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 معرفت الل تیآ یمبان و ها   دگاهید لیتحل
 یریتفس اتیروا یاعتبارسنج و دامنه کاربرد، در

 20/10/1396 دریافت: تاریخ
 19/2/1397 پذیرش: تاریخ

 1صراف اخوا  زهرا
 چکیده

 به یافتن   دست برای دارند، باور تفسیر در را روایات کارآمدی و حجیت الجمله فی که ها آن
گونی های   دیدگاه تفسیری معتبر احادیث     الل   آیهت گهردد.   برمی ها آن مبانی به که دارند گونا
 ویه ه ههایی   دیهدگاه بهاب ایهن مختلهف عنهاوین در عرصهه، ایهن برجسهته پهژوه      قرآن معرف،
 چهه در که این آن، دالیل و تفسیر در  معصومان احادیث کارآمدی اصل بر افزون دارد.
گههاهی سههنخ یهها دارد، اعتبههار حههدیث بهها تفسههیر موضههوعاتی نههو   مههأثور تفسههیر از حاصههل آ

 را آیهات از بخشهی چهه احادیهث است، محسوب تفسیری حدیث حدیثی، چه چیست،
 نقهد راه کهه این تر مهم همه از و هستند کسانی چه تفسیری روایات حامالن اند،   کرده تفسیر

 بزرگهوار آن آثهار از حوزه این در که است متعددی وجوه چیست، تفسیری حدیث پاالیش و
 شهفاهی آثار استقصای و مکتوب آثار در وجو جست با حاضر نوشتار است. برداشت قابل
 و پهردازد   مهی هها آن بررسی و مبنایابی تحلیل، تبیین، به تفسیر، و قرآن علو  حوزه در ایشان
 تفسهیری حهدیث بهرای مرحهو ، آن کهه این از است عبارت کند، می آشکار که نتایجی اهم

 داشهته فقهی اثر که داند   نمی اموری به منحصر را آن کارآمدی و است قایل ذاتی کاشفیت
 تمهها  و اسههت شده تفسههیر  معصههومان توسههط قههرآن تمهها  اسههت معتقههد بلکههه باشههد،
 معصههومان از اعهم مههأثور تفسهیر حههامالن اسهت، قههرآن تفسهیر نههوعی بهه معصههومان احادیهث
 دلیهل بهه اسهت، معتبهر بهاب این در هم تابعین بزرگان و صحابه دانشمندان نقل و هستند
 سهندی نقهد دارد، وی ه اهمیت ها آن تمحیص و نقد تفسیری، روایات خاص های   آسیب
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 معیههار اسههت، سههودمند مههتن نقههد اول درجههه در و دارد دو  درجههه اهمیههت احادیههث ایههن
 سهنت و کتهاب محکمهات و عقهول حجهت بهه عرضه کند   می عرضه متن نقد که اعتباری
 باشد. اف ا   معرفت و زا   ابها  که کند   می کارآمد را حدیثی که است

 مههأثور، تفسههیر متنههی، نقههد سههندی، نقههد معرفههت، الل   آیههت تفسههیری، احادیههث کلیاادواژه:
 حجیت.

 مقدمه
 بهه نیهاز اسهت، معهین شناسهانه   حهدیث مباحهث در کهه دالیلی به دینی، معارف حامل اخبار

 کهار به آیات لف  از قنا  کشف و زدایی ابها  در بتوانند نوعی به که روایاتی دارد. تمحیص و نقد
 گیهر   دامهن خهاص طور به که هایی آسیب دالیل به بلکه و اند    قاعده این مشمول هم بیایند مفسر
 متواترنهد یها اخبار ثنایی، تقسیم طب  است. شدیدتر ها آن در عالج و تمحیص لزو  هاست، آن
گههر هههم را آحههاد اخبهار اسههت. سههنجش و نقههد از نیههاز   بهی و آور علههم ذاتهها   خبرمتههواتر آحههاد. یها  قههراین ا

 تمهها  پههس هسههتند. اول دسههته بههه ملحهه  بررسههی و نقههد از نیههازی   بههی در کننههد، همراهههی آور علههم
 آن غهر  و نهدارد ای خصیصهه چنهین کهه اسهت واحدی خبر تفسیری روایات ارزیابی در سخن

 در و واجهد را اعتبهار نصاب و برسد آوری   اطمینان حد به خبر آن تمحیص، فرآیند طی که ستا
  شود. خارج تفسیر منابع گردونه از صورت این غیر

 فرآینهد در توانهد   می نوعی هب یا است شده صادر قرآن آیات تفسیر در که دین بزرگان از کلماتی
 سههوی دو میانهه اسهت. مهههم بسهیار تفسهیر دانههش بهرای مبهانی، بعضههی حسهب آیهد، کههار   بهه تفسهیر
یهان از بعضهی به .دارد وجود یبسیار مراتب مبانی، این یطتفر و افراط  کهه اسهت منسهوب اخبار
 تفریط جهت افراط، سوی این مقابل نیست. قرآن تفسیر به راهی ، معصومان احادیث ج 
ههرد دارای و عصههری را احادیههث کههه کسههانی یهها دیههن فهههم در بسههندگان قههرآن یهها قرآنیههان، مثههل -  به

 تخصهیص همیشهه بهرای را قرآنهی عها  روایی خاص مثال   که پذیرند نمی   پس و دانند می   محدود
 احادیهث، آن اسهت معتقهد - کنهد مهی معهین را عها  مصادی  صدورش شرایط در چند هر ؛ب ند
گر  مفسهر امهروزه که ندارند صالحیت باشند، حدیث دانش نظر از هم اعتبار حد باالترین واجد ا
  گیرند. قرار قرآن
 دسهت امها ،معتقدنهد تفسهیری روایهات تعبهدی و مطل  حجیت اصل به برخی میانه این در

 از ای میانهه و تر   خفیف های درجه دیگرانی بینند. می کوتاه معتبر، مأثور تفسیر دامن از را پژوهش
 و حجیههت الجملههه فی کههه ههها آن میههان نههد.ا قایههل ،اعتبههار شههرط بههه ،روایههات آن بههرای حجیههت
 تفسهههیری معتبهههر احادیهههث بهههه یهههافتن   دسهههت بهههرای دارنهههد، بهههاور تفسهههیر در را روایهههات کارآمهههدی
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گون های   دیدگاه  گردد.   برمی تر   ای   ریشه سطوحی در ها آن صاحبان مبانی به که دارد وجود گونا
 کارآیههد، بههه قههرآن تفسههیر در اسههت ممکههن کههه دیههن بزرگههان از هههایی   نقههل یهها مههأثور تفسههیر منههابع
 بهه را اعتبار نصاب باید دیگری نقل هر مثل که هستند روایات از بزرگ و کوچ  هایی   مجموعه
 بها تعامهل در منهجی ی  هر دارند، توجه مأثور تفسیر به که مفسرانی و پژوهان   قرآن آورند. دست
 ایهن نقهل طهرق یها اسهانید بررسهی طهرق، ایهن تهرین   رایج از یکی اند.   نهاده   پیش ها   نقل دست این

 درجهه معیهار و دانسهته فایهده کهم را سهندی نقهد معرفهت، الل   آیهت مثل دیگر برخی است. روایات
   اند. داده قرار متنی بررسی را اول

گردی توفیه  سهال ده نگارنهده کهه - فقیهد برجسهته شهناس قرآن این تفسیری های   دیدگاه  شها
 ،اسهت اصهطیاد قابهل قرآنهی علهو  در ایشهان آثار الی هالب از که آن  بر عالوه - است داشته را ایشان
 تفسیر ارزشمند بسیار کتاب نی  و القشیب ثوبه فی المفسرون و التفسیر کتاب از مشخص طور به
 همهه از و - دانسهت   مهی آن از بهتهر بسهیار و اول تهألیف از مستقل تألیف را آن خود که - مفسران و

 الجهههامع األثهههری التفسهههیر سلسهههله بهههر کهههه ارجمنهههدی مقدمهههه از ،مقالهههه ایهههن موضهههو  در ،تهههر   مههههم
  است. برداشت قابل است، نگاشته
گردان و هههانپژو قههرآن  صههاحبان از بعضههی انههد.   کههرده قلمههی بههاب ایههن در مقههاالتی او از بعههد شهها
 از: اند عبارت ،ندا مربوط معرفت الل آیت ن د مأثور تفسیر به نوعی به که آثاری

 آیهت دیدگاه از تفسیر در روایی گرایش بررسی» مقاله موضو  این در رستمی علی حیدر آقای
 دیهدگاه یگهانگی سهنت، دقیه  تعریهف جمله: از نقاطی به آن در و است  نگاشته را «معرفت الل

 کهاربرد احادیث، بودن تفسیری مالک قرآن، تفسیر در روایت جایگاه مورد در فقیهان و اخباریان
 دیهدگاه از را موارد این پرداخته، تفسیری احادیث بررسی و نقد شیوه و لزو  تفسیر، در واحد خبر
   است.  بررسیده معرفت الل آیت
 مقالهه ناصه  احمهد علهی آقهای نوشهته «معرفت الل آیت دیدگاه از تفسیری روایات حجیت»

 روایهههات حجیهههت موافقههان و مخالفهههان دیهههدگاه تقریههر از پهههس آن در نویسهههنده کههه اسهههت دیگههری
 احادیههث، دسههته ایههن اعتبههار و حجیههت بههاب در معرفههت الل آیههت نظریههه توضههی  بهها تفسههیری،
 است. پرداخته آن بررسی به سسس و تبیین را نظریه این بدیع های جنبه و ها نوآوری
 األثههری التفسههیر کتههاب یشناسهه روش» مقالههه در نیهه  اصههفهانی رضههایی علههی محمههد آقههای
 آن منهابع و سهاختار مقدمهه، بررسهی بهه ،الجامع األثری التفسیر کتاب به کلی نگاهی با «الجامع
 بر آن تطبی  و معرفت الل آیت نگاه از تفسیری های گرایش و ها روش بیان از پس گاه آن ،پرداخته
 است. کرده ارا ه بعدی جلدهای تکمیل برای پیشنهادهایی کتاب،
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 - اند شههده چهها  «قرآنههی معرفههت» کتههاب جلههدی پههنج مجموعههه در کههه - یادشههده مقههاالت 
 حهد از عمومها   امها ،پرداختهه ایشهان ههای   دیهدگاه و روش طهر  به کلی یا ج  ی صورت به هرچند
 و نقههد و بررسههی و تفصههیلی تحلیههل جنبههه فاقههد و انههد نرفته فراتههر اجمههالی هههای تحلیل یهها گهه ارش
 و ارزشهمند های دیهدگاه ایهن بهه اندیشهوران و علمی مجامع تفصیلی توجه ضامن که -    مالحظه
کمال و بالندگی و رشد  ند.هست - هاست آن ا

 روایهات اعتبارسهنجی» عنهوان بها ای مقالهه در معهارف مجیهد آقای و زاده حکیم فاطمه خانم
یههابی رویکههرد بهها معرفههت الل آیههت دیههدگاه از تفسههیری  نظههر «الجههامع االثههری التفسههیر روایههات ارز
 ،اول داننهههد: می مرحلهههه سهههه در ،تفسهههیری روایهههات سهههنجی اعتبهههار دربهههاره را معرفهههت الل آیهههت
 شههامل خههود کههه ،تفسههیری روایههات منبههع حجیههت بررسههی و تفسههیری روایههات بههه بخشههیاعتبار

 تابعان و صحابه تفسیری روایات اعتبار و  بیت اهل و  پیامبر تفسیری روایات حجیت
 گهاه آن تفسهیری. روایهات محتهوایی بررسهی ،سهو  تفسهیری. روایهات سهندی بررسهی ،دو  .اسهت
یهابی بهرای معرفههت الل آیهت اصهلی هههای مالک کهه کننهد می بیهان  و قههرآن بهر عرضهه احادیههث، ارز
 سههنت و کتههاب فصههلنامه از شههماره دومههین در مقالههه ایههن اسههت. عقههل بهها تعههار  عههد  و سههنت

 است.  منتشرشده
 بزرگهههههوار آن تفسهههههیری های دیهههههدگاه و هههههها نوآوری بیهههههان بهههههه متعهههههدد مقهههههاالت در نگارنهههههده
  ازجمله: ؛است پرداخته
 الل آیهت بزرگداشهت همهایش در کهه «معرفهت الل آیهت قرآنی های دیدگاه برخی به نگاهی» -

 نوشهتار ایهن اسهت. شهده منتشهر نیه  «قرآنهی معرفهت» کتهاب در و ارا هه مفیهد دانشگاه در معرفت
 های افسهانه از برخهی جملهه: از ،معرفهت الل آیهت دیدگاه از قرآنی مهم موضوعات بر مروری ابتدا

 گههاه آن .دارد تأویههل و قههرآن بطههون قههرآن، تحریههف قههرآن، تههدوین و جمههع قههرآن، اعجههاز تههاریخی،
 بهه توجهه بها را و... زمانهه فرهنهگ از تأثیرپهذیری پیشهین، کتب از قرآن تأثیرپذیری مانند شبهاتی
 است. داده قرار بررسی و نقد مورد معرفت الل آیت خاص شیوه
 های اندیشهههه در کاوشهههی» نشسهههت در کهههه «قرآنهههی علهههو  در معرفهههت الل آیهههت ههههای نوآوری» -

 یدهرسهه چهها  بههه قههرآن گلسههتان نشههریه در و ارا ههه اندیشههه، باشههگاه در «معرفههت الل آیههت تفسههیری
 گهاه آن شهده، بررسهی معرفهت الل آیهت علمهی سلوک و روشی امتیازات ابتدا مقاله این در .است

 شهامل کهه گهردد می بیهان قهرآن علهو  و تفسهیر حوزه در وی محتوایی های نوآوری و ها برجستگی
 در لحهن وجود تحریف، روایات تحریف، از قرآن حف  قرآن، جمع و نزول اعجاز، در ایشان آرای
 و محکهم و منسهوخ و ناسخ قرآن، بطن و تأویل تفسیری، روایات قرآنی، قصص قرآن، زبان قرآن،
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 است. متشابه
 سایر بسا چه و الجامع األثری تفسیر مقدمه بر مروری آثار، این تمامی چند هر رسد   می نظر به

 آن ههای   دیهدگاه ابییه هریشه و بررسهی با تفصیلی تحلیلی اما ،اند داشته معرفت مرحو  تألیفات
 کلمهات در کهه ههایی تعار  گهاه، و هها   ابهها  رفهع برای گیری چشم تالش و اند   نکرده ارا ه مرحو 
 و گنهگ همچنهان متعهدد جههات از مسهأله ،نکهرده رسهد   مهی نظهر بهه امر بدو در باره این در ایشان
 تکهرار حهدی تها شهده انجها  کارههای و نشهده واضه  هها   دیهدگاه ایهن مسهتند مبانی و است مبهم

 است. یکدیگر
 ایشههان بناهههای و ههها   دیههدگاه مبناشناسههی و یههابی   ریشههه بههر اهتمههامش کههه – حاضههر نوشههتار در
یههت بهها - اسههت  دو، هههر متنههی نقههد روش و سههندی نقههد روش بههر بررسههی، و تحلیههل و تبیههین محور
 سهنت دایهره نیه  و تفسهیری روایهات حجیهت و کارآمدی بررسی به اول گفتار شد. خواهد مروری
 توجههه آن اسههباب و سههندی روش تههأثیری   کههم تبیههین بههه دو  گفتههار در دارد. اختصههاص تفسههیری

 نظهر نقهاط عمهده - دارد اختصهاص تفسهیری روایهات متنهی بررسهی بهه کهه - دو  گفتهار شود.   می
 گذارد.   می بررسی به باب این در را ایشان

 و اسههت تفسههیری روایههات سههنجیاعتبار روش مبناشناسههی و تحلیههل بههر پههژوهش ایههن تمرکهه 
 سهخت خود که است چی ی اعتالی و ترویج روش، این به دقی  نگاه و تعم  از نگارنده هدف
 چنانچهه روش ایهن در مبهم موارد که است خاطر این به مالحظات، طر  است. بسته   دل بدان
 و ارتقهها بهها ،اسههت روش اصههل بههه مربههوط چنانچههه و دانشههوارن، بیههان بهها ،اسههت تبیههین بههه مربههوط
 از کهه اسهت اسهتادی بهه نسهبت وظیفهه اقهل ایهن شهود. مانهدگار روش شهده، طرف بر آن، تکمیل
 ایم.   چیده ها   خوشه پربرکتش دانش خرمن
 در نگارنهده شفاهی های   استفاده معرفت، مرحو  شده منتشر آثار بر افزون مطالعه این منبع
گردان دیگهر کهه اسهت معلومهاتی اضهافه هب درس های   کالس  و برداشهت ایشهان از دانشهوران و شها
   اند.   کرده نقل

 مهأثور تفسهیر عرصهه بهه معرفهت مرحهو  تفصهیلی توجهه بهودن متهأخر پهژوهش این محدودیت
 موضهو  ایهن بهر بیشهتر شهریفش عمهر آخهر های سهال در بزرگهوار آن هاسهت.   زمینهه سهایر بهه نسبت
 ؛اسهت گذاشته باقی متعددی ابهامات و تنگ را تبیین مجال که است امری این و شد متمرک 
گههر کههه ابهامهاتی  و تکمیههل متعاقههب، آثههار در گمههان بی داشههت، بیشهتری مجههال معرفههت مرحههو  ا
 ایهن از کهدا  ههر کهه دارد یقهین ،شناسهد   مهی ایشهان مهنهج از آنچه حسب نگارنده کرد.   می تبیین
 تحقیقههات راه کههه گرفههت   مههی ای   سههنجیده و شههده حسههاب پاسههخ شههد،   مههی پرسههش وی از مههوارد
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 کرد.   می هموارتر را بعدی

 یریتفس اتیروا دامنه و یکارآمد .اول گفتار

وا تیحج و یکارآمد .1  قرآن ریتفس در اتیر
 یهها قههرآن تفسههیر در تفسههیری روایهات حجیههت اصههل خصههوص در پژوهههان قرآن و اصهولیان آرای
 دارند استدالل دسته دو نافیان است. اثبات و نفی عمده دیدگاه دو بین مأثور، تفسیر کارآمدی

 از قهرآن اسهتقالل لهزو  بهه نافیان گردد. برمی واحد خبر به برخی و خبر مطل  به ها آن از برخی که
 بهه توجهه بها تفسهیری روایهات حجیهت به قول که دوری محذور بودن، شیء کل تبیان در روایات
 شههرعی اثههر آنچههه بههه واحهد خبههر حجیههت ادلههه دامنههه محهدودیت 2آورد، مههی پدیههد عههر  روایهات
 و تفسهیر در واقهع به یابی دست لزو  غیراعتباری، امور در ظن به تعبد امکان عد  3باشد، داشته
 تمسه  آن نبهودن ذاتهی کاشهف یها واقهع از گهری حکایهت حیثیهت از واحهد خبر برخورداری عد 
 اخبههار حجیههت بههر را ها خدشههه ایههن همههه راه متعههدد هههای بیان و ههها برهان بههه مثبتههان 4انههد. کرده

 5اند. بسته تفسیری

 از آنچهههه بهههه او اسهههت. تفسهههیر در روایهههات اعتبهههار بهههه انباورمنهههد جملهههه از معرفهههت الل آیهههت
 ارا ههه نههو تقریههری یهها افههزوده جدیههد عناصههری شههد، نقههل نظریههه ایههن طرفههدار بزرگههان های دیههدگاه
  است. کرده

 او اسهت. آشهکار دارد، طباطبهایی عالمهه نظهر به که مبسوطی نقدهای در او دیدگاه از بخشی
 اسهتوار ها پایهه ایهن بهر را قهرآن معهانی کشهف در واحهد خبر تباراع عد  بر عالمه استدالل خالصه

 داند: می
 اسهت پهذیر امکهان مهواردی در تعبهد کهه ایهن و ،نبهودن ذاتی و واحد خبر حجیت بودن تعبدی

 دارد. وجود فقه حوزه و نامکلف عمل باب در تنها این و باشد شرعی اثر دارای که

 و باشهد معصهو  بیهان کاشهف تواند می نه خبر پس .واحد خبر نبودن واقع از قطعی کاشفیت
 آیه. از واقعی مراد کاشف نه

                                                   
 .85 و 84ص ،3ج ،القران تفسیر فی المی ان. 2

 .94ص ،3 ج ،األفکار نهایة ؛7-6ص ،1 ج ،القرآن تفسیر فی التبیان ؛123ص ،5 ج)اإلعتقادات(،  مصنفات. 3

 .351ص ،10 ج ،القران تفسیر فی المی ان. 4

 ،الرجهال علهم فی الکلیات ؛176-174ص ،التفسیر مدخل ؛398ص ،الرجال طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجم. 5
 .507ص
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 آن عهر  روایهات از مسهتفاد چهون ؛آیهد می الز  دور قرآن فهم در واحد خبر حجیت به قول از
کنهون گرفت. بهره قرآن از توان می واحد، خبر مفاد صحت به بردن پی برای که است گهر ا  بهرای ا
 آید. می پدید دور کنیم، استفاده واحد خبر از که باشد الز  قرآن از گرفتن بهره

 یابد: نمی تما  زیر دالیل به را استدالل این وی
 ای حهوزه بهه را اعتبهار ایهن عقهال و نیسهت تعبهدی و اسهت عقالیهی ثقهه واحهد خبهر حجیت .1

 بینند. نمی محدود

کی یعنههی ؛دارد ذاتههی کاشههفیت عقههال دیههدگاه از ثقههه واحههد خبههر .2  پههس اسههت. واقههع از حهها
 کشههف در کهه طهور همهان ؛آیهد کهار بهه هههم قهرآن تفسهیر و تهاریخ و عقایهد مثهل واقعیهاتی در توانهد می

 تعقالسه آمهد سهر خهود کهه - مقهدس شار  آید. می کار به ،فقهی احکا  یعنی ،شار  اعتبارات
 فاقهد انسهان خبرآورنهده، کهه مهواردی در جه  اسهت؛ نگرفته ای ردهخ و کرده رفتار شیوه همین بر -

 ان شهود: داده اثهر ترتیهب او گفتهه بهه دنبایه تحقیه  بدون و نیست اطمینان قابل که باشد تعهد
 شهرعی احکها  و فقهه مخصهوص نهه ثقهه، واحد خبر اعتبار رو این از .فتبینوا بنبإ فاس  جاءکم
 جملهه از عقهال کهه اسهت مهواردی تمهامی در و عها  آن اعتبهار بلکهه ،دارد تعبدی جنبه نه و است
 تفسهیر دربهاره چهه معصو ، بیان از ثقه عدل اخبار اساس، این بر .اند پذیرفته را آن کاربرد شار ،
 گهر بیهان و کاشهف و اسهت برخهوردار شهر  پهذیرش مهورد عقالیهی اعتبهار از مهوارد، دیگهر چهه و قرآن
 تلقهی معصهو  از مسهتقیما   و شخصها   کهه اسهت آن هماننهد و دارد حجیهت و اسهت معصو  بیان
 6باشد.  شده

 بحث جهینت
 میههان هبهه و تر واضهه  بیههان بهها معرفههت مرحههو  تفسههیر، در روایههات اعتبههار بههه انباورمنههد میههان از
کیههد مثههل اصههطالحات و مفههاهیم از ای پههاره تر صههری  آوردن  و واحههد خبههر عقالیههی حجیههت بههر تأ

 مرحههو  چههون دیگرانههی هرچنههد ؛اسههت  کهرده رونهه  و رنههگپر را حجیههت ادلههه آن، ذاتههی کاشهفیت
گر حتی است گفته ایشان که این مثل اند. افزوده رون  این بر دیگر جهاتی از نی  لنکرانی فاضل  ا
 حجیهت مثهل مفهاهیمی ادلهه این مدلول در باشد، هم روایات و آیات واحد خبر حجیت دلیل
 بهه نسهبت بلکهه و آیهد میهان بهه عملهی شهرعی اثهر و منجزیهت و معهذریت پهای کهه نیست موجود
 7.است مطل  نباشد، یا باشد عملی شرعی اثر دارای امر که این

                                                   
 .146-141 ،«تفسیر در حدیث کاربرد»: از برگرفته. 6

 .176-174ص ،التفسیر مدخل. 7
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 یریتفس سنت رهیدا .2
 است: مطر  پرسش دو تفسیری سنت دایره به نسبت
 است  شده تفسیر روایات توسط قرآن آیات از بخش کدا 
 دانست  تفسیری توان   می را احادیث از دسته کدا 

کر  پیامبر سنت معرفت، الل   آیت نظر از   پهرده قهرآن های اجمال و ابها  تمامی چهره از  ا
 وظیفههههه خداونهههد جانهههب از او کهههه چهههرا ؛اسههههت  داده تفصهههیل ،کهههرده تبیهههین را هههها آن و برداشهههته
 گمهان   بهی و نمایهد تفههیم را آن ابهها  مواضهع و کند تببین آن مخاطبان برای را آیات است داشته

  گوید: می دیگری جای وی 8است. کرده ادا کامل طور به را الهی رسالت این حضرتش
 تمامی کبار اصحاب وی ه به امت، براى  پیامبر بگوییم که است این صحی 
 قهرآن شریف مقاصد و اهداف تمامی و است داشته بیان را کریم قرآن آیات معانی

 دربهاره  ا مهه از مانهده جهاى بهر احادیث که وی ه به ؛است داده شر  برایشان را
 نقطهه ههیچ صهورت این در که نماییم، ضمیمه بدان را قرآن مفاهیم و احکا  فرو 

 9ماند. نخواهد باقی قرآنی مفاهیم درباره ابهامی
کهر  نبهی تفسهیری سهنت در کهه است این ایشان نظر از اول پرسش پاسخ پس  آنچهه ههر  ا
کل از قنا  کشف برای  چنهد ههر اسهت.    شهده تفسهیر قرآن تما  یا است  آمده ،بوده الز  قرآن مشا

 خههود از نقههل بهها آن از توجههه قابهل هههایی بخش امهها ،نباشههد مهها اختیهار در امههروزه تفسههیر ایههن تمهامی
 ماست. اختیار در  معصومان ها آن رأس در و تابعان و صحابه توسط ایشان

کیههد معرفههت مرحههو  گفههت بایههد دو  پرسههش بههه نسههبت  پیههامبر تفسههیری روایههات کنههد   مههی تأ
 حهدیثی ههر یعنهی ؛اسهت شهده گهردآوری قرآن تفسیر عنوان تحت که نیست کلماتی به منحصر
گههر حتههی ،آیههد کههار بههه ای آیههه تفسههیر در اسههت ممکههن  نداشههته آیههه آن بههه مسههتقیمی ربههط و اشههاره ا
 است: داده توسعه بسیار را تفسیری سنت دایره ایشان سان بدین باشد.

 کهه قهرآن کنهار در سهنت گرفتن نظر در با مخصوصا   دارد، گسترده دامنه مأثور تفسیر
 10.شود می افزوده منقول تفسیر حجم رب ترتیب بدین

 محهدودیتی دیگر سوی از داده، توسعه بسیار را مأثور تفسیر دایره طرف ی  از هرچند وی اما
                                                   

 .248ص ،1 ج ،الجامع التفسیراألثری. 8

 .167 ،1 ج ،مفسران و تفسیر. 9

 .166ص ،1 ج. همان، 10
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 ولهی ،نیایهد شهمار بهه تفسهیری روایهت شهاید کهه روایاتی بسیار چه است. داده قرار آن برای جدی
 آید. کار به قرآن تفسیر در که باشد «معرفتی حاوی»

 هها آن از اسهتفاده امها ،رونهد   مهی شهمار بهه تفسهیری روایهت که روایاتی بسیار چه مقابل سوی در
 از خاصههی ونؤشه بهه یهها اسهت شخصهی قضههایای یها کهه چههرا ؛نیسهت جهای  قههرآن تفسهیر در امهروزه
  نیست. تعمیم قابل که گردد می   بر  پیامبر
 و کردارهها گفتارهها، تما  به قرآن تفسیر را روایت و سنت با قرآن تفسیر توان نمی او دیدگاه از -

 بزرگهوار آن قضهاوت شهأن بهه آنچهه کهه آن  توضهی  دانسهت. هها آن نقهل یها و  معصو  تقریرهای
 بهه آنچهه و نیسهت دیگهر مهوارد بهه تعمیم قابل خا  شکل به و است شخصی قضایای گردد   برمی
 محدود خود مکان و زمان به که است والیی احکا  هم ،گردد برمی ایشان سیاسی رهبری شأن
 بکند. دیگر موارد در عا  های برداشت آن از فقیه که آن  مگر ،است
 و عادی زندگی مقتضای که برگردد اما  و پیامبر شخصی امور به شده نقل سنت نباید نی  -

 باشد. مربوط بزرگوار آن رسالی جنبه به باید و هاست آن بشری طبیعت

 یریتفس اتیروا یسند یبررس .دوم گفتار
، و کلی طور هب  در سهند فقهط و است منسوب متأخران مشهور به که منهجی مبنای بر اجماال 

 آن سههند رجههال همههه وثاقههت بههه وابسههته حههدیث ارزش یعنههی ؛اسههت دخیههل روایههت رد و پههذیرش
 امهروز بهه تها کهه قدمایی منهج مبنای بر اما ؛است حدیث ارزیابی راه تنها سندی بررسی است،
 تواننهد   مهی کهه اسهت دیگهر قهراین کنار در قرینه ی  سند دارد، فراوان طرفداران دانشوران بین هم
  کنند. ایجاد وثوق معصو ، از حدیث صدور به نسبت مجمو  در

رس یریتأث کم وا یسند یبر  معرفت اهلل   تیآ نظر از یریتفس اتیر
یهابی در ایشهان نظهر از اسهت. متفهاوت تفسهیری روایهات بهه نسهبت معرفهت مرحو  دیدگاه  ارز
 بهه امهر ایهن و 11نیسهت سهودمند چنهدان و نهدارد اول درجهه نقش سندی بررسی تفسیری روایات
 ههها آفت ایههن اسههت. شههده احادیههث دسههته ایههن گیههر دامههن کههه گههردد برمی ای گانههه سههه هههای آفت

  :از اند عبارت
 اسناد؛ کامل حذف یا ها آن ارسال و سندها سلسله ضعف .1
 باب؛ این در تزویر و پردازی حدیث رواج .2

                                                   
 .219، ص1ج ،الجامع التفسیراألثری. 11
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 12سازد. می اعتبار کم و ارزش کم را نقلی تفسیر که تاریخ و تفسیر در اسرا یلیات فراوانی .3

 اند، شهده گرفتهار هها آفت ایهن بهه کهه ههایی روایت مهورد در سهند نقهد کهه اسهت بهاور ایهن بر وی
 برخهوردار بیشهتری اهمیهت از هها روایت این مورد در آنچه و نیست بخش نتیجه و کارساز چندان
 مهورد در  معصهو  امامهان و   پیهامبر از روایهاتی بهه اشهاره بها و اسهت هها آن متنهی نقد است،

 نویسد: می بزرگواران، آن از منقول روایات بررسی و نقد چگونگی

 ضههعیف، هههای روایت از قههوی هههای روایت جداسههازی بههرای معیههار اولههین بنههابراین
 بههر قههرآن متشههابه های آیههه عرضههه همچههون اسههت، دیههن محکمههات بههر ههها آن عرضههه
 و تجربهه توانها، مرتبهه بلنهد خهدای از جسهتن یهاری از پهس که کاری محکم؛ های آیه

 اوقات بیشتر در و جانبی بحثی سندها از بحث اما طلبد. می را جانبه همه احاطه
یههان از بسههیاری و مرسههل روایههات از بسههیاری کههه چههرا ؛اسههت نتیجههه بی  و مهمههل راو

 متهون بهودن سهاختگی احتمهال کهه طهور همهان ،ایهن بهر افهزون نهد.ا حال شر  بدون
 عر  راه حال هر در پس .است ممکن هم اسناد در چی ی شدن وارد دارد، وجود
 13.است تر بخش نتیجه و تر مناسب کماتمح بر

 است: قایل ثانویه نقشی آن برای اما ،نیست سندی بررسی نقش منکر کلی به ایشان البته
یابی و تمحیص راه  محتهوا بلندای نظر از ها آن محتوای بررسی تفسیری روایات ارز
 اعتبارسنجی در نقشی هم اسناد چه گر ؛است اسناد مالحظه از پیش معنا قوت و

 تنها که متأخران از بعضی روش خالف بر ؛است دو  رتبه در ها آن نقش ولی ؛دارند
 14.کنند نمی بررسی را محتوی اعتالی و قوت و سندهاست به اهتمامشان

 ،نهایهت در و اسهت. کهرده رنهگ کهم ههم را دو  درجه نقش همین ،گذشت که چنان  که این گو
 تعیهههین حهههدیث نقهههد در کهههه اسهههت مهههتن تنهههها ایهههن تفسهههیر و تهههاریخ در ،ایشهههان تصهههری  حسهههب
 است: کننده

 شهود، می تعیهین متن خود گرفتن نظر در با تنها تاریخ، و تفسیر در واحد خبر ارزش
 15.آن سند نه

                                                   
 .25ص ،2ج ،القرآن علو  فی التمهید. 12

 .222، ص1ج ،الجامع التفسیراألثری. 13

 .218ص ،1ج. همان، 14

 .25، ص2ج  ،مفسران و تفسیر. 15
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وا یاعتبارسنج در معرفت مرحوم دگاهید تیاهم وجوه  یریتفس اتیر
 با بسیار تفسیری روایات به نسبت سند نبودن کننده تعیین در بزرگوار آن دیدگاه اصل یکم.
گر مخصوصا   ؛است اهمیت  ،اسهت دسهترس در بهاب ایهن در امروزه آنچه بیشتر که کنیم توجه ا
 قابهل و روشهن وضهع حیهث ایهن از شیعه، روایی تفسیر مصادر امهات است. صحی  سند فاقد
 ندارند: قبولی
 از و شهده نقهل  بهاقر حضهرت از که آن  با ق(150) همدانی منذر بن زیاد ابوالجارود تفسیر -
 از یکههی ابوالجههارود چههون ؛نههدارد اعتبههار دارد، اهمیههت معصههو  از مسههتقیم نقههل و قههدمت حیههث
  16است. محسوب  صادق اما  نفرین و لعن مورد و منحرفان و زیدیه رهبران
 شهده تدوین و نقل الحال مجهول نفر دو توسط  عسکری حسن اما  به منسوب تفسیر -
 17است.

 18.است اعتبار فاقد جهت این از و ناشناس نی  نعمانی تفسیر نویسنده -

  است. سند فاقد ق(300 )حدود کوفی ابراهیم بن فرات تفسیر تفسیر روایات -
 آیههات تفسههیر در مهمههی روایههات دربردارنههده کههه ق(320) عیاشههی مسههعود بههن محمههد تفسههیر -
 امها ،اسهت شده تدوین سند با هرچند دارند، وجود منبع این در فقط ها آن از بسیاری که است
 فعهال   انهد،   کهرده آن اسهانید حهذف در ناسهخان از بعضهی کهه اجتههادی دلیهل به آن موجود نسخه
 19.است سند فاقد

 داشهته تفسهیری ههم حتمها   و اسهت امامیهه روات اجهالی از ق(329) قمهی ابراهیم بن علی -
 از ترکیبهی کتهاب ایهن و اسهت خدشهه محهل وی، بهه موجهود تفسهیر انتسهاب صهحت اما ،است
 محمهد بهن عبهاس ابوالفضل نا  به شخصی سوی از که است سند گونه سه با مختلف روایات
 در فهراوان کتهاب ایهن اعتبهار اصهالت دربهاره سهخن و اسهت مجههول او و اسهت شهده نقهل علوی
 20.است کافی اعتبار فاقد مجمو 

   ندارد. سند ( ق330 حدود ) حجا  ابن به معروف ماهیار عباس بن محمد تفسیر -

 معصهومان تفسهیر مالحظهه لهزو  بهه اعتقهاد وجهود بها حتی ،دانشوران از بسیاری که است این
                                                   

 .230ص ،الکشی رجال. 16

 .148، ص12ج  ،الرجال طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجم. 17

 .479، ص1 ج ،القشیب ثوبه فی المفسرون و التفسیر. 18

 .4ص ،العیاشی تفسیر. 19

 .479، ص1ج  ،القشیب ثوبه فی المفسرون و التفسیر. 20
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 انههد.   کهرده بسههنده آن از حهداقلی بهه یهها شسهته دسهت قههرآن تفسهیر عظهیم منبههع ایهن از عمهال   ،
 آشهکار حدیث متن مثل دیگر جوانب به سند از بررسی جهت انصراف اهمیت که جاست این
 شود.   می

کثهههر چهههون را قهههرآن تفسهههیر در معتبهههر ههههای نقل ایشهههان، کهههه ایهههن ،دوم  احادیهههث بهههه شهههیعیان، ا
 حههد تهها را مههأثور تفسههیر مسههأله و اسههت توجهه قابههل دیههدگاهی کنههد،   نمههی منحصههر  معصهومان
  کند.   می متحول زیادی
 یابی   شهیر و لیتحل و نقد

کثههر ادبیههات و ههها   بررسههی  رد و پههذیرش در کننههده تعیههین و اول نقههش سههند بههرای کههه کسههانی ا
 یهها باشههد سههند حههذف خههاطر بههه ،سههند ضههعف ههها آن نظههر از کههه دهههد   مههی نشههان نههدا قایههل روایههات
 دیههدگاه اسههت. روایههت اعتبههار عههد  و ضههعف بهها مسههاوی ،... یهها رجههال توثیهه  عههد  یهها ارسههال
 دقیههه  بسهههیار ای   نکتهههه از پهههرده تفسهههیری، روایهههات خصهههوص در معرفهههت مرحهههو  از گفتهههه   پهههیش
 در اولیهه مهواد حکم سند، اطالعات که است آن واقعیت است. غفلت مورد غالبا   که دارد   برمی

یهههابی  تعیهههین آن سهههند اطالعهههات را حهههدیث ارزش شهههود. پهههردازش دبایههه و داراسهههت را روایهههت ارز
 شهود.   مهی انجها  اطالعهات ایهن بهر کهه اسهت پردازشهی محصهول روایهت، اعتبهار بلکهه ،کنهد   نمی

 حههدیث اعتبارسههنجی در مسههتقیما   دنبایهه را ،ارسههال خههاطر بههه ضههعف مثههل ،سههندی اطالعههات
 نهههامعتبر و معتبهههر را حهههدیث لزومههها   سهههند، ضهههعف و قهههوت ،تهههر   واضههه  عبهههارت بهههه کهههرد. مصهههرف
 آید.   می کار به اعتبارسنجی فرآیند در بلکه کند،   نمی

 از را او تفسهیری روایهت اسهناد ضهعف که است این است. متنبه نکته این به معرفت مرحو 
 بررسههی چنینههی ایههن روایهات بههه نسههبت کههه رسهاند   مههی نتیجههه ایههن بهه بلکههه ،کنههد   نمههی ناامیهد آن

 متنههی بررسههی آن و رفههت اعتبارسههنجی در دیگههری راه بایههد و نیسههت سههودمند یهها مفیههد سههندی
 ای   چرخههه وارد سههنجی اعتبههار بههرای بلکههه ،شههود   نمههی گذاشههته کنههار ضههعیف روایههت پههس اسههت.
 شود.   می دیگر
 بررسهی جایگهاه کهه اسهت آن ،آیهد   مهی ذههن بهه بهاب ایهن در ایشهان کهال  بهر که ای   مالحظه اما
کثهر در یا دارد، دو  درجه نقش باالخره که نیست واض  نهایت در سندی  و اسهت عقهیم مهوارد ا
 در واحهد خبهر ارزش کهه شهد نقهل ایشهان از کهه چنهان  اسهت  نقهش فاقهد کلهی بهه یا و ندارد، نقش
 آن. سند نه ،شود   می تعیین متن خود گرفتن نظر در با تنها تاریخ و تفسیر

 سهایر کنهار در ای   قرینهه عنهوان بهه آحهاد اخبهار اسهانید کهه اسهت بهوده ایهن بزرگهوار آن نظهر شاید
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 مقهد  آن بهر رتبهی و زمهانی لحها  از مهتن نقهش امها ،دارنهد نقهش روایهت تکلیهف تعیهین در قهراین
 ؛شهود می بررسهی ،انهد   کهرده ارا ه ایشان که معیارهایی با ،روایت متن ابتدا که بیان این به ؛است

 ضهرری حهدیث بهه باشهد، بهد آن وضهع و ضعیف سند هم قدر هر بود، قبول قابل کامال   چنانچه
 کمکههی آن بههه سههند صههحت و قههوت ،آمههد بیههرون مههردود مههتن نقههد از حههدیث چنانچههه و زنههد نمی
 نیازمنهد آوری   وثهوق نصهاب بهه رسهیدن بهرای حهدیث که - وضعیت دو این بین ما اما ؛کند   نمی
 یها تقویهت باعهت اسهت ممکهن دیگهر قهراین کنهار در ای   قرینهه عنهوان بهه سند - است دیگر قراین

 شود. حدیث تضعیف
 صورت: این در
 از مههتن نقههد معیههار از آنچههه همههه انههد   کههرده تصهور دانشههوران بعضههی کههه نیسههت طههور ایههن پهس •

 شود. حاصل اطمینان سند صحت از که است آن از بعد ،است رسیده معرفت مرحو 
 نتیجهه به را او متن وضعیت که - معرفت مرحو  که شود اشکال ندارد جا مقابل سوی در •

 برد. می اسم دو  درجه معیار عنوان هب ولو اسانید از اصال   چرا - رساند می نهایی
 اسهانید نباشهد، قطعی آن ثبوت عد  یا ثبوت و کند ایجاب متن وضعیت وقت هر ،واقع در
 باشند. داشته منفی یا مثبت نقش توانند می وثوق تشکیل در

 یریتفس اتیروا یمتن یبررس .سوم گفتار
 شسهتن دست معنای به معرفت مرحو  نظر از تفسیری، احادیث اسانید از یأس که گذشت

 آوردن دسهت بهه کنهد.   مهی سهنجیاعتبار مهتن بها را حهدیث معیارهایی با ایشان نیست. ها آن از
 ایهن در شهده تهدوین مقهاالت و آثهار از آنچه خالف به ،وی دیدگاه در متنی نقد دقی  معیارهای

 کشهف بهرای خهود کهه مراحلهی بهر مهروری منظهور ایهن بهه نیسهت. آسهان چنهدان ،است ظاهر باره
 باشد. بعدی های   بررسی مقدمه تواند   می ،است   کرده بیان آیات از نهایی قنا 

 گانه سه مراحل یمبناشناس و لیتحل و شرح .1
 اتیآ یذات یها داللت استخراج .1-1
 در کهه گویهد   می سخن ای   گانه   سه مراحل از معرفت الل   آیت ،الجامع األثری التفسیر مقدمه در
 آوردن دسهههت هبهه بههرای اول مرحلههه 21.شههود   مههی طههی آیههات تفسههیر بههه رسههیدن بههرای وی تفسههیر

 هاست.   داللت این «دعم و تکمیل» برای سو  و دو  مراحل و است آیات «ذاتی های   داللت»
                                                   

 .248و247، ص1ج  ،الجامع التفسیراألثری. 21
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 بههه آیههات خههود چهارچوب از اوال   کههه دارنههد ذاتهی هههایی داللت عمومهها   قهرآن آیههات ایشههان نظهر از
 فههم در مسهتقیم تهأثیر کهه دیگهری شهواهد و قهراین مانهد، بهاقی ابههامی چنانچهه و آینهد   می دست
 ظههاهری هههای داللت از عبههارت شهواهد و قههراین ایههن شهوند.   مههی وجههو جسهت دارنههد، قههرآن معهانی
 و محکههم هههای نزول شههاهد یهها صههال  سههلف صههحی  احادیههث تصههری  آن از پههس و آیههات سههایر
 را مجموعههه ایههن وی اسههت. ،معنهها در داشههتن مباشههر دخههل مختصههه بهها ،شههواهد سههایر و معتبههر
 آیات ظاهر های داللت را آیه ی  ابها  که این برای ایشان خواند.   می تفسیر ذاتی مبانی و اصول
 و دههد   مهی توضهی  را دیگهر بعضهی قهرآن بعه  کهه آورد   مهی دلیهل چنهین کنهد رفهع توانهد   می دیگر
  :فرمودند  علی حضرت که جا آن ؛داند   می قرآن استنطاق معنای را این و است آن شاهد

22َّ.لکمَّینط َّلنَّوَّفاسکنطق هَّالقرآنَّذلک

 آوری   علههم خصیصههه شههاید دانههد،   مههی ذاتههی را امههور ایههن هههای داللت ایشههان کههه ایههن سههبب
 المثهل   فهی ؛ندارنهد ای   واسهطه کهنش بهه نیهازی معهانی، افهاده بهرای کهه این و باشد ها آن استقاللی

  شود. انجا  ها آن اعتبار و حجیت برای عملیاتی نیست الز 
 کههار او نظههر از امهها ؛شههود   مههی آشههکار آیهه بههرای هایی مههدلول فههوق فرآینههد طریهه  از ،صههورت ههر در
 و مالحظههه تفسههیری روایههات نهههایی، گیههری   نتیجههه از پههیش دبایهه حتمهها   و یابههد   نمههی پایههان تفسههیر
  شوند. بررسی

 هیآ درباره سلف اتیروا ۀهم یگردآور .1-2
 از اسهتنباط کالمهی مبهانی از یکهی بهه تفسهیر، فرآینهد در سهلف روایهات مالحظهه لهزو  بر ایشان

 کهه اسهت ایهن مبنها آن آورد.   مهی دلیهل کهریم قرآن خود از مبنا این بر و کند   می تمس  کریم، قرآن
کههر  پیهامبر گههر و کههرده تفسهیر امههت بههرای را قهرآن همههه  ا  مهها باشههد، رسهیده مهها بههه آن از چیه ی ا
 ادعهها، ایههن اول بخههش اثبههات بههرای بههدهیم. آن بههه مناسههب جایگههاه تفسههیر در هسههتیم موظههف
 ایشهان و رسهیده حضهرت آن بهه قهرآن آیهات تبیهین قهرآن صهری  طب  که کند   می استدالل چنین
 ایشهان بهرای را مجمهالت و کننهد تفههیم ایشهان بهه را مبهمهات و بیهان مهرد  برای اند   بوده موظف
 دهند: تفصیل

...ََّّ ْلناَّو  ْنز 
 
ََّّأ ْیک  ْکر ََِّّإل  ِ ََّّالذ    ِ ی  اِ ََِّّلُتب  ََّّماَِّللن   ل  ِ ْمَََُّّّنز  هْیِ

َََِّّّإل  ُهْمََّّو  ل   ع  ََّّل  ون  ُر ک   ف  ت  23.ی 
 

                                                   
 .61، ص1، ج لکافی. ا22

 .44، آیه نحل. سوره 23
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 حضهرت آن پهس انهد.   رسهانده انجها  بهه کمهال و تمها  را وظیفهه ایهن ایشهان که نداریم شکی و
 اند.   برداشته پرده کامل طور به آن ابهامات از و حل را کتاب این مشاکل

گر که این اما  توجهه با هستیم، آن اخذ به موظف ما باشد، رسیده ما به چی ی بیانات این از ا
 بهرای اسهت. ثابهت اسهت،  پیهامبر فعلهی و قهولی سهنت حجیهت که دیگر، کالمی مبنای به

 آیهه دربهاره سهلف از تفسهیری روایهات همهه گهردآوری کهه شهود   مهی برداشهته دو  گها  منظهور همین
 ههای داللت آوردن دست به برای فقط قبل، مرحله در روایات مالحظه که نشود فراموش است.
 اینجها کهه حهالی در شهد   مهی عنایهت هها آن از صهری  صهحی  به فقط خاطر، همین به و بود ذاتی
   آیند.   می میدان به روایات همه

  معصومان آنها، رأس در و تابعان و صحابه سسس و  پیامبر اوال   سلف، از ایشان مراد
 و صهحابه مهورد در ،شهود مالحظهه نهایی فرآیند در باید نی  بزرگان این کال  که این دلیل ند.هست
 واضه  امهری ایهن و انهد   بوده ن دی   پیامبر عصر به یا آیات بیان شاهد که است این تابعان
  الل رسهول از بعهد قهرآن معهانی فههم مرجهع آنان که است این  معصومان مورد در و است

 بها دوسهته ههر در است معتقد معرفت مرحو  است. استنباط کالمی مبانی از نی  این و هستند.
یهادی صهحی  روایات توان   می تمحیص،  تکمیهل و تقویهت را اول گها  ذاتهی دالالت کهه یافهت ز

 کند.   می
 شده یگردآور اتیروا صیتمح .1-3

 آن آور   اطمینههان بخههش بههه رسههیدن منظههور بههه شههده گههردآوری روایههات پههاالیش و نقههد سههو  گهها 
 افهه ا   معرفههت و زدا   ابههها  تفسههیری، نقههل یهه  اعتبههار اول درجههه معیههار بزرگههوار آن دیههدگاه در .اسههت
 یها دانشهمند صهحابی از ،نبهوده  معصهو  امامهان از هرچنهد ؛اسهت آیهات بهه نسبت آن بودن
 است:   نوشته باره این در ایشان باشد. بزرگی تابعی

 نظهر در کند برطرف را موضو  ی  در موجود ابها  تا شده وارد که حدیثی محتوای
گهر و بهود، خواهد آن صدق شاهد خبر، متن   خود و شود   می گرفته  برطهرف را ابهها  ا
یم. آن تعبهدی پهذیرش بهر دلیلهی _ باشهد صهحی  سند نظر از چند هر _ نکند  نهدار

 از فههردی یهها   معصههو  امامههان از یکههی یهها  پیههامبر از مههأثور حههدیث بنههابراین،
گر تابعان، بزرگان یا صحابه دانشمندان  افه ایش موضهو  بهه نسبت را ما شناخت ا

 گهواه وی گهی، همهین کنهد، برطهرف را آیه معنای یا قرآن لف  در موجود ابها  یا دهد
 .است آن درستی و صدق
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 که: آورد می دلیل چنین امر این برای وی
 ؛اند داشهته دسترسهی بهدان تهر   آسان حداقل یا دانند می بهتر را آیات نزول شأن آنان
 بهه یها و انهد کرده نقهل مها بهرای و انهد بوده خاص موارد در آیه نزول شاهد خود یا چون
 حتهی و ثقهه شهخص خبهر کهه اسهت ایهن بهر عقهال شهیوه و اند بوده ن دی  نزول زمان
 24.پذیرند می ندارد آشکار فس  که را کسی

 ارا ههه معیههاری آیههات، بههه نسههبت حههدیث یهه  بههودن زدا ابههها  و آوری   شههناخت بههرای ایشههان
 کهه اسهت ظهاهر چنهین ،انهد کرده بیان آیات تفسیر به رسیدن برای که سومی گا  از اما ؛اند نکرده
 عرضهه ،روایهات و آیهات یعنهی ،نقهل محکمهات بهه کهه دانهد   مهی کارآمهد قهرآن تفسهیر در را حدیثی
 آیههات بههه نسههبت آنههها، بهها نداشههتن تعههار  بههر افههزون و کنههد حمایههت را آن عقلههی دالیههل و شههود

 26 و 25.شوند داده تشخیص زدا ابها  و بخش معرفت
 صههدور بههر اصههل کههه ایههن یعنههی ،ایشههان حههدیثی و تفسههیری مبههانی از دیگههر یکههی روش ایههن از

 نقهد گهاه کهه آن  ،توضهی  شهود.   مهی آشهکار ،شهود خهارج دلیهل بها آنچهه جه  اسهت تفسیری روایات
 بها مهتن معنهوی و لفظهی سهازگاری معنها، علهو بررسهی طریه  از ایجهابی شهیوه بهه روایت ی  متن

 آشههکار بههرای انهشناسهه سههنخ بررسههی ،واقههع در کههه شههود می انجهها  آن نظههایر و    معصههومان کلمههات
 روایهت صهدور» بررسهی، قسهم ایهن با است. معصو  به آن انتساب صحت و متن اصالت کردن
گر اما ؛شود   می احراز «معصو  از  احهراز را صهدور که معنا این به ،باشد سلبی ای شیوه به بررسی ا

 ،باشهد روایهت صدور بر اصل تر پیش باید جا این دهد، نشان را صدور بر مانعی نبود بلکه ،نکند
 اسههت. آن عهد  یها مهانع وجهود دانسهتن منظهور بههه بررسهی اینجها .باشهد بهین در مهانعی کهه آن  مگهر
 راه دانهد،   مهی غیرمجهدی و عقهیم را سندی بررسی تفسیری روایات خصوص در معرفت الل   آیت

 حهدیث صهدور اثبهات برای ،دیگر قراین از وجو جست یا مصدری های بررسی مثل ،هم دیگری
 پهس .نباشهد بهین در عقلهی و نقلهی مهانع که پاید   می حدیث به وثوق برای اما ؛کند   نمی پیشنهاد
 منسههوب کههل» کههه باشههد گذاشههته ایههن بههر را اصههل ،تفسههیری روایههات بههاب در الاقههل ،بایههد ایشههان
 .«صادر

                                                   
 .26، ص2ج  ،مفسران و تفسیر. 24
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26. :  و الکتهاب مهن المتلّقهاة المحکمهات علهی منهه تشابه ما بعر  النزیه، النقد أصول علی الروایات تلکم تمحیص ثالثا 
کم إذا:» الل رسول عن الحدیث فی کما العقول، بحجج دعمها مع و القویمة الّسنة  علهی فاعرضهوه حهدیث عّنهی أتا
إاّل  فاقبلوه وافقهما فإن عقولکم، حّجة و الل کتاب  .«الجدار عر  به فاضربوا و
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 محکمهات بهه عرضهه کهه جها آن ؛کنهد   مهی تأییهد ایشهان کال  داخل از ای قرینه را برداشت این
 27.28ها آن تمامی نه ،شمرد   می الز  روایات از متشابهات برای را عقول حجت و سنت و کتاب

 تعههار  مبحههث از کههه اسههت ایههن برداشههت ایههن تأییههد بههر ایشههان کههال  خههارج از دیگههر قرینههه
 روی کتههاب موافقههت مثهل معیارهههایی کههه دانهیم   مههی یشناسهه حهدیث و اصههول دانههش در روایهات
 بها حجهت» انهد   گفتهه کهه چنهان  گرنهه و هسهتند حجهت دو ههر کهه شهود   مهی اعمهال تعار  طرفین

 کند.   نمی تعار  - الحجت با الحجت اولی طری  به و - «الحجت
 چهه و اسهت ایشهان کهال  الفها  مجهرد از برخاسهته انتسهاب، و اسهتنتاج این که است گفتنی

 بهه را اطمینهان از حهدی یقراینه با تر پیش که دهد قرار متنی نقد معر  در را روایتی عمل در بسا
 نخواههد دقی  ایشان به گفته پیش مبنای نسبت فرضی چنین در که باشد    کرده پیدا آن صدور
 بود.
وا یسنجاعتبار در استاد مرحوم دگاهید رهدربا شنهاداتیپ و مالحظات .2  اتیر

 تفسهیری احادیهث سندی بررسی بودن ناسودمند یا دشواری مشکل بزرگوار آن .اول مالحظه
 گاه آن و بیند می شدنی حل متنی بررسی با را احادیث دسته این بر شده عار  آفات خاطر به

 نیسههت. دقیه  یهها واضه  چنهدان کههه کنهد می پیشههنهاد ههایی روش و ها سهنجه منظههور ایهن بهرای
 انجهها  متعههددی اب ارهههای و ههها روش بههه ظههاهرا   ندارنههد، مرتبههی اسههانید کههه روایههاتی اعتبارسههنجی

 نیست. متنی بررسی به منحصر و است شدنی

 جها «مصهدری» بررسهی متنهی، بررسهی به رسیدن نوبت از پیش فنی لحا  به که آن  ،توضی 
 هها آن کتهاب در آمهدن یها اجهالء از یکهی نقهل خهاطر بهه مرسهل حهدیثی مهثال   کهه معنها ایهن به ؛دارد
 یهها آمههده «ثقههة عههن اال الیههروون و الیرسههلون» عبههارت ههها آن دربههاره مههثال   کههه چههرا ؛شههود   مههی معتبههر

  .... یا است فرموده ثنا آن صاحب بر اما  و شده عرضه  معصو  اما  به کتابشان
 دیگههر ههایی راه مههتن، سهراغ رفههتن از پهیش و سههند از ناامیهدی از بعههد احادیهث سههایر مثهل پهس
 مرحهو ، آن پیشهنهاد درکنهار یها پهیش هها آن بهه توجه که دارد وجود تفسیری حدیث ارزیابی برای
 نیست. متن به منحصر سند، از غیر قرینه و باشد سودمند تواند   می

 زدا ابههها  و افهه ا معرفههت کههه اسهت معتبههر گههاه آن تفسههیری روایهت» کههه معیههار ایههن .دوم مالحظاه
 نیست: شفاف معیاری چند جهاتی از ،«باشد
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 .العقول بحجج دعمها مع و القویمة السّنة و الکتاب من المتلّقاة المحکمات علی منه تشابه ما بعر  .28
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 بسها چهه و هاسهت آن صهحت و درستی به هایند، آن حامل روایات که اطالعاتی ارزش یکم.
 را آیهات تفسهیر» بیایهد: ای نویسهنده کهال  در مهثال   ؛کند رفع نادرست طریقی به را ابهامی حدیثی
 را تعبیههر ایههن کسههی و باشههد  بیههت اهههل او مقصههود و «آورد دسههت بههه واقعههی مفسههران از بایههد
 زدا ابهها  تفسهیری، کهال  این هرچند جا این اند. صحابه واقعی مفسران که دهد توضی  طور این
 ندارد. صحت و نیست واقع با مطاب  چون ؛نیست معتبر اما ،است اف ا معرفت و

 یهه  تفسههیر تفسههیری حههدیث بههودن پههذیرفتنی معیههار چههرا کههه هسههت پرسههش ایههن جهای دوم.
 اسهت آمهده کجا از معیار این بگشاید  آیه از ابهامی او نظر از حدیث که اند داده قرار این را مفسر
   چیست  آن مبنای و

 و معهارف وی چهون کهه کهرد بازتقریر صورت این به بشود بیشتر بسط با را ایشان کال  شاید •
 بهه تفسیری نقل است معتقد داند،   نمی تعبدی ،شود   می حاصل تفسیر از را آنچه جمله از

 مشهکل لفه  از قنا  کشف فرآیند در و دهد اف ایش آیات باره در را ما اطالعات که آن  شرط
 و اسهت پذیرفتهه «تفسهیری حهدیث» عنهوان بهه کنهد، رفهع را ابههامی و باشد داشته ای   آورده
گر حتی گرنه  آید.   نمی قرآن تفسیر کار به ،باشد هم صحی  سند ا

گر •  اسهت ایهن اش   الزمهه یها معنها باشهد، ایشان مراد واقع مطاب  مرحو  آن کال  از بیان این ا
گههر کههه  سههودمند ،المشههکل اللفهه  عههن القنهها  کشههف یعنههی ،تفسههیر در صههحی  حههدیثی ا

 مثههل دیگههری، عنههوان بهها اسههت ممکههن هرچنههد ؛نیسههت پذیرفتههه تفسههیر عنههوان هبهه نیفتههاد،
 باشد. پذیرفته ،آیات تعبدی بطون بیان یا تأویل

گر اما •  از ،تأویهل و تعبهدی بطهون بعنهوان حتهی ،علمهی سودمندی گونه هر نفی ایشان مراد ا
 ایههن دارد،   برنمههی ای   پههرده آیههه ابهامههات از امهها ،اسههت صههحی  چنههد هههر کههه باشههد حههدیثی
 مالحظهه کهه آن  مگهر ؛اسهت سهازگار بزرگهوار آن مبهانی سهایر بها نهه و اسهت درسهت نه مطلب
 آن متنبههه کسهی کنهون تها نهه و کههرده واضه  را آن ایشهان خهود نهه کههه باشهد بهین در تهری   دقیه 
 هسهتند هها آن بطهون قهرآن، آیهات تأویل معرفت مرحو  نظر از که است گفتنی است.  شده
 بهها چنههد هههر ،اسههت رسههیده مهها بههه  معصههومان از و آیههد   نمههی دسههت بههه لفهه  ظههاهر از کههه

 درک قابهل ،منطقهی تقسهیم و سبر مثل علمی های   روش به و ،ایشان سخنان از گیری   الها 
 29است. یابی دست و
گهر •  معصهومان از ،کنهد   نمهی ابهها  رفهع مها بهرای کهه را صهحیحی حهدیث صهدور ایشهان ههم ا
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 مانند ؛است ممکن هم اسانید ،است کرده تصری  دیگر جای که طور آن ؛داند   نمی ثابت
 30.باشند ساختگی متون

 آن «تعبههدی پههذیرش بههرای دلیلههی» کههه بیههان ایههن بهها وقههت آن امهها ؛اسههت متههین اندیشههه ایههن 
 نیست. خوان   هم چندان نداریم،
 بها متنهی نقد معیار این نسبت که است این «بودن زدا   ابها » معیار درباره دیگر پرسش سوم.
 و سهنت و کتهاب محکمهات بهه عرضهه» یعنهی ؛اسهت کهرده ارا ه نقدالنزیه عنوان به ایشان آنچه

گر یعنی چیست  «عقول حجت  پهس شهد، داده تشخیص تفسیر در اطالعاتی حامل حدیثی ا
 هستند عرضی معیارها این یا شود   می عرضه عقول حجت و سنت و کتاب محکمات به آن از
 دارد  وجود دیگری گزینه یا

 را مطلههب ایشههان معیههار بیههان و اندیشههیده ای   چههاره پرسههش، ایههن پاسههخ بههرای خههود نگارنههده
 و گههویی پاسههخ امکههان متأسههفانه کههه چههرا ؛باشههد معیههار دسههته دو هههر جمههع کههه    کههرده ارا ههه طههوری
 حهدیث بهودن زدا   ابهها  یعنی معیار، این حال هر به اما ؛ندارد وجود بزرگوار آن توسط زدایی   ابها 

 نیست. ابها  از خالی خود تفسیری،
 کنهد.   نمهی ایجهاب را آن دقیقها   ،اسهت شهده اقامه مطلب این بر که هم دلیلی سوم. مالحظه

 تر   آسان حداقل یا دانند می بهتر را آیات نزول شأن آنان که است آن ،گذشت که چنان  وی دلیل
 نقهل مها بهرای و انهد بوده خهاص مهوارد در آیهه نهزول شهاهد خهود یها چهون ؛اند داشته دسترسی بدان
 حتهی و ثقهه شهخص خبهر کهه اسهت ایهن بهر عقال شیوه و اند بوده ن دی  نزول زمان به یا و اند کرده
 31.پذیرند می ندارد آشکار فس  که را کسی
 پهذیرش تهوان   نمهی سهبب این با اما ،کند اقتضا را تابعان و صحابه از پذیرش شاید دلیل این
گهر یها دارد نیهاز دیگهری دالیهل به امر این و کرد تصویب را متأخر امامان از تفسیر  بهه ههم را ایشهان ا
 ههم را ها آن دانشمند عصران هم سایر دبای بدانند، دلیل این مدلول در داخل عصر قرابت دلیل

 و انههد   فرمهوده تابعهان بزرگهان و صههحابه دانشهمندان مهورد در کهه چنههان آن ؛بشهمارند حکهم مشهمول
 نیست. دقی  و شفاف و دارد ابها  قضیه ،حال ای علی

 جینتا
  :که این از اند عبارت پژوهش این در آمده دست به نتایج اهم

                                                   
 .222، ص1ج ،الجامع التفسیراألثری. 30

 .26، ص2ج  ،مفسران و تفسیر. 31
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 معرفت: الل آیت
 پههس و دانههد   مههی سههلف کههال  بههه وابسههته ،کالمههی هههای فر  پههیش ای   پههاره بهها ،را قههرآن تفسههیر .1
گزیر را تفسیر فرآیند  در تحقیقهات دههی   سهامان بهرای پهس و داند   می تفسیری سنت مالحظه از نا
 دارد. بدیع علمی های   واسطه حوزه این

 امههوری بههه منحصههر را آن کارآمههدی و اسههت قایههل ذاتههی کاشههفیت تفسههیری حههدیث بههرای .2
 باشد.  داشته فقهی اثر که داند   نمی

 دانشهمندان و  معصهومان ایشهان تبهع بهه و  پیهامبر توسهط قهرآن تما  است معتقد .3
  است.    شده تفسیر تابعان بزرگان و صحابه
 شههأن بهه کهه شهمارد   مهی قهرآن تفسهیر در دا مهی امهوری آنگهاه را  پیهامبر سهنت حکایهت .4

 او خهود عصهر در سیاسهی رهبهری یها قضهاوت منصب به مربوط و برگردد ایشان عا  گری هدایت
  گردد.   برمی او طبیعی بشری جنبه به که نباشد وی شخصی امور از نی  نباشد،
 برزگهان و صهحابه دانشهمندان نقل و داند   می  معصومان از اعم را مأثور تفسیر حامالن .5
 شمارد.   می معتبر باب این در هم را تابعین

 ویه ه اهمیهت حها   را هها آن تمحهیص و نقهد تفسیری، روایات خاص های   آسیب دلیل به .6
 داند.   می

 مهههتن نقهههد اول درجهههه در و دارد دو  درجهههه اهمیهههت احادیهههث ایهههن سهههندی نقهههد او نظهههر از .7
 است. سودمند

 محکمهات و عقهول حجهت بهه عرضهه کنهد   مهی عرضهه مهتن نقهد بهرای کهه اعتبهاری معیار .8
 باشد. اف ا   معرفت و زا   ابها  که کند   می کارآمد را حدیثی که است سنت و کتاب

 ایشان: روش و کال  در -

 ابهها  از خهالی متعهدد جههات از تفسهیری، سهنت اعتبهار بهرای حدیث بون زدا   ابها  معیار .9
 نیست.

 دومههی، بههر تمرکهه  و اولههی شههمردن عقههیم و متنههی، و سههندی بههه بررسههی کههردن منحصههر بهها .10
 عههالج یها تفسههیری حهدیث صههدور بهه نسههبت وثهوق تشههکیل در تواننهد می کههه دیگهری هههای عامهل
 شوند.   می دیده کمتر حدیث، مصادر مثال   باشد، سودمند آن از برداشت یا متن و سند

 در الاقهل کهه سهتا ایهن بر مبتنی کند   می پیشنهاد احادیث پاالیش برای ایشان که روشی .11
 .«بالدلیل خرج ما اال صادر منسوب کل» اسال : اهل دواوین محدود در فسیریت روایات حوزه
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