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  اهلل میالنیمعرفت و آیت اهللتطبیقی دیدگاه آیت لیحلت

ریدر تفس آنان حجیت قول صحابه و در باب
 محسن حسنوندی1
 مهدی اکبرنژاد2

 چکیده
اکرم  پیامبر صحابه روایات تفسیری   ،. از جمله این روایاتاستروایات تفسیری ، تفسیردر  مورد استفاده منابعیکی از 

در تفسیر  ،، حجیت و یا عدم آناست ءو اختالف نظر علمامحل بحث  ،که در خصوص قول صحابهآنچه  .است )ص(
هادی معرفت محمد اتیحضرات آ ،اندن خصوص نظرات متفاوتی ارائه دادهکه در ای عهیش از جمله علمای معاصر .باشدمی

این ل یو دل دگاه دی ،تحلیلی ـ شیوه توصیفیاز  یر یگبهره این پژوهش بر آن است تا با د.نباشمیالنی میینیحس علیو سید
فتراق و و وجوه ا داده تطبیقم، یکر قرآن ات یآدر فهم و تفسیر  صحابه قولحجیت و  اعتباردو اندیشمند گرانقدر را در باب 

با  یالنیمالله تیآف نظر اختال دهد کهنشان میاین دو دیدگاه را تبیین و تحلیل نماید. بررسی دیدگاه این دو اندیشمند  اتفاق
دگاه یه دب دگاه معرفت،یق دیل دقیو با تحل صحابه بودهف و مصادیق یدلیل اختالف برداشت در تعار به الله معرفت آیت

ن یل در بیل شدن به تفصئضمن قا ،معرفتالله تیآ دگاهیبر طبق د ن معنا کهیبه ا .میسر یم زمینهن یدر ا از آن دو یکسانی
به  ،زین یموارد و در ت قول صحابهیبه حج یتوان در مواردیم ،گرید یشان از سوینقل شده از اك سو و سخنان یصحابه از 
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 و طرح مسأله مقدمه -1
ه ديدست ما رسبه  )ص(اکرمر امبيق صحابه پی، از طریريو تفس یات فقهیث و روایاز احاد یادیحجم ز

 یكی به عنوان شان،یدر کنار اخبار و نظرات مجتهدانه ا صحابه یريات تفسیباعث شده تا روان مسأله يهم است.
وثاقت و ه ل اعتقاد بيبه دل ،ن اهل سنتيدر ب هیرون یا رد.ير مورد استفاده و استناد مفسران قرار گياز منابع تفس

ه ینظره بر يبا تك اهل سنتمفسران  ی ازبعض .برخوردار است یاژهیو گاهیت و جاياهمصحابه از  عمومعدالت 
اعتبار  ت ويحج ،میات قرآن کریآر يشان در تفسیات و اقوال ایروا یبرا و جرح آنان را وارد ندانسته عدالت صحابه،

، 1415/ قرطبی، 110ص ،1، ج1409اثير،  ابن) رندیپذیم یچگونه فحصياتشان را بدون هیروااخبار و  و دهشل ئقا
با اهل سنت در شرط بودن  یضمن همراهعه ياما مفسران ش .(124ص ،4، ج1973م، يقابن /276، ص8ج

نظرات  ز،نيو  یريات تفسیدر خصوص اقوال و روا ،صحابه، بالطبعقاطبه عدالت دیدگاه  ل رد  يبه دل، یعدالت راو
 یررسفحص و ب رش آن را منوط به صحت و وثاقت بعد ازیو پذ صورت داده یماتيشان، تقسیبرخاسته از اجتهاد ا

ا در ز بين یگاهو  دهکر یمعرف یافراد عاد گریات دیبا روا طراز ات صحابه را همیروا ین اساس، گاهیدانند. بر ایم
 ل هستند.ئقا اعتبار ،از صحابه یاات عدهیروا ی، برایطیگرفتن حدود و شرانظر

، اندپرداخته یصحابه به بحث و بررس یريات تفسیکه در خصوص اقوال و روا عهيمعاصر ش لمایاز جمله ع
که  هستند ش(1327 تولد:) یالنيم ینيحس یدعليالله ستیو آ ش(1385-1309) معرفت یالله محمدهادتیآ

 یهادگاهیرامون ديبحث پ .شودیپرداخته ممبحث ن یاارتباط با شان در یا یهادگاهید ین پژوهش به بررسیدر ا
 الله معرفت در بابتیآ دیدگاهدر برابر  یالنيالله متیت است که آياز آن جهت حائز اهم ها،ق آنيشان و تطبیا

خن سالله معرفت، تیآدگاه یبر اساس د» .آن پرداخته است نموده و به رد و نقد یريگموضع ،حابهت قول صيحج
از منابع  یكیشان سخن صحابه را یاو. ا یريت تفسیو چه روا یريچه فهم تفس ،ر معتبر استيدر تفس یصحاب

 :ل استئقا یخاصارزش و اعتبار  ،آن یو برا (53ص ،1393زاده و معارف،ميحك) «دانندیم ريل در تفسياص
و راههای رسيدن  (ص)چه، صحابه درهای دانش پيامبر ،صحابی، ارزش علمی و عملی باالی خود را داردتفسير »

 .(139ص ،1، ج1390)معرفت، «د، آموزش داد و فهم عميق بخشيد...کر آنان را تربيت (صپيامبر) به آن هستند.
-نزدیكی صحابی، به سببارزش تفسير : »است تفسير صحابه را چنين بيان کرده ایشان در ادامه، دليل ارزشمندی

به سبب نزدیک بودن دوران  ،نيز .و توجه فراوان حضرت به امر تعليم و تربيت اوست (ص) خدا اش به رسول
 .(143ص ،)همان «باشدهای نزول قرآن و آشناتر بودنش به اهداف و مقاصد آیات میصحابی به جایگاه

تفسيری  ایتروچه فهم تفسيری و چه  ،بنابراین، بر اساس دیدگاه صحيح، سخن صحابی در تفسير معتبر است»
 «کرد زليک باید از روایات ضعيف و ساختگی پرهي ،باشدمیر تفسير د همچنين، سخن او یكی از منابع اصيل .او
 .(150، صهمان)

الله تیآ یهادگاهی، به نقد د«عدالت صحابه» با عنوان از کتاب خود ییهادر بخش یالنيالله متیآ در مقابل،
در خصوص منزلت  ایشانت قول صحابه پرداخته است. از جمله، ضمن نقل قول يمعرفت در باب اعتبار و حج

امبران و ين سخن که پیا یکل یکبرا»آورد: ی، مکرده است یمعرف (صامبر)يافتگان پیت يتربشان را یکه ا صحابه
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ست يد نیترد یوده و جاح بيرا بر عهده دارند، صح یات الهیم آيه و تعليفه تزکيوظ (ص) کرما امبريان آنان، پيدر م
اط و نكه چه ارتبیاما ا ،ح استين صحيقیز به ينكرده، ن ین راستا کوتاهیادر  (ص) اکرم امبريکه پن صغرا یو ا

اسخگو پ الله معرفت[تی]آ ید مدعیصحابه است، با یبا اعتبار قول تمام )ص(امبريفه پيان انجام وظيم یامالزمه
ر گیو د یريتفس، یخیبا رجوع به کتب تار»اند: خود آوردهشان در ادامه نظریا .(339، ص1393،یالنيم) «باشد

 و المفسرون رويسنده کتاب التفسینو یتواند ادعایافت که میدست  یقیتوان به حقایکتب اهل سنت، م
، )همان «را به چالش بكشد آنان[ یريت قول صحابه و اعتبار نظرات تفسي]مبنی بر حج الجامع یراالثريالتفس

مشاهده  ـ نهين زمیدر ا یالنيالله متیآ یهادگاهیاز د یابه عنوان نمونه ـ ن اختصاریهمانطور که از ا .(340ص
تبار در اع و کرده یريگت قول صحابه، موضعيحجارزش و  راجع بهالله معرفت تیشان در برابر نظر آیشود، ایم

، روین. ازاپردازدیدگاه خود میبه اثبات د ،یخیو تار یخدشه وارد نموده و بر اساس شواهد قرآنصحابه  قاطبهقول 
قول  تيحجصحابه و الله معرفت در باب تیق آيدگاه دقید که شودپاسخ داده میها پرسشاین  به در این پژوهش

نموده  اتخاذ یاهیچه رو آنانت قول يحجن صحابه و ييف و تعیتعرنسبت به  یالنيالله متیآ ؟ستيصحابه چ
  ؟ستيبحث چ شمند در موضوع موردیدگاه هر دو اندیوجوه اتفاق و افتراق د ؟است

 یشناساصطالح -2
که پایه اصلی بحث را تشكيل داده و شناخت دقيق  هایی اشاره داردشناسی در این مقاله به واژهعبارت اصطالح

 از معنا و مفهوم و همچنين رابطه آنها، در تبيين و تحليل علمی مسأله پژوهش، نقش کليدی دارد.

 صحابه -2-1
اختالف علت این  ،وارد شده استمختلفی در خصوص صحابه، تعاریف  شيعهاز سوی علمای اهل سنت و 

شه از ری در لغت صحابه. استمعيار و مالک واحد در تعریف صحابی و تعيين دایره مصادیق آن  فقدان، تنوعو 
 ،3، ج1409 )فراهيدی، رودکار میه و در معنی اصحاب ب ، صحب و صحبانجمع صاحب و «ب /ح /ص»

مالزمت  ،معانی یاوری برخي از اهل لغت .(467، ص2، ج1414 عباد،بنا/ 280ص ،1407 درید،ابن/ 124ص
 (.467، ص2، ج1414)ابن عباد،  برای آن در نظر گرفته استرا و پيروی 

ت ر  ث  ک   نم  إّل ل   رف  الع  یف   قال  ی  و ل : »که مدت مصاحبتش زیاد باشد شودگفته میدر عرف به کسی  صحابی
اگر چه  ـ (صپيامبر) دیدندو شرط در تعاریف اهل سنت،  .(475، ص1ج ،1412 اصفهانی، )راغب «هت  م  الز  م  

 ،ن دیدگاهای. طبق باشدمی مشترکوجه غالب و نكته ـ  اعم از مقطعی یا طوالنیـ  با ایشان و مالزمتـ  بسيار کوتاه
 )عليانسب، «دنيا برود، صحابی است( را با حال اسالم مالقات کرده و مسلمان از ص) هر کس پيامبر اسالم»

 (.23، ص1385
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 حجرابن) .ورده و مسلمان از دنيا رفته باشدآبه او ایمان  ،را مالقات کرده (صصحابی کسی است که پيامبر) ـ
هر کسی که رسول خدا)ص( را دیده و مسلمان شده » ابن جوزی نيز گفته است: .(8ص ،1، ج1415 عسقالنی،

  .(71، ص1418ابن جوزی، ) «محسوب می شود اصحاب پيامبر)ص(ما از از نظر  ،باشد
 ،اشد( شده بص)هر کسی که موفق به دیدار پيامبر دیدن کفایت نموده و رفص   ،در تعریف مشهور اهل سنتـ 

  .(99، ص2ج ،1375 ،یحیطر) باشد تواند داخل در عنوان صحابهمی
 انمی، ا(صامبر)يبا پمالزمت  و معاشرتبر  آید،از لغت آن بر می که همانگونه ،اما در تعاریف علمای شيعه 

البته در معاشرت و مالزمت، تداوم » که (64ص ،1421ثانی، )شهيد د شده استياز آن حضرت تأک یرويو و پبه ا
بر کسی که با چيزی مصاحبت کوتاهی داشته باشد، اطالق »زیرا  ،(28، ص1393ميالنی، ) «نيز شرط است

، 1385)عليانسب،  «بلكه باید مدت نسبتًا طوالنی با آن همراه باشد تا این لفظ بر وی صدق کند ،گرددنمی
حضرت، صحابه وی به  طول مالزمت شرط کافی نبوده و چه بسا افرادی ضمن همنشينی با آن البته، .(23ص

لكه اگر ب ..ترس نيست. خدانشينی، علت تامه تغيير همنشين به یک انسان عادل صالح صرف هم» شمار نيایند:
 «ساز آن باشدد زمينهتوانگيری داشته باشد، این همنشينی و مصاحبت میکسی شایستگی هدایت و تصميم بهره

صحابه کسی است که پيامبر : »در این خصوص آورده است «ةالهدای مقباس»مؤلف  (.195، ص1387سبحانی، )
ایمان اول و اسالم  ـ هر چند در این ميان ،در حال ایمان مالقات کرده و با اسالم از دنيا رفته است را (ص) خدا
 (.200، ص1ج ،1369)غفاری،  «ممكن است ارتدادی برای وی رخ داده باشدـ  آخر

 قول صحابه -2-2
مد نظر  جهت دواز نوع بوده و  دو ـ رسيده است یعنی سخنانی که از ایشان ـ قول صحابهدر علم حدیث، 

 باشد:یم
 ؛که به ظاهر از خود صحابيان است و گزارش سخن معصوم نيست یقول الف(

  ات.یر آيدر تفس( ص)امبرياست از گفتار پ یتیشان روایقول ا یعنی ،(ص)امبريت از پیروا ب(
با فرض تحقق شرایط راوی و  ،( نقل شده استص) اکرم از آنجا که بر اساس نص صادر از پيامبر ،مورد دوم
 نبوده یو ارزش آن اختالف تيحجدر ( نقل شده باشند، صامبر)يکه به طرق معتبر از پ یاتیروا یعنی سلسله سند،

ل منصوص نبودن اما مورد اول به دلي ،(54، ص1387)ر.ک. ناصح،  آیدو از منابع طراز اول تفسيری به شمار می
و  و هم بين علمای هر یک از آن دو مذهب استمحل اختالف بين شيعه و سنی اجتهادی بودن آن، هم بلكه و 

یعنی نفس  ،نظر است، همان مورد اول دآنچه که به عنوان حجيت و یا عدم حجيت قول صحابه در این نوشتار م
  باشد.میاز اجتهاد  یحاکقول و بيان صحابه در تفسير آیات است که 
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 یتحج -2-3
 ،2ج ،1375 ،یحیطر /168ص ،2ج ،1360،ی)مصطفو است ل و برهانيدل یلغت به معنا درحجت 

ت داشتن يدر اصطالح، حج. (228ص ،2، ج1414نظور، مابن/ 219ص ،1ج ،1412 ،یراغب اصفهان /286ص
 ،عمل بر طبق آن وبوده  آن است که دليل و برهان بر احكام و معارف دین ییک مسأله در مسائل دینی به معنا

ات یهم آمعناست که در فاین ت دارد، به يات حجیر آيدر تفس یاشود مسألهیگفته م یوقت .است متصف به صحت
جيت ح رو،. ازاینن احتجاج شوده آو ب يردگ قرار یل احكام شرعيدلمستند و تواند یاعتبار داشته و م ،میقرآن کر

ر های ارزشمند علم تفسيبه معنای ارزش و اعتبار فهم و درایت آنها است که یكی از ميراث»قول صحابه در اینجا 
ای ارزنده دارای تجارب ،(ص) اکرم زیرا به دليل نزدیكی این گروه از مفسران به عهد نزول یا استفاده از پيامبر ،است

  (.14، ص1387 )معرفت، «ل بوده انددر فهم مراد جدی خداوند متعا

یف صحابهدر دیدگاه دو  یابیو ارز ق یتطبتبیین،  -3   تعر
از صحابه  یحداقل یفی، به ارائه تعریاطالق عنوان صحاب یبا در نظر گرفتن شروط متعدد برا معرفتالله آیت
، به یجمع صحابصحابه، » :گویندایشان می باشد.می آنق یره مصادیمحدود شدن دا ،آن جهيکه نت است پرداخته

 شبانه ،فرا گرفته بودند شمع وجود آن حضرت را ،وار فتگان فخر رسالت است که پروانهياز ش یختگانيفره یمعنا
ان و يرو، همه اطرافنیازا در یاری وی همواره کوشا بودند... ،بردندیم یکات آن جناب بهره وافض بريروز از ف

خدمات ساده در کنار حضرت بودند، صحابه شمرده  یکه برا یکسان ینه، حتیروان آن حضرت در مكه و مديپ
ب ن کسیدند و در ايکوشین راه با تمام توان میت از حضرت بودند و در ایکه در راه کسب معنو مگر آن ،شدندینم

 (،ص) امبر اکرميچهارگانه از معاصران پ یبندميتقس کیشان در یا (.26، صهمان) «تداوم داشتند یختگيفره
افراد مالزم حضور در هر مجلس و محفل که هدفشان کسب » است: ن عنوان قرار دادهیدسته چهارم را تحت ا

ا گوش دادن به سخنان آن حضرت یق پرسش یو باال بردن سطح معلومات از طر یو اخالق یض و کماالت معنويف
مصادیق آن  یبعضبه همراه را  یگریف و اوصاف دیتعار ،یشان در خصوص صحابیا .(28، ص)همان «بود

 :کرده استمطرح 
 ؛(47، صهمان) «بود )ص(امبريپ یانگر خلق و خویآنان که رفتار و گفتارشان نما» ـ
و  (، خلقص) که بر اثر مداومت در خدمت حضرت رسول هستند ی، کسان(ع)تيصحابه از منظر اهل ب» ـ

آن حضرت،  یوضات وجوديخرمن برکات و ف گر باشد و ازپندارشان جلوه یآن سرور، در گفتار و حت یخو
 یًا مدترا که صرف یکسان یول ،سرشار، در سراسر وجودشان آشكار باشد یريگن بهرهیوافر برده باشند و ا یهابهره
ان از توینبرده باشند، نم ییله آن حضرت، بويده و صفات جميرامون حضرت گذرانده و هرگز از خصال حميرا پ

-58 ، صص)همان .«..در رکاب حضرت بوده باشند و )همراه( چه در ظاهر، مصاحبگر ،زمره صحابه شمرد
  ؛(59
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ف يصف و تویاست که تعر یاز صحابهي(، نع) تيروان مكتب اهل بيمقصود از صحابه در کالم بزرگان و پ» ـ
شامل حال ، (ع) های اهل بيتو این تعاریف و توصيف (49، ص)همان «شودی( شامل آنها مع) تيائمه اهل ب

  ؛(55-48، صص)ر.ک. همان و مانع بسياری دیگر خواهد شد (صی خاص از صحابه و یاران پيامبر)اعده
آن  یکه از برکات وجود هستند یح، افراديون حضرت مسی، مانند حوار)ص(اسالم امبرياصحاب پ» ـ

 ؛(18-17، صصهمان) «ض وافر کرده باشنديار برده و کسب فيحضرت، بهره بس
تبت را مر یوار، گرداگرد شمع وجود حضرت ختماست که پروانه یسته کسانیتنها شا یم صحابيعنوان فخ» ـ

 یظهربردند و چون میها مآن حضرت بهره یاز برکات وجود ،وستهيفرا گرفته بودند و بر اثر مالزمت و مصاحبت پ
  ؛(20-19 ، صصهمان) «...ده بودندیگرد کمه آن وجود مباریگر صفات و اخالق کر، جلوهکتابنا

اس، ، عبدالله بن عبیهان انصاريالتثم بنيابواله»ن آورده است: ين را چنيراست یاز صحاب یاشان نمونهیا ـ
   (.72-71، صصهمان) «ف، ابورافعيف، عثمان بن حنيمالك اشتر، سهل بن حن

و  (ص) اکرم امبريروان پين پيب یستیبا الله معرفتتیگاه آناز  د،یآیمف بر یران تعیا همه همچنانكه از 
وده و ص مطلق برقرار بنسبت عموم و خصو ،ن دو مفهومین اين معنا که ببه ای .ل شدئز قایآن حضرت تما یصحاب

  .اندآمدهیبه شمار مروان حضرت يم پيعظ لياز خ یاجمع برجستهخاص و  یاعده ،صحابه
قد معت ف صحابهیدر باب تعر ن خصوص،یسنت در ا در بحث عدالت صحابه و رد نظر اهل یالنيالله متیآ

، 1393، یالنيم) «ن واژه لحاظ شده است.یا یبه اتفاق واژه پژوهان، مالزمت و معاشرت در معنا» است که
که  دبوده باش (ص) اکرم امبريبا پ است که در معاشرت و مالزمت   یکس یشان صحابیاز نظر ا ،بنابراین .(30ص

، یلیبر اساس شواهد و دال شانیا (.28، ص)همان شرط دانسته استز ينن معاشرت و مالزمت، تداوم را یالبته در ا
 ،ينهمچن .دکراز آنان اعتماد  یاريتوان به بسین نمیوثاقت قاطبه صحابه را رد نموده و معتقد است که در اخذ د

منظور ما از اینكه  »در مورد صحابه که گفته است:  ـ یاهل سنت مالك یاز علما ـ یف مازریان تعريبعد از ب
صحابه عادل هستند این نيست که هر کسی یک روز آن حضرت را مالقات کرده یا در جایی او را زیارت کرده 

 از و کرده  و آن حضرت را یاری بلكه منظور کسانی هستند که همراه رسول خدا)ص( بوده ،صحابه محسوب شود
(، 163، ص1، ج1415 حجرعسقالنی،)ابن «اینان رستگارانند اند،پيروی کرده نازل شده اوبر که  ی )قرآن(نور
لمًا ، مسیصحاب یواژگان یبا توجه به معنا»دانسته است:  تردر مورد صحابه را درست (مازری) شانیف ایتعر

ز صحابه ين یالنيالله متین اساس، آيبر هم .(35، ص1393، یالني)م «تر استکیبه صواب نزد یسخن مازر
ز ين یق(، مؤمنان صادص) ان رسول خدايان اطرافير مد»ده است: ير کشین به تصوي( را چنص) اکرم امبرين پيراست
ده و با اب شي( شرفص) اءياالنب ن خدا، به خدمت خاتمیم و دستورات ديو اخذ تعال یريادگیت ياند که با نبوده

 شد تا آنچه را از رسول خدایمان و صداقتشان موجب میاند و اکردهین را از آن حضرت اخذ میق دیدقت حقا
ن گروه یتنها ا ک،شیب .گران منتقل کنندی، به دیچ دخل و تصرفيه یاده و نقصان و بیاند، بدون زآموخته (ص)

نان، آ توان با اعتماد کامل بهی( را دارند و مص) اکرم امبرير پیانتقال قول، فعل و تقر یت واسطه بودن برايصالح
  .(43، ص)همان «افت کردیان شده، دري( بص) ن را که توسط رسول خدایح قرآن و احكام و معارف دير صحيتفس
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 یاریم و یتكر (،ص) اکرم امبرياز صحابه، بر مالزمت با پ یف مازریشود، در تعریهمچنانكه مشاهده م
کیو قرآن کر یاز نور نبو یرويو پ شانیا ت از الله معرفتیف آیکه تعرتوان گفت یم ،روازاین .د شده استيم تأ

 نيز قرار یالنيالله متید و استناد آیيداده و مورد تأ رائها یاست که مازر یفیهمان تعر یادیار زي، تا حد بسصحابه
ف یعارن تفاوت که در تیبا ا ؛معرفت مندرج است اللهتیآف یدر تعر یف مازریبه عبارت بهتر، تعر .گرفته است

 یین، از آنجایادر نظر گرفته شده است. بنابر یابتحقق عنوان صح یبرا یشتريمعرفت، شروط و حدود ب اللهتیآ
ه ارائ یارانهيگق و اعتبار قول آنان، نظر سختین مصاديي، تعجهيف صحابه و در نتینسبت به تعر یالنيالله متیکه آ
 خواهد شد:  حالتن دو یاز ا یكیمنتج به  ،شانیا یاز سو ینظر مازر ینسب رشی، پذاست داده

دود و ن حييدر تع ،یالنيالله متیشان همچون آیازیرا  ،الله معرفتتیاست بر نظرات آ یضمن یدیيالف( تأ
 ؛است ارائه داده یارانهيگنگاه سخت یغور عنوان صحابث

ود دگاه خیمعرفت، در مورد د اللهتیآنسبت به دیدگاه  یالنيالله متیآاز سوی مطرح شده سؤال و ابهام  ب(
 یکسب علم، چه مقدار سخت یبرا )ص(امبري، صحابه پیبه راست: »گویندآنجا که می ،استز قابل طرح يشان نیا

 نكه چه تعداد ویاند و ات انداختهبه مشق   )ص(امبريپ یوضات علمير استفاده از فيده و خود را در راه مسيکش
نند ها را تحمل کین سختین، ایتعلم علوم قرآن و معارف د یاند براحاضر شده )ص(امبرياز صحابه پ کین يکدام

 «آنان باشد؟ یريت قول آنان و اعتبار نظرات تفسياند، تا رهاورد آن، حجافتهیدست  )ص(امبريم به علم پیيتا بگو
 (. 340، ص1393، یالنيم)

پيش آمده، آن است که ایشان معتقد به اعتبار الله معرفت که در خصوص دیدگاه آیت ابهامی ،رسدبه نظر می
 ،خصوصه و ب یاد شدهحال آنكه بر اساس مطالب  .استم یو حجيت قول تمامی صحابه در تفسير قرآن کر

مان ای خاص از مالزتنها عده و معرفت از صحابه واقعی، ایشان دایره صحابه را بسيار محدود کرده اللهتیآ تعریف
تمامی  ل به حجيت قولئقا ،بر این اساس .است که سخنشان دارای حجيت راستين دانستهرا صحابه  (صپيامبر)

ته برجستگان ایشان را مد نظر داشو کند، بزرگان و آنجا که اعتبار قول صحابه را مطرح می يستآنان در تفسير ن
ران نيز که سایر مفس در نظر گرفته استرا برای حجيت قول همين عده خاص نيز شرایط و ضوابطی  ،است و البته

ر تاز جمله اینكه در خصوص روایات تفسيری، مهم ،آیدجدیدی به شمار نمی نظردر این رابطه،  وبدان معتقد بوده 
ن و در درجه دوم، صحت سند و موثق بودن یث و مطابقت با محكمات دیاز همه و در درجه اول، صحت متن حد

ن نكته را از نظر دور یا دینبا ،البته .(218، ص1، ج1387معرفت،  )ر.ک. دانسته است یرا شرط ارزشمند یراو
 ،نينث و همچیل ضعف سلسله سندها، جعل و وضع حديبه دلرا  یريات تفسیروا یسند یشان بررسیداشت که ا
ن نقش درجه يهم» بنابراین، .(25، ص2، ج1415)معرفت،  داندیر چندان سودمند نميات در تفسيليرواج اسرائ

الله ميالنی که در ن اوصاف، این سخن آیتیبا ا(. 111، ص1397 صراف،)اخوان «رنگ کرده استهم کمدوم را 
ان در ایش یواقعدیدگاه  از ی نادرستبرداشتاند، وجهی نداشته و الله معرفت بيان داشتهخصوص دیدگاه آیت

اعتبار و حجيت قول تمامی ادعای : »گویندآنجا که می ،استحجيت قول آنان  نيز،خصوص صحابه، عدالت و 
های تاریخی نيز مساعد با این ادعا باشد و گزارشصحابه توهمی بيش نيست و از وجاهت علمی برخوردار نمی
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ار ای به اعتبهيچ خدشه ،اننيست. از سوی دیگر، جرح صحابه و بررسی عدالت و وثاقت آنان و حجيت سخن آن
به چه : »است یا آنجا که گفته ؛(355-354، صص1393، یالنيم) «رساند( نرسانده و نمیص) اکرم پيامبر

ایه و پو این همه اصرار بی توجيه علمی و به چه قيمتی باید در مسير اثبات عدالت تمامی صحابه گام برداشت؟
این در حالی است که  .ها استاز اینگونه برداشت ،(335، ص)همان «خالف وجدان علمی برای چيست؟

محسن امين در باب دیدگاه شيعه نسبت به صحابه که گفته است: قول سيدضمن بيان نقل الله معرفت، آیت
 توان مطلق صحابی را عادلحجر، نمیو هرگز طبق تعریف ابن  ندنيست ةعدالال صحابی مانند دیگران مفروض»

ر پذیریم و الزمه تعظيم و توقيشمرد. آری، هر که را عادل یافتيم و او را از جاده حق منحرف نيافتيم، روایت او را می
ه جای ب ـ آنگونه که شایسته و بایسته است ـ او را، به جهت شرافت صحبت و نصرت دین و کوشش در راه خدا

« وریمآاميه را ]صحابی[ به حساب نمیولی امثال مروان، مغيره، وليد بن عقبه، بسر بن ارطاه و برخی از بنی ؛آوریم
پذیرش و اعتبار روایت صحابی را منوط به عدالت او و  .(113، ص1، ج1403 امين، / 58، ص1387)معرفت، 

الله دگاه آیتید ازبر این اساس، برخالف برداشت آیت الله ميالنی  .کندعدم انحراف از جاده حق معرفی می
که بين  دیآیاز این عبارات به دست م .اند و نه قول همگی آنان حجيت داردمعرفت، نه همه صحابه عادل بوده

گی و هماهن ـ است کرده النی به عنوان مستند مطرحمي اللهآنگونه که آیت ـ الله معرفت و شيعه امامیدیدگاه آیت
]شيعه امامی[ اتفاق نظر دارند که صحابه نيز همانند  آنان: »گویندالله ميالنی میدر آنجا که آیت ،اتفاق وجود دارد

 ،(ص) خدا جود دارد و صرف مصاحبت با پيامبردر بين آنها عادل، فاسق، مؤمن و منافق و ،دیگر مردم هستند
 «سازدآورد و کارهای زشت و قبيح را از آنان دور نمیگرچه موجب شرافت است، اما برای آنها عصمت نمی

ن يچن یصحابف یتعردر  معرفتالله تیآدر مقام جواب و رد نظر  یالنيالله متیآ (.25، ص1389)ميالنی، 
تفاده ر اسيده و خود را در راه مسيکش یکسب علم، چه مقدار سخت یبرا )ص(امبري، صحابه پیبه راست» اند:آورده

حاضر  ()صامبرياز صحابه پ کین ين که چه تعداد و کدامیاند و ات انداختهبه مشق   )ص(امبريپ یوضات علمياز ف
ست د )ص(امبريم به علم پیيها را تحمل کنند تا بگوین سختیان، یم علوم قرآن و معارف دتعل   یاند براشده

شان یا (.340، ص1393، یالني)م «آنان باشد؟ یريت قول آنان و اعتبار نظرات تفسيتا رهاورد آن، حج ،اندافتهی
 ،ر صحابهیه مالمت و مذمت سایدانسته و ما (ع)یعل یبرا یضيرا ف استناد کرده و آن 1ه نجواین خصوص به آیدر ا

 ضيجهت کسب علم و ف ین مسأله را به عنوان مثال نقضين عمل نكرده است و همبه آ( ع)یر از عليغ یرا کسیز
لت يسو بر فض کیاست که از  یاتیه نجوا در زمره آیآ» :صحابه دانسته است یو معنو یو کماالت اخالق

ث یبر اساس احاد ر صحابه است...یمشتمل بر مالمت و مذمت سا ،گرید یداللت دارد و از سو (ع) نيرالمؤمنيام
ر صحابه از تن دادن به آن یسا و بود (ع) نيرالمؤمنين دستور خدا عمل کرد، حضرت امیکه به ا ی، تنها کسینبو

                                                                                                             
                                                           

ْم و  ﴿.  1 ک  ْیٌر ل  ک  خ  ًة ذل  ق  د  ْم ص  ْي ن ْجواک  د  ْین  ی  وا ب  م  دِّ ق  ول  ف  س  م  الرَّ ْیت  ذا ناج  وا إ 
ن  ذین  آم  ا الَّ ه  یُّ

 
ه  یا أ نَّ اللَّ إ 

وا ف  د  ج 
ْم ت  ْن ل  إ 

ر  ف  ْطه 
 
أ

حیٌم غ   وٌر ر   (.12/ 58)مجادله:  ﴾ف 



 
 
 

 193 وندی/ محسن حسن  یالنيم اللهتیمعرفت و آ اللهتیآ دگاهید یقيتطب ليتحل

اص خ یافوق، صرفًا عده تعابيران يالله معرفت از بتیآ :اوالً  که رسدیاما به نظر م (.همان، همانجا) «سر باز زدند
از تعریف ایشان از صحابه  ،که این ادعا ( را مد نظر داشته استع) یدر رأس آنها، حضرت علشمار و و انگشت

 ای خاص از صحابه، یعنیمعرفت صرفًا عدهالله تیآالله ميالنی، بر اساس نظر خود آیت :اً يثان ،آیدبه دست می
حابه ایشان در هر دو نوشته خود، بزرگان ص»دانسته است و نه همه ایشان را: بزرگان ایشان را شایسته توجه در تفسير 

به همين دليل  .(33، ص)همان« های هدایت دانسته استهای روشن در تاریكی و نشانهرا ستارگان آسمان، چراغ
ابه ، از عنوان بزرگان صحاراده کردهکه قول و فهمشان در تفسير معتبر است، است که هر جا صحابی مورد وثوق را 

ثالثًا:  ،(282و  278صص، 1، ج1379 و 138و  23و 5صص، 1، ج1390معرفت، ) استاستفاده نموده 
-ن پرداخت صدقه را نداشتهکه تمك   ین حكم شامل فقرا و کسانیا» :است گفته یالنيالله متیهمانطور که خود آ

حضرت  عالوه برـ  فقرا از صحابه راهمين طبقه  توان حداقلمی ،(344، ص1393، یالني)م «شده استیاند، نم
  .به شمار آورد ،الله معرفتمد نظر آیت به عنوان صحابه راستين   ـ (ع) یعل

  حجیت قول صحابهدرباره دو دیدگاه  یابیو ارز  تطبیقتبیین،  -4
 هصحابت و اعتبار قول يحج ک، حدود و مالگيردمورد بررسی و تحليل قرار می بخشای که در این مسأله 
 باشد:یمد نظر م جهت دواز  م،یر قرآن کريدر تفس قول صحابههمانطور که گفته شد،  .است
 ،راینبناب .است میقرآن کرر يامبر)ص( در تفسياز پت ی، رواگویندآنچه می یعنی ،(صامبر)يت از پیروا الف( 

 ؛شوندیدر نظر گرفته م یريات تفسیروا یصرفًا به عنوان راو ،حالتن یصحابه در ا
  نيست. )ع(صحابيان است و گزارش سخن معصوماز خود به ظاهر که  یقول ب(

 بزرگان و» مفسر و شروط اعتبار آن آورده است:صحابه  یرياقوال تفس تيان اهميبت الله معرفت در یآ
ونه اند. چگگفتهیسخن نم یو خاستگاه دانش اله یكا بر مصدر وحاند و جز با ات  ن بودهيدانشمندان اصحاب چن

د کرد؟ یرداند، تعت بودهین شريو پاسبانان ام )ص(امبريکه حامالن دانش پ یريگفتار جمع کث یتوان در درستیم
بودن  هیپا ، بلندومد ،د دو شرط مراعات گردد: نخست صحت سندیث صحابه بایت و اعتبار حديدر حج ،البته

جز اعتماد و جواز  یماند و راهینم یباقد یو ترد کش یبرا ییگر جاین دو شرط، دیبا تحقق ا .یمقام آن صحاب
ت آن است که اطالعات سند، يواقع» ،شانیشرط اول ا مورددر  (.278، ص1ج، 1379 )معرفت، «ستياخذ آن ن

ن ييث را اطالعات سند آن تعیارزش حد ،د پردازش شودیاست و باا ت را داریروا یابیه در ارزيحكم مواد اول
ل ، مثیاطالعات سندشود. ین اطالعات انجام میاست که بر ا یمحصول پردازش ،تیبلكه اعتبار روا ،کندینم

عف تر، قوت و ضبه عبارت واضح .ث مصرف کردیحد یسنجدر اعتبار ماً يد مستقیضعف به خاطر ارسال را نبا
ن یبه ا مرحوم معرفت د.یآیبه کار م یند اعتبارسنجیبلكه در فرا ،کندیا نامعتبر نمیث را معتبر یسند لزومًا حد

که  رساندیم جهين نتیبلكه به ا ،کندید نمياو را نا ام ،یريت تفسین است که ضعف اسناد روایا ،نكته متنبه است
رفت و آن  یدر اعتبارسنج یگرید راه دیست و بايا سودمند نید يمف یسند ی، بررسینين چنیات اینسبت به روا
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-یگر مید یاوارد چرخه یاعتبارسنج یبلكه برا ،شودیگذاشته نم ف کناريت ضعیروا ،پس .است یمتن یبررس
هر کس  موردشرط اول نه تنها در مورد صحابه، بلكه در حال،  به هر (.113، ص1397)اخوان صراف،  «شود

 بلند یعنیاما شرط دوم،  ؛االجرا است باشد، الزم (ع) اطهار ( و ائمهص) اکرم امبرياز پ یتیگر که حامل رواید
ا از ر عام یدر معنا از صحابه یريجمع کثار بوده و يمانع اغسو  کی، از شانیق ايو توث یه بودن مقام صحابیپا

ق صحابه یره مصادیف و دایه را از تعری( که معاوع) از امام رضا یتیبا ذکر روا ،رونیازا .کندیف خارج میتعر
 «است صحابيان برجسته ازامثال معاویه ارج شدن خسبب ه اشاره ب این بهترین»سد: ینویکند، میخارج م

 ،بنابراین .است کردهمحدود و را مشروط  یسخن صحاب اعتبار ،گرید یو از سو (104، ص1ج ،1390معرفت،)
ون همچ شانیا ،صحابه ندارد یت قول تماميبه حج یمعرفت اعتقاد اللهتی، آیالنيالله متیرغم برداشت آبه 

ر و د ق آن را شرط دانسته استیصحابه، صحت سند و طر یريات تفسیخصوص رواعه، در يش یگر علماید
، دو گرید یبه عبارتکرده است.  یرا شرط صحت معرف آنان ینیو د یشان، مقام علمیا یخصوص نظرات اجتهاد

 شوند:یك مين صورت تفكیاند، بدالله معرفت مطرح کردهتیشرط فوق که آ
ا ی ،استو مستند به او ( ص) اکرم امبريت از پیا نقل و روایاند، م آوردهیکرر قرآن يآنچه که صحابه در تفس 

رد که صحت سند آن يگ رارتواند معتبر باشد و مورد عمل قیم یمورد اول در صورت ،شانیاخود  نظربرداشت و 
ط اول در شر ،ه صادر شده باشدیپا بلند یاست که از صحاب یز در صورتيت و اعتبار مورد دوم نيحج ،ثابت شود

حول ت قول صحابه، يحج اصلی اما بحث ،باشدیار ميو مع کصحابه مالريصحابه و غ اعم ازان، یمورد همه راو
 همعتقد است که گفتار صحاب الله معرفت()آیت شانیا ،اقوال تفسيری خود صحابه است یعنیدوم  حالت محور

کرد یم جابیرا گستره دانش آنان ایز» ،ت دارديحج ن موردیدر ا ـ شانیف این بر اساس تعريصحابه راست یعنی ـ
 نیيآنان پا ینكه امكان خطا در اجتهاد وجود دارد، گرچه درصد خطایکه خود، صاحبنظر باشند و با توجه به ا

 تواند نقش: در مواردی که اعمال نظر میاندل شدهئل قايل تفصين دلیح دارد، به اياست و احتمال صواب ترج
ست، ير نسويق وحی میشود و مواردی که دانستن آن جز از طرگفتار صحابی به خود او نسبت داده میداشته باشد، 

با  و هستند روند، عادلدهندگان که بزرگان صحابه به شمار میرا گزارشیز ،منتسب خواهد بود )ص( امبريبه پ
ن يی توانا و صادقی امیجز آنكه از دانا کنندافت، گزارش نمییق حس نتوان به آن دست یلذا آنچه را که از طر ،پروا

صحابه که  یريات تفسیدر خصوص روا شانیاهمانطور که گفته شد،  .(، همانجا)همان «افت کرده باشندیدر
را حابه ص یريات تفسیروااما  ،ت آن دانسته استيباشد، صحت سند را شرط حجیم (ص) اکرم امبريمنقول از پ

داند: الف( اجتهاد محض یبر دو گونه م ،ل استئت قايآن حج یبرا یول ،ستين( ص) اکرم امبريکه منقول از پ
گاهو  یحس یهاافتیدرشان بر اساس یا و  یلغات و آداب و رسوم عرب جاهل یمعان منحصر درشان که يعلم و آ

گاهانیب( اخذ از دانا ؛شودیم یل مشاهده حضورين وقوف بر شأن نزول به دليهمچن  .ان و آ
ر ي، تفسبه هر حال» تر دانسته است:کی، بلكه به صحت نزدحجتنه  شان رایا یريات تفسیموارد، روار یدر سا 

ا از یا ر ريرا تفسیز ،اعتبار خاص خودش را دارد ـ ت از او درست باشدیچنانچه سند روا ـ مأثور از بزرگان صحابه
هم ا مربوط به فی ـ گرددنمی حضوری بر شتر در اموری است که به مشاهدهيو ب ـ اخذ کرده است )ص( امبريخود پ
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گاهندت و امثال آن باز میيا به آداب و رسوم جاهلیه لغت است يمعانی اول ر يولی اگر تفس ؛گردد که صحابه از آن آ
ل يدلمان که آنان را از سخن بییبه مقتضای مقام اـ  ث صحابهیحد ،کاد شده نباشد، بدون شیای از موارد صحابی
گاه آموخته استیپشتوانه علمی محكمی دارد مبنی بر ا ـ داردباز می ن صورت، یر ايدر غ ،نكه آن را از عالمی آ

 ـ گمان فهم او از قرآنرود که بیخود آن صحابی به شمار می ،ث، موقوف است و پشتوانه آن فهم خاصیحد
تر است. حتی امكانات کیبه واقع نزد ـ باشدحضور وحی و عهد رسالت به دور می کنسبت به کسی که از در

 شتر فراهم بوده است. ابن طاووسيز برای صحابه بيان آنان نيه و عادات و رسوم جاری ميل اولیشناخت واژگان قبا
د: دانش و اطالعات آنان یگوح کرده است. وی میین مطلب تصری( درباره دانشمندان صحابه به اق 664)م 

معرفت در سخنان خود  اللهتیآ (.282، ص)همان «تر استکینزد گران به صحتیات قرآنی از دیدرباره نزول آ
که و تيتك برجسته آنان یهاو چهره صحابهبزرگان  ،صحابه همچون یتات قول صحابه، به عباريراجع به حج د يأ

ه از آن برجسته صحاب یهاچهره» د:یگویم یر به رأيصحابه از تفس ريتفس یراستگيشان در خصوص پیا .دارد
نظر صحابه مفسر را مد ،اوالً  شانیاتوان گفت که ین عبارت ميبر اساس هم .(285، ص)همان «برکنار بودند

ن همان عده ياز ب ،ثالثاً  ،کرده است اراده یدودحصحابه مفسر را در عده م ،اً يثان ،داشته است و نه همه صحابه را
 ل است: يل به تفصئز قايخاص ن

  ؛(ع) تيب صحابه مفسر از اهلالف( 
 ؛(ع)تير اهل بيب( صحابه مفسر غ

بارتند نان عیا .اند و پنجمی ندارندر قرآن شهرهيچهار تن از صحابه به تفس»اند که: ن خصوص آوردهیشان در ایا
ه بن مسعود2 ،ن آنان استیرمؤمنان امام علی بن ابی طالب )ع( که سرآمد و داناتريام .1از:  . ابی  بن 3 ،. عبدالل 

ه بن عباس که از نظر سن کوچ4 ،کعب  «گران جلوتر استیر از دين آنان است، ولی در رواج تفسیترک. عبدالل 
کند، یمطرح م ،که منتسب به خود آنان است را صحابه یريشان اقوال تفسیآنجا که ا ،در نتيجه (.194، ص)همان

تناد شده و ها اسصحابه را که به آن یريو نظرات تفس اتیقاطبه روا زیرا ،اندر شهرهياست که به تفس یامراد صحابه
 :تند ازکه عبارمعصوم ريمفسر غ یاب( و صحع)یمفسر معصوم، عل یصحاب یعنی ،نان استیشود، متعلق به ایم

ات یرواكه نیل ايبه دلمرتبه باال،  با وجودر صحابه یو سا ،بن کعب و عبدالله به عباس ی  عبدالله ابن مسعود، اب
در  ،ندااز اول نبودهرطه و یا جزو صحابه بلندپایو  ا اصاًل ذکر نشده استی از آنان ذکر شده است یاندک یريتفس

قرار  فیرد کیرا در  یاد شدهشان هر چهار مفسر یا ،البته .اندداخل نشده ،نظر مرحوم معرفتمد یبندمين تقسیا
ن ين و محور سنجش صحابه و تابعید یو بلكه محور اصل( را در رأس همه )ع یبلكه حضرت عل ،نداده است

عالمه معرفت قول »ن، یبنابرا .(206، ص1، ج1379)ر.ک.معرفت،  کندیم یست معرفیسته از ناشایشا
 مثل عبدالله یا افرادیباشند ( )ع نيو امام حسن و امام حس )ع( یعل داند که همچون امامیرا معتبر م یانيصحاب

 ییا)رض «رفتند و ثابت قدم ماندندیعباس که با اخالص اسالم را پذ بن بن کعب و عبداللهیمسعود و اب بن
 .(9، ص1391، یاصفهان
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 در )ع( تياز اهل ب یكیو نه منحصرًا  یبه عنوان صحاب )ع( یل ذکر حضرت عليدل ،شودممكن است سؤال 
  ؟ستيجامع چ یر اثريموارد در تفس ریسا ،نيو همچن یبندمين تقسیا

مت عه، همان عصيعالم ش کیاستاد به عنوان  یدگاه اصلید» جواب مورد توجه و قابل قبول نگارنده آن است که
ند تا اهل کیم یمعرف یا تابعی یصحاب کیرا به عنوان  )ع( تيب، اهلیريدر تعاب یول ،شان استیا یگاه الهیو جا

کند.  )ع( تيباهل یريات تفسیرش روایخودشان، متقاعد به مطالعه و پذ یثیو حد یکالم یسنت را بر اساس مبنا
به  یر خود، به صورت عمليدر تفس یاالسالم طبرس نيو ام یخ طوسيباشد که ش ید همان روشیشا ،كردین رویا

الله تیو آ یالنيالله متیدگاه آیاز وجوه مفارقت د یكی ،ن جاي(. از هم17، ص1396فرد، ی)محمد «اندکار گرفته
 را )ع( تيالله معرفت، اهل بتیآ از اینكه است عبارت شود و آنیز مشخص ميمعرفت در خصوص صحابه ن

شده ل یائ کي، تفك()عتيبن صحابه و اهلي، بیالنيالله متیحال آنكه آ ،شمار آورده استه جزو صحابه ممتاز ب
 ()عتياهل ب ،از صحابه است و خداوند مستقل و جدات، يعنوان اهل ب» ل است:ئآنها دو شأن مستقل قا یو برا

  (.20، ص1393، یالنيم«)را ممتاز کرده است
ؤمنان (، مص) ان رسول خدايان اطرافيدر م»آورده است:  یالنيالله متیکه آ گفته شدف صحابه یبحث تعر در

اب يشرف (ص) اءياالنب خدمت خاتمن خدا، به یم و دستورات ديو اخذ تعال یريادگیت ياند که با نز بودهين یصادق
شد تا آنچه را از رسول یمان و صداقتشان موجب میاند و اکردهین را از آن حضرت اخذ میق دیشده و با دقت، حقا

ن یها اتن ک،شیب گران منتقل کنند.ی، به دیچ دخل و تصرفيه یاده و نقصان و بیاند، بدون زآموخته (ص) خدا
مل به توان با اعتماد کای( را دارند و مص) اکرم امبرير پیانتقال قول، فعل و تقر یبرات واسطه بودن يگروه صالح

 ،)همان «افت کردیان شده، دريب (ص) ن را که توسط رسول خدایح قرآن و احكام و معارف دير صحيآنان، تفس
 .(43ص

 هستند؟ یچه کسان ین مؤمنان واقعید که ایآیش مين سؤال پیحال ا 
، نه مشرکان، نه اهل کتاب» داند:یقابل اعتماد نم ان،از آن ینیم ديافت تعالیچهار گروه را در در یالنيالله متیآ

گاه یبرا یمرجع مطمئن و قابل اعتماد کیچ يماردالن، هينه منافقان و نه ب  ول خدار رسیاز گفتار، رفتار و تقر یآ
، همان«)نخواهد بود یاز آنان و عمل بر اساس آن، مبرء ذمه و مجز ینیم و دستورات ديافت تعالیستند و درين( ص)

نموده است: مؤمنان صادق، مشرکان، اهل کتاب،  کيرا در پنج گروه تفك (ص)امبريشان معاصران پیا .(همانجا
ه آمد، چنانكداند و یمز و معتبر یصادق جامؤمنان از را  ینیم ديافت تعالیان آنان، درياز م که ماردالنيمنافقان و ب

 ن اساس، دو حالت متصور است:یر اب .ل استئقا کيتفك)ع(  تين صحابه و اهل بيشان بیا
الله معرفت در تینظر آ ،ن صورتیز داخل در گروه مؤمنان صادق هستند که در اياز صحابه ن یاالف( عده

 ؛خواهد شدو تصدیق ن يتأم ،ت قول آنانيحج ،نيو همچن یخصوص صحابه واقع
و با توجه  ن صورتی)ع( بوده و صحابه داخل در آن نخواهند بود که در ا تيب مراد از مؤمنان صادق، اهلب( 

ن یا که دلماريا بیا اهل کتاب و ی کا مشریا منافقند ی، همه صحابه )ع( تين صحابه و اهل بيشان بیا کيبه تفك
 رش نخواهد بود.یقابل پذ ،یخین مستندات تاريو همچن ییو روا یل قرآنیاحتمال، بر اساس دال
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ان ير صحابيت تفسيدر آغاز از حج ایشانممكن است اشكال شود که  ،الله معرفتدر خصوص دیدگاه آیت
 اراید صحابه رتفسي» :کنداشاره می شروط حجيت آن نيز،و  به ارزش و اعتبار سخن آنان ،و در ادامه بحث کرده
ص( ) پيامبر ،هستندهای رساننده به آن های علم پيامبر)ص( و راهآنان در زیرا ،استعملی  ی علمی واعتبار باال

م هر زمان که به ميان قو وهایی ميان ایشان و مردم باشند آنان را تربيت کرده و به آنان علم و فقه آموخته تا واسطه
بر حق  هایو فقط گفته گفتندنمی نان جز از منبع وحی الهی برای مردم سخنیآ .دهندنان را انذار خود برگشتند آ

ان ن: اول اسناد به آهستشرط حجيت و اعتبار سخن آنان دو چيز  ،یآرند. کردبازگو میمردم  یرا برا )ص( پيامبر
ود و شمیبه سخن آنان اعتماد  ،ابدیاین دو شرط تحقق اگر  .و دوم از صحابه طراز اول بوده باشند صحيح بوده

ق است و نه ير جای تحقينكه تفسیه از اادامدر ایشان  (.98، ص1ج، 1387)معرفت، « گيردمیمورد قبول قرار 
صحيح اعتبار سخن صحابی در تفسير است، چه برداشت خود وی بوده و یا نقل از  نظر» :راندسخن مید، يتقل

ف و باید از روایات ضعي ،البته .استسخن صحابه یكی از منابع اصلی در تفسير  بوده باشد. رسول خدا)ص(
 .همانگونه که امام بدر الدین زرکشی گفته و این سخن حقی است که در آن تردیدی وجود نداردپرهيز کرد جعلی 

ر يکه تفس يستمعلوم نرو، ازاین ،(150، صهمان) «تقليد نيست، بلكه تحقيق استاین زمينه  پيشوای ما در
زیرا اگر تفسير عرصه تحقيق است، حجيت و اعتبار سخن خوردار است؟ گاهی بریصحابی از چه ارزش و جا

 ، سخن هر محقق و دانشمندی که با استناد به منابعتحقيقی بودن فرض بلكه با ،صحابيان در تفسير معنا ندارد
و  ستبرخوردار اپردازد، از ارزش و اعتبار اصيل اسالمی و با ابتناء بر اصول و قواعد، به اظهار نظر در تفسير می

 يق ومانع تحق ،االتباع بودن است که در این صورتحجيت در معنای الزم زیرا ،ان نداردين اختصاص به صحابیا
ر، داند و از سوی دیگتفسير را عرصه تحقيق می ،حال آنكه مرحوم معرفت از یک سو ،دمقتضی تقليد خواهد بو
اما  ،حتی اگر بگویيم حجيت و اعتبار به یک معناست ،ندکه این دو با هم در تضاد هست ،سخن صحابه را حجت

ر صحابی يفست و اعتبار تيی برای حجگر چه جایید، دينه تقل ق استير جای تحقيتفس هت گفته شدیاینكه در نها
  ماند؟باقی می

حجيت و اعتبار روایات تفسيری  ،زیرا از نظر ایشان ،این دو هيچ تضادی با هم ندارند ،در جواب باید گفت
، بر این اساس .های مجتهدانه ایشان است و نه مطلق روایاتمربوط به روایات موثق و صحيح و دریافت ،صحابه

عين تحقيق است و نه تقليد. ایشان در خصوص آراء تفسيری  ،و پرهيز از آن شناخت روایات ضعيف صحابه
از آنان به  و به ظاهر تقليداستناد کرده که در تفسير به اقوال صحابه  ایطبقه شاگردان صحابه و تابعان، به عنوان

ن روی کورکورانه از آنان یا تعبد به پذیرش سخنشا به سخنان تابعان، دنباله تاین بازگش»گوید: ، میرسدنظر می
 .تتب باالی آن اسيابی به مرابه مفاهيم کامل و دست نمندی از آن در راه رسيدبلكه یاری جستن و بهره ،نيست
ظر ما، اگر به ن ...ای ارزیابی و تحقيق در گزینش ]معنا[ است، نه تقليد یا تعبد به یک رأیاین روش گونه ،روازاین

گر از جهت توجه م ،مراد، تعبد به اقوال تابعان و تسليم شدن در برابر آرای تفسيری تابعان باشد، این توجيهی ندارد
بستری برای رسيدن به  ،ای که آراء آنانبه گونه ،به دیدگاههای آنان به هدف تحقيق و رسيدن به هدف مطلوب

اعظم آراء تفسيری تابعان برگرفته از صحابه  بخشاز آنجا که  (.173-170، صص1390)معرفت، « حقيقت باشد
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ه این معنا که حجيت قول صحابه در تفسير به معنای ب .باشد، در خصوص صحابه نيز همين نظر صادق استمی
تر به عنوان بستر و ابزاری در راه فهم به ،تواند با تحقيق و مداقه در آنهابلكه می ،تعبد و تقليد از ایشان نيست

 .مفاهيم قرآنی قرار گيرد

 گیرینتیجه
الله ميالنی درباره تعریف صحابه و حجيت و عدم حجيت الله معرفت و آیتهای آیتتحليل و تطبيق دیدگاه از

 : که به دست آمدقول آنان در تفسير 
رخالف ب ،زیرا اوالً  ،باشدقابل قبول می ،و اعتبار قول آنان در تفسير معرفت از صحابه اللهتیآف یتعر. 1

بوده و  یحداقل یفیتعر دارای اعتبار است، انشانای که سخنتعریف ایشان از صحابهالله ميالنی، برداشت آیت
 یريساعتبار اقوال تف ،اً يداند و ثانیم فیداخل در این تعر( ص) امبريپ ـ نيراستـ  را به عنوان صحابه یعده معدود

ر که د و محدود نموده استمشروط ث موقوف، یل صحابه[ را تحت عنوان حديان خين از مي]صحابه راست صحابه
ات یوار نيز،ان خود قرآن و يب شانیا ،ل است. البتهئت قايصحابه حج یرياقوال تفس یصورت تحقق آنها، برا

ستفاده از ا به همين دليل، .فرض دانسته است ،ن تابعانيو همچن ( را مقدم بر اقوال صحابهع) نيمعصوم یريتفس
( ع) ه معصومانياز ناح ینيح و مبيات صحیروا است که یالله معرفت زمانتیصحابه در نگاه آ یرياقوال تفس

مات و تطابق با محك ییات صحابه منوط به نقد محتوایروا یريکارگه ز بين مورد نیدر ا ،البته .وارد نشده باشد
  ؛است یقرآن

ز ا الله معرفت با ارائه تعاریف حاوی مفاهيم متعدد، دایره مصادیق صحابه را بسيار محدود ساخته وآیت .2
 را شانای برجسته یهاو چهره را مطرح کرده است، بزرگان شانآنجا که حجيت و اعتبار قول ،بين خود صحابه نيز

 همچون یراز اولطصحابه  یبرا یحت یالنيالله متیاما آ ؛مد نظر داشته است ،از اول هستندرطکه همان صحابه 
 ؛ستيل نقائ یر، اعتباريعباس و... در تفس عبدالله ابن

نظر ارائه و  ل شديل به تفصئقا یستیبا ،ت قول صحابهيالله معرفت، در خصوص حجتیآ یبر طبق مبان .3
وان در دو تیرا م یصحاب ن،یبنابرا تناسب ندارد. یعيش یو مبان یبا اصول اعتقاد ،ن خصوصیو مطلق در ا یکل

ما ا ،عارض نبوده یاشبهه چگونهيمعصوم ه یت قول صحابير معصوم در نظر گرفت. در حجيگروه معصوم و غ
است که خود شاهد نزول  یآن زمان ل شد وئت قايتوان حجیم ،ر معصوميصحابه غ یريات تفسیدر خصوص روا

  ؛انده و شأن نزول آن بودهیآ
بلكه  ،ندارد یذات تيش گفته، حجيط پیالله معرفت، اقوال صحابه با درنظر گرفتن شراتیدگاه آیبر اساس د. 4

 دارد. یقیت طري(، حجص) امبريقول پ یت ذاتياست به حج یقیاز آن جهت که طر
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