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 *برداشتی دیگر از روایات نهی از تفسیر به رأی، تفسیرعلم فرابشری بودن 

 1محمدرضا سوادکوهی 
 2حامد دژآباد 

 

 چکیده
سیر روایات نهی از تف، استناد شده بدان فهم قرآن برای عموم مردمیکی از دالیلی که بر امکان یا عدم امکان 

هایی است که در فرایند استناد به این دنبال بیان کاستیبه پژوهش به روش توصیفی تحلیلی این . به رأی است
کید بر ظاهر  روایات از سوی موافقان و مخالفان صورت پذیرفته است دو ر ه ضمن نقد، روایاتاین و با تأ

موجود های عاری از کاستی، عالوه بر مستند بودن به آیات و روایاتسعی در ارائه معنایی نموده که ، دیدگاه
 . دیدگاه دیگر باشددو در 

 «ریتفس»خلط میان معنای ، موجب اختالف پیرامون این روایات شدهآن است که آنچه حاصل این پژوهه  
بلکه ، قرآن نیست« فهم» امکان یا عدم امکان، موضوع این روایات، اساسا   چراکه؛ قرآن است« فهم»و 

همسو  و هستند شارح قرآنروایات در حقیقت این . تفاوت ماهوی دارد« فهم»است که با  «تفسیر»، موضوع
نها خود او مراد از کالم حق را تبلکه ، تنیساز شئون بشری ، به دنبال تفهیم این مطلب که اساسا  تفسیر آنبا 

أن این ش دهدگواهی میشواهد دیگری وجود دارد که . ر در آیات استل و تفک  تعق  ، رتدب   خلقوظیفه  داند ومی
 . )ص( و اوصیای او )ع( تفویض شده استبه پیامبر 

یم، : کلیدیگان واژ  . فسیرت علم، فرابشری بودن، به رأیروایات نهی از تفسیر ، رتدب  ، تفسیرقرآن کر
                                                           

یخ ارسال:  یخ پذیرش:  1400/ 04/ 14* تار  )مقاله پژوهشی( 1400/ 08/ 21تار
 sawadmo@gmail. com/ حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و. 1
 )نویسنده مسئول(دانشیار و عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران. 2
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  و طرح مسأله مقدمه -1
انحصاری یا مشروط بودن آن ، حق تفسیر و عمومی مسألهدر میان موضوعات مربوط به تفسیر قرآن  

موافقان و  هرکدام از دو گروه  . دار در میان اندیشوران این عرصه بوده استپرچالش و دامنهبحثی همواره 
مهمترین دلیل یکی از . انددر توجیه مدعای خود به دالیلی چند استناد نموده، مخالفان انحصاری بودن آن

 . است «به رأی روایات نهی از تفسیر»، مخالفان تفسیر
هایی است که در فرایند استدالل به این روایات صورت گرفته تا کاستی ،مسأله این پژوهش از یک سو

در اصالت ، پنداری این روایات با آیات و روایات دال بر قابل فهم بودن قرآنمعارض جایی که برخی به دلیل
ها و آمیزی است که با پرسشتأویل و توجیهات تکلف ،اند و از سوی دیگرنموده تردیدو اعتبار این روایات 

گونه منافاتی بین این رسد هیچبه نظر نمی، زیرا عالوه بر مخالفت با ظاهر؛ تهای متعددی روبروسچالش
آنان  .وجود داشته باشد ،برای توجیه این روایات است اروایات و دالیل جواز فهم قرآن که مستند اصلی آنه

، 1ج، 1415، )فیض کاشانی اندگذاردهاین دالیل را در دو دسته عقلی و نقلی )آیات و روایات( به بحث 
 . (40-35صص

 رسدبه نظر می. نمودندبرخی از صحابه و تابعان از تفسیر احتراز می، ست قرون اسالمیهای نخدر سده
ی در متون تاریخ. همین روایات نهی از تفسیر به رأی بوده است، این رویکرد از سوی آنانکه یکی از دالیل 

برای گویا معنای روایات . خوردوجود اختالف بر سر معنای این روایات به چشم نمیاین دوران نشانی از 
-مصالیی) معنای آنها در قرون واپسین مطرح شده است به مندانهنگاه دغدغهو روشن و نمایان بوده کاماًل آنان 

 . (84ص، 1389، پور یزدی
ها آیاتی که روایات نهی از تفسیر به رأی تنطبری با تقسیم آیات قرآن به چهار بخش بر این باور رفته است 

، 1ج، 1412، )طبری شودشود که تأویل آنها جز از طریق بیان رسول خدا )ص( مشخص نمیرا شامل می
شیخ طوسی با استناد به برخی آیات که بیانگر لزوم تدبر و تعقل در آیات قرآن است و نیز برخی . (27ص

رض و اینکه امکان تعارض بین کالم خداوند و کالم رسول او وجود روایات مانند حدیث ثقلین و روایات ع
آیات قرآن را به  او نیزآنگاه . سخن گفته استاین روایات از لزوم ترک ظاهر و روی آوردن به تأویل ، ندارد

بلکه تنها  ،است که فهم همه قرآن منحصر به معصومین )ع( نیست باور رفتهو بر این  کردهچهار دسته تقسیم 
پس . (270ص، 3ج، تابی، )طوسی است )ع( برخی از آیات هستند که فهم مراد آنها وابسته به بیان معصوم

 . (39ص، 1ج، 1415، )طبرسی از آن طبرسی نیز در تفسیر خود همین مشی را دنبال نموده است
با ورود  ،سپسآغاز شده و از همین دوران مناقشات جدی بر سر معنای این روایات نماید که چنین می

 صص، 1426، ک: استرآبادی.)ر پیرامون حجیت ظواهر قرآن مناقشهبحث و عرصه برخی از اخباریان به 
 . بر پیچیدگی موضوع افزوده شده است، (254-256

 ای فشردهپعدم امکان فهم قرآن برای غیر معصومین  با استناد به این روایات بر «البرهان»بحرانی نیز در 
باب عدم جواز »با عنوان بابی را  «وسائل الشیعه»شیخ حر عاملی در  و( 39ص، 1ج، 1416، )بحرانی

، املیع )حر است گشوده «تفسیرها من األئمة )ع( ةستنباط االحکام النظریة من ظواهر القرآن االا بعد معرفإ
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دن همگانی بودالیل کسانی را که باور به « ةالفوائد الطوسی»همچنین وی در کتاب . (176ص، 27ج، 1409
 . (179 -170صص، 1403، ک:حر عاملی. )ر کشدبه نقد می ،فهم ظاهر قرآن دارند

و بر  پاسخ گفته اخباریانبه استدالل اند نمودهخود سعی  آثاربرخی اندیشمندان معاصر در ، از سویی
کید نمایندقابل فهم بودن قرآن برای همگان  ت در آیة الله معرفو « المیزان»عالمه طباطبایی در تفسیر . تأ

اشاره خواهد  بداناند که در ادامه دیدگاه خود را پیرامون معنای این روایات بیان نموده« التفسیر و المفسران»
 . شد

روش»توان به اند که از جمله میاین روایات مورد توجه قرار گرفتهشناسی تفسیر نیز های روشدر کتاب
عمید زنجانی  از «مبانی و روشهای تفسیر قرآن»از علی اکبر بابایی و دیگران و همچنین  «شناسی تفسیر قرآن

 . اشاره نمود
به رشته تحریر های متعددی با موضوع روایات نهی از تفسیر به رأی در زمینه مقاالت علمی نیز پژوهش

پژوهشی در باره احادیث »، از محمد اسعدی« تفسیر به رأی از منظر روایات»مقاله  مانند:؛ درآمده است
تفسیر به رأی از نگاه امام خمینی )ره( با استناد به »، محمدیاز جعفر گل« تفسیر به رأی در دیدگاه فریقین

تحلیلی »، اناز عباس تقوی« چیستی و چرایی، تفسیر به رأی»، از محمدتقی دیاری بیدگلی« منابع روایی شیعه
سیر تحول خوانش تفسیر به رأی در پنج سده نخست »، مدعلی سلطانیاز مح« نو درباره روایات تفسیر به رأی

در برخورد با  (استراتژی اهل بیت )ع»پور یزدی و محمدهادی گرامی و مقاله از عباس مصالیی« هجری
 . زادهاز هادی یعقوب« تفسیر به رأی

ادله  ضمن بیانپرداخته و دیدگاه اخباریان  نقد بههمسو با دیدگاه اصولیان ها غالبًا پژوهش این مقاالت و 
کید دارند که آنچه در این روایات نکوهش شده، قابل فهم بودن قرآن یر خاص از تفسی نوع، بر این نکته تأ

 ،نمودن مقدمات تفسیر و فراگیری علوم پیش نیازهمچون طی؛ است که بر اساس اصول و معیارهای تفسیری
 . . . . و تحمیل رأی برخاسته از هوای نفس خود بر قرآن باشد و یا آنکه مفسر به دنبال نیست

از یک  تادر صدد است این است که این مقاله شده انجام هایاز سایر پژوهشاین پژوهش  وجه تمایز
های کاستی، و تفاوت بین آنها« تفسیر»و « تدبر»، «فهم»های در معنای واژه ترموشکافانهنگاهی با ، سو

با ، ود و از دیگر سکندر فرایند استدالل به این روایات را آشکار مجادالت بین اصولیان و اخباریان در موجود 
یا عدول  و به دور از توجیهات زائد بر اساس مستندات قرآنی و روایی« تفسیر به رأی»ارائه تبیینی نو از معنای 

 . ارائه نمایداز این روایات راستا با آیات و روایات دیگر اهل بیت )ع( سو و هممعنایی هم، از ظاهر روایات
از  روایات نهیق نهی در متعل  بنابراین آنچه این پژوهش در پی پاسخ به آن است، این پرسش است که 

ار با ظاهر این روایات سازگاز یک سو ه نمود که ارائاین روایات توان از می معناییچه چیست و تفسیر به رأی 
که از سوی برخی پژوهشگران ارائه این روایات دور از ظاهر و به آمیزفتکلا توجیهات تأویل و بوده و ما را از 

 بیت )ع( باشد؟مستند به آیات و روایات دیگر اهلاین برداشت  ،شده، بی نیاز کند و از سوی دیگر
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 روایات نهی از تفسیر به رأی -2
نهی  «رأی»در روایات متعددی از پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت )ع( نقل شده که از تفسیر قرآن بر اساس 

ا و در منابع شیعه بیشتر ب« من قال فی القرآن»با تعبیر معمواًل نابع اهل سنت ماین روایات در . شده است
ر القرآن»تعبیر  اند:نقل شده« من فسا

ه  » -
ْحَمن  ْبن  َسُمَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل الل  َسان   (ص)َعْن َعْبد  الر  ه  َعَلی ل 

ین  الل  ي د  یَن ف  ل  ُه اْلُمَجاد  َلَعَن الل 
هُ  ه  َکَفَر َقاَل الل 

ي آَیات  الل  ًا َو َمْن َجاَدَل ف  یا یَن َنب  ی] َسْبع  ذ 
ال  ال  ه  إ 

ي آیات  الل  ُل ف  َر ا َن َکَفُروا[ما ُیجاد  ْلُقْرآَن َو َمْن َفس 
ه  َفَقد  اْفتَ  َرْأی  بب  ه  اْلَکذ 

 . (190ص، 27ج، 1409، حر عاملی« )َری َعَلی الل 
ه  َبْیَن » - َرْأی  ه  )ع( َقاَل: َسَأْلُت َعن  اْلُحُکوَمة  َقاَل َمْن َحَکَم ب 

ي َعْبد  الل  ار  ْبن  ُموَسی َعْن َأب  اْثَنْین  َفَقْد  َعْن َعم 
ه  َفَقْد َکَفر

َتاب  الل  ْن ک  َر آَیًة م   . (18 ص، 1ج، 1380، )عیاشی «َکَفَر َو َمْن َفس 
 :اندخطا دانسته، گیری درست از آیهتفسیر را حتی در صورت نتیجه، از روایات برخی( 2
يِّ )ص( َقال» - ب 

ه  : َعن  الن  َرْأی  ه  ب 
تاب  اللا ي ک   . (316ص، 3ج، 1420، )ابو داود « َفَأَصاَب َفَقْد َأْخَطأَمْن َقال ف 

ه  » -
ي َعْبد  الل  ٍم َعْن َأب  َشام  ْبن  َسال  ْن َأْخَطَأ َکاَن  (ع)َعْن ه  ه  َفَأَصاَب َلْم ُیْؤَجْر َو إ  َرْأی  َر اْلُقْرآَن ب  َقاَل: َمْن َفس 

ْثُمُه َعَلْیه  . (17ص، 1ج، 1380، )عیاشی «إ 
ز رسول ا به عنوان نمونه در روایتی؛ آمده است« بغیر علم»تعبیر « رأی»برخی تعبیرات به جای واژه ( در 3

 اند که فرمود:)ص( نقل نموده گرامی اسالم
ار» - َن الن  ْأ َمْقَعَدُه م  ْلٍم َفْلَیَتَبو  َغْیر  ع  ي اْلُقْرآن  ب  ، 1403، مجلسی/ 43ص، 5ج، 1419، )ترمذی «َمْن َقاَل ف 

 . (223ص، 3ج
سخن یابی به آن عقل انسان از دستاز دوری و ( در برخی روایات نیز تفسیر به صورت مطلق آمده 4

 است: شده گفته
ي َجْعَفٍر » - یر  اْلُقْرآن  َقاَل: َلْیَس َشْي ( ع)َعْن ُزَراَرَة َعْن َأب  ْن َتْفس  َجال  م  ْن ُعُقول  الرِّ ن  . ٌء َأْبَعَد م  ُل یَة اآل إ   َتْنز 

ي َشْي  ُلَها ف  ي َشْي َأو  ي َشْي ٍء َو َأْوَسُطَها ف  ُرَها ف   . (17ص ، 1ج، 1380، )عیاشی «ءٍء َو آخ 
( و عده ای در 56ص، 1387، همکارانبابایی و  نک:در میان شیعه گروهی این احادیث را مستفیض ) 

 نک:) اندجهت سند نیز معتبر دانسته شدهبرخی از آنها از و ( 267 ص، 1408، ) خوییاند حد تواتر دانسته
 . (35ص، 1383، رجبی
و  اندبرخی از پژوهشگران استناد به این روایات را به دلیل ضعف سند خالی از اشکال ندانسته اگرچه 

به نقل از دبیرخانه  87-86صص، 1382، شاکرک: .راند )برخی دیگر حتی احتمال جعل در این روایات داده
 ( اما باید دانست:56 -55صص، 1380، های قرآنی[نمایشگاه بین المللی قرآن ]سخنرانی

 . تواند روایت را از درجه اعتبار ساقط کندنهایی نمیتضعف سند به ؛ اوالً  
و هم از  هم از پیامبر )ص( ،رسد و با تعابیر مختلفده روایت میاز تعداد این روایات به بیش ؛ ثانیاً  

 . اندشهرت روایی رسیدهبه نقل شده و  ،دیگر معصومین )ع(
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روایت عالوه بر  یعنی؛ های روایی استمراحل بررسیکنار گذاشتن روایات آخرین مرحله از ؛ ثالثاً  
ن ایمحتوای  اما؛ ضعف سند از جهت محتوا نیز مخالف صریح قرآن یا روایات و یا بدیهیات عقلی باشد

 . ای نیست که بتوان آن را با ادله مذکور معارض دانستگونهروایات به 

 بررسی واژگانی -3
ثیرگذار است و دانشمندان با تکیه بر آن در پی اثبات آنچه بیش از همه در نوع برداشت از این روایات تأ 

ر»معنای دو واژه ، اندمدعای خود بوده واژه  است که به صورت اختصار به بررسی این دو« رأی»و « فسا
 . خواهیم پرداخت

 معنای تفسیر-3-1
فته گر« افکنیکشف و پرده»به معنای « فسر»تفسیر از ماده ، اندگفتهپژوهان شناسان و قرآنچنانکه لغت 

روشن »و  «آشکارسازی»، «تبیین»شده و در باب تفعیل که از معانی آن تأثیرگذاری و تعدیه است به معنای 
، راغب اصفهانی/ 504ص، 4ج، 1411، ابن فارس/ 781ص، 2ج، 1376، )جوهری بکار رفته است« نمایی
، 1415، آلوسی/ 457ص، 24ج، 1420، فخر رازی/ 247ص، 7ج، 1410، فراهیدی/ 636ص، 1412

 . (16ص، 10ج
 : فته انداز جمله گ شده استمتعددی ارائه ریف اتعبرای این واژه در اصطالح نیز 

 التفسیر هو:
 . (39ص، 1ج، 1415، الفظ المشکل )طبرسی کشف المراد عن -
ا یدلا علیه الکالم -  . (279 ص، 3ج، 1407، ) زمخشری التکشیف عما
 . (397ص، 1408، خویی) ایضاح مراد الله تعالی من کتابه العزیز -
 ) .4ص، 1ج، 1417، طباطبایی« )بیان معانی اآلیات القرآنیة و الکشف عن مقاصدها و مدالیلها -
برداری از روی معانی آیات قرآن و پرده»شده برای این واژه همان یادتوان گفت وجه مشترک تعاریف می 

 . است« آنتبیین و توضیح 
بین یک لفظ و عملی که این لفظ بایست میاین است که ، داشتنباید از نظر دور  اکه در اینجای نکته

، مورد بحثدر خصوص واژه  ،به عنوان مثال؛ باشدوجود داشته خوانی و همراهی هم نوعیبدان اشاره دارد 
 «تفسیر»توان گفت که یک سخن در صورتی می تنها؛ افکنی و رفع ابهام استبه معنای پردهاین واژه از آنجا که 

یر به تعب. در غیر این صورت نقض غرض حاصل خواهد آمد؛ به واقع پرده از روی آن کنار رفته باشدشده که 
هیچ سخنی غیر از آنچه پرده از روی آن کالم  ،بنابراین؛ قطعیت در ارائه معنا در دل این واژه نهفته است ،دیگر

ات مراد از آیسخنی درباره  رهنتیجه آنکه ؛ به حساب آیدآن تواند تفسیر نمی، را روشن کند بر دارد و معنای آن
مین ،نسبت به آن را پاسخ گوید در آن رود یا نتواند ابهام مخاطب نقصاناحتمال خطا یا  گفته شود وقرآن 
 . به خود گیرد« تفسیر»عنوان  تواند

http://lib.eshia.ir/12010/1/397/إيضاح
http://lib.eshia.ir/12016/1/4/وهو
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بدیهی است تفسیر یک پیام در صورتی ممکن خواهد بود که مفسر نسبت به سه عنصر اصلی آن یعنی 
گاهی کامل داشته باشد« گیرندهپیام»و « پیام»، «دهندهپیام» تظار ن صورت آنچه از تفسیر اندر غیر ای. علم و آ

 . رود محقق نخواهد شدمی

 رتدب  با  تفسیر تفاوت -3-2
جه و برآیند نتی، تفکر و تعقل در یک حوزه و طبقه معنایی قرار دارند و فهم و استنباط، مفاهیمی چون تدبر

  .خواهد یافت آیات به فهم معنا و استنباط از آن دست زیرا متدبر از رهگذر تدبر و تفکر در؛ هاستآن
زم است ال ،با این مفاهیم همسان پنداشته شده« تفسیر»واژه ، از آنجا که در مناقشات اصولیان و اخباریان

« فهم»که مقدمه « تدبر»ای کوتاه شود که در اینجا واژه اشاره« تفسیر»به بازکاوی این مفاهیم و تفاوت آنها با 
 :گیردمورد بررسی قرار میاست 
، 5ج، 2004، نظرکردن در آخر و عاقبت کار )ابن منظوربه معنای و « : پشت سردبر»ریشه تدبر از  
ر در آخر امور )راغب اصفهانی212ص ل یکی از م. به کار رفته است (171ص، 1387، ( و تفکا عانی باب تفعا

حصول  با توجه به رابطه بین تدبر و تدبیر حقیقت معنای تدبر ،بر این اساس. پذیری از باب تفعیل استتأثیر
 . (167ص، 3ج، 1416، مفهوم تدبیر و اختیار آن مفهوم است )مصطفوی

أخذ »و یا  (270ص، 3ج ،بی تا، طوسی) «تأمل و دقت در سرانجام کارها»این لفظ در اصطالح نیز به  
ای هتأمل در یک آیه بعد از آی، مراد از تدبر در قرآنتعریف شده که بر اساس تعریف اخیر « الشیء بعد الشیء

 . (20ص، 5ج، 1417، دیگر و یا تأمل و دقت بعد از دقت دیگر در آیه خواهد بود )طباطبایی
افت تعمق در آیات الهی به قصد دریطی آن متدبر به اندیشه و  فرایندی است که، سخن اینکه تدبرکوتاه  

ر تری برخورداقدر متدبر از نیروی اندیشه قوی بدیهی است هر. پردازدمعنا و استنباط از آن به قدر توان خود می
یشتری بآشنایی  ... کالم و، فقه، اسباب النزول، حدیث، نحو، اشتقاق، لغت، بوده و با علوم مقدماتی همچون

توان در میرا « همو ف تدبر»با « تفسیر»تفاوت . فرایند توفیق بیشتری حاصل خواهد نموددر این ، داشته باشد
 چند بند به شرح زیر تقریر نمود:

زیرا ؛ اشدداشته باحتمال خطا وجود نباید پس در تفسیر ، از آنجا که تفسیر به معنای رفع ابهام است -1
نه تنها موجب برطرف شدن ، خطای در آن بدین معنا که؛ در غیر این صورت نقض غرض حاصل خواهد آمد

اما تدبر ممکن است با خطا در برداشت همراه ، خواهد افزودنیز پیچیدگی آن  بلکه بر، دشابهام نخواهد 
 . باشد

ر وجود مخاطب در تفسی ،بنابراین. تفسیر از باب تفعیل و به معنای بیان معنا و مراد برای دیگران است -2
 . شرطی وجود ندارد اما در تدبر چنین، شرط است

اما تدبر  1،معنای معقولی نخواهد داشت، مفاد آنیا یک سخن بدون اشراف نسبت به تبیین یک متن  -3
 . برای همگان ممکن است

                                                           
 چون تواند که بود هستی بخش )جامی(              ذات نایافته از هستی بخش - 1
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هرچه متدبر از علم و سطح فهم ، اما در تدبر ،و ضعف مطرح نیست قوتسلسله مراتب و ، در تفسیر -4
 . دست خواهد یافت یتربه نتایج کامل ،باالتری برخوردار باشد

 معنای رأی -3-3
، )ابن منظور« اعتقاد» و (247ص، 1ج، 1414، )فیومی «عقل و تدبیر» نایدر لغت به مع «رأی» 

در اصطالح نیز گفته شده رأی به معنای نظر و دیدگاه انسان در امور است . آمده است (67ص، 6ج، 2004
 . (263ص، 5ج، 1415، )طبرسی

بلکه اختالف بر سر مطلق یا مقیدبودن آن ، معنای نظر و دیدگاه است اختالفی نیستدر این که رأی به  
به تعبیر دیگر اختالف بر سر این است که آیا رأی در این روایات به معنای مطلق نظر و دیدگاه به کار . است

ر نیت فاقد خلوص دیا  رویکرد استقاللی دارددیدگاهی که  مثالً ؛ اینکه نوع خاصی از آن مد نظر استرفته یا 
 . های نفسانی صورت گرفته باشد و مانند آنهاست و یا آنکه بر طبق خواست

 نگاه دانشوران در روایات نهی از تفسیر به رأی -4
اند و خود با عالمه طباطبایی )ره( بالغ بر ده دیدگاه پیرامون تفسیر به رأی و مراد از نهی از آن نقل نموده 

راهی دیگر در پیش گرفته و تحلیلی خاص ارائه نموده که مورد توجه  ،نظریاتناکارآمد دانستن این 
 . پژوهشگران بعد از وی واقع شده است

  توان در چند بند به شرح زیر تقریر نمود:را میدر مورد روایات نهی از تفسیر به رأی دیدگاه عالمه خالصه 
نهی مذبور به  ،بنابراین؛ رسانداستقالل را میانفراد و ، اختصاص« برأیه»در عبارت « ه»اضافه ضمیر ( 1

 . نه مکشوف ،گیردطریقه کشف تعلق می
تواند خطای در نتیجه نمی، مراد از خطا، در برخی روایات« إن أصاب أخطأ» ( با توجه به وجود تعبیر2

  .نمود باشد )زیرا این برداشت برخالف ظاهر روایت است( پس به ناچار باید آن را خطای در روش تلقی
 . متوقف بودن تفسیر قرآن بر روایت مستلزم دور باطل خواهد بود، ( با توجه به روایات عرض3
 استپیمودن راهی غیر از روش قرآن به قرآن  ،نهی از استقالل در رأی و در نتیجه، ( مفهوم این روایات4

 . (77-76صص ، 3ج، 1417، )طباطبایی
بندی رسیده که روایات نهی از تفسیر به یکی از دو قرطبی به این جمعآیة الله معرفت نیز با بیان دیدگاه  

 معنای زیر اشاره دارد:
کوشد با و می، با هدف خودنمایی و جدل و غلبه بر خصم تفسیر کند، این که شخص در تفسیر قرآن -1

خواه درست  -ا رأی و نظر مخصوص خودش ر، تواند خواسته وی را تأمین سازداستناد به آیات متشابه که می
  . استحکام بخشد -یا نادرست 

، معرفت) بدون استناد به اصلی استوار و تنها با تکیه بر تعابیر ظاهری آیات باشد، که تفسیر قرآن این -2
 . (70ص، 1ج، 1379
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نهی از استناد به قرآن در ، اند که منظور از روایات نهی از تفسیرگروهی دیگر بر این باور رفته ،همچنین
 . (442ص، 2ج، 1421، تأیید مذهب خویش است )سیوطی

یر بدون علم تفس از قبیل: اندن نمودهبرخی دیگر از پژوهشگران نیز توجیهات دیگری برای این روایات بیا
تنها نزد خداست یا بیانش بر عهده رسول آن آیاتی که علم سخن درباره  که برخی مصادیق آن عبارتند از:

تفسیر غرائب قرآن بدون استظهار از روایات ، آیات بدون فحص از قرائن منفصلهتفسیر بدوی از ، اوست
قواعد ادبیات عرب و عدم توجه به  بر قرآنشخصی تحمیل رأی ، (40-41صص ، 1387، )نک: نجارزادگان

که عقل  و یا استناد به عقل بدون مراعات شرایط و مقدماتی (37ص، 1383، )رجبیو اصول عقالیی محاوره 
گفته همچنین . (259ص، 1379، برای به دست آوردن معانی و مقاصد بر آنها تکیه کند )عمید زنجانی باید
وایات خواه این علم از طریق ر ،اند که تفسیر باید متکی به علم باشداین روایات در صدد بیان این نکته شده

 . (90ص، 1382، حاصل آید یا رجوع به آیات دیگر و یا رجوع به اهل لغت و قواعد عقلی و مانند آن )شاکر

 تحلیل و بررسی -5
 نماید:در بررسی دیدگاه این دانشمندان بیان چند نکته ضروری می

بستن به خدا و سزای آن ورود در آتش تفسیر به رأی مصداق کفر و دروغ ، در روایات نهی از تفسیر -1
متعلق به طریقه کشف یا روش تفسیر باشد و روایت در صدد بازداشتن ، اگر نهی. دوزخ دانسته شده است

ه با آثاری کآنگاه بسیاری از ، باشدآیات  توجه به سایرنهی از عدم ، مرادمفسر از استقالل در رأی بوده و یا 
یح توض. مشمول حکم یادشده در این روایات خواهند بود، اندحریر درآمدهتا کنون به رشته ت تفسیرعنوان 

اند و چه بسا فاقد چنین شرط و روشی، آنکه بسیاری از تفاسیری که از صدر اسالم تا کنون نوشته شده است
لحاظ دست کم در برخی از آیات شرایط مذکور را ، اندد بدان روش داشتهآن دسته از مفسران که سعی در تقیا 

ت هایی خاص متناسب با عالقه و تخصص مفسر صوربسیاری از این تفاسیر تنها با انگیزه برداشت. اندننموده
ت سوء یا غرضگونه نیمفسر بدون هیچ، در این نوع تفاسیر.  ... علمی و، فلسفی، گرفته مانند تفاسیر عرفانی

نه از ، چنانکه عالمه بر آن است بر نگرفتهحیح آنورزی تنها اقدام به برداشتی ذوقی از آیه نموده و طریقی ص
اما در عین حال مدعی هم نیست ، ای دیگر یاری جسته و نه حتی به روایت یا گفتار دیگری استناد نمودهآیه

ها مشمول چنین حکمی توان پذیرفت که این تالشحال چگونه می. که آنچه گفته خالی از نقص و ایراد است
 !در پی داشته باشد؟بوده و چنین عقابی 

 شکی نخواهد، و عدم توجه به روش قرآن به قرآن باشداستقالل در رأی ، اگر مراد از تفسیر به رأی -2
تناد زیرا در هر صورت در فرایند اس؛ بود که در روش مورد تأکید عالمه )ره( نیز راه برای تفسیر به رأی باز است

مفسر متکی به نیروی اندیشه و تفکر خود است و این امر میدانی ، ط معنایی بین آنهاابه یک آیه و ایجاد ارتب
ای بخواهد استناد گردد هر معنایی بخواهد از آیه ارائه نماید و به هر آیهوسیع پیش روی وی گشوده و سبب می
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اه ای ارائه نموده و آنگاه در تأیید دیدگتفسیری ناصحیح از آیه، توان محتمل دانست که مفسرآیا نمی. جوید
 1ای دیگر استناد نماید؟!خود به آیه

، دانداگر منظور از خطا در روایاتی که مفسر به رأی را در صورت ارائه تفسیر صحیح نیز خطاکار می -3
زیرا ممکن است آنچه خطا دانسته ، توان گفت لزومًا خطای در روش منظور استخطا در نتیجه نباشد نمی

 . باشد که توضیح آن خواهد آمدخود  عمل تفسیر و اقدام به آن ، شده
د مستلزم دور باطل نخواه، نمودن تفسیر قرآن به بیان پیامبر )ص( با توجه به روایات عرضمنوط -4

فهم قرآن را منوط به تبیین سنت ، آید که با توجه به روایات نهی از تفسیردور در صورتی حاصل می زیرا ،بود
 تبیین موضوع  ، اما اگر در روایات عرض؛ به تبیین قرآن بدانیم فهم سنت را منوط، و با توجه به روایات عرض

رسد به نظر می. حاصل نخواهد آمد دیگر دور ،بلکه عرضه نص روایت بر نص قرآن مراد باشد، مطرح نباشد
 2.دوران معصومین )ع( سازوارتر استهای تاریخی برداشت دوم از روایات عرض با ظاهر روایات و واقعیت

موجه برای نهی از تفسیر  یتواند دلیلو تکیه صرف بر تعابیر ظاهری نیز نمی نیتدر عدم خلوص  -5
 چنین پیامدهایی که در این روایات بدان، نداشتن اخالصتوجیه نخست ]حتی اگر بپذیریم که زیرا  ،باشد

وایات این رمستلزم تقیید بدون دلیل ، را در برداشته باشد[و آتش دوزخ(  ء)همچون کفر و افترااشاره شده 
 اتیرادها نیز عالوه بر اگیری از سایر مؤلفهاست و توجیه دوم یعنی تکیه صرف بر ظاهر الفاظ و عدم بهره

  :روبروستبه شرح زیر با اشکال دیگری نیز ، یادشده
بل در جای خود مطلبی صحیح و قا، گرایی صرفو پرهیز از ظاهردر تفسیر  راگرچه تکیه بر اصلی استوا

همان چیزی است که از آن به ، اگر منظور از این اصل. اما بحث بر سر همان اصل استوار است؛ قبول است
ین امر اباید گفت ، ... کالم و، فقه، قاشتقا، صرف و نحو، شود مانند لغت تفسیر تعبیر میو لوازم شروط 

 :تواند مانع از تفسیر به رأی باشد زیرانمی
م و قطعی نیست، شوداین علوم مطرح میبسیاری از مسائلی که در  ؛اوال    در بلکه ، خود یک امر مسلا

در معنای یک لغویان ممکن است  ،به عنوان نمونه. دیده شده استبسیاری موارد اختالف دیدگاه در آنها و 
 ،بنابراین .اختالف نظر باشد ... ود یا آنکه در یک قاعده نحوی یا دیدگاه فقهی یا کالمی نباشداستان نهم واژه

گیری از روایات این امر در بهره. سوست استناد نمایدنها که با دیدگاه وی همآتواند به برخی از هر مفسر می
 . کندصدق میهم نیز با توجه به وجود روایات غیر معتبر و نیز تفاوت در برداشت از معنای یک روایت 

                                                           
به عنوان  .تعبیر شده فراوان است« ضرب القرآن بعضه ببعض»تفسیر ناصحیح قرآن به قرآن که در روایات از آن به های نمونه - 1

اینگونه ، (57 /17 و إسراء: 75و  58 /5 مائده:، 18 /10 یونس:، 3/ 39 نمونه برخی با ایجاد پیوند معنایی بین چند آیه )زمر:
ک: محمد بن عبد .هاست )رهمچون طلب شفاعت از بتو شرک به خداوند دین  اند که طلب شفاعت از بزرگاننتیجه گرفته

 . (17ص، 1418، الوهاب
ن بی شک عرضه ای. در توضیح این مطلب باید گفت برخی از روایات جعلی از جهت محتوا با ظاهر آیات قرآن منافات دارد. 2

زمینه روایت نقل شده از امام جواد )ع( که ضمن آن حدیثی را در این . روایات بر قرآن راهی برای شناخت سره از نا سره است
 . (477ص، 2ج، 1403، )طبرسی می تواند گواهی بر این مدعا باشد، شماردمخالف قرآن دانسته و صحت آنرا مردود می
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توان تفسیر قرآن را که به ست که چگونه میهمچنان جای این سؤال کلیدی به قوت خود باقی ،اینبنابر
معنای آشکار نمودن مراد خداوند است بر چیزی استوار نمود که خود از استحکام و استواری الزم برخوردار 

 نیست؟!
رأی و نظر مفسر نافذ است و نقش محوری ، در هر صورت در فرایند تفسیر و استفاده از این علوم ؛ثانیا  

گاهی نسبت به این علوم و استفاده از آنهادلیل آنکه و دارد  ر یک آیه در تفسی، بسیاری از مفسیرین با وجود آ
حتی در فرایند . همین امر است، اندبه خطا رفته در مواردی متعدد ،چه بسااند و هایی متفاوت بیان کردهدیدگاه

ی عمال دیدگاه شخصی و ایجاد پیوند معنایراه برای ا  ـ همچنان که پیش از این گذشتـاستناد به آیات دیگر نیز 
از تواند یمگی آن تفسیر،چگوننیز است و  آیه کدام آیه تفسیر کدام مطلب که زیرا این؛ ناموزون بسته نیست

  1 .متفاوت باشد دیدگاه مفسرین متعدد
؛ روبروستهایی با کاستینیز معنای این روایات توجیه شگران معاصر در هپژو تالش و کندو کاو -6

 :زیرا
 . است دلیل این روایاتتقیید و توجیه بی ،کننده نیست و در واقعقانعمستند به دلیلی  ؛اوال   

از  مراد اما سؤال این است که، تردیدی نیست، بایست بر اساس علم باشددر این امر که تفسیر می ؛ثانیا  
پیش از  ،شودتعبیر می« علوم مورد نیاز مفسر»چیست؟ اگر مراد همان چیزی باشد که از آن به «علم »این 
ر علمی است اما اگر منظو؛ گذشت، گاهی مستحکم برای تفسیر باشدنا استواری آن در اینکه بتواند تکیه، این

 نماید که این علم چیست و چه کسانی واجد این علم هستند؟باز این پرسش رخ می ،دآن تکیه نمو که بتوان بر
منحصر بودن روایت به شرایط ، تقیه، اعتبار ضعف درهایی نظیر نیز با محدویت 2روایات با در مواجهه 

 ،گذشته از آن دلیل اصلی گرایش به سمت تفسیر اجتهادی ؛و مانند آن روبرو خواهیم بود یا مخاطب خاص
 . عدم کفایت روایات در تفسیر همه آیات بوده است

 ،تواند تبیینی و تفسیری باشددلیل عدم احاطه بر همه معانی آن نمیبه نیز اما نقش عقل در رابطه با قرآن  
عدم ، در آن درک عدم وجود اختالف، استنباط از آننیز و  تنها در فهم معنا به قدر وسعتاین نقش بلکه 

 . تعارض معانی آن با عقل و پندپذیری از آن خواهد بود

 دیدگاه معیار -6
 ر به رأینهی از تفسی یادآوری چند نکته پیرامون روایات، عنوان مقدمه بحثقبل از بیان دیدگاه معیار و به 

 خالی از فایده نخواهد بود:
. شوددیده نمینماید  منحصرموارد خاصی  بهالف( این روایات مطلق بوده و قیدی که مراد از رأی را 

 . بدیهی است که تقیید یا توجیه معنای رأی نیازمند دلیلی موجه است
                                                           

گاهی از برخی لغزش. 1  . (، سراسر اثر1393، ک: تصدیقی و مؤدب. ر)ها در روش تفسیر قرآن به قرآن برای آ
اساسًا رجوع به روایات ، گان مقاله حاضراز نگاه نگارند، دانندبر خالف دیدگاه اخباریان که تفسیر را منحصر در روایات می. 2

ه اتفاق افتاده روایتی است از تفسیری که در گذشت، زیرا روایت تفسیری؛ بایست در بحث تدبر مورد بررسی قرار گیرد نه تفسیرمی
تنها با  ،با این حساب دستیابی به تفسیر آیه. که پاسخگوی مخاطب امروز و برطرف کننده ابهام او نباشد است روایتی ،و چه بسا

 . رجوع به خود امام معصوم )ع( و در زمان حضور او تحقق خواهد یافت
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من  هفلیتبوأ مقعَد »و « ذبه الکَ ی اللا ری علَ قد افتَ فَ »، «فقد کفر»ین روایات تعابیری همچون در اب( 
 . آمده که نشان از بزرگی گناه تفسیر به رأی دارد« النار

 . دانندمفسر به رأی را در صورت درستی تفسیر نیز خطاکار می، ج( این روایات
دیدگاه معیار به شرح زیر ، باشد کارگشاتواند این روایات میاین مقدمات که در فهم مراد از ذکر حال با 

 گردد:تقریر می
گفته شد و آنچه از لحن این « رأی»و « تفسیر»کلیدی این روایات همچون  از آنچه در معنای واژگان

یم، های مختلف در این زمینه وارد شدهآید و نیز از توجه به مجموعه روایاتی که به شکلروایات حاصل می
ر بر اساس رأی و نظر بشری )در مقابل رأیی که ب ی کهتوان به این نتیجه دست یافت که این روایات از تفسیر

 :شوددر توضیح این مطلب به چند نکته اشاره می. اندنهی نموده اساس علم الهی( باشد
این واژه در . استپژوهان معنای رایج این واژه نزد لغت« نظر و دیدگاه»در معنای رأی گفته شد که  -1

این اص از معنایی خ ارادهتقیید و  سوی موافقان تفسیر مبنی بر معنای مطلق به کار رفته و دالیل ارائه شده از
 . فاقد هرگونه توجیهی است، واژه

به نظر می. گرددمی بر« َمن»به « برأیه»در « ه»ضمیربر اساس نظریه مطرح شده در این پژوهش،  -2
 ؛قرار گرفته است« خداوند»در برابر رأی « انسان»رأی ، اشاره به نوع بشر دارد و در واقع« من»در اینجا  رسد

اه اصلی و از مرتبه و جایگشود  تفسیربا رأی بشری  نبایدکه منشأ آن علم الهی است  بدین معنا که کالم الهی
ل یابد    لم الهی باید تفسیر و تبیین گردد.بلکه تنها بر اساس همان عخود تنزا

ر تبیین تنها کسی تواند بود که سخن خود او را د ،به تعبیر دیگر اگر قرار است کسی کالم حق را تفسیر کند
از  حق اویند که نهجانشینان بر کالمش تشریح کند و آنکه چنین صالحیتی دارد تنها رسول او و پس از او

َو  فرموده است:در باره سخنان رسولش گویند چنانکه قرآن جانب خود بلکه تنها از جانب حق سخن می
مراد از علم  :توان گفتو بر همین مبنا می( 3-4/ 53:) نجم ُیوَحی ی  ِإْن ُهَو ِإالا َوْح  َما َیْنِطُق َعِن اْلَهَوی

در  ،(223ص، 3ج، 1403، )مجلسی از تفسیر اشاره شده که در برخی روایات نهی« بغیر  علٍم »در تعبیر 
اه این دیدگ .است که تنها در اختیار پیامبر )ص( و عترت او قرار داده شده است «تفسیر علم»واقع همان 

 مستند به دالیل و شواهدی است که در بخش شواهد و مستندات دیدگاه معیار خواهد آمد.
ای از روایات اینگونه آمده که مفسر به رأی حتی در صورت درستی تفسیر نیز مرتکب عملی در پاره -3

و إن »زیرا قید  ،تواند باشددر نتیجه نمی، این خطا. (111ص، 89ج، 1403، است )مجلسیخطا شده 
در طریقه نیز بدان معنا که مشهور است . این احتمال را از بین خواهد برد، که اشاره به نتیجه دارد« أصاب

گاهی از علوم لغت  این احتمال نیز با همانا زیر، تواند باشد( نمی... آیات و روایات و، کالم، فقه، اشتقاق، )آ
متناقض  ،وجود نظرات گوناگون و بعضاً ، تقیید بدون دلیل) نمودیمکه قباًل بیان  روبرو خواهد شدهایی کاستی

ود مگر آنکه گفته ش، (به رأی و نظر مفسرنحوه استفاده از این منابع بودن  وابسته، در هر یک از این منابع
، اخیر به واقع نزدیکتر است یمعنارسد به نظر می. معصومین )ع( باشدصرفًا رجوع به ، منظور از طریقه

ا هرچند ب ـکس قرآن را طبق نظر خود تفسیر کند  در این صورت معنای روایت این خواهد بود که هر چراکه
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عنی را از منبع اصلی خود ی زیرا آن، حتی در صورت درستی تفسیر نیز به خطا رفتهـ استفاده از علوم دیگر
 . صومین )ع( نگرفته استمع

این برداشت از روایات از توجیهات و تکلفات مطرح شده در معنای تفسیر به رأی که ظاهر روایات  -4
زم و مستل است توجه به معنای مطلق روایات نموده، زیرا این برداشت، به دور است، ای بدان نداردههیچ اشار

 .آن نیست مفاهیمخارج از ظاهر این روایات و یا کاستن از  معناییمقید نمودن تفسیر به رأی به 
ر و معنای « فهم»بر اساس این دیدگاه و آنچه در تفاوت بین معنای  -5 گفته شد،  «تفسیر»مبتنی بر تدبا

 ، قابل پذیرش نیست؛ زیرا این روایات ازن برای عمومقرآ غیرقابل فهم بودناستناد به این روایات مبنی بر 
قرآن؛ همچنین دالیل و شواهد کسانی که بر قابل تفسیر بودن قرآن برای « فهم »گفته اند نه سخن « تفسیر»

کید نموده اند و بر این اساس  ناچار از ظاهر روایات نهی از تفسیر به رأی عدول نموده یا در اصل بهعموم تأ
ر اثبات قابل تفسیر بودن قرآن روایات مناقشه کرده اند نیز ناتمام است؛ زیرا آنچه آنان از آیات و روایات د

ل در آیات داللت دارد نه  ر و تعقا  .«تفسیر»برای عموم بدان استناد نموده اند، بر امکان فهم یا لزوم تدبا

 دیدگاه معیار و مستندات شواهد -7
 . گرددوجود دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می یداتندر تأیید این نظریه دالیل و مست

 قرآنی مستندات -7-1
. لله مجید استخود کالم ا، و شأن تفسیریتردید بهترین معیار و میزان برای دستیابی به معنای تفسیر بی

اکنون باید دید این واژه در قرآن چگونه و در چه معنایی به کار رفته و کتاب الهی تفسیر خود را بر عهده چه 
 کسی گذاشته است؟

ه مینجا کآ؛ امر تفسیر را به خود نسبت داده است، واژه تفسیر به کار رفتهای که خداوند در تنها آیه (1
ا :فرماید ْحَسَن َتْفِسیر 

َ
ُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإالا ِجْئَناَك ِباْلَحقِّ َوأ

ْ
 . (33/ 25) فرقان:  َواَل َیأ

-یم تسوره قیامدر . بکار رفته استنیز « تبیان»و « بیان»های دیگری همچون واژه، معنای این لفظ (2
ِبْع ُقْرآَنُه ُثما ِإنا َعَلْیَنا َبیاَنه فرماید: َناهُ َفاتا

ْ
 ؛ (19–18/ 75قیامة:) َفِإَذا َقَرأ

ُف اْْلَیاِت َو فرماید: در سور انعام می (3 َنُه ِلَقْوٍم َیْعَلُموَن  ِلَیُقوُلوا َدَرْسَت َو  َوَکَذِلَك ُنَصرِّ )انعام:  ِلُنَبیِّ
6 /105) . 

بایست از جانب تصریف و تبیین کالم خداوند می، تفسیراند که این آیات در مجموع بیانگر این نکته
 همچون تنزیل آن فعل خداست.نیز و به تعبیر دیگر تبیین قرآن  خود او صورت پذیرد

 رواییمستندات  -7-2
است که خداوند ( در یک حدیث قدسی امام رضا )ع( از پدرانش از رسول خدا )ص( روایت نموده 1

ي َما آَمَن »فرمود:  َیاَس  َمْن  ب  ي َمن  اْسَتْعَمَل اْلق  ین  ي َو َما َعَلی د  َخْلق  ي ب  َهن  ي َمْن َشب  ي َو َما َعَرَفن  ه  َکاَلم  َرْأی  َر ب 
َفس 

ي ین  ي د   . (107ص، 89ج، 1403، ) مجلسی« ف 
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بلکه مکمل ، منفک از یکدیگر نیستند، اندشدهعباراتی که در این روایت به کار رفته و به یکدیگر عطف 
یه مصداقی از تشب، «رأی بشری » به وسیله« کالم الهی»تفسیر ، در این روایتبدین معنا که ؛ هم هستند

لوق مخصفتی از صفات اوست و نباید با کالم ، م خالقالچرا که ک؛ استشده دانسته « خلق»به « خالق»
توضیح این حدیث قدسی نیز به شمار آید و  تواندمی )ع( که به نوعی علیامام دقت در روایت . قیاس شود

« تفسیر به رأی»که در فهم مراد از دهد تری را به دست مینکات قابل تأمل، در ادامه بدان اشاره خواهد شد
 . کمک شایانی خواهد نمود

َر »در روایتی از علی )ع( آمده است که فرمود:  (2 اَك َأْن ُتَفسِّ ی  ُه إ  ن  ی َتْفَقَهُه َعن  اْلُعَلَماء  َفإ  َك َحت  َرْأی  اْلُقْرآَن ب 
ُه َکاَلمَ  یُلُه اَل ُیْشب  ه  َو َتْأو 

ُه َکاَلَم اْلَبَشر  َو ُهَو َکاَلُم الل  یٍل ُیْشب  َك اْلَبَشر  َکَما َلْیَس َشْي  ُرب  َتْنز  ُهُه َکَذل  ه  ُیْشب  ْن َخْلق  ٌء م 
ْعُلهُ  ُه ف  ُه َشْي  اَل ُیْشب  ْن َأْفَعال  اْلَبَشر  َو اَل ُیْشب  ه  َتبَ َتَباَرَك َو َتَعاَلی َشْیئًا م 

ه  َکاَلَم اْلَبَشر  َفَکاَلُم الل  ْن َکاَلم  اَرَك َو َتَعاَلی ٌء م 
َفُتهُ  َکاَلم  اْلَبَشر  َفَتهْ  ص  ه  ب 

ْه َکاَلَم الل  ل  َو َکاَلُم اْلَبَشر  َأْفَعاُلُهْم َفاَل ُتَشبِّ َك َو َتض   . (264ص، 1398، )صدوق «ل 
ین روایت به ا. وده باشدتشریح نممراد از تفسیر به رأی را  بدین شکلشاید هیچ سخنی را نتوان یافت که 

عدم همسانی بین کالم خداوند و کالم انسان همانا ، از تفسیر بر اساس رأی نهیدهد که دلیل خوبی نشان می
 . است

از جانب خود او سخن میو کسانی که  ستخود اوبر عهده تنها ، کالم حقتفسیر و تأویل بر این اساس 
 . شده است« علما»گویند نه از جانب خود که در این روایت از آنها تعبیر به 

سؤال  ،داللت بر عدم عصمت انبیاء دارد در باره مفاد آیاتی که در ظاهراز امام رضا )ع( شخصی  (3
ه  »ند: ودفرمدر پاسخ  امام. درک

َیاء  الل  َلی َأْنب  َه َو اَل َتْنُسْب إ  ق  الل 
يُّ ات  ْیَحَك َیا َعل  ْل  َو َش َو اَل َتَتَأو  تَ  اْلَفَواح  اَب ک 

َه َعز  َو َجل  َقْد َقاَل  ن  الل  َك َفإ  َرْأی  ه  ب 
ُخ ] الل  اس  ُه َو الر  ال  الل  یَلُه إ   . (190ص، 1ج، 1378، )صدوق «[وَن َو ما َیْعَلُم َتْأو 

 . در این روایت نیز تفسیر به رأی در برابر تفسیر خداوند و راسخان در علم قرار گرفته است
دانستند و همواره تأکید طبق روایات رسیده از اهل بیت )ع( آنان خود را نیز داخل در همین قاعده می (4

ای از این احادیث مؤلف بصائر الدرجات مجموعه. آورندنمی نمودند که آنان جز سخن خداوند را به زبانمی
ردآوری گ «باب في األئمة أن عندهم أصول العلم ما ورثوه عن النبي )ص( الیقولون برأیهم»را در بابی با عنوان 

ا » گونه آمده است:به عنوان نمونه در روایت فضیل بن یسار از امام باقر)ع( این .نموده است َنا َلْو َأن  َرْأی  ْثَنا ب 
َحد 

َنهَ  ه  َفَبی  یِّ َنب  َنَها ل  َنا َبی  ْن َربِّ َنٍة م  َبیِّ ْثَنا ب 
ا َحد  ن   -299صص، 1404 ،)صفار قمی« ا َلناَضَلْلَنا َکَما َضل  َمْن َکاَن َقْبَلَنا َو َلک 

302) . 
ی در روایت. حنیفه و قتاده مشاهده نمودتوان در برخورد صادقین )ع( با ابو نمونه دیگر این روایات را می (5

چگونه  :پرسدامام می. گوید: آریآیا تو فقیه اهل عراق هستی؟ میفرماید: به ابو حنیفه می)ع( امام صادق 
 َیا»فرماید: آنگاه امام می. گوید: بر اساس کتاب خدا و سنت رسول اومیابو حنیفه دهی؟ برای آنها فتوا می

یَفَة َتْع  ُف َأَبا َحن  َخ َو اْلَمْنُسوَخ  ر  اس  ُف الن  ه  َو َتْعر  َفت  ه  َحق  َمْعر 
َتاَب الل  ْلمًا . َقاَل َنَعْم  ؟ک  َعْیَت ع  یَفَة َلَقد  اد  َقاَل َیا َأَبا َحن 

ْیَلَك َو  ْم َو َل َعَلْیه  یَن ُأْنز  ذ 
َتاب  ال  ْنَد َأْهل  اْلک  ال  ع  َك إ  ُه َذل  ْیَلَك َما َجَعَل الل  َنا  َو یِّ ة  َنب  ی  ْن ُذرِّ ْنَد اْلَخاصِّ م  ال  ع  اَل ُهَو إ 

َثَك  ٍد ص َو َما َور  ه  َحْرف ُمَحم  َتاب  ْن ک  ُه م   . (47ص، 27ج، 1409، )حر عاملی «اً الل 
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تواند به معنای در این روایت نمی« تفسیر». داندمیتفسیر را الزمه « علم»، امام صادق )ع( در این روایت
اد این است بلکه مر، زیرا بدون تردید اینگونه نبوده که ابوحنیفه حتی یک حرف از قرآن را نفهمد؛ باشد« فهم»

دارای شأن و جایگاهی ویژه است که تنها نزد اهل بیت )ع( به میراث نهاده شده و دیگران نمی« تفسیر»که 
 . نمایند« مفسر بودن»توانند ادعای 

ْیَحَك َیا َقَتاَدةُ » فرمود:، کردقتاده که قرآن تفسیر می امام باقر )ع( بهدیگر در روایتی  ْرَت  َو َما َفس  ن  ْن ُکْنَت إ  إ 
َجال  َفَقْد َهَلکْ  َن الرِّ ْرَتُه م  ْن ُکْنَت َقْد َفس  َك َفَقْد َهَلْکَت َو َأْهَلْکَت َو إ  ْلَقاء  َنْفس  ْن ت  ْیَحَك  ... َت َو َأْهَلْکَت اْلُقْرآَن م   َو

هَیا  َب ب  ُف اْلُقْرآَن َمْن ُخوط  َما َیْعر  ن   . (311ص، 8ج، 1407، کلینی («َقَتاَدُة إ 
کید دارد که تفسیر نیازمند  ا نزد کسانی تنه« شناخت»و این  نسبت قرآن است« شناخت»این روایت نیز تأ

 . است که قرآن در خانه آنان نازل شده است

 اصحاب پیامبر )ص( و ائمه )ع(سیره  -7-3
آید که برخی از های تاریخی از سیره اصحاب پیامبر )ص( و یاران اهل بیت )ع( چنین بر میدر بررسی
د که در اینجا به تفکیک به بررسی هرکدام نمودنپرهیز میو بیان دیدگاه شخصی در مورد قرآن آنان از تفسیر 

 . شوداز سیره اصحاب پیامبر )ص( و اصحاب ائمه )ع( پرداخته می

 صحابه و تابعان -7-3-1
ها از رویکرد برخی اصحاب پیامبر )ص( و تابعین حکایت از آن دارد که آنان از تفسیر رویگردان گزارش

گویی خود ؛ تافتندکشیدند و روی برمیچهره درهم می، آمدحتی گاهی تا سخن از تفسیر به میان می؛ اندبوده
ها را نقل طبری این گزارش. قوط کنندداشتند در آن سدیدند که هرگز دوست نمیای از پرتگاه میرا بر لبه

 اشاره می شود:که در اینجا به برخی از آنها ( 30-29صص ، 1ج، 1412، ک: طبری.)رنموده 
که آنان سخن فقهای مدینه را دیدم درحالی»کند که گفت: ( حماد بن زید از عبدالله بن عمر نقل می1

قاسم بن مسیب و نافع ، دانستند و از جمله آنان سالم بن عبداللهمیگفتن از تفسیر را امری بزرگ و خطیر 
 . «بودند
ی که نزد آنان پرسشمن نیز محضر فقهای مدینه را درک نمودم درحالی»از شعبی روایت شده که گفت: ( 2

 . «تر از تفسیر نبودتر و خوفناکمغبوض
چیزی از قرآن از من » در پاسخ گفت:، دکرای از قرآن سؤال آیهشخصی از سعید بن مسیب در مورد ( 3
 . «سؤال خود را از کسی بپرس که گمان دارد چیزی از قرآن بر او پوشیده نیست، نپرس
کردیم و او داناترین مردم گوید: ما از سعید بن مسیب از حالل و حرام سؤال مین ابی یزید می( یزید ب4

 . گویی اصاًل چیزی نشنیده بود، کردسکوت می، ودیمنماما هرگاه از تفسیر سؤال می؛ در این زمینه بود
 . «ای را تأویل کندپدرم آیههرگز نشنیدم که »( هاشم بن عروه گوید: 5
 . «تاز خدا روایت کردن اس، از تفسیر بپرهیزید که تفسیر»( شعبی از مسروق روایت نموده که گفت: 6



 
 
 

 
 

  189 / محمدرضا سوادکوهییبه رأ ریاز تفس ینه اتیاز روا گرید یبرداشت، ریبودن علم تفس یفرا بشر 

به عنوان ؛ ندارویگردانی این افراد از تفسیر بیان نمودهبزرگان اهل سنت دالیل گوناگونی را در توجیه دلیل 
( و ابن کثیر 30ص، 1ج، 1412، داند )طبریاحتیاط و ترس از خطا در تفسیر را دلیل آن می، نمونه طبری

 . (7ص، 1ج، 1409، اند )ابن کثیرداند که نسبت به آن علم نداشتهنحصر به آیاتی میمپرهیز آنان از تفسیر را 
ارتباط نمیپژوهشگران معاصر نیز رویگردانی از تفسیر را با سیاست منع نگارش حدیث بی برخی از

از این جهت بوده که تدبر در آیات قرآن حقایق بسیاری را بر ضد سردمداران  صحابهنگرانی و معتقدند  ددانن
 . (33ص، 1376، نموده است )معارفخالفت عیان می

ا تعمق و تدبر در آیات ر، برخی از سردمداران بنابر جهات سیاسی اگرچه ممکن استاما باید دانست که 
« تفسیر»از ، عمده این افرادید این است که آها حاصل میآنچه از این گزارشولی ؛ اندداشتهنیز خوش نمی

گزارشی چنانکه در ؛ اندو حتی برخی از آنها دلیل این احتراز را نیز بیان کرده« تدبر»نه  ،اندنمودهاحتراز می
ن فارغ از آنکه مصداق آ) وی معتقد است قرآن را باید کسی تفسیر کند، که از سعید بن مسیب نقل شده

گاهی کامل داشته باشد  طبق گزارش شعبی از یا و شخص از نظر او کیست( که نسبت به آن اشراف و آ
و فهم معنا به قدر اما اینکه آنان از تدبر در قرآن ؛ «داندروایت کردن از خداوند می»وی تفسیر را ، مسروق

 . آیدچنین معنایی حاصل نمیها دست کم از این گزارش، اندپرهیز داشتهنیز وسع خود 
اند یکسان بوده ن گفت انگیزه همه کسانی که از تفسیر رویگردان بودهاتوهر چند نمی؛ چنانکه بیان شد 
آیات و روایاتی بوده است که از همان ، برخی از آنهادست کم دلیل رویگردانی ، اما به عقیده نگارنده؛ است

 دنیوی و اخروی ورود در این جایگاهپیامدهای آنان از رسد به نظر میو دارد ویژه بودن جایگاه تفسیرحکایت 
گاه بوده به خوبی ودن روایاتی که از اختصاصی بسایر و نیز  از جمله همین روایات نهی از تفسیر به رأی؛ اندآ

 . اندجایگاه سخن گفتهاین 

 اصحاب ائمه )ع( -7-3-2
مه صحاب ائو بیشتر ا تفسیر روایی بوده است، مشهور است که رویکرد غالب در دوران اهل بیت )ع(

جای همچنین آثار تفسیری بر . انددر حقیقت راوی روایات تفسیری بوده، اند)ع( که به تفسیر اهتمام داشته
 تفسیر فرات کوفی و تفسیر استرآبادی حاکی از آن است، مانده از این دوران مانند تفسیر علی بن ابراهیم قمی

به عنوان نمونه علی بن ابراهیم قمی روایات تفسیری را از پدرش از ؛ اندکردهآنان تنها روایات را نقل میکه 
در این میان از خود ابراهیم . کندنقل می )ع( صادق اصحاب امام رضا )ع( و از ابن ابی عمیر از اصحاب امام

همچنین از آن دسته از اصحاب ائمه )ع( که مفسر شناخته . خوردو ابن ابی عمیر اظهار نظری به چشم نمی
نچه به آبلکه ، تفسیر اجتهادی نقل نشده است، سکونی و ابو حمزه ثمالی، مانند ابان بن تغلب؛ شوندمی

 . (155-150صص، 1374، )سجادی روایات اهل بیت )ع( استخورد تنها چشم می
 گردد:یدر اینجا به دو نمونه از نحوه مواجهه اصحاب اهل بیت )ع( با تفسیر اشاره م

سوره انعام از او سؤال می 43و  42ی از اصحاب امام صادق )ع( هنگامی که در مورد آیات قا داود َر ( 1
جویا  آن حضرتو سراغ امام صادق )ع( رفت و پاسخ سؤال را از  کردشود از اظهار نظر شخصی پرهیز 

 . (381ص، 1ج، 1380، د)عیاشیش
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)ع( است هنگامی که در مورد تعدد همسران که در آیات  احول که او نیز از یاران امام صادق ر( ابو جعف2
به مدینه رفتم و از ؛ گوید: من پاسخی نداشتممی؛ گیردمورد سؤال قرار می، سوره نساء مطرح است 129و  3

 . (155ص، 1ج، 1404، قمی( امام صادق )ع( پرسش نمودم

  «علم تفسیر»تفویض  مسألهمعصومین )ع( و  -8
به  پیداست که این امر نیاز. قرآن از شئونات مختص به حضرت باری تعالی است« بیان»گفته شد که 

ه این واسط، براساس آیات و روایات. تبیین نمایدرا از خداوند دریافت و برای دیگران  ای دارد که آنواسطه
 .نیست مبر خدا )ص( و اوصیاء او )ع(کسی جز پیا

َل ِإَلْیِهْم َو .. . :در سوره نحل فرموده است اِس َما ُنزِّ َن ِللنا ْکَر ِلُتَبیِّ ْنَزْلَنا ِإَلْیَك الذِّ
َ
ُروَن  َوأ ُهْم َیَتَفکا  َلَعلا

 . (44/ 16)نحل:
ِذیَن اْصَطَفْیَنا ِمْن ِعَباِدَنافرماید: فاطر می همچنین در سوره ْوَرْثَنا اْلِکَتاَب الا

َ
/ 35)فاطر:  ... ُثما أ

عهده رسول خدا )ص( و پس از آن بر  در وهله اول بربرای مردم تبیین کالم حق وظیفه ، طبق این آیات. (32
 1.داده شده که کتاب و علم آن نزد آنان به میراث نهاده شده است زعهده کسانی قرا
مبر )ص( پیاتنها در اختیار  «علم تفسیر» دال بر این موضوع کهنیز وجود دارد روایات فراوانی  در این معنا

، 35ج، 1409و  200-176صص، 27ج، 1409، ک: حرعاملی.ر) او قرار داده شده است یو اوصیا
 . (446 -429صص

ست اشأنی الهی ، قرآنآید این است که امر تفسیر و تبیین می حاصلو روایات این آیات آنچه از مجموع 
در این  اینکه سایرین نیز اما؛ تفویض نموده است اوو جانشینان پیامبر )ص( به بعد  مرتبهدر را  آن خداوند که

بلکه قرآن تکلیف دیگران را نسبت ، شوددیده نمی متون قرآنی و رواییدر دال بر آن ای نشانه، امر سهیم باشند
روا»با عناوینی همچون  خودبه  با رون»، (29/ 38 )ص:« آیاته لیدا هم یتفکا لعلکم »، (44/ 16 )نحل: «لعلا

 . مشخص نموده است ... و( 2/ 12)یوسف: « تعقلون

 گیرینتیجه
 از مقاله حاضر نتایج ذیل بدست آمد:

است که از قرن چهارم هجری به بعد در مورد مفهوم روایات نهی از آن  شواهد تاریخی حاکی از -1
ن موضوع زیرا مناقشات عمدتًا پیرامو؛ خلط معنایی صورت گرفته« تفسیر»و « فهم»بین معنای ، تفسیر به رأی

بلکه این روایات از ، قرآن نیست« فهم»حال آنکه موضوع این روایات ؛ امکان یا عدم امکان فهم قرآن است
 . اندو جایگاهی ویژه سخن راندهشأن 

می، اندو مفاد آیات و روایاتی که در موضوع حق تفسیر سخن گفتهدر این روایات « هرأی»از تعبیر -2
نهی مزبور  وقرار گرفته است « رأی خداوند»در مقابل « رأی بشر»توان اینگونه نتیجه گرفت که در این روایات 

                                                           
ي َأن  َمن  اْص  َباٌب »کلینی )ره( روایات متعددی را در معنای وراثت کتاب و مصادیق آن در کتاب کافی در بابی با عنوان . 1 َطَفاُه ف 

ُة )ع( م  ئ 
َ
َتاَبُه ُهُم اأْل ه  َو َأْوَرَثُهْم ک  َباد  ْن ع  ُه م   . (215ص، 1ج، 1407، ک: کلینی. گردآوری نموده است )ر« الل 
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بایست توسط گوینده آن و بیانگر آن است که قرآن میگیرد تعلق می« غیرتفسیر کالم خدا به وسیله کالم »به 
علم »، «لمع»روایات دیگر از آن تعبیر به و آیات به واسطه قابلیت و توانی که در این وظیفه . تفسیر شود

 . به پیامبر )ص( و جانشینان پس از او تفویض شده است، شده ... و« وراثت کتاب»، «الکتاب
تدبر و تفکر در آیات الهی است که حاصل آن فهم معنا و ، اندبدان امر شده سایرینآنچه در این میان 

گاهی از علومی همچون لغت استنباط از آن به میزان توان علمی  (... شأن نزول و، حدیث، صرف و نحو، )آ
 . و قدرت تعقل و تفکر متدبر است

تنها  تحقق آن ،پیامبر )ص( و عترت او )ع( قرار داده شده استاز آنجا که علم تفسیر تنها در اختیار  -3
می، در زمان حضور امام معصوم )ع( صورت خواهد پذیرفت و در زمان غیبت که دوره فترت تفسیر است

چنانکه این رفت همبا استفاده از منابع دیگر های دیگری همچون تدبر و استنباط از آیات بایست به سراغ راه
 که اندهای متعددی را به رشته تحریر درآوردهو مجموعهشیعه تاکنون صورت پذیرفته  دانشمندانامر از سوی 
 .نامیممی« حاصل از تدبر در آیات نتایج»ما در این مقاله آنها را  به خود گرفته و« تفسیر»تسامحًا نام 
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