
پژوهش؛ تفسیر ماثور نقد و بررسی جایگاه روایات در تفسیر قرآن

پدیدآورده (ها) : آزادی، پرویز
علوم قرآن و حدیث :: رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی :: پاییز 1390 - شماره 82

از 40 تا 45
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/931290 : آدرس ثابت

دانلود شده توسط : پرویز آزادی
تاریخ دانلود : 18/07/1397

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی (نور) جهت ارائۀ مجالت عرضه شده در پایگاه،مجوز الزم را از صاحبان مجالت، دریافت نموده است، بر این
اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطالعات مقاالت، مجالت و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و

عرضه مقاالت در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب
مجوز الزم، از صاحبان مجالت و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب

اطالعات بیشتر به صفحه قوانین و مقررات استفاده از پایگاه مجالت تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجالت تخصصی نور

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/931290
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/931290
https://www.noormags.ir/view/fa/rules
https://www.noormags.ir
https://www.noormags.ir


40

139
يز0

، پاي
رة1
شما

 ،24
ورة

پرويز آزادي د
دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث

اشاره 
از پرسش و پاسـخ هاي دانش آموزان به خصوص در رشتة 
علوم و معارف اسـالمي، يكي هم، پرسش از نسبت آيات 
الهي با روايات معصومين(ع) اسـت. مقالة پيش رو، ضمن 
بررسـي منابع و اقوال مختلف، ديدگاه مفسر بزرگ قرآن 
عالمه سيدمحمدحسين طباطبايي را به منزلة نظرية مختار 
مورد توجه قرار مي دهد. مطالعة اين مقاله به دبيران درس 
ديني، به ويژه درس تفسير و علوم قرآني پيشنهاد مي شود: 

نقد و بررسي جايگاه روايات
 در تفسير قرآن

تفسير مأثور

مفهوم و پيدايش
ــود  ــدة از چيزي گفته مي ش ــه باقي مان ــر» در لغت ب «اث
ــتعمال روات به تناسب  ــان العرب، ج ۴، ص ۶-۵) و در اس (لس
ــم يا موضوع، همان بقاياي اقوال و افعال منقوله از پيامبر و  حك
سلف صالح است و با معناي لغوي تفاوتي ندارد. (مدير شانه چي، 
ــتين، اصطالح  ــده هاي نخس ص ۲۷-۲۶) در فرهنگ روايي س
ــته و افزون بر احاديث مروي از  «اثر» مفهوم اعم از حديث داش
پيامبر اسالم روايت حاكي از گفتار و كردار صحابه و تابعان را نيز 
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شامل مي شده است. گفتني است كه در عصر اتباع تابعان، افزون 
بر حديث نبوي، گفتار و كردار صحابه و تابعان (البته برجستگان 
ــنت  ــز به صورت نقل از فرد يا نقِل جمعي همانند س ــان) ني آن
نبوي موضوعيت يافت و در تعاليم ديني مورد توجه قرار گرفت. 
در دهه هاي مياني سدة دوم قمري اصطالحي كه شاخص علم 
پيشينيان بوده اصطالح «اثر» است. (پاكتچي، ج ۹، ص ۱۱۴)

ــت كه در قرآن، سنت و كالم  ــير مأثور آن چيزي اس تفس
ــت.  ــت تبيين مراد خداوند در كتابش آمده اس صحابه در جه
تفسير مأثور در قرآن همانند «... ُاْحلَّْت َلُكْم َبِهيَمُئ األْنَعاِم إّال َما 
ــير اين آيه در خود قرآن  ُيْتَلي َعَلْيُكْم ...»(مائده: ۱) كه در تفس
ُم َو َلْحُم اْلِخْنِريِر...» (مائده:  آمده است «ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُئ َوالدَّ
۳) و در سنت، همانند قول پيامبر دربارة اين آيه كه «الَِّذيَن اَمُنوا 
َوَلْم َيْلِبُسوا إِيَماَنُهْم ِبُظْلٍم اُوَلِئَك َلُهُم األْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن.» (انعام: 
ــرك به خداوند است  ۸۲) كه فرموده اند اين ظلم منحصر در ش
ــْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم». (لقمان: ۱۳) در پذيرفتن اين دو  «... ِإنَّ الشِّ
قسم هيچ گونه شكي وجود ندارد، چون مورد اول از قول خداوند 
است كه به منظور خود از ديگران آگاه تر است و راست ترين قول 
ــت و ديگري سنت پيامبر كه بهترين  همان قول كتاب خداس
ــت و وظيفة او بيان و شرح است و ما  هدايت، هدايت پيامبر اس

بر عصمت و توفيق او يقين داريم. (زرقاني، ج ۲، ص ۱۰۰۱۱)
ــير  ــرآن، حديث قطعي مهم ترين منبع در تفس ــس از ق پ
ــي رأي و نظر ظّني  ــاب مي آيد و در مقابل حديث قطع به حس
نمي توان ارائه كرد؛ چرا كه رأي وقتي پذيرفته است كه با حديث 
ــد. هم چنين حديث وقتي پذيرفته  قطعي تعارض نداشته باش
است كه با رأي قطعي (برهان عقلي) در تعارض نباشد. بديهي 
است تعارض ميان برهان عقلي و نقل قطعي نيز غيرقابل تصّور 
ــنت نيز ذهبي  ــت. (جوادي آملي، فصل ۴) در ميان اهل س اس
دومين منبع تفسير را قول صحابه دانسته و قول آنان را همانند 
قول پيامبر قلمداد كرده است؛ چرا كه به اعتقاد او، آنان تفسير 
ــر آموخته اند و چيزي از خود نمي گويند. (بحراني، ج  را از پيامب
ــت به اعتقاد شيخين (بخاري  ۲، ص ۲۹۳) حاكم نيز گفته اس
ــير صحابه اي كه وحي و تنزيل را ديده اند مسند  و مسلم) تفس
است. (حاكم نيشابوري، ج۲، ص ۲۵۸) چرا كه صحابه وحي را 
ديده اند و اسباب نزول را به خوبي درك كرده اند و برايشان نقاب 
از چهرة معاني قرآن برداشته شده است و با داشتن ذاتي پاك و 
دلي زالل و داشتن شأن و مقام در فصاحت و بالغت مي توانند 
ــي را درك نمايند. ولي دربارة تابعين  مقصود صحيح وحي اله
ــي آن را مأثور مي دانند،  ــان علما اختالف وجود دارد و برخ مي
زيرا غالبًا آنان را جز ء صحابه مي دانند و برخي گفته اند تفاسير 
آنان از تفسير به رأي است. (زرقاني، ج ۲، ص ۱۲) اين رأي به 

ُحجيت تفسير صحابه در ميان علماي شيعه مورد مناقشة فراوان 
است. خصوصًا مرحوم عالمه طباطبايي در مقدمة تفسيرالميزان 

اين باور را مورد نقد جدي قرار مي دهد و آن را رد مي كند.
ــف كتاب هاي  ــالم به تألي ــرن دوم هجري علماي اس از ق
تفسيري روايي همت كردند. البته با تذكر اين نكته كه اين گونه 
ــيرهاي اوليه به ما نرسيده است. اگرچه خود اين حركت،  تفس
سنگ بناي تفسير روايي را بنيان نهاد و پاية اصلي تفسير قرآن 
ــيرهاي  ــش ها زمينه براي تفس گرديد. بر اثر اين تالش و كوش
ــد و در تار و پود كتاب هاي تفسير به جاي مانده  بعدي آماده ش

هنوز هويدا و پيداست. (گلدزيهر، ص ۹۹)
ــالم تفاوت روشني  ــد طي سه قرن اولية اس به نظر مي رس
ميان تفسير، تأويل و معنا (وقتي در عناوين كتاب ها يا در آثار 
ــيري مورد استفاده واقع مي شود) وجود نداشته است. بعد  تفس
ــناخته شد. به اين نحو كه تأويل  ــير از تأويل بازش از مدتي تفس
نتيجة تحقيق و جست وجو دانسته شد و تفسير به آثار بازمانده 
از پيامبر و اصحابش اطالق گرديد. تفاوت اسالمي ميان تفسير 
بالمأثور يا روايي و تفسير بالرأي يا درايي نشان دهندة يك تنش 
(EI۲A. .ــت ــلمين در آن زمان اس جاري در ميان جامعة مس

RippinTAFSIR)

مراحل تفسير قرآن
ــه و عامه را  ــلمانان اعم از امامي ــير در ميان مس علم تفس
ــه مرحله، كه تفاوت هاي اندكي نيز با هم دارند،  مي توان به س

تقسيم كرد: 
ــر در نزد عامه و  ــير قرآن با روايات پيامب مرحلة اول تفس
ــود و در نقل  روايات پيامبر و اهل بيت در نزد اماميه آغاز مي ش
ــعود،  احاديث پيامبر برخي از صحابه از قبيل ابن عباس، ابن مس
ــعيد خدري شهرت يافته بودند. علماي  جابربن عبداهللا و ابوس
اماميه براساس حديث ثقلين كه در منابع اماميه و عامه متواتر 
ــيري اهل بيت اجتهاد آنان  ــت معتقد بودند كه اقوال تفس اس
نيست و آن را از پيامبر اكرم(ص) اخذ كرده اند به همين جهت 
ــاب اهل بيت احاديث  ــت. اصح احاديث آنان حجيت يافته اس
فراواني از آنان در تفسير نقل كرده اند كه نقل اين مقدار حديث 
براي اصحاب پيامبر به دليل كوتاه بودن عمر پيامبر غيرممكن 

بوده است.
ــيري كه در اين مرحله نگارش يافته عبارت اند  كتب تفس
ــير أبان بن تغلب بن رباح از اصحاب  از: تفسير ابن عباس، تفس
امام صادق(ع)، تفسير ابن أورمه از اصحاب امام هادي(ع)، تفسير 
ــير  ــباط از أصحاب إمام رضا و أبي جعفر جواد(ع)، تفس ابن أس
سعيدبن جبير، تفسير ابن محبوب الزراد از أصحاب إمام كاظم و 

پس از قرآن، حديث 
مهم تريـن  قطعـي 
تفسـير  در  منبـع 
مي آيـد  به حسـاب 
حديث  مقابـل  در  و 
قطعـي، رأي و نظـر 
ارائه  نمي توان  ظّني 
كرد هم چنين حديث 
وقتي پذيرفته است 
كـه بـا رأي قطعـي 
(برهـان عقلـي) در 
نباشـد.  تعـارض 
بديهي است تعارض 
عقلي  برهـان  ميان 
و نقـل قطعـي نيـز 
غيرقابل تصّور است
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رضا و جواد(ع)، تفسير علي بن مهزيار دورقي أهوازي، از أصحاب 
ــدي، تفسير محمدبن  ــير س إمام رضا و جواد و هادي(ع)، تفس
ــير أبي بصير يحيي بن أبي قاسم أسدي از  ــائب كلبي، تفس س
ــير أبي جارود زيادبن منذر  أصحاب امام باقر و صادق(ع)، تفس
همداني از أصحاب علي بن حسين و محمدبن علي باقر و جعفر 
صادق(ع) و تفسير أبي حمزة ثمالي از أصحاب علي بن حسين 
ــي و جعفربن محمد و كاظم(ع). (بحراني، ج ۱،  و محمدبن عل

ص ۱۴-۱۷)
ــنت نيز مي توان به اين آثار اشاره  در ميان تفاسير اهل س
كرد: تفسير سفيان بن عيينه، وكيع بن جراج، شعبئ بن حجاج، 
يزيدبن هارون، عبدالرزاق، آدم بن ابي اياس، اسحاق بن راهويه، 
ــيبه، علي بن   ــد، ابي بكر بن ابي ش ــاده، عبدبن حمي روح بن عب
ابي طلحه، بخاري و ديگران بعد از اين ها ابن جرير طبري كتاب 
مشهور خود را تأليف كرد كه از بزرگ ترين تفاسير است و سپس 
ابن ابي حاتم، ابن ماجه، حاكم، ابن مردويه، ابن حبان و غيرهم به 

تدوين تفسير پرداختند.
ــير جز آن چه كه مستند به صحابه، تابعين و  در اين تفاس
ــز ابن جرير كه او به نقد  ــت وجود ندارد و ج تابعين تابعين اس
ــتنباط را آورده  ــوال پرداخته و اعراب و اس ــرح و تعديل اق و ج
است ديگران مطلبي از خود نياورده اند. (زرقاني، ج ۲، ص ۲۲) 
ــنت در كنار احاديث پيامبر نظريات صحابه  در تفاسير اهل س
ــده است. عالوه بر آن، تعداد  و تابعين با عنوان اثر گردآوري ش
زيادي اسرائيليات در آن ها وجود دارد كه ضعيف و متناقض اند.

اين روايات را تابعين در مرحلة اول تاريخ تفسير نقل كرده 
و گردآورندگان روايات تفسيري نيز آن ها را نقل كرده اند، بدون 
اين كه كوچك ترين تصفيه اي در آن ها انجام دهند. آثار تفسيري 
ــت و به ذكر  ــرائيليات به طور نسبي مبراس ــيعه از وجود اس ش
ــت. (بحراني، ج ۱، ص ۱۴-۱۷)  احاديث اهل بيت پرداخته اس

تابعين را در تفسير به سه طبقه مي توان تقسيم كرد: 
۱. اهل مكه، چون اصحاب ابن عباس بوده اند، از جمله: مجاهد، 

عطا ء ، عكرمه، سعيدبن جبير و طاووس.
ــالم، ابوالعاليه، محمدبن  ۲. اهل مدينه، از جمله زيدبن اس

كعب قرظي.
ــروق بن اجدع، قتادئ بن دعامئ،  ۳. اهل عراق، از جمله: مس
ــلم خراساني، مرئ  ــن بصري، عطا ء بن ابي مس ــعيد حس ابوس

الهمذاني الكوفي.
در ميان تابعان، اهل مكه آگاه ترين مردم به تفسير بوده اند. 
(زرقاني، ج ۲، ص ۱۷-۱۶) در اين ميان با وجود اين كه برخي، 
ــير را قبول دارند ولي به آن اشكاالتي نيز  اقوال تابعين در تفس

وارد است: 
ــالت را  ــوت را درك نكرده و انوار رس ــن دوران نب ۱. تابعي
نديده اند و بيشتر آن چه را كه در تفسير گفته اند از روي ظن و 

گمان است و نه قول پيامبر.
ــث صحيح يافت  ــان حدي ــه ندرت در ميان احاديثش ۲. ب

مي شود.
ــرائيليات و خرافاتي است كه از طرف  و ۳. احاديث آنان اس
زنادقه و تازه مسلمان شده هاي اهل كتاب با حسن نيت يا سو ء 

نيت وارد شده بود. (همان، ص ۱۸)
ــت از مرحلة تدوين و گردآوري. در  مرحلة دوم عبارت اس
اين مرحله آن چه از پيامبر و اهل بيت راجع به تفسير نقل شده 
ــري در اواخر قرن  ــد، همانند اثر ابن جرير طب بود گردآوري ش
سوم و اوائل قرن چهارم، فرات بن ابراهيم در قرن سوم، أبي نصر 
محمدبن مسعود عياشي سمرقندي در أواخر قرن سوم هجري، 
ــوم و أوائل قرن چهارم  ــن إبراهيم قمي در أواخر قرن س علي ب
هجري، و محمدبن إبراهيم نعماني در أوائل قرن چهارم هجري، 
ــي بن بابويه قمي (م ۳۲۹ ق)،  ــير علي بن حسين بن موس تفس
تفسير صدوق محمدبن علي بن حسين بن بابويه قمي (م ۳۸۱ 
ــير ابن وليد محمدبن  ــير ابن عقده (م ۳۳۳ ق) و تفس ق)، تفس
حسن بن أحمد بن وليد (م ۳۴۳ ق). (بحراني، ج ۱، ص ۱۴-۱۷)

ــير ابن  جرير طبري با نام  ــير ذكر شده تفس در ميان تفاس
جامع البيان في تفسيرالقرآن ارزنده ترين تفسير مأثور است كه از 
جمله ويژگي هاي آن ذكر اقوال صحابه و تابعين به همراه ثبت 
كامل سلسلة سند آن هاست. طبري به مقايسه و انتخاب آن ها 
پرداخته و بسياري از احكام را از آن ها استنباط كرده و برخي از 
وجوه اعراب را كه معنا را روشن تر مي كند، ذكر كرده است. جز 
آن كه گاهي از روي اعتماد به اين كه مردم سلسله راويان حديث 
را مي شناسند از دقت نظر در مورد برخي از احاديث چشم پوشي 
مي كند و احاديث را نقل مي كند، بدون اين كه راجع به نادرستي 

يا ضعف آن ها تذكري بدهد.
نزديك به تفسير طبري و چه بسا در برخي زمينه ها باالتر از 
آن، تفسير ابن كثير است. از مزاياي تفسير وي دقت نظر در اسناد 
ــادگي عبارات و روشني مطالب است. به پيروي از  حديث و س
همين شيوه، سيوطي نيز تفسير ارزشمند خودش «الدرالمنثور 
في  التفسير بالمأثور» را تأليف كرده است. وي در اين كتاب به 
احاديث مأثور تكيه كرده است و در نتيجه تفسير او به تفكرات 

اسالمي بسيار نزديك تر است. (صبحي صالح، ص ۴۲۱-۴۲۲)
روال بر اين بوده كه در كتب تفسيري روايي سند را بياورند 
ــذف مي نمودند، آن هم به  ــند آن را ح ولي در برخي موارد س
جهت اختصار و نداشتن تطويل كالم، كه باعث مي شد به علت 
ــي به سمت تفسير نرود. (سيوطي، ج  طوالني بودن مطلب كس
۱، ص ۲) حذف سند و استناد آن به راوي سبب شد صحيح با 
سقيم درآميزد و مخاطب همه را صحيح فرض كند. در حالي كه 
ــده زياد بود. به  ــرائيليات و روايات تحريف ش در ميان آن ها اس
همين سبب روايات در معرض جرح و تعديل و طعن قرار گرفت. 
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(زرقاني، ج ۲، ص ۲۴-۲۵)
ــروع مي شود كه در  ــوم تقريبًا در قرن پنجم ش مرحلة س
اين مرحله علم تفسير رشد حقيقي خود را مي يابد و از مرحلة 
ــر مي رود و وارد مرحلة اجتهاد  ــل روايت و گردآوري آن فرات نق
ــاري از قبيل واحدي در قرن  ــود. همانند آث و رأي و نظر مي ش
پنجم هجري، زمخشري در پنجم و ششم هجري و فخرالدين 
ــم هجري، از علماي عامه. و از علماي شيعة  رازي در قرن شش
ــيدرضي در «حقائق التأويل» در قرن چهارم و پنجم هجري،  س
ــيخ الطائفة طوسي در قرن پنجم هجري در تفسيرالتبيان.  و ش
مي توان گفت عقل در اين مرحله وارد تفسير قرآن شد و تاكنون 

نيز ادامه دارد. (بحراني، ج ۱، ص ۱۴-۱۷)
ــيع بار ديگر رواج يافت  ــير مأثور در ميان علماي تش تفس
ــلكي در علماي  ــود كه در اوايل قرن يازدهم مس ــي ب و آن وقت
شيعه ظهور كرد كه از مسلك حنبلي و ظاهري قشري تر بود و 
ــلك ظاهر قرآن را حجت  بعدها نام اخباري گري يافت. اين مس
ــت و استناد به آيات قرآن را تنها در سايه روايات اهل  مي دانس
ــرآن در خطاب به پيامبر و  ــت تجويز مي كرد و معتقد بود ق بي
ــده و ديگران نمي توانند آن را بفهمند مگر  اهل بيت او نازل ش
اين كه از اهل بيت تفسيري دربارة آيه رسيده باشد. تفسيرهاي 
ــير ديگري  البرهان و نورالثقلين نتيجة اين گرايش بود و تفاس
همانند صافي، آصفي، كنزالدقائق و الجواهر الثمين كه با عنوان 
اجتهادي نوشته شده بودند نيز از اين شيوه تأثير پذيرفته بود. 
اين گرايش تنها شيوة تفسير را اين روش مي دانست و ديگران 
ــازي، صص ۱۱۲-۱۱۴) در اين  ــه مبارزه دعوت مي كرد. (اي را ب
شيوة تفسير، سند روايات را غالبًا حذف مي نمودند و قول فيض 
كاشاني در اين زمينه قابل توجه است كه گفته است احاديث را 
حال به الفاظ، متون، معاني يا مضمون نقل كرده و قائل را نگفته 
ــت و آن حديث پيامبر است. (فيض  چون حديث همه يكي اس

كاشاني، ج ۱، ص ۲)
ــير شيعه آمده  ــيري اهل بيت را، كه در تفاس روايات تفس
است به دو دسته مي توان تقسيم كرد: ۱. وجود صبغة واليي در 
روايات تفسيري اهل بيت كه در تفاسيري همچون نورالثقلين 
و البرهان و نيز فصل هايي از جوامع روايي شيعه همچون كافي 
ــده است. ۲. روايات تفسيري اهل بيت در آن جا كه  منعكس ش
آيات قرآن را نازل به شئون و ستايش ائمه يا نكوهش دشمنان 

مي داند، از دو قاعدة بطن آيات و َجْري بهره مي گيرند.
ــت كه با قواعد  ــود از بطن آيات، الية دروني آيات اس مقص
ــت. با اين حال، با معناي  ــي نيس ــي، قابل دسترس زبان شناس
ظاهري آيات مرتبط بوده و هر دو معنا همزمان اراده شده است. 
مراد از جري سريان مفهوم عام آيات در هر زمان دربارة مصاديق 
بارز خارجي است. (نصيري، ص ۷۴) تفاسير روايي به دو دسته 
ــير روايي محض كه نويسندگان آن ها  ــيم مي شوند: تفاس تقس

صرفًا رواياتي را كه به گونه اي با آيات قرآن ارتباط داشته است 
در ذيل آيات ذكر كرده اند و خود در فهم و تبيين معناي آيات 
اجتهادي نداشته و رأيي ابراز نكرده اند. دوم تفاسير اجتهادي كه 
ــكار شدن معاني آيات، بيش از هر چيز  مؤلف در آن ها براي آش
ــيده از پيامبر و امامان معصوم و صحابه و تابعين  از روايات رس

استفاده كرده است. (بابايي، صص ۲۵-۲۴)

نقد تفسير روايي
ــيري برخي  ــات فراوان در روايات تفس ــا توجه به اختالف ب
معتقدند كه هيچ گونه تفسير روايي در مورد قرآن پيدا نمي شود. 
از سوي ديگر صحابة فراواني دربارة قرآن داراي تفسير هستند، 
ــد و از طرف ديگر گاهي  ــا يكديگر در تعارض ان ــه اغلب ب اگرچ
ــير  ــوال گوناگون و متعارضي به يكي از صحابه در مورد تفس اق
ــبت داده شده است. با اين وجود، مي توان  قرآن و قواعد آن نس
ــير متعارض را يافت و بين آن ها سازش  نمونه هايي از اين تفاس
ايجاد كرد و گفت كه اين سخنان تا حدودي از حق برخوردارند. 

(گلدزيهر، ص ۹۷)
ابن كثير در رد روايات تفسيري گفته است بيشترين روايات 
ــلمان از اهل  ــان از زنادقة يهود، فارس و مس ــيري به راوي تفس
ــتر روايات تفسيري  كتاب بازمي گردد. برخي نيز گفته اند بيش
ــتان هاي پيامبران با اقوامشان و مربوط به كتاب ها و  دربارة داس
ــان است و در تاريخ غير آن ها مثل اصحاب كهف، ارم  معجزاتش
ــحر بابل، امور غيبي مثل عالئم قيامت و حوادث  ذات المعاد، س
قبل و بعد از آن و بيشتر آن خرافات و افترائات است كه برخي 

روات و صحابه آن را تصديق كرده اند. (زرقاني، ج ۲، ص ۱۲)
ــير قرآن ضروري به  ــت ديگر وجود روايات در تفس از جه
ــود دارد كه جز با اثر  ــرا در قرآن مواردي وج ــد. زي نظر مي رس
تفسير نمي شود، مانند تشريعي كه در قرآن به صورت كلي آمده 
ــت (مثل نماز). موارد  ــرايط و احكام نيافته اس و تفصيلي در ش
ــي كه تخصيص نيافته و همچنين موارد مطلقي كه قيدي  عام
نيافته اند، يا عناوين خاصي كه مربوط به تكليف شرعي است يا 
منحصر در عبادت است و مفهوم عام آن مراد نيست،  مثل زكات 
كه معني نمو آن منظور نيست يا موارد تكليف شرعي كه قرآن 
ــاره نكرده  و جزئيات آن را ذكر  ــه تمامي ابعاد و زواياي آن  اش ب
ــت و بيان ناسخ از منسوخ و احكام قرآن. (معرفت، ج  نكرده اس

۱، صص ۱۸۷-۱۸۲)
ــيري چهار ديدگاه  ــور كلي در مواجهه با روايات تفس به ط

اصلي وجود دارد: 
ــتين  ۱. اصالت قرآن و نفي حجيت حديث: اين ديدگاه نخس
ــط  ــد و در زمان معاصر توس ــوي خليفه دوم مطرح ش بار از س
سيداحمدخان (۱۸۱۷-۱۹۹۷م) ادامه يافت. وي عالوه بر انكار 
مضمون برخي روايات در نسبت روايت ها به پيامبر تشكيك كرد 
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ــاد كه جز در متواتر لفظي  ــروطي نه و براي پذيرش روايات ش
يافت نمي شود و قبول آن به انكار سنت ختم مي شود.

۲. اصالت حديث و حجيت نداشتن ظواهر قرآن: اين ديدگاه 
ــبت داد. آنان كوشيدند فهم قرآن را  را به اخباريان مي توان نس
ــي  از غيرمعصوم منتفي جلوه دهند، كه نتيجه اش اصالت بخش
به حديث است. داليل اين قول از اين قرار است: اوًال استناد به 
اخبار منع از تفسير به رأي و اين كه فهم قرآن از عقول بشر برتر 
ــخ در آيات قرآني كه سبب  ــت و ثانيًا وجود تخصيص و نس اس

اجمال آن مي گردد. (مهريزي، صص ۱۴-۲)
ــيده از پيامبر  ــاس روايات رس به تبع اين قول برخي براس
ــير جز باخبر صحيح درست نيست، همانند  معتقد شدند تفس
طبرسي و طوسي كه معتقدند خبر صحيحي از ائمه و از پيامبر 
رسيده است كه تفسير جز با خبر صحيح و نص آشكار صحيح 
ــي، ج ۱، ص ۵) اينان  ــت. (طبرسي، ج ۱، ص ۳۹ و طوس نيس
ــت كه به كنه معاني آيات قرآن  ــي نيس معتقدند در توان كس
ــاص و عام، مطلق و  ــابه، خ پي ببرد. چون در قرآن كريم متش
ــود دارد و عقل ناقص  ــد، نص و ظاهر، و ظاهر و باطن وج مقي
بشري نمي تواند به غايت معاني آيات پي ببرد و هيچ چيزي به 
ــان ها از تفسير دورتر نيست، همان طور كه در روايات  عقل انس
ــيدن به مقصود خداوند نياز به دليل و  ــده است و رس گفته ش
ــرعي دارد كه در دسترس ما نيست بنابراين، تفسير  حجت ش
قرآن به احاديِث رسيده و اعتماد نداشتن به عقل در اين زمينه 
واجب است. اين قولي است كه سيدهاشم بحراني و سيوطي در 

تفاسيرشان گفته اند. (فيض كاشاني، صص ۱۰-۹)
ــير جز با  در مقابل برخي نيز معتقدند احاديث منع از تفس
روايت، خاص آيات مجمل و متشابه است و نه مطلق آيات. دليل 
آن را هم اين گونه ذكر كرده اند كه خداوند كساني را مدح كرده 
ــت كه در آيات قرآن تدبر مي نمايند «... الذين يستنبطونه  اس
منهم...» (نسا ء : ۸۳) و كساني را مذمت كرده كه تدبر در قرآن 
ــرك مي نمايند «افال يتدبرون القرآن ام علي قلوب اقفالها.»  را ت
ــت.  ــنجش احاديث نيز خود قرآن اس (محمد: ۲۴) و معيار س

(حسيني، ج ۱، ص ۱۰)
۳. اصالت قرآن و حديث: حاصل اين قول جمع ميان آيات و 
اخبار گوناگون است و طرفداران آن معتقدند برخي از آيات جز 
با حديث قابل فهم نيست و از سوي ديگر آيات قرآن با حديث 
ــي از آيات خود را متشابه  ــخ مي شود. قران از يك سو بخش نس
مي داند و از سوي ديگر برخي از روايت ها مسلمانان را از تفسير 
به رأي پرهيز مي دهند و نيز فهم قرآن را دور از دسترس عقل 
مي دانند و آنان را با حديث ثقلين و مانند آن به قرآن و عترت 
ــتاوردي دارد.  ــاع مي دهند. جمع ميان اين ادله چنين دس ارج

(مهريزي، صص ۱۴-۲)

البته در اين روند هشدارهايي نيز رسيده است، از اين قبيل 
ــه چيز است كه اصل و  ــده كه س كه از احمدبن حنبل نقل ش
ــير كه در شرح اين قول،  ــي ندارد: مغازي، مالحم و تفس اساس
وي گفته است منظور اين است كه اكثر روايات تفسيري سند 
صحيح متصل ندارند. (بحراني، ج ۲، ص ۲۹۲) ذهبي نيز، اولين 
ــير قرآن را استفاده از قول پيامبر دانسته ولي در  منبع در تفس
عين حال گوشزد كرده است كه از ضعيف آن بايد پرهيز كرد. 

(زركشي، ج ۲، ص ۲۹۲)
۴. اصالت قرآن و حجيت حديث: بارزترين فردي كه اين رأي 
ــبت داد عالمه طباطبائي است. ايشان قرآن  را مي توان به او نس
را مستقًال قابل فهم و درك مي داند و در تفسيرالميزان و كتاب 
قرآن در اسالم بر آن تأكيد ورزيده است. اين نظريه بر دو ركن 
ــت: يكي اين كه قرآن به صورت مستقل قابل فهم و  استوار اس
تفسير است و از اين جهت وابسته و نيازمند به حديث نيست و 
ديگر اين كه حديث حجيت دارد و در كنار قرآن در دين شناسي 

جايگاهي قابل توجه دارد. (مهريزي، صص ۱۴-۲)
برخي گفته اند در تفهيم مرادات قرآن به بيان تنها پيغمبر 
ــت گرامي اش بايد رجوع  ــرم يا به بيان آن حضرت و اهل بي اك
كرد، ولي اين سخن قابل قبول نيست. زيرا حجيت بيان پيامبر 
اكرم و اهل بيت عليهم السالم خود بايد از قرآن استخراج شود. 
ــت كه حجيت داللت قرآن به بيان  بنابراين چگونه متصور اس
ايشان متوقف باشد، بلكه در اثبات اصل رسالت و امامت بايد به 
دامن قرآن كه سند نبوت است چنگ زد. (طباطبايي، قرآن در 

اسالم، ص ۳۲-۳۱)
مرحوم عالمه براي اين مدعا چند دليل مي آورد: 

الف) نور و تبيان بودن قرآن: چگونه مي توان تصور كرد كتابي 
كه خود را هدايت و نور و تبيان براي هر چيز معرفي كرده است 
ــد و از غير خود روشنايي  به هدايتگري غير از خود نيازمند باش
گيرد و با غير خود آشكار گردد. خداوند قرآن را نور و تبيان براي 
هر چيز قرار داد. پس چگونه با روشني غيرخود روشن گردد و 
چگونه از هدايت غير خود بهره برد و چگونه با حقيقت ديگري 

آشكار شود.
ب) تدبر در قرآن: آياتي كه تمامي مردم را به تعقل در قرآن و 
تدبر در آن فرامي خواند داللت روشن دارد كه معارف قرآن از راه 
بحث و تدبر قابل دست يابي است و اختالف ميان آيات با اين تدبر 
از ميان مي رود. اين آيه در مقام تحدي است و بر اين اساس، معنا 
ندارد كه فهم آيات را به صحابه و تابعان و حتي پيامبر ارجاع دهد؛ 
ــت كه  زيرا آنچه را روايت بيان مي كند يا مطابق ظاهر قرآن اس
پس از تدبر و فهم در قرآن به دست مي آيد يا آن كه با ظاهر قرآن 
سازگار نيست كه در اين صورت با تحدي سازگار نيست و حجت 

تمام نمي گردد. (طباطبايي، الميزان، ج ۳، ص ۸۴)

روال بر اين بوده كه 
در كتـب تفسـيري 
روايي سند را بياورند 
ولـي در برخي موارد 
سـند آن را حـذف 
هم  آن  مي نمودنـد، 
به جهـت اختصار و 
نداشتن تطويل كالم، 
كه باعث مي شـد به 
بودن  طوالنـي  علت 
بـه  كسـي  مطلـب 
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ــاي متواتري كه از  ــالوه بر آن كه روايت ه ج) اخبـار عرض: ع
پيامبر رسيده و مضمون آن ها تمسك به قرآن و عرضة اخبار بر 
كتاب خداست، معنايي ندارد جز آن كه تمام منقوالت پيامبر را 
ــتفاده كرد و اگر فهم قرآن بر تبيين پيامبر  از قرآن مي توان اس

متوقف باشد، دوري آشكار خواهد بود. (همان)
د) فصاحـت و بالغت قرآن: در بين تمام آيات قرآن كه چند 
ــت كه اغالق و تعقيد در مفهوم داشته  ــت آيه اي نيس هزار اس
ــرگردان شود.  ــد، به گونه اي كه ذهن آدمي در معنايش س باش
چگونه چنين باشد، در حالي كه قرآن فصيح ترين سخن است 
ــت، بلكه  ــخن از اغالق و تعقيد اس ــرط فصاحت دوري س و ش
آياتي كه در شمار متشابهات قرآن است، مانند آيات منسوخ از 
جهت مفهوم در نهايت وضوح است و تشابه همانا در مراد است. 

(همان، ج ۲، ص ۹)
ه) تفسـير قرآن به قرآن در روايات: عالوه بر آن كه بسياري 
ــمل بر استدالل به آيه اي ديگر و  از روايات تفسيري ائمه متش
استشهاد به معنايي بر معناي ديگر است و اين به آن جهت است 
كه معنا را مخاطب مي تواند بفهمد و ذهن او قادر بر درك آن به 
ــتقل است؛ چرا كه به شيوة متداول وارد شده است.  صورت مس

(همان، ج ۳، ص ۸۷)
ــالوه بر آن   و) داللـت احاديـث بـر فهم پذيـري قـرآن: ع
روايت هايي به صورت مطابقي بر مفهوم بودن كتاب خدا داللت 
ــن از ابولبيد بحراني از امام باقر  دارد، چنان كه در كتاب محاس
نقل شده است، هر آن  كس كه گمان برد كتاب خدا مبهم است 
هالك شده و ديگران را به هالكت كشاند و به همين مضمون در 
محاسن و احتجاج از امام باقر رسيده است كه هرگاه براي شما 

حديث گفتم دربارة آن از قرآن بپرسيد. (همان)
ــاختار لفظي بر مراد گوينده  بنابر قول چهارم در داللت س
در آيات قرآن، خود قرآن كفايت مي كند، گرچه در برخي آيات 
ــخن ديگر، تعيين دقيق  ــد از آيات ديگر كمك گرفت. به س باي
ــت.  مراد گوينده و مصاديق آن تنها با خود آيات امكان پذير اس
(مهريزي، صص ۱۶-۲۱) همان طور كه عالمه طباطبايي چنين 
فرموده است: هر آن كس كه در تمامي آيات قرآن از اول تا آخر 
ــت كه  بنگرد، ترديد نخواهد كرد كه در ميان قرآن آيه اي نيس
ــرادش را بازگو نكند، بلكه هر آيه اي بر مدلولي داللت  معنا و م
ــت كه سخن شناس در آن ترديد نكند  دارد. گاه يك مدلول اس
ــود. در ميان اين  ــتباه ش ــت كه با هم اش و گاه چند مدلول اس
ــت و آن  مدلول ها مراد واقعي وجود دارد و اّال داللت معنا نداش
معنا كه مراد خداوند است از اصول مسلم قرآن در باب توحيد، 
ــازگار است و  ــت، بلكه با آن س نبوت، معاد و احكام بيرون نيس
همان اصول مسلم مراد واقعي را از ميان معاني گوناگون آشكار 
ــير  ــازد. پس در قرآن برخي از آن برخي ديگرش را تفس مي س

ــي ديگرش به آن  ــت كه بعض ــد و برخي از آن اصلي اس مي كن
رجوع مي كند. (طباطبايي، الميزان، ج ۳، ص ۲۲)
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عالمـه طباطبايـي 
چنين فرموده است: 
هـر آن كـس كه در 
تمامي آيـات قرآن 
از اول تا آخر بنگرد، 
كرد  نخواهد  ترديد 
قرآن  ميـان  در  كه 
آيـه اي نيسـت كه 
معنـا و مـرادش را 
بازگـو نكنـد، بلكه 
هر آيه اي بر مدلولي 
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