؟ بهترین ایدهای كه این مقاله دنبال كرده است ،تلقی رسانهای از تفسیر
در تاریخ تمدن اسالمی میباشد .پیش فرض اصلی این مقاله ،مبتنی بر لزوم تغییر نگاه به مقوله «تفسیر» و
تلقی از آن به مثابه یک رسانه در بخش قابل توجهی از تاریخ و پیشینه خود است .در این راستا ابتدا به تقریر
آسیبهایی كه زمینه روش شناختی نادرست را ایجاد كرده ،خواهیم پرداخت و سپس ،فرضیه مقاله یعنی
ماهیت رسانهای تفسیر را در پرتو قرائنی ،مستدل خواهیم كرد.
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 -2آسیب شناسی
مطالعات تاریخی در فضای علوم قرآن و حدیث ،با آسیبهای چندی روبروست .اگر از عنوان الهیات
تاریخی برای این نوع مطالعات یاد كنیم ،باید بپذیریم كه الهیات تاریخی به صورت كلی و در موضوع مورد
بحث به صورت ویژه و جدی ،نیازمند به نوعی روش شناسی است .ازاینرو و به صورت مشخص ،در مباحث
تاریخ تفسیر قرآن ،این آسیب شناسی مورد توجه این مقاله است .بر این اساس ،سه آسیب عمده متوجه
مباحث مطالعات تفسیر پژوهی است:
«.1عدم تمایز بخشی كاربردهای ثانوی از تفسیر»؛
«.2تلقیهای انتزاعی از ماهیت تفسیر»؛
«.3عدم ایجاد تمایز تفسیر با فقه».
در ادامه ،به تبیین هر كدام از این آسیبها خواهیم پرداخت.
 -1-2عدم تمایز بخشی «کاربردهای ثانوی» از «تفسیر»
اصطالح روایات تفسیری ،توجه جدی پژوهشگران تفسیر در سده اخیر را به خود جلب كرده است .این
توجه بایسته در عین اهمیت آن ،از یک جهت كلی قابل نقد است .طبقهبندی كردن هر روایتی ـ به صرف
ارتباط با آیهای از آیات قرآن ـ در ذیل عنوان كلی تفسیر و حداكثر تحلیل آن در یکی از دو طریق« :تفسیر» و
«تأویل» ،موجب شده است تا مجموعه قابل توجه این دست از روایات ،بدون هیچ تمایزی و صرفا تحت
عنوان «روایات تفسیری» دیده شوند .ابتکار عالمه طباطبایی (ره) در تأسیس اصطالح «جری» گامی مهم در
تعبیر « ِمن قبیل الجری» (طباطبایی ،1393 ،ج ،1ص 41و ج ،2ص347
اصالح نگاه به روایات تفسیری بودِ .
ِ
و ج ،5صص 333 ،146 ،94و ج ،7ص )106در تفسیر «المیزان» نشان میدهد كه «جری» از نظر عالمه،
تطبیق دادن آیه بر مصادیق است.
به این ترتیب ،تعریف اصطالح «تفسیر» به «بیان مفاد استعمالی آیات قرآن و آشکار نمودن مراد خدای
متعال از آن بر اساس ادبیات عرب و اصول عقالیی محاوره» (رجبی ،1379 ،ص ،)23بر بسیاری از روایات
موسوم به «روایات تفسیری» تطبیق ندارد .اساسا خارج كردن برخی روایات از مقام بیان اصلی خود و قرار
دادن آن ذیل عنوان روایات تفسیری باید همراه با این دقت باشد كه عنوان یکسان روایت تفسیری بر همه آنها
بدون هیچ تمایزی ،میتواند زمینهساز سوء تفاهمات جدی در حوزه تفسیر قرآن باشد .با این دقت ،چه بسا
حجم قابل توجهی از روایات موسوم به روایات شیعی ،از دامنه اصطالح روایات تفسیری بیرون باشند .اساسا
و به طور كلی دو اصل باطل ،یکی در تاریخ قرآن و یکی در تاریخ تفسیر ،مشهود است :در تاریخ قرآن اینکه
هرجا پیامبر (ص) آیهای را خوانده به معنای سبب نزول میگیریم و در تاریخ تفسیر اینکه هرجا معصوم (ع)
ذیل آیه ،سخنی را گفته به معنای تفسیرمصطلح میگیریم.
ازاینرو ،در میان انبوه روایات موسوم به روایات تفسیری ،مخصوصا روایات مکتب اهلبیت (ع) ،بخش
قابل توجهی تحت عنوان تعریف شده از تفسیر نمیگنجند .صرف نظر از روایات اسباب نزول ،بخش قابل
توجهی از روایات موسوم به «روایات تفسیری» ،از باب تطبیق بر یک مورد ثانوی است .به تعبیر بهتر ،عنوان
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روایات تفسیری ،عنوانی پسینی است و این روایات ،ناظر به موضوعات دیگری چون مسأله امامت صادر
شدهاند .این تصور كه هر بیان صادره از امام معصوم (ع) در ذیل آیهای از آیات قرآن ،لزوما باید بر تفسیر آن
آیه حمل شود ،پیشفرضی است كه موجب شده تا همه این روایات با عنوان مشترک «روایات تفسیری» دیده
شود و احیانا سوء تفاهمات زیادی را پیش آورد .با اصالح این پیشفرض ،نه دغدغه لزوم تطابق روایت با
سیاق و نه هماهنگی مدلول روایت با ظاهر لفظ قرآنی وجود نخواهد داشت 1و ذكر آیه در بیان معصوم (ع)،
میتواند چیزی از قبیل «تضمین» و «تلمیح» باشد .در بحث اسباب نزول نیز اصطالح « ...ثم نزلت اآلیة»،
ضرورتا به معنای سبب نزول بودن واقعه مربوطه نیست ،بلکه به معنای تطبیق آیه بر موردی غیر از سبب نزول
است .همانطور كه این مسأله ،بر تعدد نزول حمل نمیشود ،اشاره به آیه در ضمن یک روایت ،ضرورتا روایت
را توصیف به روایت تفسیری نمیكند و این روایات میتوانند ذیل مقولهای به نام «ارتباط معنایی» ـ و نه
ضرورتا تفسیر ،تأو یل و یا حتی جری و تطبیق ـ بگنجند .در مورد امکان تلمیح قرآنی همین بس كه برخی،
ُْ ْ ْ
آیات قرآن را در كالم و سخن خود به كارمیگرفتهاند 2.بنابراین ،مثال میتوان آیه ﴿و أتوا ال ُبیوت ِم ْن أ ْبو ِابها﴾
(بقره )189 /2 :را خارج از بافت تاریخی آیه ،بر معرفی اهل بیت (ع) به عنوان «ابواب» به كار بست .به طور
كلی میتوان گفت ،اساسا همانطور كه فلسفه ضربالمثلها ،كاربست یک عبارت شناخته شده در
كاربردهای مختلف دیگر (غیر از كاربرد اولیه آن ضربالمثل) است ،در مباحث تفسیری نیز میتوان با فاصله
گرفتن از كاربرد قرآنی لفظ ،آن را در معنای دیگری به كار برد .بنابراین ،در تحلیل روایات ،عالوه بر تطبیق،
میتوان كاربست ثانوی را نیز در كنار تفسیر ،دید و به جای دو گانه «تفسیر و تطبیق» ،از سه گانه« :تفسیر،
تطبیق و كاربست ثانوی» سخن گفت .بسیاری از آنچه ذیل عنوان «الیههای معنایی متن» از آن یاد میشود،
در واقع ،كاربردهای ثانوی متن است .تضمین عبارات قرآنی در حدیث و غیر آن ،نباید مقهور این نگاه كلی
شود كه هر استعمال عبارت قرآنی در ضمن حدیث و غیر آن ،ضرورتا ناظر به تفسیر مصطلح است .ازاین
رو ،بررسی و تحلیل رابطه ذیل و صدر روایات مصطلح به روایات تفسیری ،بسیار مهم است .به عنوان نمونه،
َ َ َّ َ َ
ََ
َْ ُ َ
ََ َْ
ْ َ َ َّ
ُ ِّ َ
روایت صحیحه مهزیار« :فأ َّما الغ َن ِائ ُم َو الف َو ِائد ف ِه َی َو ِاج َب ٌه عل ْی ِه ْم ِفی كل عام ـ قال الل ُه ت َعالی َو اعل ُموا أنما
َ
َ
غ ِن ْم ُت ْم ِم ْن ش ْیء» (شیخ حر عاملی ،1367 ،ج ،9ص )501در صورتی كه به عنوان یک روایت تفسیری مورد
دقت قرار گیرد ،الزم است تا نوع ارتباط صدر و ذیل روایت (آیه خمس) دقیقا روشن گردد و به این سؤاالت
پاسخ داده شود كه آیا صدر روایت ،تفسیر ذیل است؟ تأویل آن است؟ یا كاربست ثانوی است؟ یا. ...
در واقع ،بخش مهمی از دعوای تفسیری یا تأویلی خواندن روایات تفسیری و كارزار بین سیاق و روایات
ِّ ْ
ُ ْ ْ
(موسوم به) سبب نزول ،مثال در آیه﴿ :ف ْسئلوا أهل الذکر﴾ (نحل )43 /16 :در میانه غفلت از دقت به لزوم
ِ
«تفکیک بین صدور متن و كاربرد ثانویه آن» ،به محل نزاع تبدیل شده است و اقوال مختلفی در بیان مراد از

ْ
ْ ُ ْ
1
اجد ِلل ِه فال تدعوا مع الل ِه أحدا﴾ (جن )18 /72 :در مورد
 .به عنوان نمونه ،میتوان به روایت امامیه ذیل آیه ﴿و أن المس ِ

محدوده قطع دست سارق اشاره كرد (عیاشی ،1380 ،ج ،1ص.)320

 .2به عنوان نمونه ،این بیت از حافظ شیرازی كه :شب وصل است و طی شد نامه هجر /سالم فیه حتی مطلع الفجر.
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«اهل الذكر» اعم از :اهل كتاب ،اهل بیت و اهل علم مطرح شده است (بحرانی ،1419 ،ج ،3ص/424
بیضاوی ،1418 ،ج ،3ص /227طباطبایی ،1393 ،ج ،12ص.)428
بنابراین ،دیده شدن هر روایتی به صرف ارتباط با آیهای از آیات قرآن ،در ذیل عنوان كلی تفسیر ،منطقی
نیست .اساسا خارج كردن برخی روایات از مقام بیان اصلی خود و قرار دادن آن ذیل عنوان روایات تفسیری
باید همراه با این دقت باشد كه عنوان یکسان روایت تفسیری بر همه آنها بدون هیچ تمایزی ،میتواند زمینه-
ساز سوء تفاهمات جدی در حوزه تفسیر قرآن باشد.

 -2-2تلقیهای انتزاعی از ماهیت تفسیر
تلقیهای صرف انتزاعی ،آسیب جدی پژوهشهای حوزه تاریخ تفسیر است .احیانا عناوین و
اصطالحاتی جعل میشوند كه قابل دفاع نیستند .عناوینی چون «تفسیر روایی»« ،تفسیر روایی محض»،
«تفسیر عقلی»« ،تفسیر اجتهادی»« ،تفسیر اشاری»« ،روش تفسیری جامع»« ،تفسیر اجتهادی جامع»،
«تفسیر روایی جامع» از جمله این عناوین انتزاعی هستند كه فضای این دست مطالعات را به جای مباحث
جدی ،به لفاظیهای مکرر و غیرمفید كشانده است .به عنوان نمونه ،تعریف اصطالح «روش تفسیر روایی»
یا «روش روایی محض» به عنوان« :روشی در تفسیر كه هیچگونه اجتهادی را در فهم و تفسیر آیات قرآن روا
نمیداند و هیچ تفسیری را برای آیات جز تفسیری كه در روایات بیان شده ،معتبر نمیداند» (بابایی،1392 ،
ج ،1ص ،)296صرف نظر از اینکه تعریفی بیمبنا و پایه است ،اساسا هیچ سنخیتی با توصیفی كه از
شخصیتهای صاحب اندیشهای چون عیاشی و فرات كوفی كه به این روش منتسب میشوند (بابایی،
 ،1392ج ،1ص ،)312ندارد.
بخش مهمی از این تلقیهای انتزاعی ،معلول خلط سنت واقعه و محکیه است .چه آنکه طرفداران این
گونه بحثها ،در مقام سخن از تبیین و تأیید روش روایی ،به ادلهای از فضای سنت واقعه استدالل میكنند،
درحالیكه آنچه در عالم واقع ،با آن مواجهند ،ناظر به سنت محکیه است .به عنوان نمونه ،آن گاه كه در مقام
استدالل بر این روشاند ،به امثال حدیث ثقلین استناد میكنند ،ولی واقعیت آن است كه واقعیت بحث تفسیر
روایی ،در فضای سنت محکیه شکل گرفته است.
یکی از نتایج عدم تفکیک سنت واقعه از محکیه ،پر رنگشدن تحلیلهای كمی در حدی است كه اعداد
و ارقام ،دارای مفهوم میشوند و پایه تحلیلهای توسعهای (نه تاریخی) قرار میگیرند .مفهوم داشتن عدد در
سنت واقعه ،ضرورتا به معنای مفهوم داشتن عدد در سنت محکیه نسبت به داللت توسعهای نیست .این
مسأله ،مبتنی بر ماهیت تمامنما نبودن حکایت نسبت به عالم واقع در «سطحاول» استدالل و در معرض
آسیب «مسأله ساز»بودن عدد و رقم ،به جای واقعنما بودن است .ازاینرو ،ارزشگذاریهای كمی ،بستری
برای مسألهسازی است و نباید بین كم و زیاد بودن روایات در مورد یک موضوع خاص و اهمیت آن موضوع،
ضرورتا یک ارتباط مستقیم برقرار كرد.
ابعاد كمی احادیث از جمله تعداد آنها ،ضرورتا قابلیت تفسیر داللتهای توسعهای در سنت واقعه را
ندارد و باید از تسری لوازم كمی تحلیلهای تاریخی به داللتهای توسعهای ،با احتیاط بیشتری برخورد كرد.
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تحلیل بر اساس رو یکرد كمی ،نوعی اخباریگری است .در این رو یکرد ،تکرار نوعی تعلیل است .تحلیل
میزان تفسیر در عهد نبوی صرفا بر اساس تعداد دو یست و اندی روایت رسیده (سیوطی ،1414 ،ج،4
ص ،)196میتواند نمونههایی از تحلیل بر اساس سنت محکیه تلقی گردد .بخش مهمی از تفسیر نبوی،
تفسیر عملی و رفتاری است كه ضرورتا در قالب اخبار آحاد منتقل نشده است 1.ضمن آنکه وجود همان
تعداد روایت محدود تفسیری ،میتواند این گونه تفسیر شود كه كه كل قرآن در عهد نبوی تفسیر شده بود،
جز برخی آیات كه مراد آنها نیز ،به دنبال پرسش صحابه و در قالب روایات محدود مذكور ،روشن میشد.
به طور كلی ،نمیتوان نادیده گرفت كه از میان اركان سه گانه در تعریف حدیث (حکایت قول ،فعل و تقریر)،
توجه به ركن اول (حکایت قول) ـ هم در میان حکایت گران (راویان) و هم در میان مخاطبان ـ بیشتر مشهود
است .ازاینرو ،ضروری است تا با دقت در میراث روایی ،موارد فعلی و تقریری روایات نیز استخراج شود.
یکی از تلقیهای انتزاعی ساده انگارانه ،تلقی رابطه تقابلی دو روش تفسیر موسوم به روش تفسیر نقلی و
عقلی است .این تقابل وقتی جالبتر میشود كه دوره متقدم با روش غالب تفسیر نقلی ،نسبت به دوره متأخر
با روش تفسیر عقلی ،متمایز میشود .آیا قائالن به این تمایز ،احیانا اصرار دارند كه این مسأله (اختصاص
تف سیر نقلی به دوره متقدم) مختص تفسیر است و سایر علوم اسالمی چون تاریخ و كالم ،چنین تمایزی
ندارند؟ به واقع باید گفت كه ذكر صرف روایات در تفسیر ،نمیتواند ایجاد كننده تلقی یک روش موسوم به
روش تفسیر روایی باشد .این در حالی است كه برخی از وجود صرف روایت در متن تفسیری ،با عنوان روشی
خاص در تفسیر با عنوان روش روایی تعبیر كرده و آن را در نقطه مقابل «روش تفسیری عقلی» قراردادهاند
(بابایی ،1392 ،ج ،1ص.)296
به نظر میرسد ،تأثیر پذیری ناخواسته از الگوی طبقهبندی گلدزیهر (در تفکیک تفسیر به روایی ،عقلی
و )...در رسیدن به این رویکرد ،قابل توجه است (گلدزیهر ،1374 ،ص .)45شاید هم انگیزه برخی از
رویآوری به چنین اصطالحی ،متأثر از اصطالح «تفسیر قرآن به قرآن» (در مقابل تفسیر قرآن به روایت)
باشد .اما باید توجه داشت كه خاستگاه اهمیت یافتن تفسیر قرآن به قرآن ،رویکردهای تفسیری مبتنی بر
تفسیر به رأی است و ازهمینرو ،تبیین اصطالح روش «تفسیر قرآن به قرآن» به «وانهادن روایات» مردود است
ِ
چنانچه این روش با استفاده از عقل در تفسیر نیز منافات ندارد .عدم توجه به این امر ،موجب تفسیرهای غلط
از مفهوم «تفسیر قرآن به قرآن» شده است.
پر واضح است ،هرچه زمان بیشتری از صدور متن میگذرد ،نیاز متن به تبیین بیشتر میشود و تفسیر این
«تبیین بیشتر» به عقل گرایی ،توهمی بیش نیست .در واقع ،بخش قابل توجهی از تالشهای معهود تفسیری،
ناظر به واكاوی قرائن ضعیف شده به دلیل دوری تدریجی از دوران صدور نص است .از این روست كه مثال،
صرف تالوت در عصر رسالت ،با تبیین همزاد بوده است و در واقع ،تبیین در ضمن تالوت تحقق مییابد
(نحل43 /16 :؛ جمعه2 /62 :؛ آل عمران .)164 /3 :این مسأله در ضمن گزارشهایی نیز بروز یافته است.
ابوعبد الرحمان سلمی میگو ید« :آنان كه به ما قرآن را تعلیم دادند ،میگفتند ،ما از پیامبر (ص) میخواستیم
ُ ُُ ُْ
ُ َّ
َ َ
 .1به عنوان نمونه« :كان َر ُسول الل ِه (ص) خلق ُه الق ْرآن» (ورام ،1369 ،ج ،1ص)89؛ قرآن ،تجسم اخالق پیامبر (ص) بود.
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كه آیات الهی را بر ما بخواند و چون ده آیه فرا میگرفتیم ،بدان عمل میكردیم و آنگاه ،آیات دیگر . ...بدین
سان ،ما قرآن را با عمل یکجا آموختیم» (طبری ،1392 ،ج ،1ص.)36
نتیجه تصو یر ناصحیح از همنشینی عقل و نقل ،شکلگیری این سؤال است كه در هنگام تعارض عقل و
نص قطعی ،كدام یک را برگز ینیم؟ این در حالی است كه اساسا نظام معرفتی ،مبتنی بر ساختاری شبکهای و
متشکل از متغیرهای مختلف است و در این ساختار ،همنشینی تقابلی «عقل» و «نقل» و تصور رابطه
انضمامی این دو 1نیز مفهوم روشنی ندارد .در رو یکرد غیرفقهی باتوجه به اتحادی بودن رابطه عقل و وحی،
نمیتوان بین منابعی چون عقل و نقل ارزشگذاری كرد .تفسیر اتحادی این رابطه ،موجب تولید امارات شش
گانه (ظواهر كتاب ،شهرت فتوایی ،خبر واحد ،اجماع منقول ،قول لغوی و عرف) (سبحانی ،1420 ،ج،2
ص )267و تفسیر انضمامی آن ،موجب تولید منابع چهارگانه عقل و كتاب و سنت و اجماع شده است.
از همین روی ،استقالل عقل در كنار نقل ،به عنوان منابع استنباط در غیر از مستقالت عقلیه كه هر دو
مقدمه قیاس آن عقلی است (سبحانی ،1420 ،ج ،2ص ،)298غیرموجه است .نه تنها عدم دخالت عقل،
حتی در صورت نقلی بودن هر دو مقدمه ،غیرمتصور است ،بلکه دفاع از روش عقلی به معنای عقلی بودن
همه مقدمات ،در محل نزاع (علوم متن محور) سالبه به انتفاء موضوع است .این ادعا از آن روست كه نقلی
بودن مقدمه نیز به صرف قرار دادن گزارش نقلی محقق نمیشود ،بلکه نوع برداشت از نقل ،در استدالل اثر
میگذارد .این برداشت كه امری عقلی است ،البته ،در دوران دورتر از زمان صدور ،فرآیند پیچیدهتری دارد.
بهطور كلی ،نقلیترین استدالل ،از حضور عقل در فرآیند آن و نقل قطعی نیز ،از برداشت عقلی بینیاز
نیست .چنین نگاهی رو یکرد مقبولی از مفهوم «اسالمی شدن» علوم نیز به دنبال خواهد داشت (جوادی
آملی ،1372 ،ص.)97

 -3-2عدم ایجاد تمایز تفسیر با فقه
روشمندی علم فقه در مقایسه با سایر علوم اسالمی ،بسیار قابل توجه و به وضوح قابل درک است .دو
اصطالح «حجیت» و «خبر واحد» و تركیب رایج این دو با عنوان «حجیت خبر واحد» ،اصطالحاتی فقهی
اند (سبحانی ،1420 ،ج ،2ص )275كه به علوم دیگری مانند تاریخ و تفسیر نیز سرایت كرده است .به عنوان
نمونه ،مقاله « بررسی ادله حجیت خبر واحد در تفسیر با تکیه بر آرای آیت الله معرفت» از سید محمدعلی
ایازی ،یکی از نمونه پژوهشها در مورد بررسی این تسری است (نصیری ،1387 ،ج ،4ص)383؛ اما در
عین حال میتوان رویکرد فقهی را آسیبی برای حوزه غیر فقه دانست .به عنوان نمونه ،به دلیل تمایز ساحت
فقه و تاریخ ،كشاندن مفهوم «اصل» به مفهوم فقهی آن ،كه مجرای آن شک است و ماهیت رفتاری دارد
(سبحانی ،1420 ،ج ،2ص ،)310به فضای استدالل غیر فقهی ،صحیح نیست.
رو یکرد غالب محدثان در طول تاریخ ،توجه به روایات فقهی بوده ،به نوعی كه امروزه نیز ما عمال ،وارث
روشهای فقیهانه در تحلیل روایات تفسیری و روایتهای تاریخی هستیم درحالیكه نمیتوان با مفاهیمی
 .1در تركیب اتحادی برخالف انضمامی ،اجزاء تركیب ،وجود مستقل از كل ندارند و هیچ یک بدون دیگری مستقل نیست.
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همچون حجیت یا خبر واحد به دنبال تحلیل روایات تفسیری رفت .به عنوان نمونه ،نمیتوان در جرح و
تعدیل روایات متعارض در خصوص اخبار منع تدوین ،به تساقط روی آورد ،زیرا تساقط مربوط به تعیین فعل
مکلف است و در فرض بحث ،باید به دنبال یک توجیه داللی روشن بر فرض صحت سند باشیم.
از جمله نشانههای تسری روش تحلیل احادیث فقهی به حوزه روایات تفسیری ،مسأله «حجیت» است.
مفهوم حجیت را میتوان در ضمن تعبیر «منجزیت و معذریت» جمع كرد« .منجزیت» ،به این صورت كه
َّ
اگر دلیل ظنی معتبر مطابق با واقع بود ،تکلیف بر مکلف منجز شده و با انجام آن ،تکلیف ساقط میشود و
«معذریت» ،به این صورت كه اگر مخالف با واقع بود ،مکلف در پیروی از حجیت معذور بوده و استحقاق
عذاب ندارد (شیخانصاری ،1423 ،ج ،1ص.)23
واقعیت آن است كه نظام حصول معرفت ،نظامی شبکهای است كه از طریق یک دستگاه معادله ،قابل
دسترسی است .در این دستگاه ،هریک از متغیرها بسته به میزان درجه تأثیر ،سهمی در نتیجه معادله به عهده
دارند .آنچه مهم است ،اینکه هیچ متغیری به دنبال یک ارزشگذاری سلبی و ایجابی ،از حضور در معادله
حذف نمیشود .معرفت ،پدیدهای تک ضلعی نیست .نتیجه نقد متن روایت و سازگاری یا تنافی آن با قواعد
عقلی و نقلی و قرآن كریم ،به اثبات جعلی بودن یا نبودن روایت میانجامد ،نه اینکه یک روایت به صورت
مستقل و در فرآیندی غیر معادلهای ،به حصول معرفت منجر گردد و این كار تنها برای كسی میسر است كه
با حدیث خو گرفته باشد و با این شبکه معنایی آشنا باشد.
حدیث به مفهوم خبر واحد ،شرط الزم و مقدمهای برای رسیدن به معرفت است ،اما معرفتی كه بر پایه
خبر واحد استوار شده باشد ،حتی اگر آن خبر صحیح باشد ،راه استواری برای تحصیل معرفت نیست .از این
جهت ،اثبات حدیث بودن یک گزارش ،تنها اطمینانساز از جهت آمادهشدن منبع معرفت است ،زیرا فهم بر
اساس خبر واحد ایجاد نمیشود .عالمه طباطبایی (ره) نیز بر اساس همین مبنا و بر اساس این نگاه به روایات
در تفسیر قرآن كریم ،خبر واحد را مبنای تفسیر قرار نداده است .وی می نویسد « :خبر واحد(در مقابل
متواتر) نزد ما حجيتی ندارند مگر آنكه همراه با قرائنی باشد كه موجب علم به صدور آن از معصوم
شود ،يعنی اطمينان كامل شخصی چه در اصول دين يا تاريخ يا فضايل اخالقی يا غير اينها مگر در فقه
كه حجيت موثق آنها ثابت است ... .جعل حجيت برای خبرواحد در غيراحکام شرعی ،هيچ توجيهی
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

جعل حجيت باشد(».أن اآلحاد من الروایات ال تکون حجة عندنا ،إال إذا كانت محفوفة بالقرائن المفیدة
للعلم ،أعنی الوثوق التام الشخصی ،سواء كانت فی أصول الدین أو التاریخ أو الفضائل أو غیرها ،إال فی الفقه،
فإن الوثوق النوعی كاف فی حجیة الروایة ،كل ذلک بعد عدم مخالفة الکتاب و التفصیل موكول إلی فن أصول
الفقه؛ ...ال معنی لجعل حجیة أخبار اآلحاد فی غیر األحکام الشرعیة ،فإن حقیقة الجعل التشریعی إیجاب
ترتیب أثر الواقع علی الحجة الظاهریة و هو متوقف علی وجود أثر عملی للحجة كما فی األحکام ،و أما غیرها
فال أثر فیه حتی یترتب علی جعل الحجیة)(طباطبایی ،1393 ،ج ،14ص.)203
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تركیبهای انضمامی و معرفتهای مبتنی بر خبر واحد ،در تواتر تاریخی رنگ میبازد .تلقی ابتناء
اسالمی بودن علوم بر حدیث (به مفهوم فقهی آن) یا جواز انتساب دینی بودن یک علم منوط به مبتنی بودن
آن بر حدیث ،نیازمند واكاوی است .صرفنظر از مسأله «حجیت» ،باید دید كه حدیث در حوزه فهم چه
تفاوتی با سایر گزارشها دارد؟ در واقع ،چه تفاوتی بین حدیث و سایر منابع معرفت مانند عقل ،طبیعت و
دل وجود دارد؟ نوع پاسخ به این سؤال ،یعنی نوع رابطه معرفت عقلی و حدیثی ،مبنای شکلگیری هریک از
دو نحله اخباریگری و اصولیگری را شکل میدهد .به عنوان نمونه ،نوع اعتبار گزارههای مربوط به مستقالت
عقلیه (مثال اینکه كذب ،قبیح است) ،چه تفاوتی با نوع اعتبار یک گزارش حدیثی دارد؟
در بررسی سندی و محتوایی روایت باید توجه داشت كه به همان میزان كه اثبات انتساب به معصوم (ع)
نیازمند دلیل است ،نفی انتساب یک حدیث به معصوم (ع) نیز ،به سادگی ممکن نیست .اتفاقا چه بسا اثبات
نفی ،مؤونه بیشتری نسبت به اثبات انتساب ،طلب كند .همه آنچه كه با عنوان معیارهای نقد محتوایی حدیث
از قبیل قرآن ،سنت ،تاریخ و ...گفته میشود ،هیچ كدام به صورت استقاللی ،ایجاد معرفت نمیكنند .در
واقع ،مجموعه قرائن و در ضمن یک معادله كلی با محوریت عقل ،مخاطب را به نتیجه دلخواه میرسانند.
بر این اساس ،به نتیجه نرسیدن ضرورتا ،به معنای رد چیزی نیست ،بلکه باید نسبت به رد یا قبول آن سکوت
اختیار كرد و توقف كرد .در روایت است كه« :حدیث آل محمد سخت و دشوار است و تنها فرشته مقرب یا
پیامبر مرسل و یا بندهای كه خدا دلش را به ایمان آزموده است ،بدان ایمان میآورد .پس هر حدیثی كه از آل
محمد (ص ) به شما رسید و دل شما نسبت به آن آرام گرفت و آن را با دل خویش آشنا یافتید ،بپذیرید و هر
حدیثی كه دل شما از آن رمید و ناآشنایش دید ،به خدا و رسول او و عالم آل محمد (ص) باز گردانید؛ زیرا
بینواست كسی كه حدیثی را كه نمیفهمد ،برایش بازگویند و او بگوید :به خدا چنین نیست ،به خدا چنین
نیست در حالی كه انکار او حقپوشی است»( 1كلینی ،1363 ،ج ،1ص.)401
از همین روست كه تشکیل خانواده حدیث برای فهم یک حدیث ،ضرورت دارد .تمام راه حلهای متنی
كه در فهم یک حدیث ارائه میشود ،ناظر به مالكیت عقل است ،مثال ،تصحیف در یک روایت (خبر واحد)
و حتی تفسیر وارونه آن ،هیچ دخالتی در فهم كلی كه باید منبعث از مجموع برآیند منابع معرفتی باشد ،ندارد.
در همان مواردی كه ما به تصحیف یک حدیث پی میبریم ،راهنمای ما به سوی این تصحیف چیزی جز
ارشاد عقل نیست .مجموع قرآن ،روایات و عقل میتوانند معرف محتوای اسالم باشند .چه بسا فهمی از
كتاب و سنت با برهان عقلی یا معرفتی علمی و تجربی ،معارض باشد یا مفاد یک روایت ،به وسیله دلیل
عقلی ،تخصیص خورد یا تقیید یابد .در واقع ،در بیشتر مواردی كه ما كار فقه الحدیثی میكنیم ،عمال به
دنبال تطبیق دیدگاه مفروض خود بر یک روایت هستیم و از آن جهت كه روایت ،با مبانی متواتر ما و خانواده
ْ
َ
َ َ َ ُ
حدیث در تضاد است ،به فکر عالج آن افتادهایم .در روایت آمده استِ « :إذا َس ِم ْع ُت ُم ال َح ِدیث ع ِّني ت ْع ِرف ُه
َ
َّ َ ْ ْ
َّ َ َ
َ
ََ ُ
ٌ َ َ ٌ
َّ َ ٌ َ َ َ
َ
ِ « .1إن ح ِدیث ِآل ُم َح َّمد َص ْع ٌب ُم ْس َت ْص َع ٌب ال ُی ْؤ ِم ُن ِب ِه ِإال َملك ُمق َّر ٌب أ ْو ن ِب ٌّي ُم ْر َسل أ ْو ع ْبد ْام َت َح َن الل ُه قل َب ُه ِل ِْل َیم ِان ف َما َو َر َد عل ْیک ْم ِم ْن ح ِدی ِث
َ ْ
َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َّ ْ ْ ُ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ ُّ ُ َ َّ َ َ َّ ُ
ُ َ َّ
ول َو ِإلی ال َع ِال ِم ِم ْن ِآل ُم َح َّمد
ِآل محمد ص فالنت له قلوبکم و عرفتموه فاقبلوه و ما اشمأزت ِمنه قلوبکم و أنکرتموه فردوه ِإلی الل ِه و ِإلی الرس ِ
ُ َ ُ َ َّ َ َ َ
َ
ْ ُْ
َّ ْ ُ َ ْ ِّ َ َ َ ُ ُ َ
َّ َ َ َ ْ ْ َ
َو ِإن َما ال َه ِالك أن ُی َحدث أحدك ْم ِبش ْيء ِم ْن ُه ال َی ْح َت ِمل ُه ف َیقول َو الل ِه َما كان َهذا َو الل ِه َما كان َهذا َو ِاْلنک ُار ُه َو الکف ُر».
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َ
ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ٌ َ َ َ َ َ ُ
ْ َ َ َ ِّ ُ ْ
یب فأنا أ ْوالك ْم ِب ِه َو ِإذا َس ِم ْع ُت ْم الح ِدیث عني تن ِک ُرُه
قلوبکم و ت ِلین له أشعاركم و أبشاركم و ترون أنه ِمنکم ق ِر
ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ٌ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ُْ
قلوبکم و تن ِفر أشعاركم و أبشاركم و ترون أنه ِمنکم ب ِعید فأنا أبعدكم ِمنه» (ابنحنبل ،2005 ،ج ،3ص )497؛
«هرگاه سخنی از من شنیدید كه دلهایتان آن را میشناسد و پوست و خونتان نسبت به آن نرم (پذیرا) میشود
و می بینید كه به شما نزدیك است  ،پس من به آن سخن  ،سزاوارترم؛ و هرگاه حدیثی از من شنیدید كه
دلهایتان آن را نمیپذیرد و خون و پوستتان از آن میرمد و آن را ا زخودتان دور مییابید  ،پس من از آن ،
دورترم» .مالصدرا در شرح حدیث هبوط جبرئیل مینو یسد :این حدیث ،اگرچه سندش ضعیف است ،اما
این مسأله زیانی به درستی مضمون آن وارد نمیآورد ،زیرا به وسیله برهان عقلی تایید میشود (مالصدرا،
 ،1366ج ،1ص  )220و یا اینکه مال صالح مازندرانی میگوید :ضعف سندی این روایت ،منافاتی با یقین
به درستی محتوای آن ندارد ،زیرا به وسیله عقل و نقل تأیید میشود (مال صالح مازندرانی ،1421 ،ج،2
ص .)123بنابراین ،حتی نتیجه غیرفقهی اگر شخصی باشد و قابل عرضه و استدالل علمی نباشد ،برای
دیگران قابل قبول نیست.

1

اگر مالک قبول خبر واحد ،سیره عقالست ،سیره عقال شامل روایات تفسیری نیست ،زیرا در تفسیر ،در
صدد كسب معرفت هستیم و به دنبال آنیم كه مراد و مقصود خداوند را بدانیم ،نه اینکه در صدد تعیین وظیفه
ُ
عملی یا رفع تحیر در رفتار باشیم .ضمن آنکه با وجود جعل و وضعهای بسیار در روایات تفسیری ،عقال در
ُ
چنین مواردی ،سیرهای بر حجیت ندارند .در تفسیر ،بحث بایدها و نبایدها نیست .بحث كالم ،ذهن و
اعتقادات است .ادله حجیت خبر واحد نیز صرفا ناظر به كاركرد خاصی از خبر واحد هستند .به عنوان نمونه،
شیخ انصاری (ره) در مورد استناد به «آیه نبأ» در بحث حجیت «اجماع منقول» معتقد است كه خبر فاسق،
نگرانیهایی را از جهت احتمال «كذب ،مزاح ،تجوز ،نسیان و  »...برای ما به وجود میآورد و آیه نبأ تنها یک
نگرانی و آن هم «احتمال تعمد كذب» را برمیدارد ،اما سایر نگرانیها در جای خود باقی است (شیخ
انصاری ،1423 ،ج ،1ص.)181
بنابراین ،نه تنها توسعه كاركرد خبر واحد ،هم به خارج از محدوده فقهی آن و هم به خارج از حوزه فقه،
با تأمل روبروست ،بلکه حتی میتوان در سطح باالتری ادعا كرد كه اصطالح «حجیت» ،به معنای
«معذریت» و «منجز یت» ،كامال ،یک اصطالح فقهی و از مقوله عمل است كه وارد فضای تاریخی و تفسیری
شده است.
یکی از نمونههای مهم «تمایز تفسیر با فقه» ،مسأله حجیت «قول صحابه و تابعین» است .اصطالح
«حجیت» ـ كه در میان شیعه در ارتباط با اقوال معصومان(ع) و در بین اهل سنت در ارتباط با قول نبی (ص)
و اقوال صحابه و تابعین مطرح است ـ متأثر از رویکردی فقهی است .از همین روست كه كتابهای حدیثی
غیر فقهی با وجود تبادر شیعی آن ،شامل احادیث اهلسنت نیز میباشند .اساسا طرح عنوان «قول صحابه و
تابعین» ،با عنایت به اصطالح فقهی «حجیت» و مرجعیت فتوایی نشاندار شده است .بنابراین ،سخن از

 .1از شرایط مهم یک نظریه ،جامع بودن و ارتباط آن با مجموعه است .آسیب برخی نظریهپردازیها آن است كه یک مشکل را
حل میكنند ،ولی در حوزههای دیگر ،تولید دهها مشکل میكنند!
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«حجیت اقوال صحابه و تابعین» در ضمن مباحث «تاریخ حدیث» ،نوعی خروج از بحث و ناشی از عدم
توجه به فضای شکلگیری این اصطالح است.
در همین راستا ،برداشت فقهی از حجیت و عدم حجیت قول صحابه و تابعین نباید با تسری به حوزه غیر
فقه ،به مفهوم ارزشزدایی تاریخی از این گزارشها تفسیر شود ،با این توضیح كه چون اقوال صحابه و تابعین
از نظر شیعه ،حجیت ندارند ،1پس ،اصال قابل استناد تاریخی نیز نیستند و هیچ نقشی در شناخت فضای
صدور نیز ندارند .این در حالی است كه محل نزاع شیعه و اهلسنت در مسأله حجیت قول صحابه و تابعین
و حکم به عدم حجیت ،ناظر به مواردی فقهی و رفتاری است كه ناشی از اجتهاد خود آنها بدون انتساب یا
اشاره داشتن به قول معصوم باشد .بنابراین ،در مواردی كه احراز شود ،آنها واسطه نقل از پیامبراند یا قول آن
ها ـ با تصریح یا بدون تصریح ـ ناظر به قول پیامبر اكرم(ص) است ،نزاعی نمیتواند وجود داشته باشد .بدون
توجه به این نکته ،این سؤال پیش خواهد آمد كه اساسا ،چه تفاوتی میان قول صحابه با حدیث موقوف (حدیث
منقول از صحابه ،بدون اینکه به پیامبر (ص) اسناد داده شود (ابن حجر ،بیتا ،ص )4وجود دارد؟ پاسخ آن
است كه اصطالح قول صحابی ناظر به فضای فقهی ـ اصولی است .چنانچه مراد از قول صحابه ،فتوا یا
مذهب فقی صحابه (جمعه ،1425 ،ص /40زحیلی ،1406 ،ج ،2ص )150یا رأی صحابه )الجار،1425 ،
ص (338دانسته شده است .ازاینرو ،گزارشهایی از ایشان كه كه غالبا نقل وقایع و رخدادهایی است كه به
نوعی نقل فعل معصوم محسوب میشود و انعکاس وقایع تاریخی یا حتی انعکاس برداشت آنها از آیات
قرآن است ،محل نزاع نبوده و در مقام عمل هم مورد توجه عموم مفسران و مورخان واقع شدهاند (طبرسی،
 ،1413سرتاسر اثر) .
اساسا طرح همه اقوال مختلف از جمله قول صحابه ،ذیل یک آیه ،در دستور كار مفسر است .ازاینرو،
طرح مسأله حجیت (غالبا به معنای پذیرش) و عدم حجیت ،امری بیمعناست ،زیرا در مباحث معرفتی،
مفاد یک گزارش یا خبر واحد ،تنها ،شرط الزم است .پرداختن به نقد مسأله عدالت صحابه در نقد حجیت
قول صحابه به عنوان راوی حدیث نیز قیاسی معالفارق است .اولی ،ناظر به رفتار و عمل و یا بیان موضعی
است كه به عمل ختم میشود و دومی ،دائره بسیار وسیعی است كه شامل حکایت همه اقوال ،رفتارها و
تقریرهای معصوم است .اینکه عنوان عدالت صحابه را جایگزین عنوان انتزاعی جایگاه صحابه به عنوان راوی
كنیم ،چیزی جز خلط بحث و تسری مباحث حوزه فقه به كل مجموعه حدیث نیست .همین تقریر در مورد
حداكثری فقه و عدم ورود حجیت به مرحله
حداقلی تمایز حجیت در تفسیر و
حجیت صحابه (در دو مرحله
ِ
ِ
فهم) در موضوع حجیت كالم اهل بیت (ع) نیز عینا قابل طرح است.

 .1خلط بین عدالت ناظر به عمل و حجیت قول و اساسا خلط بین نقل ناظر به قول و حجیت ناظر به عمل (تمایز فقه و تفسیر)
و باالتر ،خلط بین مقام ثبوت (نفس قول صحابه) و مقام اثبات (قول حکایت شده) نمونه خلط بحثهایی است كه در بررسی
حجیت قول صحابی صورت میگیرد.
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صرفنظر از بیمفهومی كاربرد حجیت در فروض پیشگفته ،حتی در فرض اصرار بر این كاربرد ،باید
توجه داشت كه اصل طرف مقایسه قرار دادن روایات ـ در مباحث تفسیر تطبیقی یا مجادالت كالمی بین
شیعه و اهل سنت ـ خود به معنای پذیرش حجیت طرفین است ،چرا كه حتی در روایات فقهی ،هیچگاه
حجت و الحجت در طرفین تعارض بحث قرار نمیگیرند .از این روست كه شیخ انصاری ،این نظر كه
حجیت اماره را ناظر به خلو آن از معارض است ،توهمی بیش نمیداند« :غرض ،رد كردن شبهه برخی است
كه ادعا كردهاند قدرمتیقن از ادله حجیت امارات  -غیر مبتنی برعموم لفظ  -اثبات این است كه حجیت این
امارات ،مشروط به نبودن معارض است» (شیخ انصاری ،1423 ،ج ،4ص .)35بنابراین ،پیشفرض اعتنای
به گزارشهای اهل سنت در بحثهای كالمی ،پذیرش حجیت آنهاست.

 -3ماهیت رسانهای تفسیر
در علم ارتباطات ،رسانه وسیله یا ابزاری برای رساندن اطالعات و در واقع ،ابزار ارتباط با جامعه است.
رسانه در تمدن اسالمی نیز در قالبهای قابل توجهی ،بروز و ظهور پیدا كرده است .به عنوان نمونه ،مسجد
و نماز جماعت را می توان یک رسانه مهم در ساختار تمدنی اسالم معرفی كرد .مناسبات دینی و آنچه كه با
عنوان شعائر دینی از آن یاد میشود نیز ،در تمدن اسالمی به خصوص ،آئین تشیع ،بروز ویژهای دارد .در
همین راستا ،میتوان از متن قرآن كریم به عنوان یک رسانه قدرتمند یاد كرد ،متنی كه محور اصلی تحوالت
علمی دانشمندان مسلمان بوده است و دانش «تفسیر قرآن» پیرامون آن شکل گرفته است .از این جهت،
«تفسیر قرآن» را میتوان به مثابه رسانهای ساختاری و قدرتمند دید.
از سوی دیگر و از نگاه ساختاری ،نمیتوان از حضور نامحسوس ساختار پیوسته روایی در بستر علم و
آموزش در جهان اسالم غافل شد .انسجام و پیوستگی انتقال علوم به صورت سینه به سینه ،هنوز هم حاكم
بر فضاهای آموزشی اسالمی است .در این فضا ،حتی اگر عالمی دارای اثر مکتوبی هم نباشد ،حلقه وصل
این ساختار است 1.در دوره ركود یا مقلده نیز حتی با وجود كاهش میراث مکتوب فقهی ،نمیتوان از انقطاع
این ساختار سخن گفت .عالمان مسلمان معموال ،محور تدریس و پژوهش علمی خود را یکی از كتابهای
پیشینیان قرار میدادند .مثال كتاب «تصحیح اْلعتقاد» شیخ مفید ،درواقع ،شرح رساله اعتقادات استادش،
شیخ صدوق است (گرجی ،1397 ،ص .)244در شرح حال عالمان مسلمان ،معموال به استادان و شاگردان
آنها اشاره میگردد .مثال ،درمورد استادان و شاگردان شیخ كلینی(م 329 .ق) نام دهها نفر بهچشم میخورد
(گرجی ،1397 ،صص )133-131كه این افراد عمال حلقه وصل دوران قبل و بعد كلینی محسوب میشوند.
سنت اجازه ،به خوبی اصرار عالمان مسلمان بر حفظ پیوستگی ساختار را نشان میدهد .به عنوان نمونه ،ابن
ندیم در مورد ابنبابو یه (پدر شیخ صدوق م 329 .ق) مینو یسد كه در پشت صفحهای به خط فرزندش ابو

 .1مثال میرزای شیرازی (م 1312 .ق) ،مرجعیت شیعه و صاحب فتوای معروف تحریم تنباكو كه از مهمترین شاگردان شیخ
انصاری است ،هیچ اثر مکتوبی از ایشان به جا نمانده است.
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جعفر دیده است كه به فالن كس اجازه دادم ،كتب پدرم را كه دو یست كتاب است ،روایت كند (گرجی،
 ،1397ص.)134
در فقه نیز شرحنو یسی ،حاشیهنو یسی و محوربودن یک متن برای دورههای متعدد تاریخی ،حکایت از
لزوم حفظ این پیوستگی در ساختار آموزش در جهان اسالم دارد .شرح شهید ثانی (م 965 .ق) بر «شرایع
اْلسالم» محقق حلی (م 676 .ق) با عنوان «مسالک األفهام» ،شرح صاحب مدارک (م 1009 .ق) بر آن و
همینطور شرح شیخ محمدحسن نجفی (م 1261 .ق) با عنوان «جواهر الکالم» ،حکایت از محوریت یک
متن در طول چند سده است چنانچه محقق كركی (م 940 .ق) پس از دو سده«،جامع المقاصد» را در شرح
«قواعد» عالمه حلی (م 726 .ق) مینو یسد .شرح شهید ثانی (م 965 .ق) بر «لمعه» شهید اول (م786 .
ق) و همینطور شرح صاحب مدارک (م 1009 .ق) بر شرح لمعه ،در كنار شرح صاحب معالم (حسن بن
زین الدین م 1011 .ق) (گرجی ،1397 ،ص )235و حاشیه مال صالح مازندرانی (م 1080 .ق) بر شرح
لمعه ،به عنوان بخشی از یکصد شرح و حاشیه بر این كتاب ،به خوبی حکایت از محوریت یک كتاب در
چندین سده متمادی دارد .حاشیه بر «مکاسب» شیخ انصاری (م 1281 .ق) توسط آخوند خراسانی (م.
 1329ق) (گرجی ،1397 ،ص )288سیدمحمد كاظم یزدی (م 1337 .ق) ،شیخ محمدحسین اصفهانی
معروف به كمپانی (م 1361 .ق) و ،...حاكی از محوریت این كتاب در دورهای طوالنی است .وجود همین
ساختار پیوسته است كه زمینه را برای بروز نظریات فقهی بیمبنا و بیضابطه سد میكند.
پدیده «اقتباس» ،یکی از مسائل مهم در تحلیل تاریخ تفسیر به ویژه ،تفسیر موسوم به تفسیر روایی است.
اقتباس به مفهوم «وام گیری محتوایی یک كتاب از كتاب پیشین» ،موضوع مهمی در مباحث متنپژوهی
اسالمی به حساب میآید .برخی در مورد تفاسیر چنین گفتهاند( :كتب) تفاسیر از قرن سوم به بعد رواج یافته،
ولی عمدتا تکراری هستند .تفاسیر از یکدیگر اخذ كردهاند ،مانند اینکه «مجمع البیان» از «تبیان» گرفته ،در
حالی كه یکی از امتیازات بارز «المیزان» این است كه تکراری نیست( ...البته )،نباید تصور كنیم كه چون
تفاسیر گذشته تکراری است ،در نتیجه ،كاری انجام ندادهاند .این مفسران ،افراد مسلطی بودهاند و دیدگاه
گذشتگان را نقل و در برخی موارد چیزی بر آن افزوده و یا تصحیح كردهاند .لذا عیب و خالف رسم نبود و
كسی هم توقع نداشته كه مؤلف همه مطالب را از خود بگوید (استادی ،1398 ،دارالقرآن عالمه طباطبایی).
وجود تفاسیر متعدد در طول تاریخ كه بسیاری از آنها تضمین تفاسیر پیش از خودند ،حکایت از
پیوستگی این ساختار دارد .بهعنوان نمونه ،در مورد تفسیر ابنابیحاتم رازی (م 327 .ق) گفتنی است كه
مفسران متأخر از او چون بغوی (م 516 .ق) و ابن كثیر (م 774 .ق) و دیگران ،از وی فراوان بهره بردهاند و
حتی سیوطی (م 911 .ق) میگو ید :تفسیر او را در «الدر المنثور» تلخیص كردهام (معرفت ،1379 ،ج،2
ص« .)130تفسیر سدی» نیز با بیرون كشیدن از متون تفاسیر ناقل از وی چون الدرالمنثور ،ابنكثیر ،قرطبی
و شوكانی ،صورت گرفتهاست (معرفت ،1379 ،ج ،2ص .)143تفسیر بغوی (م 510 .ق) ،تلخیصی از
تفسیر «الکشف و البیان» ثعلبی (م 427 .ق) است و تفسیر خازن (م ) 725 .مشهور به «لباب التأو یل»،
تلخیصی از تفسیر بغوی «معالم التنز یل» است( .معرفت ،1379 ،ج ،2ص ،)194در حالی كه بغوی هم
تفسیر خود را بر اساس تفسیر ثعلبی« ،الکشف و البیان» نوشته است .تفسیر ابنكثیر نیز خالصهای از تفسیر
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طبری است و هر كس به آن دسترسی ندارد ،تفسیر ابنكثیر او را بینیاز میسازد (معرفت ،1379 ،ج،2
ص )194یا اینکه تفسیر ثعالبی (م 876 .ق) موسوم به «الجواهر الحسان» ،خالصه تفسیر «المحرر الوجیز»
از ابنعطیه اندلسی (م 481 .ق) است و از این جهت كه خالصهای از عمدهترین تفاسیر سلف است ،مفید
و در حد خود ارزشمند است( .معرفت ،1379 ،ج ،2ص .)202امام فخررازی« ،تفسیر كبیر» خود را بر
اساس تفسیر ابوالفتوح رازی (م 552 .ق) بنا نهاده است (معرفت ،1379 ،ج ،2ص .)264تفسیر بیضاوی
(م 658 .ق) بر اساس «كشاف» زمخشری (م 538 .ق) نوشته شده و از آن اقتباسات فراوانی كرده است و
مختصر و خالصه آن است (معرفت ،1379 ،ج ،2ص .)296تفسیر «غرائب القرآن» نیشابوری ،چنانچه
خود او در مقدمه و خاتمه تفسیرش یادآور شده ،اقتباسی از تفسیر فخر رازی و «الکشاف» است .تفسیر
نسفی (م 701 .ق) اختصاری از تفسیر بیضاوی و كشاف است .بیضاوی (م 685 .ق) نیز خود از تفسیر
«الکشاف» زمخشری و «تفسیر كبیر» فخر رازی و تفسیر راغب اصفهانی (م 502 .ق) اقتباس كرده است.
تنها بر تفسیر بیضاوی ،بیش از سی حاشیه نوشته شده است و بسیاری از متأخران مبنای تفاسیر خود را بر
تفسیر بیضاوی نهادهاند ،از جمله «تفسیر صافی» و «كنز الدقائق» مشهدی (معرفت ،1379 ،ج،2
ص.)222
از تفاسیر شیعه« ،تفسیر عیاشی» ،تنها تا پایان سوره كهف موجود است ،اما بخش مفقودشده را میتوان
از منقوالت حاكم حسکانی نیشابوری كه در كتاب «شواهد التنز یل» ،به وفور از تفسیر عیاشی نقل میكند،
به دست آورد .عالمه طبرسی نیز با یک واسطه از حسکانی روایات زیادی را آورده است (معرفت،1379 ،
ج ،2ص .)177طبرسی (م 548 .ق) در «مجمع البیان» ،خود میگو ید :مبنای تفسیرم را بر «تبیان» شیخ
الطائفه ابو جعفر طوسی نهادهام« .جوامع الجامع» وی نیز اقتباسی از «الکشاف» زمخشری است .تفسیر
«منهج الصادقین» مالفتح الله كاشانی (م 988 .ق) به زبان فارسی است كه بیشتر نظریات تفسیری بیضاوی
و زوارهای و مباحث ادبی «الکشاف» زمخشری را آورده و از تفسیر «مجمع البیان» در باب قصص و تواریخ
بهره جسته و از «تبیان» شیخ طوسی و تفسیر ابوالفتوح رازی و گازر نیز مطالبی برگز یده است (معرفت،
 ،1379ج ،2ص« .)206تفسیر صافی» از فیض كاشانی (م 1091 .ق) نیز در بیان عبارات خود به تفسیر
بیضاوی عنایت و یژه داشته و اغلب عبارات خود را از آن برگز یده و سپس ،روایات اهل بیت (ع) را نقل كرده
است (معرفت ،1379 ،ج ،2ص .)207تفسیر «االصفی» نیز تلخیصی از تفسیر «صافی» و تفسیر
«المصفی» نیز تلخیصی از تفسیر «االصفی» به قلم خود مؤلف است .تفسیر «كنز الدقائق» از مشهدی (م.
 1125ق) در حقیقت ،چکیده مهمترین تفاسیر شیعه امامیه است (معرفت ،1379 ،ج ،2ص .)216تفسیر
«صفوة التفاسیر» از شبر (م 1242 .ق) همانگونه كه از نامش پیداست ،گز یدهای از تفاسیر پیشین است كه
به «تفسیر كبیر» مشهور است و «تفسیر وسیط» و «وجیز» نیز ،گز یدهنگاری از همان تفسیر توسط خود
مؤلف است.
از نگاه برخی ،میتوان بین اقتباسهای فاقد هرگونه ابتکار و سایر اقتباسها تفاوت قائل شد (معرفت،
 ،1379ج ،2ص .)444در نوع اول ،حالت تقلیدگونه به گونهای بر آنها حاكم است كه نمیتوان جز استنساخ
نوشتههای پیشینیان ،نامی دیگر بر آنها نهاد ،مانند تفسیر حجیم آلوسی كه اقتباسی از تفسیر فخر رازی ،بلکه
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نسخه دومی از آن است .همچنین ،تفسیر «البصائر» (در  60مجلد و بیش از پنجاه هزار صفحه) ،تنها انباشته
ای از نقل آراء و گفتههای مفسران گذشته است؛ اما در نوع دوم ،این اقتباس با ذوق لطیف و اضافه كردن
نکات ظریف انجام گرفته كه حاكی از حسن انتخاب مؤلفان آنهاست و آن را از حد اقتباس فراتر برده است.
تفسیر «مجمع البیان» و تفسیر «ابن كثیر» (م 774 .ق) ،نمونهای از این نوع است .به طور كلی ،از نگاه این
دسته از صاحبنظران ،متقدمان جایی برای تفسیر متأخران باقی نگذاشتند و عمال موجب ركود شدند .نتیجه
این ركود هم شرحنو یسی ،اقتباس و تلخیص است .در دوره ركود ،فضای نوشتههای تفسیری را خالصهها،
خالصه خالصهها و یا شرح و حاشیهها تشکیل میدهد (معرفت ،1379 ،ج ،2ص)444؛ اما در یک جمع-
بندی باید گفت ،نگاه حاكم بر روایات تفسیری باید نگاه به روایت در ساختاری پیوسته باشد .در غیر این
صورت ،تحلیل میراث در ساختاری غیر پیوسته ،ابهامات زیادی را متوجه این میراث خواهد كرد .نتیجه اصرار
بر این رو یکرد ناصحیح ،به شمارش آوردن و تحلیل كمی این میراث در قالب تفاسیری چون تفاسیر متقدم
شیعه ،مانند «تفسیر قمی» یا «تفسیر ابو الجارود» یا «تفسیر فرات» یا «تفسیر منسوب به امام عسکری (ع)»
است كه البته ،غالب این تفاسیر نیز از نقد و تشکیک در امان نماندهاند .این درحالی است كه میراث روایی
تفسیری ،لزوما در ساختاری پیوسته قابل تحلیل است.
ماهیت رسانهای تفسیر اقتضا میكند تا هر عالم مسلمان ،با استفاده از فضای تفسیر ،دیدگاه و مبانی خود
را در قالب تفسیر مطرح كند و آیه را وسیلهای برای ارائه نظر خود قرار دهد .به عنوان نمونه ،آیات مربوط به
امامت و والیت ،یکی از مواضع بیان دیدگاههای كالمی مفسران بوده است .مثال فخر رازی ذیل تفسیر آیه
َ َ
َ ََ ُ
مودت ،حدیث معروفَ « :م ْن َمات علی ح ِّب ِآل ُم َح َّمد َمات ش ِهیدا» را نقل میكند و بعد از نقل این روایت
مینویسد :آل محمد كسانی هستند كه امر آنها به ایشان بر میگردد .پس ،كسانی كه امرشان به پیامبر (ص)
شدیدتر و كاملتر باشد ،همانها مصداق «آل» هستند و شکی نیست كه تعلق بین فاطمه و علی و حسن و
حسین و بین پیامبر ،شدیدترین تعلقات است و این مسأله با نقل متواتر معلوم شده است .پس ،الزم است كه
اینها مصداق «آل» باشند (فخر رازی ،بیتا ،ج ،27ص.)165
ماهیت رسانهای تفسیر به گونهای است كه مفسر از تریبون تفسیر ،از هر آیهای با كمترین مناسبت اقدام
ْ
ْ ُ
به بیان موضع كالمی خود میكند .مثال ابوالفتوح رازی ذیل آیه ﴿و ِإذ قال ُموسی ِلق ْو ِم ِه ِإن الله یأ ُم ُرک ْم أن
ْ
ْ
تذب ُحوا بقرة﴾ (بقره )67 /2 :دیدگاه معتزله را در خصوص بحث اصولی «تأخیر بیان از وقت حاجت» مطرح
ْ ُْ ْ
ْ ُ ْ
اس ُجدوا آلدم﴾ (بقره)34 /2 :
میكند (ابوالفتوح ،1371 ،ج ،1ص )220و یا ذیل آیه ﴿و ِإذ قلنا ِللملئک ِة
به بحث موجبات كفر و ایمان و دیدگاه مذهب اعتزال در این باره پرداخته (ابوالفتوح ،1371 ،ج ،1ص)138
و حتی به مناسبت همین آیه به مباحث فقهی سجده و بیان موضع شیعه در این خصوص میپردازد (همان،
ص.)135
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نتیجهگیری
نگاه به تفسیر قرآن در رویکردی تمدنی نیازمند اصالح و ارتقاست« .تمایزبخشی به كاربردهای ثانوی
از تفسیر مصطلح»« ،پرهیز از تلقیهای انتزاعی از ماهیت تفسیر» و «تمایزبخشی میان تفسیر و فقه» از
نتایج این اصالح رویکرد است .در این رویکرد جدید ،لزومی ندارد همه روایات ناظر به آیات ،ذیل عنوان
روایات تفسیری دیده شوند .این رویکرد جدید ،طبقه بندیهای بیمبنایی چون تفسیر نقلی دوره متقدم و
عقلی دوره متأخر را بر نمیتابد .همچنین ،الزم است دستگاه فقهی به عنوان دستگاهی متمایز از دستگاه
معرفتی و تفسیری دیده شود .محوریت متن قرآن متلو (قرائت شده) و همزادی تفسیر با متن قرآن از مهمترین
محورهای شکلدهی متن قرآن به عنوان محور ساختار پیوسته تمدنساز اسالم است كه عمال ،به مثابه یک
رسانه قوی عمل میكرده است .ماهیت رسانهای «تفسیر» اقتضا میكند تا تفسیر خاستگاه عرضه عالمان
مسلمان و فضایی برای بیان دیدگاههای عقیدتی و كالمی و موضعگیریهای مذهبی آنان باشد .در واقع،
تفسیر بسان فضایی با كاركرد رسانهای بوده كه هر عالمی در بستر این فضا ،به تبیین دیدگاههای تخصصی
خود میپرداخته است و چه بسا ،تنها آیات خاصی بزنگاه بروز این انعکاس علمی اعم از كالمی ،اخالقی،
سیاسی ،فقهی ،فرقهای و  ...باشد.
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