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تحلیل تطبیقی دیدگاه آیتاهلل معرفت و آیتاهلل میالنی
در باب صحابه و حجیت قول آنان در تفسیر
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چکیده
یکی از منابع مورد استفاده در تفسیر ،روایات تفسیری است .از جمله این روایات ،روایات تفسیری صحابه پیامبر اکرم
(ص) است .آنچه که در خصوص قول صحابه ،محل بحث و اختالف نظر علماء است ،حجیت و یا عدم آن ،در تفسیر
میباشد .از جمله علمای معاصر شیعه که در این خصوص نظرات متفاوتی ارائه دادهاند ،حضرات آیات محمدهادی معرفت
و سیدعلی حسینیمیالنی میباشند .این پژوهش بر آن است تا با بهرهگیری از شیوه توصیفی ـ تحلیلی ،دیدگاه و دلیل این
دو اندیشمند گرانقدر را در باب اعتبار و حجیت قول صحابه در فهم و تفسیر آیات قرآن کر یم ،تطبیق داده و وجوه افتراق و
اتفاق این دو دیدگاه را تبیین و تحلیل نماید .بررسی دیدگاه این دو اندیشمند نشان میدهد که اختالف نظر آیتالله میالنی با
آیتالله معرفت به دلیل اختالف برداشت در تعار یف و مصادیق صحابه بوده و با تحلیل دقیق دیدگاه معرفت ،به دیدگاه
یکسانی از آن دو در این زمینه میرسیم .به این معنا که بر طبق دیدگاه آیتالله معرفت ،ضمن قائل شدن به تفصیل در بین
صحابه از یك سو و سخنان نقل شده از ایشان از سوی دیگر ،میتوان در مواردی به حجیت قول صحابه و در مواردی نیز ،به
عدم حجیت قول آنان قائل شد.
ّ
ّ
واژگان کلیدی :صحابه ،روایات تفسیری ،حجیت قول صحابه ،آیتالله معرفت ،آیتالله میالنی.
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 -1مقدمه و طرح مسأله
حجم زیادی از احادیث و روایات فقهی و تفسيری ،از طریق صحابه پيامبر اکرم(ص) به دست ما رسيده
است .همين مسأله باعث شده تا روایات تفسيری صحابه در کنار اخبار و نظرات مجتهدانه ایشان ،به عنوان یكی
از منابع تفسير مورد استفاده و استناد مفسران قرار گيرد .این رو یه در بين اهل سنت ،به دليل اعتقاد به وثاقت و
عدالت عموم صحابه از اهميت و جایگاه و یژهای برخوردار است .بعضی از مفسران اهل سنت با تكيه بر نظریه
عدالت صحابه ،جرح آنان را وارد ندانسته و برای روایات و اقوال ایشان در تفسير آیات قرآن کریم ،حجيت و اعتبار
قائل شده و اخبار و روایاتشان را بدون هيچگونه فحصی میپذیرند (ابن اثير ،1409 ،ج ،1ص /110قرطبی،1415 ،
ج ،8ص /276ابنقيم ،1973 ،ج ،4ص .)124اما مفسران شيعه ضمن همراهی با اهل سنت در شرط بودن
عدالت راوی ،به دليل رد دیدگاه عدالت قاطبه صحابه ،بالطبع ،در خصوص اقوال و روایات تفسيری و نيز ،نظرات
برخاسته از اجتهاد ایشان ،تقسيماتی صورت داده و پذیرش آن را منوط به صحت و وثاقت بعد از فحص و بررسی
میدانند .بر این اساس ،گاهی روایات صحابه را هم طراز با روایات دیگر افراد عادی معرفی کرده و گاهی نيز با در
نظرگرفتن حدود و شرایطی ،برای روایات عدهای از صحابه ،اعتبار قائل هستند.
از جمله علمای معاصر شيعه که در خصوص اقوال و روایات تفسيری صحابه به بحث و بررسی پرداختهاند،
آیتالله محمدهادی معرفت (1385-1309ش) و آیتالله سيدعلی حسينی ميالنی (تولد1327 :ش) هستند که
در این پژوهش به بررسی دیدگاههای ایشان در ارتباط با این مبحث پرداخته میشود .بحث پيرامون دیدگاههای
ایشان و تطبيق آنها ،از آن جهت حائز اهميت است که آیتالله ميالنی در برابر دیدگاه آیتالله معرفت در باب
حجيت قول صحابه ،موضعگيری نموده و به رد و نقد آن پرداخته است« .بر اساس دیدگاه آیتالله معرفت ،سخن
صحابی در تفسير معتبر است ،چه فهم تفسيری و چه روایت تفسيری او .ایشان سخن صحابه را یكی از منابع
اصيل در تفسير میدانند» (حكيمزاده و معارف ،1393،ص )53و برای آن ،ارزش و اعتبار خاصی قائل است:
«تفسير صحابی ،ارزش علمی و عملی باالی خود را دارد ،چه ،صحابه درهای دانش پيامبر(ص) و راههای رسيدن
به آن هستند .پيامبر(ص) آنان را تربيت کرد ،آموزش داد و فهم عميق بخشيد( »...معرفت ،1390،ج ،1ص.)139
ایشان در ادامه ،دليل ارزشمندی تفسير صحابه را چنين بيان کرده است« :ارزش تفسير صحابی ،به سبب نزدیكی-
اش به رسول خدا (ص) و توجه فراوان حضرت به امر تعليم و تربيت اوست .نيز ،به سبب نزدیک بودن دوران
صحابی به جایگاههای نزول قرآن و آشناتر بودنش به اهداف و مقاصد آیات میباشد» (همان ،ص.)143
«بنابراین ،بر اساس دیدگاه صحيح ،سخن صحابی در تفسير معتبر است ،چه فهم تفسيری و چه روایت تفسيری
او .همچنين ،سخن او یكی از منابع اصيل در تفسير میباشد ،ليک باید از روایات ضعيف و ساختگی پرهيز کرد»
(همان ،ص.)150
در مقابل ،آیتالله ميالنی در بخشهایی از کتاب خود با عنوان «عدالت صحابه» ،به نقد دیدگاههای آیتالله
معرفت در باب اعتبار و حجيت قول صحابه پرداخته است .از جمله ،ضمن نقل قول ایشان در خصوص منزلت
صحابه که ایشان را تربيت یافتگان پيامبر(ص) معرفی کرده است ،میآورد« :کبرای کلی این سخن که پيامبران و
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در ميان آنان ،پيامبر اکرم (ص) وظيفه تزکيه و تعليم آیات الهی را بر عهده دارند ،صحيح بوده و جای تردید نيست
و این صغرا که پيامبر اکرم (ص) در این راستا کوتاهی نكرده ،نيز به یقين صحيح است ،اما اینكه چه ارتباط و
مالزمهای ميان انجام وظيفه پيامبر(ص) با اعتبار قول تمامی صحابه است ،باید مدعی [آیتالله معرفت] پاسخگو
باشد» (ميالنی ،1393،ص .)339ایشان در ادامه نظرخود آوردهاند« :با رجوع به کتب تاریخی ،تفسيری و دیگر
کتب اهل سنت ،میتوان به حقایقی دست یافت که میتواند ادعای نو یسنده کتاب التفسيرو المفسرون و
التفسيراالثری الجامع [مبنی بر حجيت قول صحابه و اعتبار نظرات تفسيری آنان] را به چالش بكشد» (همان،
ص .)340همانطور که از این اختصار ـ به عنوان نمونهای از دیدگاههای آیتالله ميالنی در این زمينه ـ مشاهده
میشود ،ایشان در برابر نظر آیتالله معرفت راجع به ارزش و حجيت قول صحابه ،موضعگيری کرده و در اعتبار
قول قاطبه صحابه خدشه وارد نموده و بر اساس شواهد قرآنی و تاریخی ،به اثبات دیدگاه خود میپردازد .ازاینرو،
در این پژوهش به این پرسشها پاسخ داده میشود که دیدگاه دقيق آیتالله معرفت در باب صحابه و حجيت قول
صحابه چيست؟ آیتالله ميالنی نسبت به تعریف و تعيين صحابه و حجيت قول آنان چه رو یهای اتخاذ نموده
است؟ وجوه اتفاق و افتراق دیدگاه هر دو اندیشمند در موضوع مورد بحث چيست؟

 -2اصطالحشناسی
عبارت اصطالحشناسی در این مقاله به واژههایی اشاره دارد که پایه اصلی بحث را تشكيل داده و شناخت دقيق
از معنا و مفهوم و همچنين رابطه آنها ،در تبيين و تحليل علمی مسأله پژوهش ،نقش کليدی دارد.

 -1-2صحابه
از سوی علمای اهل سنت و شيعه در خصوص صحابه ،تعاریف مختلفی وارد شده است ،علت این اختالف
و تنوع ،فقدان معيار و مالک واحد در تعریف صحابی و تعيين دایره مصادیق آن است .صحابه در لغت از ریشه
«ص /ح /ب» و جمع صاحب ،صحب و صحبان و در معنی اصحاب به کار میرود (فراهيدی ،1409 ،ج،3
ص /124ابندرید ،1407 ،ص /280ابنعباد ،1414 ،ج ،2ص .)467برخي از اهل لغت معانی یاوری ،مالزمت
و پيروی را برای آن در نظر گرفته است (ابن عباد ،1414 ،ج ،2ص.)467
ّ
صحابی در عرف به کسی گفته میشود که مدت مصاحبتش زیاد باشد« :و ل یقال فیالعرف إل لمن کثرت
مالزمته» (راغب اصفهانی ،1412 ،ج ،1ص .)475در تعاریف اهل سنت ،دو شرط دیدن پيامبر(ص) ـ اگر چه
بسيار کوتاه ـ و مالزمت با ایشان ـ اعم از مقطعی یا طوالنی ـ وجه غالب و نكته مشترک میباشد .طبق این دیدگاه،
«هر کس پيامبر اسالم (ص) را با حال اسالم مالقات کرده و مسلمان از دنيا برود ،صحابی است» (عليانسب،
 ،1385ص.)23
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ـ صحابی کسی است که پيامبر(ص) را مالقات کرده ،به او ایمان آورده و مسلمان از دنيا رفته باشد( .ابنحجر
عسقالنی ،1415 ،ج ،1ص .)8ابن جوزی نيز گفته است« :هر کسی که رسول خدا(ص) را دیده و مسلمان شده
باشد ،از نظر ما از اصحاب پيامبر(ص) محسوب می شود» (ابن جوزی ،1418 ،ص.)71
ـ در تعریف مشهور اهل سنت ،صرف دیدن کفایت نموده و هر کسی که موفق به دیدار پيامبر(ص) شده باشد،
میتواند داخل در عنوان صحابه باشد (طریحی ،1375 ،ج ،2ص.)99
اما در تعاریف علمای شيعه ،همانگونه که از لغت آن بر میآید ،بر معاشرت و مالزمت با پيامبر(ص) ،ایمان
به او و پيروی از آن حضرت تأکيد شده است (شهيدثانی ،1421 ،ص )64که «البته در معاشرت و مالزمت ،تداوم
نيز شرط است» (ميالنی ،1393 ،ص ،)28زیرا «بر کسی که با چيزی مصاحبت کوتاهی داشته باشد ،اطالق
ً
نمیگردد ،بلكه باید مدت نسبتا طوالنی با آن همراه باشد تا این لفظ بر وی صدق کند» (عليانسب،1385 ،
ص .)23البته ،طول مالزمت شرط کافی نبوده و چه بسا افرادی ضمن همنشينی با آن حضرت ،صحابه وی به
شمار نيایند« :صرف همنشينی ،علت تامه تغيير همنشين به یک انسان عادل صالح خدا ترس نيست ...بلكه اگر
کسی شایستگی هدایت و تصميم بهرهگيری داشته باشد ،این همنشينی و مصاحبت میتواند زمينهساز آن باشد»
(سبحانی ،1387 ،ص .)195مؤلف «مقباس الهدایة» در این خصوص آورده است« :صحابه کسی است که پيامبر
خدا (ص) را در حال ایمان مالقات کرده و با اسالم از دنيا رفته است ،هر چند در این ميان ـ ایمان اول و اسالم
آخر ـ ممكن است ارتدادی برای وی رخ داده باشد» (غفاری ،1369 ،ج ،1ص.)200

 -2-2قول صحابه
در علم حدیث ،قول صحابه ـ یعنی سخنانی که از ایشان رسيده است ـ دو نوع بوده و از دو جهت مد نظر
میباشد:
الف) قولی که به ظاهر از خود صحابيان است و گزارش سخن معصوم نيست؛
ب) روایت از پيامبر(ص) ،یعنی قول ایشان روایتی است از گفتار پيامبر(ص) در تفسير آیات.
مورد دوم ،از آنجا که بر اساس نص صادر از پيامبر اکرم (ص) نقل شده است ،با فرض تحقق شرایط راوی و
سلسله سند ،یعنی روایاتی که به طرق معتبر از پيامبر(ص) نقل شده باشند ،در حجيت و ارزش آن اختالفی نبوده
و از منابع طراز اول تفسيری به شمار میآید (ر.ک .ناصح ،1387 ،ص ،)54اما مورد اول به دليل منصوص نبودن
و بلكه اجتهادی بودن آن ،هم بين شيعه و سنی محل اختالف است و هم بين علمای هر یک از آن دو مذهب و
آنچه که به عنوان حجيت و یا عدم حجيت قول صحابه در این نوشتار مد نظر است ،همان مورد اول ،یعنی نفس
قول و بيان صحابه در تفسير آیات است که حاکی از اجتهاد میباشد.
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 -3-2حجیت
حجت در لغت به معنای دليل و برهان است (مصطفوی ،1360،ج ،2ص /168طریحی ،1375 ،ج،2
ص /286راغب اصفهانی ،1412 ،ج ،1ص /219ابنمنظور ،1414 ،ج ،2ص .)228در اصطالح ،حجيت داشتن
یک مسأله در مسائل دینی به معنای آن است که دليل و برهان بر احكام و معارف دین بوده و عمل بر طبق آن،
متصف به صحت است .وقتی گفته میشود مسألهای در تفسير آیات حجيت دارد ،به این معناست که در فهم آیات
قرآن کریم ،اعتبار داشته و میتواند مستند و دليل احكام شرعی قرار گيرد و به آن احتجاج شود .ازاینرو ،حجيت
قول صحابه در اینجا « به معنای ارزش و اعتبار فهم و درایت آنها است که یكی از ميراثهای ارزشمند علم تفسير
است ،زیرا به دليل نزدیكی این گروه از مفسران به عهد نزول یا استفاده از پيامبر اکرم (ص) ،دارای تجارب ارزندهای
در فهم مراد جدی خداوند متعال بوده اند» (معرفت ،1387 ،ص.)14

 -3تبیین ،تطبیق و ارز یابی دو دیدگاه در تعریف صحابه
آیتالله معرفت با در نظر گرفتن شروط متعدد برای اطالق عنوان صحابی ،به ارائه تعریفی حداقلی از صحابه
پرداخته است که نتيجه آن ،محدود شدن دایره مصادیق آن میباشد .ایشان میگویند« :صحابه ،جمع صحابی ،به
معنای فرهيختگانی از شيفتگان فخر رسالت است که پروانه وار ،شمع وجود آن حضرت را فرا گرفته بودند ،شبانه
روز از فيض برکات آن جناب بهره وافی میبردند ،در یاری وی همواره کوشا بودند ...ازاینرو ،همه اطرافيان و
پيروان آن حضرت در مكه و مدینه ،حتی کسانی که برای خدمات ساده در کنار حضرت بودند ،صحابه شمرده
نمیشدند ،مگر آن که در راه کسب معنو یت از حضرت بودند و در این راه با تمام توان میکوشيدند و در این کسب
فرهيختگی تداوم داشتند» (همان ،ص .)26ایشان در یک تقسيمبندی چهارگانه از معاصران پيامبر اکرم (ص)،
دسته چهارم را تحت این عنوان قرار داده است « :افراد مالزم حضور در هر مجلس و محفل که هدفشان کسب
فيض و کماالت معنوی و اخالقی و باال بردن سطح معلومات از طریق پرسش یا گوش دادن به سخنان آن حضرت
بود» (همان ،ص .)28ایشان در خصوص صحابی ،تعاریف و اوصاف دیگری را به همراه بعضی مصادیق آن
مطرح کرده است:
ـ «آنان که رفتار و گفتارشان نمایانگر خلق و خوی پيامبر(ص) بود» (همان ،ص)47؛
ـ «صحابه از منظر اهل بيت(ع) ،کسانی هستند که بر اثر مداومت در خدمت حضرت رسول (ص) ،خلق و
خوی آن سرور ،در گفتار و حتی پندارشان جلوهگر باشد و از خرمن برکات و فيوضات وجودی آن حضرت،
ً
بهرههای وافر برده باشند و این بهرهگيری سرشار ،در سراسر وجودشان آشكار باشد ،ولی کسانی را که صرفا مدتی
را پيرامون حضرت گذرانده و هرگز از خصال حميده و صفات جميله آن حضرت ،بو یی نبرده باشند ،نمیتوان از
زمره صحابه شمرد ،گرچه در ظاهر ،مصاحب (همراه) و در رکاب حضرت بوده باشند( »...همان ،صص -58
)59؛
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ـ «مقصود از صحابه در کالم بزرگان و پيروان مكتب اهل بيت (ع) ،نيز صحابهای است که تعریف و توصيف
ائمه اهل بيت (ع) شامل آنها میشود» (همان ،ص )49و این تعاریف و توصيفهای اهل بيت (ع) ،شامل حال
عدهای خاص از صحابه و یاران پيامبر(ص) و مانع بسياری دیگر خواهد شد (ر.ک .همان ،صص)55-48؛
ـ «اصحاب پيامبر اسالم(ص) ،مانند حواریون حضرت مسيح ،افرادی هستند که از برکات وجودی آن
حضرت ،بهره بسيار برده و کسب فيض وافر کرده باشند» (همان ،صص)18-17؛
ـ «عنوان فخيم صحابی تنها شایسته کسانی است که پروانهوار ،گرداگرد شمع وجود حضرت ختمی مرتبت را
فرا گرفته بودند و بر اثر مالزمت و مصاحبت پيوسته ،از برکات وجودی آن حضرت بهرهها میبردند و چون مظهری
تابناک ،جلوهگر صفات و اخالق کریمه آن وجود مبارک گردیده بودند( »...همان ،صص )20-19؛
ـ ایشان نمونهای از صحابی راستين را چنين آورده است« :ابوالهيثم بنالتيهان انصاری ،عبدالله بن عباس،
مالك اشتر ،سهل بن حنيف ،عثمان بن حنيف ،ابورافع» (همان ،صص.)72-71
همچنانكه از همه این تعاریف بر میآید ،از نگاه آیتالله معرفت بایستی بين پيروان پيامبر اکرم (ص) و
صحابی آن حضرت تمایز قائل شد .به این معنا که بين این دو مفهوم ،نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار بوده و
صحابه ،عدهای خاص و جمع برجستهای از خيل عظيم پيروان حضرت به شمار میآمدهاند.
آیتالله ميالنی در بحث عدالت صحابه و رد نظر اهل سنت در این خصوص ،در باب تعریف صحابه معتقد
است که « به اتفاق واژه پژوهان ،مالزمت و معاشرت در معنای این واژه لحاظ شده است( ».ميالنی،1393 ،
ص .)30بنابراین ،از نظر ایشان صحابی کسی است که در معاشرت و مالزمت با پيامبر اکرم (ص) بوده باشد که
البته در این معاشرت و مالزمت ،تداوم را نيز شرط دانسته است (همان ،ص .)28ایشان بر اساس شواهد و دالیلی،
وثاقت قاطبه صحابه را رد نموده و معتقد است که در اخذ دین نمیتوان به بسياری از آنان اعتماد کرد .همچنين،
بعد از بيان تعریف مازری ـ از علمای اهل سنت مالكی ـ در مورد صحابه که گفته است« :منظور ما از اینكه
صحابه عادل هستند این نيست که هر کسی یک روز آن حضرت را مالقات کرده یا در جایی او را زیارت کرده
صحابه محسوب شود ،بلكه منظور کسانی هستند که همراه رسول خدا(ص) بوده و آن حضرت را یاری کرده و از
نوری (قرآن) که بر او نازل شده پيروی کردهاند ،اینان رستگارانند» (ابنحجرعسقالنی ،1415 ،ج ،1ص،)163
ً
تعریف ایشان (مازری) در مورد صحابه را درستتر دانسته است« :با توجه به معنای واژگانی صحابی ،مسلما
سخن مازری به صواب نزدیکتر است» (ميالنی ،1393 ،ص .)35بر همين اساس ،آیتالله ميالنی نيز صحابه
راستين پيامبر اکرم (ص) را چنين به تصو یر کشيده است« :در ميان اطرافيان رسول خدا (ص) ،مؤمنان صادقی نيز
بودهاند که با نيت یادگيری و اخذ تعاليم و دستورات دین خدا ،به خدمت خاتم االنبياء (ص) شرفياب شده و با
دقت حقایق دین را از آن حضرت اخذ میکردهاند و ایمان و صداقتشان موجب میشد تا آنچه را از رسول خدا
(ص) آموختهاند ،بدون زیاده و نقصان و بی هيچ دخل و تصرفی ،به دیگران منتقل کنند .بیشک ،تنها این گروه
صالحيت واسطه بودن برای انتقال قول ،فعل و تقریر پيامبر اکرم (ص) را دارند و میتوان با اعتماد کامل به آنان،
تفسير صحيح قرآن و احكام و معارف دین را که توسط رسول خدا (ص) بيان شده ،دریافت کرد» (همان ،ص.)43
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همچنانكه مشاهده میشود ،در تعریف مازری از صحابه ،بر مالزمت با پيامبر اکرم (ص) ،تكریم و یاری
ایشان و پيروی از نور نبوی و قرآن کریم تأکيد شده است .ازاینرو ،میتوان گفت که تعریف آیتالله معرفت از
صحابه ،تا حد بسيار زیادی همان تعریفی است که مازری ارائه داده و مورد تأیيد و استناد آیتالله ميالنی نيز قرار
گرفته است .به عبارت بهتر ،تعریف مازری در تعریف آیتالله معرفت مندرج است؛ با این تفاوت که در تعاریف
آیتالله معرفت ،شروط و حدود بيشتری برای تحقق عنوان صحابی در نظر گرفته شده است .بنابراین ،از آنجایی
که آیتالله ميالنی نسبت به تعریف صحابه و در نتيجه ،تعيين مصادیق و اعتبار قول آنان ،نظر سختگيرانهای ارائه
داده است ،پذیرش نسبی نظر مازری از سوی ایشان ،منتج به یكی از این دو حالت خواهد شد:
الف) تأیيدی ضمنی است بر نظرات آیتالله معرفت ،زیرا ایشان همچون آیتالله ميالنی ،در تعيين حدود و
ثغور عنوان صحابی نگاه سختگيرانهای ارائه داده است؛
ب) سؤال و ابهام مطرح شده از سوی آیتالله ميالنی نسبت به دیدگاه آیتالله معرفت ،در مورد دیدگاه خود
ایشان نيز قابل طرح است ،آنجا که میگویند« :به راستی ،صحابه پيامبر(ص) برای کسب علم ،چه مقدار سختی
کشيده و خود را در راه مسير استفاده از فيوضات علمی پيامبر(ص) به مشقت انداختهاند و اینكه چه تعداد و
کدامين یک از صحابه پيامبر(ص) حاضر شدهاند برای تعلم علوم قرآن و معارف دین ،این سختیها را تحمل کنند
تا بگو یيم به علم پيامبر(ص) دست یافتهاند ،تا رهاورد آن ،حجيت قول آنان و اعتبار نظرات تفسيری آنان باشد؟»
(ميالنی ،1393 ،ص.)340
به نظر میرسد ،ابهامی که در خصوص دیدگاه آیتالله معرفت پيش آمده ،آن است که ایشان معتقد به اعتبار
و حجيت قول تمامی صحابه در تفسير قرآن کریم است .حال آنكه بر اساس مطالب یاد شده و به خصوص،
تعریف آیتالله معرفت از صحابه واقعی ،ایشان دایره صحابه را بسيار محدود کرده و تنها عدهای خاص از مالزمان
پيامبر(ص) را صحابه راستين دانسته که سخنشان دارای حجيت است .بر این اساس ،قائل به حجيت قول تمامی
آنان در تفسير نيست و آنجا که اعتبار قول صحابه را مطرح میکند ،بزرگان و برجستگان ایشان را مد نظر داشته
است و البته ،برای حجيت قول همين عده خاص نيز شرایط و ضوابطی را در نظر گرفته است که سایر مفسران نيز
بدان معتقد بوده و در این رابطه ،نظر جدیدی به شمار نمیآید ،از جمله اینكه در خصوص روایات تفسيری ،مهمتر
از همه و در درجه اول ،صحت متن حدیث و مطابقت با محكمات دین و در درجه دوم ،صحت سند و موثق بودن
راوی را شرط ارزشمندی دانسته است (ر.ک .معرفت ،1387 ،ج ،1ص .)218البته ،نباید این نكته را از نظر دور
داشت که ایشان بررسی سندی روایات تفسيری را به دليل ضعف سلسله سندها ،جعل و وضع حدیث و همچنين،
رواج اسرائيليات در تفسير چندان سودمند نمیداند (معرفت ،1415 ،ج ،2ص .)25بنابراین« ،همين نقش درجه
دوم را هم کمرنگ کرده است» (اخوانصراف ،1397 ،ص .)111با این اوصاف ،این سخن آیتالله ميالنی که در
خصوص دیدگاه آیتالله معرفت بيان داشتهاند ،وجهی نداشته و برداشتی نادرست از دیدگاه واقعی ایشان در
خصوص صحابه ،عدالت و نيز ،حجيت قول آنان است ،آنجا که میگویند« :ادعای اعتبار و حجيت قول تمامی
صحابه توهمی بيش نيست و از وجاهت علمی برخوردار نمیباشد و گزارشهای تاریخی نيز مساعد با این ادعا
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نيست .از سوی دیگر ،جرح صحابه و بررسی عدالت و وثاقت آنان و حجيت سخن آنان ،هيچ خدشهای به اعتبار
پيامبر اکرم (ص) نرسانده و نمیرساند» (ميالنی ،1393 ،صص)355-354؛ یا آنجا که گفته است« :به چه
توجيه علمی و به چه قيمتی باید در مسير اثبات عدالت تمامی صحابه گام برداشت؟ و این همه اصرار بیپایه و
خالف وجدان علمی برای چيست؟» (همان ،ص ،)335از اینگونه برداشتها است .این در حالی است که
آیتالله معرفت ،ضمن بيان نقل قول سيدمحسن امين در باب دیدگاه شيعه نسبت به صحابه که گفته است:
«صحابی مانند دیگران مفروض العدالة نيستند و هرگز طبق تعریف ابن حجر ،نمیتوان مطلق صحابی را عادل
شمرد .آری ،هر که را عادل یافتيم و او را از جاده حق منحرف نيافتيم ،روایت او را میپذیریم و الزمه تعظيم و توقير
او را ،به جهت شرافت صحبت و نصرت دین و کوشش در راه خدا ـ آنگونه که شایسته و بایسته است ـ به جای
آوریم؛ ولی امثال مروان ،مغيره ،وليد بن عقبه ،بسر بن ارطاه و برخی از بنیاميه را [صحابی] به حساب نمیآوریم»
(معرفت ،1387 ،ص / 58امين ،1403 ،ج ،1ص .)113پذیرش و اعتبار روایت صحابی را منوط به عدالت او و
عدم انحراف از جاده حق معرفی میکند .بر این اساس ،برخالف برداشت آیت الله ميالنی از دیدگاه آیتالله
معرفت ،نه همه صحابه عادل بودهاند و نه قول همگی آنان حجيت دارد .از این عبارات به دست میآید که بين
دیدگاه آیتالله معرفت و شيعه امامی ـ آنگونه که آیتالله ميالنی به عنوان مستند مطرح کرده است ـ هماهنگی و
اتفاق وجود دارد ،در آنجا که آیتالله ميالنی میگویند« :آنان [شيعه امامی] اتفاق نظر دارند که صحابه نيز همانند
دیگر مردم هستند ،در بين آنها عادل ،فاسق ،مؤمن و منافق وجود دارد و صرف مصاحبت با پيامبر خدا (ص)،
گرچه موجب شرافت است ،اما برای آنها عصمت نمیآورد و کارهای زشت و قبيح را از آنان دور نمیسازد»
(ميالنی ،1389 ،ص .)25آیتالله ميالنی در مقام جواب و رد نظر آیتالله معرفت در تعریف صحابی چنين
آوردهاند« :به راستی ،صحابه پيامبر(ص) برای کسب علم ،چه مقدار سختی کشيده و خود را در راه مسير استفاده
از فيوضات علمی پيامبر(ص) به مشقت انداختهاند و این که چه تعداد و کدامين یک از صحابه پيامبر(ص) حاضر
شدهاند برای تعلم علوم قرآن و معارف دین ،این سختیها را تحمل کنند تا بگو یيم به علم پيامبر(ص) دست
یافتهاند ،تا رهاورد آن ،حجيت قول آنان و اعتبار نظرات تفسيری آنان باشد؟» (ميالنی ،1393 ،ص .)340ایشان
در این خصوص به آیه نجوا 1استناد کرده و آن را فيضی برای علی(ع) دانسته و مایه مالمت و مذمت سایر صحابه،
زیرا کسی غير از علی(ع) به آن عمل نكرده است و همين مسأله را به عنوان مثال نقضی جهت کسب علم و فيض
و کماالت اخالقی و معنوی صحابه دانسته است« :آیه نجوا در زمره آیاتی است که از یک سو بر فضيلت
اميرالمؤمنين (ع) داللت دارد و از سوی دیگر ،مشتمل بر مالمت و مذمت سایر صحابه است ...بر اساس احادیث
نبوی ،تنها کسی که به این دستور خدا عمل کرد ،حضرت اميرالمؤمنين (ع) بود و سایر صحابه از تن دادن به آن
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ً
ً
سر باز زدند» (همان ،همانجا) .اما به نظر میرسد که اوال :آیتالله معرفت از بيان تعابير فوق ،صرفا عدهای خاص
و انگشتشمار و در رأس آنها ،حضرت علی (ع) را مد نظر داشته است که این ادعا ،از تعریف ایشان از صحابه
ً
ً
به دست میآید ،ثانيا :بر اساس نظر خود آیتالله ميالنی ،آیتالله معرفت صرفا عدهای خاص از صحابه ،یعنی
بزرگان ایشان را شایسته توجه در تفسير دانسته است و نه همه ایشان را« :ایشان در هر دو نوشته خود ،بزرگان صحابه
را ستارگان آسمان ،چراغهای روشن در تاریكی و نشانههای هدایت دانسته است» (همان ،ص .)33به همين دليل
است که هر جا صحابی مورد وثوق را که قول و فهمشان در تفسير معتبر است ،اراده کرده ،از عنوان بزرگان صحابه
ً
استفاده نموده است (معرفت ،1390 ،ج ،1صص 5و 23و  138و  ،1379ج ،1صص 278و  ،)282ثالثا:
همانطور که خود آیتالله ميالنی گفته است« :این حكم شامل فقرا و کسانی که تمكن پرداخت صدقه را نداشته-
اند ،نمیشده است» (ميالنی ،1393 ،ص ،)344میتوان حداقل همين طبقه فقرا از صحابه را ـ عالوه بر حضرت
علی (ع) ـ به عنوان صحابه راستين مد نظر آیتالله معرفت ،به شمار آورد.

 -4تبیین ،تطبیق و ارز یابی دو دیدگاه درباره حجیت قول صحابه
مسألهای که در این بخش مورد بررسی و تحليل قرار میگيرد ،حدود و مالک حجيت و اعتبار قول صحابه
است .همانطور که گفته شد ،قول صحابه در تفسير قرآن کریم ،از دو جهت مد نظر میباشد:
الف) روایت از پيامبر(ص) ،یعنی آنچه میگویند ،روایت از پيامبر(ص) در تفسير قرآن کریم است .بنابراین،
ً
صحابه در این حالت ،صرفا به عنوان راوی روایات تفسيری در نظر گرفته میشوند؛
ب) قولی که به ظاهر از خود صحابيان است و گزارش سخن معصوم(ع) نيست.
آیت الله معرفت در بيان اهميت اقوال تفسيری صحابه مفسر و شروط اعتبار آن آورده است« :بزرگان و
دانشمندان اصحاب چنين بودهاند و جز با اتكا بر مصدر وحی و خاستگاه دانش الهی سخن نمیگفتهاند .چگونه
میتوان در درستی گفتار جمع کثيری که حامالن دانش پيامبر(ص) و پاسبانان امين شریعت بودهاند ،تردید کرد؟
البته ،در حجيت و اعتبار حدیث صحابه باید دو شرط مراعات گردد :نخست صحت سند ،دوم ،بلند پایه بودن
مقام آن صحابی .با تحقق این دو شرط ،دیگر جایی برای شک و تردید باقی نمیماند و راهی جز اعتماد و جواز
اخذ آن نيست» (معرفت ،1379 ،ج ،1ص .)278در مورد شرط اول ایشان« ،واقعيت آن است که اطالعات سند،
حكم مواد اوليه در ارزیابی روایت را دارا است و باید پردازش شود ،ارزش حدیث را اطالعات سند آن تعيين
نمیکند ،بلكه اعتبار روایت ،محصول پردازشی است که بر این اطالعات انجام میشود .اطالعات سندی ،مثل
ً
ضعف به خاطر ارسال را نباید مستقيما در اعتبارسنجی حدیث مصرف کرد .به عبارت واضحتر ،قوت و ضعف
ً
سند لزوما حدیث را معتبر یا نامعتبر نمیکند ،بلكه در فرایند اعتبارسنجی به کار میآید .مرحوم معرفت به این
نكته متنبه است ،این است که ضعف اسناد روایت تفسيری ،او را نا اميد نمیکند ،بلكه به این نتيجه میرساند که
نسبت به روایات این چنينی ،بررسی سندی مفيد یا سودمند نيست و باید راه دیگری در اعتبارسنجی رفت و آن

 194دو فصلنامه کتاب قيم ،دوره  ،11شماره  ،24بهار و تابستان 1400

بررسی متنی است .پس ،روایت ضعيف کنار گذاشته نمیشود ،بلكه برای اعتبارسنجی وارد چرخهای دیگر می-
شود» (اخوان صراف ،1397 ،ص .)113به هر حال ،شرط اول نه تنها در مورد صحابه ،بلكه در مورد هر کس
دیگر که حامل روایتی از پيامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) باشد ،الزم االجرا است؛ اما شرط دوم ،یعنی بلند
پایه بودن مقام صحابی و توثيق ایشان ،از یک سو مانع اغيار بوده و جمع کثيری از صحابه در معنای عام را از
تعریف خارج میکند .ازاینرو ،با ذکر روایتی از امام رضا (ع) که معاو یه را از تعریف و دایره مصادیق صحابه
خارج میکند ،مینو یسد« :این بهترین اشاره به سبب خارج شدن امثال معاویه از صحابيان برجسته است»
(معرفت ،1390،ج ،1ص )104و از سوی دیگر ،اعتبار سخن صحابی را مشروط و محدود کرده است .بنابراین،
به رغم برداشت آیتالله ميالنی ،آیتالله معرفت اعتقادی به حجيت قول تمامی صحابه ندارد ،ایشان همچون
دیگر علمای شيعه ،در خصوص روایات تفسيری صحابه ،صحت سند و طریق آن را شرط دانسته است و در
خصوص نظرات اجتهادی ایشان ،مقام علمی و دینی آنان را شرط صحت معرفی کرده است .به عبارتی دیگر ،دو
شرط فوق که آیتالله معرفت مطرح کردهاند ،بدین صورت تفكيك میشوند:
آنچه که صحابه در تفسير قرآن کریم آوردهاند ،یا نقل و روایت از پيامبر اکرم (ص) و مستند به او است ،یا
برداشت و نظر خود ایشان ،مورد اول در صورتی میتواند معتبر باشد و مورد عمل قرار گيرد که صحت سند آن
ثابت شود ،حجيت و اعتبار مورد دوم نيز در صورتی است که از صحابی بلند پایه صادر شده باشد ،شرط اول در
مورد همه راو یان ،اعم از صحابه و غيرصحابه مالک و معيار میباشد ،اما بحث اصلی حجيت قول صحابه ،حول
محور حالت دوم یعنی اقوال تفسيری خود صحابه است ،ایشان (آیتالله معرفت) معتقد است که گفتار صحابه
ـ یعنی صحابه راستين بر اساس تعریف ایشان ـ در این مورد حجيت دارد« ،زیرا گستره دانش آنان ایجاب میکرد
که خود ،صاحبنظر باشند و با توجه به اینكه امكان خطا در اجتهاد وجود دارد ،گرچه درصد خطای آنان پایين
است و احتمال صواب ترجيح دارد ،به این دليل تفصيل قائل شدهاند :در مواردی که اعمال نظر میتواند نقش
داشته باشد ،گفتار صحابی به خود او نسبت داده میشود و مواردی که دانستن آن جز از طریق وحی ميسور نيست،
به پيامبر (ص) منتسب خواهد بود ،زیرا گزارشدهندگان که بزرگان صحابه به شمار میروند ،عادل هستند و با
پروا ،لذا آنچه را که از طریق حس نتوان به آن دست یافت ،گزارش نمیکنند جز آنكه از دانایی توانا و صادقی امين
دریافت کرده باشند» (همان ،همانجا) .همانطور که گفته شد ،ایشان در خصوص روایات تفسيری صحابه که
منقول از پيامبر اکرم (ص) میباشد ،صحت سند را شرط حجيت آن دانسته است ،اما روایات تفسيری صحابه را
که منقول از پيامبر اکرم (ص) نيست ،ولی برای آن حجيت قائل است ،بر دو گونه میداند :الف) اجتهاد محض
ایشان بر اساس دریافتهای حسی و علم و آگاهيشان که منحصر در معانی لغات و آداب و رسوم عرب جاهلی و
همچنين وقوف بر شأن نزول به دليل مشاهده حضوری میشود؛ ب) اخذ از دانایان و آگاهان.
در سایر موارد ،روایات تفسيری ایشان را نه حجت ،بلكه به صحت نزدیکتر دانسته است« :به هر حال ،تفسير
مأثور از بزرگان صحابه ـ چنانچه سند روایت از او درست باشد ـ اعتبار خاص خودش را دارد ،زیرا تفسير را یا از
خود پيامبر (ص) اخذ کرده است ـ و بيشتر در اموری است که به مشاهده حضوری بر نمیگردد ـ یا مربوط به فهم
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معانی اوليه لغت است یا به آداب و رسوم جاهليت و امثال آن باز میگردد که صحابه از آن آگاهند؛ ولی اگر تفسير
صحابیای از موارد یاد شده نباشد ،بدون شک ،حدیث صحابه ـ به مقتضای مقام ایمان که آنان را از سخن بیدليل
باز میدارد ـ پشتوانه علمی محكمی دارد مبنی بر اینكه آن را از عالمی آگاه آموخته است ،در غير این صورت،
حدیث ،موقوف است و پشتوانه آن فهم خاص ،خود آن صحابی به شمار میرود که بیگمان فهم او از قرآن ـ
نسبت به کسی که از درک حضور وحی و عهد رسالت به دور میباشد ـ به واقع نزدیکتر است .حتی امكانات
شناخت واژگان قبایل اوليه و عادات و رسوم جاری ميان آنان نيز برای صحابه بيشتر فراهم بوده است .ابن طاووس
(م  664ق) درباره دانشمندان صحابه به این مطلب تصریح کرده است .وی میگو ید :دانش و اطالعات آنان
درباره نزول آیات قرآنی از دیگران به صحت نزدیکتر است» (همان ،ص .)282آیتالله معرفت در سخنان خود
راجع به حجيت قول صحابه ،به عباراتی همچون صحابه ،بزرگان صحابه و چهرههای برجسته آنان تكيه و تأکيد
دارد .ایشان در خصوص پيراستگی تفسير صحابه از تفسير به رأی میگو ید« :چهرههای برجسته صحابه از آن
ً
برکنار بودند» (همان ،ص .)285بر اساس همين عبارت میتوان گفت که ایشان اوال ،صحابه مفسر را مدنظر
ً
ً
داشته است و نه همه صحابه را ،ثانيا ،صحابه مفسر را در عده محدودی اراده کرده است ،ثالثا ،از بين همان عده
خاص نيز قائل به تفصيل است:
الف) صحابه مفسر از اهل بيت (ع)؛
ب) صحابه مفسر غير اهل بيت(ع)؛
ایشان در این خصوص آوردهاند که« :چهار تن از صحابه به تفسير قرآن شهرهاند و پنجمی ندارند .اینان عبارتند
از .1 :اميرمؤمنان امام علی بن ابی طالب (ع) که سرآمد و داناترین آنان است .2 ،عبدالله بن مسعود .3 ،ابی بن
کعب .4 ،عبدالله بن عباس که از نظر سن کوچکترین آنان است ،ولی در رواج تفسير از دیگران جلوتر است»
(همان ،ص .)194در نتيجه ،آنجا که ایشان اقوال تفسيری صحابه را که منتسب به خود آنان است ،مطرح میکند،
مراد صحابهای است که به تفسير شهرهاند ،زیرا قاطبه روایات و نظرات تفسيری صحابه را که به آنها استناد شده و
میشود ،متعلق به اینان است ،یعنی صحابی مفسر معصوم ،علی(ع) و صحابی مفسر غيرمعصوم که عبارتند از:
عبدالله ابن مسعود ،ابی بن کعب و عبدالله به عباس ،و سایر صحابه با وجود مرتبه باال ،به دليل اینكه روایات
ً
تفسيری اندکی از آنان ذکر شده است یا اصال ذکر نشده است و یا جزو صحابه بلندپایه و طراز اول نبودهاند ،در
این تقسيمبندی مدنظر مرحوم معرفت ،داخل نشدهاند .البته ،ایشان هر چهار مفسر یاد شده را در یک ردیف قرار
نداده است ،بلكه حضرت علی (ع) را در رأس همه و بلكه محور اصلی دین و محور سنجش صحابه و تابعين
شایسته از ناشایست معرفی میکند (ر.ک.معرفت ،1379 ،ج ،1ص .)206بنابراین« ،عالمه معرفت قول
صحابيانی را معتبر میداند که همچون امام علی (ع) و امام حسن و امام حسين (ع) باشند یا افرادی مثل عبدالله
بن مسعود و ابیبن کعب و عبدالله بن عباس که با اخالص اسالم را پذیرفتند و ثابت قدم ماندند» (رضایی
اصفهانی ،1391 ،ص.)9
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ً
ممكن است سؤال شود ،دليل ذکر حضرت علی (ع) به عنوان صحابی و نه منحصرا یكی از اهل بيت (ع) در
این تقسيمبندی و همچنين ،سایر موارد در تفسير اثری جامع چيست؟
جواب مورد توجه و قابل قبول نگارنده آن است که «دیدگاه اصلی استاد به عنوان یک عالم شيعه ،همان عصمت
و جایگاه الهی ایشان است ،ولی در تعابيری ،اهلبيت (ع) را به عنوان یک صحابی یا تابعی معرفی میکند تا اهل
سنت را بر اساس مبنای کالمی و حدیثی خودشان ،متقاعد به مطالعه و پذیرش روایات تفسيری اهلبيت (ع) کند.
این رو یكرد ،شاید همان روشی باشد که شيخ طوسی و امين االسالم طبرسی در تفسير خود ،به صورت عملی به
کار گرفتهاند» (محمدیفرد ،1396 ،ص .)17از همين جا ،یكی از وجوه مفارقت دیدگاه آیتالله ميالنی و آیتالله
معرفت در خصوص صحابه نيز مشخص میشود و آن عبارت است از اینكه آیتالله معرفت ،اهل بيت (ع) را
جزو صحابه ممتاز به شمار آورده است ،حال آنكه آیتالله ميالنی ،بين صحابه و اهلبيت(ع) ،تفكيک ئایل شده
و برای آنها دو شأن مستقل قائل است« :عنوان اهل بيت ،مستقل و جدا از صحابه است و خداوند ،اهل بيت(ع)
را ممتاز کرده است»(ميالنی ،1393 ،ص.)20
در بحث تعریف صحابه گفته شد که آیتالله ميالنی آورده است« :در ميان اطرافيان رسول خدا (ص) ،مؤمنان
صادقی نيز بودهاند که با نيت یادگيری و اخذ تعاليم و دستورات دین خدا ،به خدمت خاتم االنبياء (ص) شرفياب
شده و با دقت ،حقایق دین را از آن حضرت اخذ میکردهاند و ایمان و صداقتشان موجب میشد تا آنچه را از رسول
خدا (ص) آموختهاند ،بدون زیاده و نقصان و بی هيچ دخل و تصرفی ،به دیگران منتقل کنند .بیشک ،تنها این
گروه صالحيت واسطه بودن برای انتقال قول ،فعل و تقریر پيامبر اکرم (ص) را دارند و میتوان با اعتماد کامل به
آنان ،تفسير صحيح قرآن و احكام و معارف دین را که توسط رسول خدا (ص) بيان شده ،دریافت کرد» (همان،
ص.)43
حال این سؤال پيش میآید که این مؤمنان واقعی چه کسانی هستند؟
آیتالله ميالنی چهار گروه را در دریافت تعاليم دینی از آنان ،قابل اعتماد نمیداند« :نه مشرکان ،نه اهل کتاب،
نه منافقان و نه بيماردالن ،هيچ یک مرجع مطمئن و قابل اعتمادی برای آگاهی از گفتار ،رفتار و تقریر رسول خدا
(ص) نيستند و دریافت تعاليم و دستورات دینی از آنان و عمل بر اساس آن ،مبرء ذمه و مجزی نخواهد بود»(همان،
همانجا) .ایشان معاصران پيامبر(ص) را در پنج گروه تفكيک نموده است :مؤمنان صادق ،مشرکان ،اهل کتاب،
منافقان و بيماردالن که از ميان آنان ،دریافت تعاليم دینی را از مؤمنان صادق جایز و معتبر میداند و چنانكه آمد،
ایشان بين صحابه و اهل بيت (ع) تفكيک قائل است .بر این اساس ،دو حالت متصور است:
الف) عدهای از صحابه نيز داخل در گروه مؤمنان صادق هستند که در این صورت ،نظر آیتالله معرفت در
خصوص صحابه واقعی و همچنين ،حجيت قول آنان ،تأمين و تصدیق خواهد شد؛
ب) مراد از مؤمنان صادق ،اهل بيت (ع) بوده و صحابه داخل در آن نخواهند بود که در این صورت و با توجه
به تفكيک ایشان بين صحابه و اهل بيت (ع) ،همه صحابه یا منافقند یا مشرک یا اهل کتاب و یا بيماردل که این
احتمال ،بر اساس دالیل قرآنی و روایی و همچنين مستندات تاریخی ،قابل پذیرش نخواهد بود.
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در خصوص دیدگاه آیتالله معرفت ،ممكن است اشكال شود که ایشان در آغاز از حجيت تفسير صحابيان
بحث کرده و در ادامه ،به ارزش و اعتبار سخن آنان و نيز ،شروط حجيت آن اشاره میکند« :تفسير صحابه دارای
اعتبار باالی علمی و عملی است ،زیرا آنان درهای علم پيامبر(ص) و راههای رساننده به آن هستند ،پيامبر (ص)
آنان را تربيت کرده و به آنان علم و فقه آموخته تا واسطههایی ميان ایشان و مردم باشند و هر زمان که به ميان قوم
خود برگشتند آنان را انذار دهند .آنان جز از منبع وحی الهی برای مردم سخنی نمیگفتند و فقط گفتههای بر حق
پيامبر (ص) را برای مردم بازگو میکردند .آری ،شرط حجيت و اعتبار سخن آنان دو چيز هست :اول اسناد به آنان
صحيح بوده و دوم از صحابه طراز اول بوده باشند .اگر این دو شرط تحقق یابد ،به سخن آنان اعتماد میشود و
مورد قبول قرار میگيرد» (معرفت ،1387 ،ج ،1ص .)98ایشان در ادامه از اینكه تفسير جای تحقيق است و نه
تقليد ،سخن میراند« :نظر صحيح اعتبار سخن صحابی در تفسير است ،چه برداشت خود وی بوده و یا نقل از
رسول خدا(ص) بوده باشد .سخن صحابه یكی از منابع اصلی در تفسير است .البته ،باید از روایات ضعيف و
جعلی پرهيز کرد همانگونه که امام بدر الدین زرکشی گفته و این سخن حقی است که در آن تردیدی وجود ندارد.
پيشوای ما در این زمينه تقليد نيست ،بلكه تحقيق است» (همان ،ص ،)150ازاینرو ،معلوم نيست که تفسير
صحابی از چه ارزش و جایگاهی برخوردار است؟ زیرا اگر تفسير عرصه تحقيق است ،حجيت و اعتبار سخن
صحابيان در تفسير معنا ندارد ،بلكه با فرض تحقيقی بودن ،سخن هر محقق و دانشمندی که با استناد به منابع
اصيل اسالمی و با ابتناء بر اصول و قواعد ،به اظهار نظر در تفسير میپردازد ،از ارزش و اعتبار برخوردار است و
این اختصاص به صحابيان ندارد ،زیرا حجيت در معنای الزماالتباع بودن است که در این صورت ،مانع تحقيق و
مقتضی تقليد خواهد بود ،حال آنكه مرحوم معرفت از یک سو ،تفسير را عرصه تحقيق میداند و از سوی دیگر،
سخن صحابه را حجت ،که این دو با هم در تضاد هستند ،حتی اگر بگویيم حجيت و اعتبار به یک معناست ،اما
اینكه در نهایت گفته شده تفسير جای تحقيق است نه تقليد ،دیگر چه جایی برای حجيت و اعتبار تفسير صحابی
باقی میماند؟
در جواب باید گفت ،این دو هيچ تضادی با هم ندارند ،زیرا از نظر ایشان ،حجيت و اعتبار روایات تفسيری
صحابه ،مربوط به روایات موثق و صحيح و دریافتهای مجتهدانه ایشان است و نه مطلق روایات .بر این اساس،
شناخت روایات ضعيف صحابه و پرهيز از آن ،عين تحقيق است و نه تقليد .ایشان در خصوص آراء تفسيری
تابعان ،به عنوان شاگردان صحابه و طبقهای که در تفسير به اقوال صحابه استناد کرده و به ظاهر تقليد از آنان به
نظر میرسد ،میگوید« :این بازگشت به سخنان تابعان ،دنباله روی کورکورانه از آنان یا تعبد به پذیرش سخنشان
نيست ،بلكه یاری جستن و بهرهمندی از آن در راه رسيدن به مفاهيم کامل و دستيابی به مراتب باالی آن است.
ازاینرو ،این روش گونه ای ارزیابی و تحقيق در گزینش [معنا] است ،نه تقليد یا تعبد به یک رأی ...به نظر ما ،اگر
مراد ،تعبد به اقوال تابعان و تسليم شدن در برابر آرای تفسيری تابعان باشد ،این توجيهی ندارد ،مگر از جهت توجه
به دیدگاههای آنان به هدف تحقيق و رسيدن به هدف مطلوب ،به گونهای که آراء آنان ،بستری برای رسيدن به
حقيقت باشد» (معرفت ،1390 ،صص .)173-170از آنجا که بخش اعظم آراء تفسيری تابعان برگرفته از صحابه
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میباشد ،در خصوص صحابه نيز همين نظر صادق است .به این معنا که حجيت قول صحابه در تفسير به معنای
تعبد و تقليد از ایشان نيست ،بلكه میتواند با تحقيق و مداقه در آنها ،به عنوان بستر و ابزاری در راه فهم بهتر
مفاهيم قرآنی قرار گيرد.

نتیجهگیری
از تحليل و تطبيق دیدگاههای آیتالله معرفت و آیتالله ميالنی درباره تعریف صحابه و حجيت و عدم حجيت
قول آنان در تفسير به دست آمد که:
ً
 .1تعریف آیتالله معرفت از صحابه و اعتبار قول آنان در تفسير ،قابل قبول میباشد ،زیرا اوال ،برخالف
برداشت آیتالله ميالنی ،تعریف ایشان از صحابهای که سخنانشان دارای اعتبار است ،تعریفی حداقلی بوده و
ً
عده معدودی را به عنوان صحابه ـ راستين ـ پيامبر (ص) داخل در این تعریف میداند و ثانيا ،اعتبار اقوال تفسيری
صحابه [صحابه راستين از ميان خيل صحابه] را تحت عنوان حدیث موقوف ،مشروط و محدود نموده است که در
صورت تحقق آنها ،برای اقوال تفسيری صحابه حجيت قائل است .البته ،ایشان بيان خود قرآن و نيز ،روایات
تفسيری معصومين (ع) را مقدم بر اقوال صحابه و همچنين تابعان ،فرض دانسته است .به همين دليل ،استفاده از
اقوال تفسيری صحابه در نگاه آیتالله معرفت زمانی است که روایات صحيح و مبينی از ناحيه معصومان (ع)
وارد نشده باشد .البته ،در این مورد نيز به کارگيری روایات صحابه منوط به نقد محتوایی و تطابق با محكمات
قرآنی است؛
 .2آیت الله معرفت با ارائه تعاریف حاوی مفاهيم متعدد ،دایره مصادیق صحابه را بسيار محدود ساخته و از
بين خود صحابه نيز ،آنجا که حجيت و اعتبار قولشان را مطرح کرده است ،بزرگان و چهرههای برجسته ایشان را
که همان صحابه طراز اول هستند ،مد نظر داشته است؛ اما آیتالله ميالنی حتی برای صحابه طراز اولی همچون
عبدالله ابن عباس و ...در تفسير ،اعتباری قائل نيست؛
 .3بر طبق مبانی آیتالله معرفت ،در خصوص حجيت قول صحابه ،بایستی قائل به تفصيل شد و ارائه نظر
کلی و مطلق در این خصوص ،با اصول اعتقادی و مبانی شيعی تناسب ندارد .بنابراین ،صحابی را میتوان در دو
گروه معصوم و غير معصوم در نظر گرفت .در حجيت قول صحابی معصوم هيچگونه شبههای عارض نبوده ،اما
در خصوص روایات تفسيری صحابه غير معصوم ،میتوان حجيت قائل شد و آن زمانی است که خود شاهد نزول
آیه و شأن نزول آن بودهاند؛
 .4بر اساس دیدگاه آیتالله معرفت ،اقوال صحابه با درنظر گرفتن شرایط پيش گفته ،حجيت ذاتی ندارد ،بلكه
از آن جهت که طریقی است به حجيت ذاتی قول پيامبر (ص) ،حجيت طریقی دارد.
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