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	نخست سخن

ــژوهش از  ــاوری اســتوار شــده و پ ــای علــم و فن ــر مبن  در جهــان امــروز، پیشــرفت و توســعه ب
 هـای مختلـف اقتصـادی، اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسـی  های توسعه در حوزهترین پیشران مهم

ــاب می ــه حس ــه ب ــن زمین ــدار در ای ــق پای ــد و توفی ــق می آی ــورتی محق ــه در  ها در ص ــود ک  ش
 ، توجـه مناسـبی بـه امـر پـژوهش و توسـعه بـر مبنـای علـم و های هدفمند و کـالن ریزی برنامه

  فناوری صورت پذیرد.
هـای در این میان اما حوزه علوم انسانی به دلیل نقش کلیـدی و تأثیرگـذار آن در زیرسـاخت

فکری فرهنگی جامعه اهمیتی درخور دارد؛ این اهمیت در نظام متکی بر اندیشه اسالمی به دلیل 
  رسد.  دینی نسبت به نیازهای گوناگون انسانی مضاعف به نظر میهای  غنا و عمق آموزه

از سوی دیگر قرآن کریم به مثابه کتاب هدایت الهِی انسان و جامعه و منبع نخسـت معرفـت 
هـای  ای سرشـار بـوده و جریان نامـهباور و جسـتجوگر گـنجدینی، همواره برای اندیشمندان دین

الم، هر یـک از منظـری بـه دنبـال کشـف و ارائـه ابعـاد گون تفسیری در جغرافیای عالم اس گونه
رغم اختالفــات، امــروزه بــه مثابــه  های تفســیری بــه انــد. مجموعــه ایــن تجربــه هــدایتی آن بوده

نمایـد. شـکی  های فهم و شـناخت ابعـاد هـدایت قرآنـی رخ می کمانی ارزشمند از شیوه رنگین
یل ماهیـت فزاینـده معرفـت و هـدایت های عصری و به دلنیست که در پاسخ به نیازها و پرسش

های گذشـته را  توان و باید مسـتند بـه منطـق اجتهـادی و قابـل دفـاع تفسـیر، تجربـه قرآنی، می
افـزاری ارزنـده بـرای تولیـد علـوم انسـانی مند قرآن کریم نـرمبازخوانی کرد. طبعًا تفسیر ضابطه

  اسالمی خواهد بود. 
 هفت



 

و فنـاوری پـروژه هـای علمـی خاصـی را مـورد  در این راستا شورای عالی علوم، تحقیقـات
های تفسـیری بـا اجـرای پژوهشـگاه  حمایت قرار داده است که طرح کالن نقد و بررسی جریان

ها پژوهش از سوی  حوزه و دانشگاه از آن جمله بوده است. محصول این طرح اکنون پس از سال
انـدرکاران اینجا از عموم دست شود که در پژوه به جامعه علمی تقدیم میجمعی از محققان قرآن

تولید آن در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دیگر استادان ارجمند که در تألیف و ارزیـابی آن نقـش 
  شود.  اند، قدردانی می داشته

  
  شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوریدبیر کل 

  

 هشت



 

 

 

  
  
  
  
  

	سخن پژوهشگاه

  هـای انسـانی]  ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده پژوهش در علوم انسانی [به منظور شناخت، برنامه
هـای وحیـانی در  و آمـوزه در راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل

هـای اصـیل جوامـع،  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت کنار داده
 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نمایی و کارآیی این شرط اساسی پویایی، واقع

سـو و  جامعـه از یـکهـای  پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیت
ترین مؤلفه فرهنگ ایرانـی از سـوی دیگـر  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  اسالم به عنوان متقن

گیری از آن در پژوهش، بازنگری  رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره است؛ از این
 ست.ای برخوردار ا سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی

بنیانگذار جمهوری اسـالمی، زمینـه  توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی
فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل

ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت. تجربه موفق این نهاد، زمینه 
های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  ای گسترش فعالیترا بر

مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 ارتقا یافت.» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  لت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسا
  ها کتـاب و نشـریه علمـی توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده نموده است که از آن جمله می

 اشاره کرد. 
  

 نه



 

 

رشـتۀ  بـرای دانشـجویان های تفسیری مکاتب و جریان ی در زمینۀاین اثر به عنوان منبع درس
  قابل استفاده است.تکمیلی  تمقاطع تحصیال علوم قرآن و تفسیر در

شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز 

  جامعۀ دانشگاهی یاری دهند.
االسـالم دکتـر  های مؤلف محترم اثر جناب حجت تالشداند از  در پایان پژوهشگاه الزم می

االسـالم  اکبـر بابـائی، حجت االسالم والمسـلمین علی محمد اسعدی و ارزیابان محترم حجت
ــلمین ــازی و حجت والمس ــیدمحمدعلی ای ــالم  س ــلمیناالس ــدوی راد  والمس ــدعلی مه محم

  سپاسگزاری کند.
ویژه سـروران معـزز کمیسـیون علـوم انسـانی،  نقش حمایتی شورای عالی عتف بـه زاهمچنین 

های تفسیری و نیـز  معارف اسالمی و هنر از این پروژه در قالب طرح کالن ملی نقد و بررسی جریان
های اخیر، حضـرات آقایـان دکتـر  پژوهی در طول سال های مجّدانه مدیران محترم گروه قرآن پیگیری

  شود. محمدباقر سعیدی روشن، دکتر محمد اسعدی و دکتر سیدمحمود طیب حسینی قدردانی می
 

 ده
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  مقدمه

یعنـی آیـات  ،تـرین منبـع معرفـت دینـی ها که با گرامی مثابه ارجمندترین دانش به ،دانش تفسیر
هـا و  مشغولی دانشـمندان اسـالمی بـوده اسـت. روش دلمایۀ نورانی قرآن پیوند خورده، همواره 

های گوناگون تفسیری شده که  ها و مبانی فکری آنان در کار فهم و تفسیر، بسترساز جریان گرایش
توانـد طیفـی  دارترین آنهاست. این جریان بـه معنـایی عـام می ترین و دامنه جریان روایی از کهن

یر را شامل شود که طبعـًا در تـاریخ تفسـیر قـرآن و گسترده از باورمندان به نقش روایات در تفس
اند. امروزه که نقش قـرآن در تحـوالت  وبیش نقشی درخور توجه ایفا کرده های قرآنی کم اندیشه

های  کانون توجه و بررسی اندیشمندان بـوده و دانـش تفسـیر قـرآن و تجربـه ،اجتماعی و علمی
تردیـد بـازنگری در  گیـری اسـت، بی بهره در معـرض داوری و ،های گوناگون تفسیری در گرایش

  جریان مزبور نیز اهمیت خواهد داشت. 
های متفاوتی را شاهد بوده و طیف متنـوعی  در تاریخ حیات خود شاخه جریان تفسیر روایی

نگـاه انتقـادی  ،است. در این میان کردهها و رویکردهای افراطی و غیرافراطی را تجربه  از دیدگاه
بیشتر به رویکردی افراطی از این جریان معطوف است که فهم و تفسیر قرآن را از منظـری صـرفًا 

بدون کاربست منابع و ابزارهای اجتهادی در تحلیل داللت آیات دنبـال کـرده و روایـات  ،روایی
شمارد؛ ضمن آنکه در روایات نیـز بـه  ها و معارف قرآنی می تفسیری را یگانه راه ارتباط با مدلول

مند اجتهـادی  دهد و از نگرش ضـابطه های سندی و داللی اهمیت چندانی نمی تحلیل و بررسی
هـای مهـم  روایات برکنار است. طبعًا این نگاه انتقادی نبایـد از ظرفیت مبتنی بر ضوابط حجیت

الزم اسـت  ،رو میراث روایی در حوزه تفسیر برای گشودن آفاق هدایت قرآنی غافل باشد. از ایـن
های افراطـی، بـه نقـش مثبـت و سـازندۀ  شناسی وضعیت موجود در شاخه در کنار نقد و آسیب
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نیز توجه داده و به نتـایج پربـار آن در  الی در جریان تفسیر رواییروایات تفسیری و رویکرد اعتد
در میـان  ،. از این منظـرشودهای قرآنی اشاره  خدمت تحوالت علمی و اجتماعی بر پایۀ اندیشه

یکرد اجتهـادی الگـوی روایی با رو تفسیرهایمنسوب به کلیت این جریان، به لحاظ روشی  آثارِ 
اسـت در نهضـت تـازۀ  شـود کـه شایسـته  می مطلوب و قابل دفـاعی از آثـار ایـن جریـان دیـده 

      بدانها توجه شود.گرایانه  های روایت تفسیرنگاری با دغدغه
گـاهی  به باور ما، شناخت معارف قرآن قلمرو وسیعی داشته و از فهم مدلول های ظاهری تا آ

از راز و رمزهـا و اشــارات و تفصــیالت مــرتبط بــا آن را شــامل اسـت کــه ایــن حــوزه وســیع بــا 
 −ای دارنـد جز آنان که با مبـدأ وحـی ارتبـاط ویـژه−های محدود معرفتی آحاد مفسران  ظرفیت

ها و تعالیم وحیـانی  بسیاری از زوایا و ابعاد این حوزه وسیع تنها به راهنماییهمسان نیست و در 
 ،عنوان معّلمان قرآن و در رأس ایشـان پیشوایان دین به سخنانو اعتبار  توان دل بست. حجیت می

نیز در این حوزه ناشی از همان رسالتی است که به داللت و هدایت خود قرآن بر  پیامبر اکرم
، نباید از شویممند  اما پیش از آنکه از این هدایت خاص قرآنی بهره 1دوش آنها نهاده شده است.

  دو نکتۀ راهبردی غفلت کنیم: 
عـام آن را پـیش از  بخش های هـدایت آنکه باید راه مراجعه به قرآن و استنطاق پیام نکتۀ اول،

  های خاص قرآن به روی خود گشوده بیابیم؛  عزم ورود به قلمرو هدایت
  بررسی و تحلیل سندی و داللی بدانیم.  شایستهآنکه میراث روایی موجود را  ،نکتۀ دوم

با تردید در اصالت و محوریت قرآن در معرفـت دینـی و  ،این دو نکته در جریان محل بحث
  وبیش مغفول مانده است. به روایات کماهتمام و علقۀ خاص 

تواند محور و پایۀ استواری برای حرکت پویای تفسیر قرآن و  رسد رویکردی که می به نظر می
و تنظیم و مهندسی مناسب  قوام معرفت دینی باشد، به لحاظ روشی همان روش تفسیر اجتهادی

سـهم روایـات و  ،تردیـد در ایـن روش ها و منابع تفسیر در خدمت معرفت دینی است. بی مؤلفه
هـای ظـاهری قـرآن  عنوان بخشی از منابع معرفت دینی در کنـار داللت های روایی به گشایی افق

بـه بررسـی و نقـد  یبدیل است. نوشتار حاضر بر این پایه و از منظر تفسیر اجتهـاد برجسته و بی
                                               

ْنَزْلَنا ِإلَ  َناِت یِباْلبَ : «۴۴. ر.ک: نحل، ١
َ
ُبِر َو أ ْکَر ِلُتبَ  َک یَو الزُّ َل ِإلَ  َن یالذِّ اِس َما ُنزِّ ُهْم  ِهْم یِللنَّ ُروَن یَو َلَعلَّ جمعه،  ؛»َتَفکَّ

ذِ : «٢ مِّ  یَبَعَث فِ  یُهَو الَّ
ُ
ُمُهُم یَو  ِهْم یَزکِّ یَو  اِتهِ یآ ِهْم یَعلَ  ْتُلویَرُسوًال ِمْنُهْم  َن ییاْأل اْلِکَتاَب َو اْلِحْکَمَة َو ِإْن َکاُنوا  َعلِّ

 .٢۶١، ص١٢، جزانیالم ی،یباره ر.ک: طباطبا نیدر ا ؛» ٍن یَضَالٍل ُمبِ  یِمْن َقْبُل َلفِ 
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هـای  پردازد و ضمن آن نوع و ظرفیت حضور این جریـان را در جریان جریان روایی در تفسیر می
  دهد.    فکری و اجتماعی مورد توجه قرار می

وبـیش بـا  مسابقه نیست و محققان دیگـری نیـز ک شک موضوعی تازه و بی موضوع حاضر بی
نوعی وامـدار  م دارند و این اثر نیز بهفضل تقّد  ،اند که بر این اثر گوناگون به آن پرداخته های عنوان

هـای تفسـیری  ها و گرایش آنهاست. در این میان آثار فراوانی با نگاهی عام درصدد بررسی روش
   هستند:اهمیت بیشتری  اثر ذیل دارایچهار  ،نمونه برایاند که  قرآن بوده

التفسـیر ، ترجمـه عبـدالحلیم نجـار، بخـش دوم؛ اثر گلـدزیهر ،مذاهب التفسیر االسالمی
ــر ،والمفســرون ــه القشــیب؛ ١، جمحمدحســین ذهبــی  اث ــر  ،التفســیر والمفســرون فــی ثوب اث

 توان کتـاب . به این آثار میاکبر بابایی ، اثر علی١، جمکاتب تفسیری؛ ٢، جمحمدهادی معرفت
و جمعـی از نویسـندگان را  نگارنـدهاثر پیشـین  ،در دو جلد ،های تفسیری شناسی جریان آسیب

  افزود که بخش دوم آن در جلد نخست به جریان روایی در تفسیر پرداخته است. 
هایی هستند که محور آنهـا  تری با اثر حاضر دارند، کتاب برخی دیگر از آثار که رابطه نزدیک

بـه  تـوان های مهـم ایـن دسـته می نقد و بررسی رویکرد روایی در تفسـیر بـوده اسـت. از نمونـه
  : های ذیل اشاره کرد کتاب

شناسـی و  آسـیب؛ هدی جاسم محمد ابـوطبره ، اثرالمنهج األثری فی تفسیر القرآن الکریم
پژوهشـی در بـاب اسـرائیلیات در ؛ اکبـر رسـتمی اثـر علی ،شناسی تفسیر معصـومان روش
  .اثر محمد فاکر میبدی ،مبانی تفسیر روایی ؛اثر محمدتقی دیاری بیدگلی ،تفاسیر

آثـار مشـابه  دیگـرتمایز اثر حاضر از  تواند مایۀ  رسد نکاتی چند می به نظر می ،با وجود این
  تلقی شود: 
: این اثر برخالف آثاری که تنها معطوف به یک فرقه یـا بخـش خاصـی از روایـات نکتۀ اول

  ی پرداخته است؛در دو شاخه شیعی و سنّ  تفسیر روایی  هستند، به کّلیت جریان
: این اثر در کنار نگاه توصیفی و ایجابی به نتایج علمـی ایـن جریـان، بـا توجـه بـه نکته دوم

صـورتی تفصـیلی   بـه ،یاعم از دو حوزه شـیعی و سـنّ  ،های افراطی آن برخی رویکردها و شاخه
 نای این نگاه انتقادی را نیز بـر تفسـیر اجتهـادیشناختی به آنها دارد و مب نگاهی انتقادی و آسیب

  های روشمند آن قرار داده است؛ و آموزه بیت در مکتب اهل
عنوان جریانی پرفراز و فرود و قابل توجه در تاریخ تفسیر  را به گروی : این اثر روایتنکته سوم
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تلقـی کـرده و در جسـتجوی  ،و معرفت دینی و نه صرفًا روش و مکتب تفسیری به معنایی بسیط
ها را نیـز در همـین بسـتر دنبـال  ها و فراز و فرودهـای آن اسـت و نقـد و بررسـی گونه  ها، پیشینه
هـای روشـی غالـب  آنگاه که با نگاه غیرتاریخی و صرفًا ناظر به مبانی و ویژگی ،در واقعکند.  می

شـود؛  اطـالق می» مکتب تفسـیر روایـی«شود،  گرایان نگریسته می های روایت بر آثار و اندیشه
 بـا دو عنـوان مکتـب روایـی محـض و ،در جلد اول و سوم مکاتب تفسیریگونه که در کتاب  آن

جریـان «عنوان  مکتب اجتهادی روایی آمده است. اما آنچه نگاه ایـن اثـر را بـه ایـن رویکـرد بـه
بر بررسی و تحلیل و نقد اصول مبنایی و روشی  کند، نگرشی است که افزون متمایز می» تفسیری

های تفسـیری و  سیر تطور تاریخی آن در بسـتر اندیشـهشناختی به  این رویکرد، با نگاهی جریان
پـردازد. از  دینی و فراز و فرودهای آن معطوف است و به بررسـی پیامـدهای مختلـف آن نیـز می

تر از مکتـب تفسـیری داشـته و دامنـه  مفهومی گسـترده ،در این اصطالح جریان تفسیری ،رو این
   1تر و در مواردی کامًال متفاوت خواهد بود؛ مباحث این اثر گسترده

های  بررسـیسـاختار ویـژۀ آن در تفکیـک   آثـار مشـابه، دیگـرتمایز این اثر از  چهارم: نکتۀ
  ها در سـه محـور مبنـایی، انتقادی از یک سـو و تفکیـک نقـد و بررسـی های توصیفی از بررسی

  شود؛  دیده میدفاع  درخورساختاری  شناسی در جریان است کهی از سوی دیگر ئروشی و غا
نیز در وجه تمایز این اثر با برخی از آثار دیگر، بررسی مباحث نظـری مـرتبط بـا  پنجم: نکته

شـک آیـات قـرآن  پردازی علمـی اسـت. بی نقش و ظرفیت و قابلیت روایات تفسیری در نظریـه
منـدان  های دینـی بـرای عمـوم دغدغه دین و منبع اساسی هدایتعنوان مرجع نخست معرفت  به

ازجملـه  تفسـیری  اهمیت ویژه است. اینکـه هـر جریـان ، دارایعلوم انسانی با رویکرد اسالمی
                                               

 سبب کتاب آن در محور مکتب نگاه همان که است یگفتن زین نکته نیا یریتفس مکاتب کتاب خصوص در. ١
 جداگانـه را کیـهر  ،یـیروا ریتفسـ مکتـب از مزبـور شـاخه دو انیم یعلم کیتفک با محترم مؤلف تا شده
 نیا یانتقاد و یفیتوص مباحث آنکه رغم به البته. کند یبررس را کیهر  ادله و یمبان و کرده گزارش و لیتحل
 نگـاه و مکتـب نیـا شـاخه دو انیم کامل کیتفک لیدل به رسد یم نظر به اما هستند، یخوب یغنا یدارا اثر

 شـاخه دو نیا به مربوط یانتقاد یها یبررس و لیتحل یبرخ در ناچار  به سندهینو  آنها، به یانیجر  نه و یمکتب
 نگاه با ها شاخه نیا مطالعه که یحال در. است شده دهیکش مباحث تکرار و تداخل به ییروا ریتفس مکتب از

. تابـد ینمـ بر را شـده ادی تکرار و تداخل آن رویپ و مزبور کیتفک رهایتفس نیا یتطور ریس یبررس و یانیجر 
 ٢٩٠−٢٨٩ص ،یریتفس مکاتب نخست جلد در ،محض ییروا ریتفس مکتب ادله: دیکن سهیمقا نمونه، یبرا
 مکاتـب ،ییبابـا: ک.ر( اسـت کـرده اشـاره ادلـه تـداخل نیـا به زین خود محترم مؤلف ؛٩ص سوم جلد و

 ).١١ص ،٣ج ،یریتفس
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توانـد بـه  بـا توجـه بـه شـأن و ظرفیـت ویـژه روایـات تفسـیری چگونـه می جریان تفسیر روایی
های تفسیری در علوم انسانی اسالمی مدد رساند و به چه میـزان قابـل اعتمـاد اسـت و  برداشت
در آثار مـرتبط بـا جریـان تفسـیر همه   ،اند های گذشته در چه سطحی قابل اعتنا و بررسی تجربه
نوع رویارویی اصحاب ایـن جریـان بـا مسـئلۀ  ،طور خاص د. بهنشو قابل بررسی دیده می روایی

از  ،اخبار آحاد تفسـیری و آثـار آن نقش روایات در فهم و تفسیر و میزان و دامنۀ اعتبار و حجیت
اهمیـت بـاالیی  ،د روایـاتهای علمی از قرآن بـه مـد که برای برداشت هستندای  ل پردامنهئمسا
  د.نشو دنبال می گفته پیشد و در اثر حاضر نیز با همان دغدغه ندار

رغم اهمیـت از جهـت  بـه ،، از گلـدزیهرمذاهب التفسـیربرخی چون  ،در میان آثار گذشته
منظـری غیراسـالمی و صـرفًا بـه روش م در این حوزه، اساسًا با رویکرد استشراقی و از فضل تقّد 

شیعه را دربر نگرفته  نقد تاریخی نگاشته شده و قلمرو تحقیق آن نیز بسیاری از آثار تفسیر روایی
اهمیـت بـوده و در  داراینیز هرچند در نوع خـود  التفسیر و المفسرون ناماست. کتاب ذهبی با 

های  براسـاس باورهـا و اندیشـه ،ای یافته است، امـا اوالً  رجستهت جایگاه بسنّ  جامعه علمی اهل
هم در گزارش و بررسی و هـم  ،های سلفیان نگاشته شده و ثانیاً  طور خاص دیدگاه ت و بهسنّ  اهل

های غیرسلفی این جریان، جانب انصـاف و تحقیـق را رعایـت نکـرده و  در نقد و ارزیابی شاخه
کتـاب  1مـذموم جـای داده اسـت. هـای به رأی تفسیرروایی شیعه را در بخش  تفسیرهایاصوًال 

ویژه در  استاد معرفت نیز هرچند با نگاهی انتقادی و اصالحی به کتاب ذهبی تـدوین شـده و بـه
شیعه، ضعف آن را تدارک کرده اسـت، امـا بـه دلیـل  ارتباط با گزارش منصفانه آثار تفسیر روایی
های آن نگارش یافته و از آغاز به ساختار مستقلی تکیـه  آنکه براساس الگوی آن کتاب و سرفصل

 ؛های انتقادی تفصیلی در بخش مبانی و روش و پیامدهای جریان خالی است نداشته، از بررسی
  تفاوت است. ضمن آنکه هدف نگارش آن نیز با کتاب حاضر م

 یپژوهـ قرآن گروه در جلد دو در ،یریتفس یها انیجر یشناس بیآسکتاب  نیتدو ۀتجرب شتریپ
 ختگانیفره ینسب استقبال با دانشگاه، و حوزه پژوهان قرآن از یجمع ۀعالمان یهمکار با پژوهشگاه

 یاصـل منبـع گاهیجا در یلیتکم التیتحص مختلف یها دوره در و شد مواجه یقرآن یعلم ۀجامع
 تیـاهم لیـدل بـه حـال، نیـا بـا گرفت؛ قرار یاریبس یعلم یها نشست محور و نشست یآموزش

                                               
 پرداختـه بیالقش ثوبه یف والمفسرون ریالتفس ارزشمند کتاب فیتأل به دغدغه نیهم با معرفت هللا تیآ مرحوم. ١

  ). کتاب مقدمه: ک.ر( است
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 یعلمـ یشـورا مسـاعد نظر با پژوهش، لیتکم و اصالح و بحث قلمرو ۀتوسع ضرورت و موضوع
 یآثـار نیتـدو طرح ،های کالن ملی و حمایت شورای عالی عتف در قالب طرح یپژوه قرآن گروه
 قـرار کار دستور در نگاشت تک صورت به یریتفس یها انیجر از کی هر یبررس و نقد تیمحور با

 یهـا یژگـیو. گـذارد یمـ نقـد و یبررس به را ییروا انیجر راستا نیهم در رو شیپ کتاب که گرفت
  :قرارند نیبد گذشته طرح به نسبت حاضر طرح
 ؛مفاهیمو  ات. اختصاص فصل مستقلی به مباحث کلی١
  و اصالح و تکمیل مطالب گذشته در ساختاری جدید؛ . بازنگری ٢
های آن در کنار نقـد، بـرای  و آثار و اندیشه تفسیری  . تقویت نگاه ایجابی و مثبت به جریان٣

صلی این جریان یا گـزینش شـاخۀ های ا معرفی مدل مطلوب از روش تفسیری سازگار با دغدغه
روایـی  رسد شـاخه تفسـیر اجتهـادی های جریان. به نظر می دفاع از میان شاخه شایستۀمثبت و 

کیــد و رعایــت دغدغــه توانــد الگــوی مطلــوبی از تفســیر روایــی می های  باشــد کــه ضــمن تأ
  های این جریان نیز دور باشد؛ از آسیب ،گرایان روایت
پردازی علمی.  های تفسیری در نظریه های جریان در برداشت . بررسی ظرفیت آرا و اندیشه۴

این هدف هرچند بسیار بلند بوده و نیازمند تدوین آثار مستقل است، اما در این اثر بیشـتر نـاظر 
آفرینــی روایــات موجــود و اعتبــار آنهــا در  لی اســت کــه در ارتبــاط بــا نقشئبــه بررســی مســا

شـود. امـروزه مباحـث  های مختلف علـوم انسـانی مطـرح می های علمی در حوزه پردازی نظریه
در غیرحوزه فقه و استنباط احکام شرعی و شرایط آن در ذیـل همـین  خبر واحد اعتبار و حجیت
  د.نگیر هدف قرار می

مفـاهیم و  نـامبـا  ،نخسـت فصل ؛ساختار اصلی این نوشتار از سه فصل تشکیل یافته است
 پـردازد؛  به شـرح مفـاهیم اصـلی کتـاب و مباحـث کلـی مربـوط بـه ایـن پـژوهش می ،کلیات
های  ها و گونه به شناخت جریان و پیشینه ،بررسی توصیفی جریان تفسیر روایی نامبا  ،دوم فصل
نیز در جهت رعایت نقش مناسـب  سوم فصلهای افراطی اختصاص یافته و در  ویژه شاخه آن به

کید بر نقش اساسی و محـوری  و ضابطه مند روایات در تفسیر قرآن و استنباط مفاهیم قرآنی و تأ
کیـد  های شاخه دیدگاه ترین مهمنقد و بررسی  های خود قرآن، به  داللت های افراطی جریان بـا تأ

نیز نتایج بحث با اشـاره بـه نقـاط شود. در پایان  ی پرداخته میئمبنایی، روشی و غا :بر سه حوزۀ
  د آمد.نخواه ،های جریان منفی و مثبت اندیشه
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 یاعضا ژهیو به کشور یعلم ۀجامع از یسروران میرمستقیغ ای م،یمستق صورت به اثر نیا یۀته در
 محتـرم کارشناس و دانشگاه و حوزه پژوهشگاه یپژوه قرآن گروه یعلم یشورا و یعلم ئتیه مکّرم
طور  بـه. مسپاسـگزار آنهـا ۀهم از که اند کرده نقش یفایا یوسفی محسن االسالم تحج جناب گروه

االسالم دکتر محمدباقر سعیدی روشن که در زمان تصـّدی  ویژه نقش محقق گرانقدر جناب حجت
اند، شایسـتۀ قـدردانی اسـت.  ریاست پژوهشگاه و مدیریت گروه، از این طرح حمایت جّدی داشته

 المسـلمینو االسـالم  تحج ،ییبابـا اکبـر یعل نیوالمسلم االسالم تحج محترم استادان نیهمچن
اثر و  یمحتوا یابیراد، در ارز یمهدو یمحمدعل المسلمینو االسالم  تحج و یازیا یدمحمدعلیس

  اند.   و امتنان یقدردان ستهیاند که شا نقش داشته سندهیبه نو یاشارات راهبرد
 

  

  





 

 
 
 
 
	اول فصل

 
	مفاهیم و کلیات

مشتمل بر شرح مفـاهیم کلیـدی و مبـاحثی  ،عنوان درآمدی بر مباحث اصلی کتاب فصل بهاین 
مثابه روش معیار و مطلوب در  به ،مرتبط با اصول نظری و عملی روش اجتهادی در تفسیر روایی

  است.  تفسیر روایی
  

	 . مفهوم جریان تفسیری١−١
 و مدارس مذاهب، اتجاهات، مناهج، چون یمیمفاه ،یعرب زبان به یریتفس و یقرآن علوم اتیادب در

 در البته. رود یم کار به ریتفس ۀحوز شمندانیاند از یمشخص یها گروه و ها شهیاند گزارش یبرا الوان
 معمـوالً  و شـود ینم دهید نظر اتفاق چندان هم با آنها زیتما وجه و میمفاه نیا از کی هر قیدق یمعنا
 ۀکـه امـروزه دامنـ زیـن یمسئله در زبان فارسـ نیا 1.کنندیم هیتک خود حیتوض و نییتب به سندگانینو
 هـا، شیهـا، گرا چـون روش یمیمطرح است؛ مفـاه رد،یگ یرا دربر م یقرآن یها از پژوهش یعیوس

طبعـًا انتخـاب  2باره قابل توجـه اسـت. نیدر ا ،یریتفس یها انیها و جر سبک کردها،یمکاتب، رو
  است.  هیو توج حیتوض ازمندیاثر ن نیدر ا میمفاه گریدر قبال د یریتفس یها انیمفهوم جر

توان مفاهیم  رسد در اصطالح زبان فارسی دو مفهوم روش و گرایش تفسیری را می به نظر می
مفـاهیم را در ارتبـاط بـا آنهـا مـورد توجـه قـرار داد.  دیگرو  کردتلقی  یاد شدهکلیدی در بحث 

معـادل » اتجـاه«مفهـوم نیـز معـادل روش و » مـنهج«مفهوم  ،همچنین در اصطالح زبان عربی
                                               

 ،ینیحسـ  بیّ ط ؛١٣ص ،١ج  ،یریتفسـ مکاتب ،ییبابا ؛۶٧ص ،دیالتجد اتجاهات ف،یشر : ک.ر باره نیا در. ١
 .٣۶ص ،٨ج م،یکر   قرآن المعارف دائرة ،ریتفس یها روش و ها شیگرا/ریتفس

 یاسعد ؛ش١٣٨١ ،٧٢ شماره ،ها یبررس و مقاالت قرآن، ریتفس یها روش و یمبان ینولوژیترم شاکر،: ک.ر. ٢
 . ٧۶شماره ،٩۴ زییپا ،یقرآن یها پژوهش مطلوب، مدل ارائه و ریتفاس یبند طبقه یانتقاد لیتحل شاکر، و
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ر در مشـی مفّسـ شود. روش تفسیری ناظر به چگونه تفسـیر کـردن قـرآن و خـط گرایش تلقی می
یر، مـالک شـناخت روش تفسـیری مبانی و قواعد و اصـول فهـم و تفسـ ،رو تفسیر است. از این

ر اسـت کـه اهتمـام او را بـه فکری و شخصیتی مفّس  های بیانگر عالقهاست. اما گرایش تفسیری 
تـوان از  های قرآنی سوق داده است. البته در هر گـرایش تفسـیری نیـز می قلمرو خاصی از آموزه

هـای  گرایش، سـخنران دارای آن گـرایش سـراغ گرفـت. بـه دیگـر روش تفسیری حاکم بر مفّس 
  اند. های تفسیری مختلفی بروز یافته تفسیری به روش

 و آثار از یا مجموعه با یاجتماع یعلم روند و حرکت یمعنا به اثر، نیدر ا» یریتفس انیجر« اما
 و طیشـرا ریتـأث تحـت و زمـان گـذر در کـه است یخاص شیگرا ای روش با یریتفس یها تیشخص

 امـا. اسـت شـده لیتبـد یقرآن ینید یها شهیاند ۀحوز در اثرگذار یصورت به ق،یتحق قابل یها نهیزم
 کیـما از هر یعلم لیبه تحل یمتک ،یریخاص تفس شیگرا ایروش  ثیاز ح یریتفس انیجر لیتحل

کـه از  یفـیاست و بسته به تعر یگرو تیما از روا لیبه تحل یو در بحث حاضر متک هاست انیاز جر
  . مییآن سخن بگو روانیپ یریتفس شیگرا ایاز روش  میتوان یم  م،یداشته باش ریدر تفس یگرو تیروا

بـا روش  اهمیت است که روش تحقیق در یک جریـان تفسـیری نیز دارایهمچنین این نکته 
هـای جـدی دارد. تحقیـق در  تحقیق در یک روش و مکتب تفسیری به معنای بسـیط آن، تفاوت

مند تاریخی در حوزۀ فهم و تبیین قرآن، نیازمند توجه بـه  یک جریان نظام هبه مثاب جریان تفسیری
هـای دینـی و  جریان دیگـرهای آن بـا  ها و نقـش و نسـبت های مختلف هر جریان و گونـه مؤلفه

های علمـی مربـوط بـه حـوزۀ  افزون بر نیاز این تحقیق به منابع و روش ،رو تاریخی است. از این
  .  اند هم نیازمند بررسیهای تاریخی  منابع و روش  ،شناسی و معناشناسی آن تفسیر قرآن و زبان

بـرداری و  شناسی، بـه معنـای کلـی پـرده اما واژۀ تفسیر در اینجا و در مقام توصیف و جریان
رمزگشایی از آیات قرآن بوده و معنایی عام دربر دارد که شـامل تفسـیر ظـاهری و تفسـیر بـاطنی 

های مـدعی تفسـیر قـرآن و در مقـام توصـیه، از تعریـف  در نقد و بررسی جریان و شود قرآن می
 خاصی از آن دفاع خواهد شد. 

 
	 و جریان تفسیر روایی گروی . روایت٢−١
از  یکـیبوده و تنها ناظر بـه  زیمتما یداستان اتیادب ۀاثر از اصطالح خاص حوز نیدر ا یگرو تیروا
 یدر نگاه نجا،یدر ا تیدارد. مفهوم روا هیتک ینید ثیاست که بر اخبار و احاد یریتفس یکردهایرو

از  یریـتقر ایـ یفعلـ ،یشامل هر نوع گـزارش قـول  ،یثیعلوم حد یدقت نظرها یعام و فارغ از برخ
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چـون  یمی) است و مفاهیدر نگاه سنّ  و تابعان و صحابه یعی(و امامان معصوم در نگاه ش امبریپ
قـرآن نقـل  ریتفسـ ۀاست کـه در حـوز یاتیقلمرو بحث روا  . طبعاً ردیگ یخبر و اثر را دربر م ث،یحد
 رِ یتفسـ ؛یاثـر ایمأثور  ریتفس اِن یچون جر یمیبا مفاه ییروا ریتفس انیمنظر عام، جر نیاند. از ا شده

 میمفـاه نیاز ا کیهر قیسعه و ض نکهیخواهد داشت؛ گو ا یپوش هم یثیحد رِ یتفس  و ینقل ایمنقول 
آن اسـت کـه  رسـد، یبه نظر م نجایاند. آنچه در ا درخور توجه زین یمذهب یو باورها یبه حسب مبان

آنها سخن گفت. آنچـه  یاز تفاوت اعتبار علم ،»ثیحد«و  »تیروا« انیبر تفاوت م هیبا تک توان یم
 انیشـوایاز سـخنان پ گـرانینقل و گزارش د یبه معنا تیدر واقع روا مینیب یو مأثور م ییدر منابع روا

 تـوان یمـ  تر، قیـکـه در اصـطالح دق یسـخنان آنهـا؛ در حـال نینه ع  است، و تابعان صحابه ای نید
اطـالق کـرد، نـه آنچـه بـا  شانیسخن تازه را تنها بر خوِد سخنان صادر شده از ا یبه معنا »ثیحد«

 یرقطعـیغ یو طبعًا به علل مختلف ممکن است نسـبت و اسـناد 1باشد شانیسخن ا انگریواسطه ب
معتبـر و دسـت اول در فهـم  یشـده منبعـ ادیـ یبه معنـا نید انیشوایپ ثیحد شکیداشته باشد. ب

 یریتفسـ اتیـاسـت، روا یدر معرض نقد و بررس شتریآنچه ب انیم نیاست. در ا یدرست کالم اله
. انـد یابیـارز ازمنـدین یریو تفسـ یو هم به لحاظ دالل یاند که هم به لحاظ صدور در منابع واسطه

و  اتیـآن روا رویـو پ نیـد انیشـوایسـخنان صـادر شـده از پ یبه معنا یقطع ثیاحاد ن،یافزون بر ا
آنهـا  ریو فهم و تفسـ اند یمعتبر و درخور وثوق در منابع واسطه، از جهت داللت قابل بررس یها نقل
  .   ردیمورد بحث قرار گ تواند یم یریمخاطبان و در منابع تفس انیدر م

گیرد که  را دربر می هرچند معنایی عام از جریان تفسیر روایی ،در اثر حاضر گروی روایتاما 
ای از این جریـان  به شاخه بیشتربه منبع روایی در تفسیر اهتمام داشته است، اما نگاه انتقادی آن 

کید بـر منـابع نقلـی و روایـی در  ،شود: یکی شناخته می ذیلبا دو مؤلفه عام معطوف است که  تأ
  فقدان نگاه تحلیلی انتقادی به روایات.  ،منابع و دوم دیگرتفسیر قرآن و نادیده انگاشتن 

هـای تفسـیری  پیرو آنچه در بند گذشته در بـاب روش یـا گـرایش تفسـیری در میـان جریـان
رسد در این جریان، هم روش تفسیری و هم گرایش تفسـیری قابـل جسـتجو  گذشت، به نظر می

تفکیـک کـرده و  رهاتفسـی. البته معموًال محققان میان گرایش و روش تفسیری در معرفـی هستند
                                               

 بـدون و است ثیحد گزارش و نقل یمعنا به تیروا واژه تیب اهل اتیروا در که است آن نکته نیا گواه. ١
 ،بحـار ؛٢−١ص ،االخبار یمعان صدوق،: ک.ر( ندارد یخاص ارزش معموالً  فهم، و فقه و تیدرا و معرفت

  )١۴٨−١۴۵ص ،٢ج
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عنوان روش  ای دیگـر را بـه عنوان گـرایش تفسـیری و دسـته ای از رویکردهای تفسیری را به دسته
 هایدربـاره تفاسـیر برای مثـال،کنند. این تفکیک از جهتی قابل دفاع است.  تفسیری معرفی می

مـی قـرآن پرداختن به مفـاهیم اعتقـادی و مباحـث کال ،کالمی که اهتمام و رویکرد کلی مفسر
با گرایش کالمـی از  تفسیرهاگرایش کالمی در تفسیر ناظر به جنبه روش تفسیری نیست.  ،است

  روش عقلی یا نقلی.  برای مثال،حیث روشی به تقسیم دیگری نیازمندند. 
تفسـیر ، گـرا روایی این پرسش مطرح است که در جریان روایـت تفسیرهایاما در خصوص 

شـک گـرایش تفسـیری بـه معنـای  در حکم گرایشی تفسیری است یا روشی تفسیری؟ بی روایی
فارغ از نقـش روشـمندی کـه او بـرای روایـات در  ،گرا سر روایتگیری غالبی مّف  اهتمام و جهت

صادق است. معموًال محدثانی که به حـوزه تفسـیر روی  تفسیرهافرایند تفسیر باور دارد، در این 
 رو که اساسًا روایات تفسـیری در عمـِل  از آن ،رسد . اما به نظر میاند این گرایش دارایاند،  آورده

بلکه ماهیتی روشی داشته و در روش تفسـیر و  ند،گیرانه ندار تفسیر فقط جنبه رویکردی و جهت
را از روش تفسیری به کلـی  توان گرایش تفسیر روایی ، نمیکنند اصول و مبانی او حضور پیدا می

های حدیثی، رویکـرد غالـب  . عموم مفسرانی که از روی عالقه و تخصص در دانشکردتفکیک 
تعلق دارند، اما تفسـیر  آنها اهتمام به روایات تفسیری بوده است، در واقع به گرایش تفسیر روایی

ایشان از حیث روشی نیز بر نظریه تفسیری خاصی نسبت به نقش روایات در تفسیر تکیـه  روایی
بـرای هایی دارد؛  براساس تفاوت مبانی تفسـیر، خـود شـاخه روش تفسیر روایی ،رو دارد. از این

ور و مالک منابع است و مح دیگرمنهای  ،مبنای تفسیری برخی، ضرورت تکیه بر روایات مثال،
 کننـد  هـای انتقـادی جسـتجو مـی روایـی آن هـم بـدون تحلیل های مضموناصلی تفسیر را در 

عنوان گـامی  را بـه ، تفسیر رواییبرخی نیز براساس روش تفسیر اجتهادی .(روش روایی محض)
  پردازند (روش اجتهادی روایی). می کلیدی در تفسیر تلقی کرده و از این منظر به تفسیر روایی

خـاص خـود را در اثـر  یریتفسـ هیـنظر یتوجه است کـه گـاه مفسـر انینکته شا نیا نجایا در
. نمونـه سـتیاو ن یریتفسـ هیاز نظر ییتمام نما نهیاو آ ریو در واقع تفس کند یلحاظ نم اش یریتفس
 رغم به که افتی یوطیس اثر ،المنثور الدّر و  یزیوح یاثر عروس ،نینورالثقل ریتفسدر  توان یرا م نیا

را صرفًا با نقل ساده متـون  رشانیاما تفس 1دارند، اذعان ریتفس در یاجتهاد روش به ظاهراً  خود آنکه
                                               

ـــ: ک.ر. ١ ـــان ،یبحران ـــو  ؛۴ و ٣ص ،١ج  ،البره ـــورالثقل  ،یزیح ـــن ؛٢ص ،١ج  ،نین ـــاره نیا در زی : ک.ر ب
 .٣٧٨ و ٣۶١ص ،١ج  ،یریتفس مکاتب  ،ییبابا
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 ییگرا تیـبـا آثـار مفسـران روا شـانیا یرهایجهت متن تفسـ نیکرده و از ا نیتدو یریتفس اتیروا
 یمحـض اسـت، تفـاوت یگرو تیـروا اش یریتفسـ هیـکه از اسـاس نظر البرهاندر  ،یچون بحران

اثـر خـود و در  دنینام ریبر تفس یمحّدثان همچون بحران یبرخ دیحال، اصرار و تأک نیبا ا 1ندارد.
 ریدر روش تفسـ هیـمبنـا و نظر نیدر ا شهیدر واقع ر یریتفس اتیبه متن روا شانیا یحال اکتفا نیع

  فراتر از آن سخن گفت. توان یبود و نم یریتفس اتیروا بند یپا دیتنها با ریدر تفس ایدارد که گو
شـاهد  ،بـه معنـایی دیگـر ،در طیـف وسـیعشخـود  روایـیافزون بر آنچه گذشت، تفسـیر 

گرا متـأثر از گـرایش و  هـر مفسـر روایـت ،های تفسیری متعددی بوده است. از این منظر گرایش
تعلق مذهبی و فکری خاصی به گزینش روایات تفسیری و تدوین تفسیر پرداخته است. بـر ایـن 

(چه آنها که تحت عنوان گرایش روایی در تفسیر  های جریان تفسیر روایی اساس هریک از شاخه
شـوند) بسـته بـه تعلقـات  روایـی در تفسـیر شـناخته مـیشوند و چه آنها که با روش  تعریف می

تفسـیر  بـرای مثـال،های مختلف خواهـد بـود؛  قابل تقسیم به گرایش ،مذهبی و فکری گوناگون
گرایی  ی یا سلفی. طبعًا این گرایش خاص حتی بـرای مفسـر روایـتبا گرایش شیعی یا سنّ  روایی

 ،بسنده کـرده و نگـاهی روشـمند بـه نقـش روایـات در تفسـیر نـداردکه تنها به گزارش روایات 
کند که  مفسر شیعی بخش خاصی از روایات را انتخاب می برای نمونه،تواند تأثیرگذار باشد؛  می

  عکس.ه پردازد و ب ی به آنها نمیمفسر سنّ 
از  یـیروا یریتفس انیدارد آن است که جر تیاهم ییروا ریتفس انیجر یمعرف در که یگرید نکته

 و نقـش ریتفسـ خیتـار در اسـت، گرفتـه شـکل قرآن ریتفس و فهم مهم منابع از یکی یۀپا بر که رو آن
 شـتریب کـه یا گونـه به است؛ داشته حضور یریتفس ۀدیپد و حادثه کی از فراتر و افتهی یا ژهیو گاهیجا
 انیجر نیا با یا گونه به...، و یباطن ،یفلسف ،یکالم  ،یادب یها انیجر همچون ،یریتفس یها انیجر
 اتیـروا  ر،یتفسـ ۀاعـم از حـوز ،ینیرو که در کل معرفت د از آن ،نیا از فراتر. اند افتهی نسبت و نقش

                                               
 سـتند؛ین آنهـا مؤلفـان از یریتفسـ یکتـاب ،نینورالثقل نه البرهان نه که کرد ادعا تر قیدق ینگاه از توان یم البته. ١

 گانـهیب ریتفسـ قلمـرو از اساساً  ر،یتفس و فهم در اتیروا یعمل بردن کار به بدون یریتفس اتیروا نقل چراکه
 یگـرید  بحـث مفسر باور و مبنا البته. یریتفس یآثار نه هستند، ریتفس یبرا یمنابع تنها آثار لیقب نیا و است
 امـا اسـت، یـیرروایغ ریتفس مخالف و گرا تیروا یفکر لحاظ به یبحران مثال، یبرا که است درست است؛
 مثـل یآثـار در امـا. یـیروا روش به و اتیروا هیپا بر ریتفس کی نه است، اتیروا مجموعه او البرهان کتاب
 اذعـان قابـل یشـتریب وضـوح با نکته نیا است، رفتهیپذ را ریتفس در یاجتهاد یمبنا آن مؤلف که نینورالثقل
 نـه بـوده، ریتفسـ یبـرا یمنبعـ هیـته او هدف که است آن گواه زین اثر مقدمه در مؤلف عبارت ظاهر و بوده
 ).٢ص ،١ج  ،نینورالثقل  ،یزیحو : ک.ر( یقرآن یریتفس
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قائـل  تیـاهم یـیمتـون روا یبـرا شمندانیاند شتریب زین یخیداشته و به لحاظ تار ریانکارناپذ ینقش
اذعـان  زیـمسلمانان ن ینید ۀشیدر اند ها انیجر گریبا د ییروا ریتفس انیجر ۀبه رابط توان یاند، م بوده

کـه بـا قـرآن  یبـه مـوازات نقـش و نسـبت یو بـاطن یفلسف ،یکالم  ،یادب یها انیاز جر کیکرد. هر
. طبعـًا انـد رفتهیپذ ریتـأث زیـن یریتفسـ اتیو روا ییروا یرهایاز آن، از تفس شیگاه ب یاند و حت داشته
 بوده است.  ییروا یکردیغالب در آن، رو ِی ریتفس کردیاست که رو یانینوشتار درباره جر نیبحث ا
 

	. مشکالت روایات تفسیری٣−١

بـه دلیـل ماهیـت نقلـی تـاریخی آنهـا از یـک سـو و ابعـاد  ،ویژه روایـات تفسـیری بـه ،روایات
همـواره در میـان محققـان بـا مشـکالتی همـراه  ،شناختی و معناشناختی آنها از سوی دیگر زبان
کـه در معرفـت  اسـت تـر آن است. مشکل جـدی ساختهاند که کار مراجعه به آنها را دشوار  بوده

توان نقش مهم آنهـا را  زه تفسیر قرآن گریزی از این مراجعه نیست و نمیطور خاص حو دینی و به
گرا و ظاهرگرا جدی دیده نشـده  . این مشکالت طبعًا در میان رویکردهای روایتانگاشتنادیده 

ترین این مشکالت را در دو  . مهمنیستقابل اغماض ،است، اما از منظر تحقیق و اجتهاد علمی
  ان چنین برشمرد:تو طیف صدوری و داللی می

	

  پذیری اسناد روایات و منابع روایی تفسیر  . مناقشه١−٣−١
 ست که برخالف روایات حوزه فقه، اسـناد ایـن روایـات در میـان محققـان فـریقین ا واقعیت آن

 در  بسـیاریهای  به علل گوناگون، چندان به بحث و بررسـی علمـی گذاشـته نشـده و مسـامحه
  ،بسیاری از روایات تفسیری بر اثر همین تسامح یا از ابتدا فاقد اسـناد بـوده. اند نقل آنها رخ داده

 روایـات  ،در حـوزه منـابع شـیعیبـرای نمونـه،  ،کـه . چناناند یا بعدها با حذف سند نقـل شـده
 رغم اهمیت تـاریخی و قـدمت ایـن کتـاب و ارزش محتـوایی آنهـا،  به تفسیر عیاشیاز  بسیاری

، تفسـیر فـرات کـوفی، تفسیر قمـیچون  سیرهاییتف ،. افزون بر ایناند با حذف سند به ما رسیده
 شـناختی  منبـع های شـهای بـا مناق گونـه هریـک بـه ،تفسیر منسوب به امام حسـن عسـکری

  1.اند و صدوری مواجه

                                               
 .٣٢۶−٣١٢ص ،٢ج ،بیالقش ثوبه یف والمفسرون ریالتفس معرفت،: ک.ر. ١
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  معارف قرآنی. عدم کفایت روایات نسبت به همه آیات و ٢−٣−١
 اوالً  ،یظـاهر ِی انبـوه رغم بـه موجـود اتیروا و ستندین همراه یریتفس یتیروا با اتیآ همه شک یب

    1.اند نپرداخته آن معارف و هیآ یها بخش همه به زین هیآ هر در اً یثان و دهند ینم پوشش را اتیآ همه
	
  . اشتمال روایات بر ابعاد مختلف زبانی و معنایی و ضرورت تفکیک آنها٣−٣−١

ست کـه همـه روایـات از ا از مشکالت جدی فراروی محققان در مراجعه به روایات تفسیری آن
، انـد کنند. برخی نـاظر بـه شـرح لفظـی آیات منطق و ادبیات واحدی در شرح آیات پیروی نمی

پردازند و برخی به معـانی بـاطنی و  خارجی مفاهیم آن می ایه و تطبیق ها داقبرخی به بیان مص
برای ناآشنایان با مبانی اجتهـادی را ها کار مراجعه به آنها  طبعًا این ویژگی 2تأویلی آن نظر دارند.

 د.  نساز دشوار می های علمی فقه الحدیث و روش
	
	مثابه روش معیار  به اجتهادی. روش تفسیر ۴−١

های تفسیری نیازمنـد معیـاری قابـل قبـول  گرا همچون دیگر جریان بررسی جریان تفسیر روایت
 رسـد بتـوان از روش تفسـیر اجتهـادی آید. به نظـر می است که در واقع روش معیار به شمار می

  الزم است درباره این روش توضیحی داده شود. ،رو عنوان روش معیار سخن گفت. از این به
 طالحاص دراما  3.فرساستو طاقت ریگ توان تالش و کوشش یجهد به معنا یاز ماده لغو» اجتهاد«
کـه  4شده، فیتعر »یحجت بر حکم شرع ای ظن به یابیدست یبرا ممکن توان صرف و تالش« به یفقه

                                               
  .١٣٨ص ،١ج ،یریتفس یها روش و مکاتب یبررس ،ییبابا: ک.ر. ١
  .است شده بحث لیتفص به اثر نیا آخر فصل در ،ییروا ریتفاس در آن آثار و مشکالت نیا درباره. ٢
 بـه را ُجهـد و کـرده کیتفک میج ضم ای فتح به جهد واژه انیم یبرخ ؛٣١٨ص ،١ج ،هیالنها  ر،یاث ابن: ک.ر. ٣

 مـالزم اصـوالً  معنـا دو نیا رسد یم نظر به. اند دانسته مشقت یمعنا به را َجهد و توان و طاقت و وسع یمعنا
 در معنا دو هر نکهیا چه هست؛ هم یدشوار و مشقت معموالً  یزیچ طلب در توان تمام صرف در و بوده هم
 اصطالحات کشاف موسوعة ،یتهانو : ک.ر( اند شده گزارش واژه نیا یبرا دانشمندان و انیلغو  یبرخ انیب

 در). ١۴٢ص ،طیالوسـ المعجم ،...و میابراه سیان ؛٣۵٠ص ،٢ج ،یالمستصف ،یغزال ؛١٠١ص ،١ج ،الفنون
ْقَسـُموا َو : «سـتین تـوان و طاقـت صرف بدون مشقت یمعنا به  لزوماً  َجهد واژة زین میکر  قرآن

َ
 َجْهـَد  ِبالّلـهِ  أ

 
َ
 .١۴٧ص ،١ج  ،یفارس فرهنگ  ن،یمع: ک.ر زین) ۴٢ فاطر،...» (ماِنِهْم یْ أ
 یفـ الجهـد بـذل« ایـ »یالشـرع بـالحکم الظـّن  لیلتحصـ الوسع استفراغ« :اند شرح نیبد اجتهاد از مشهور فیتعار . 4

  ،یحلـ محقـق: ک.ر( »یالشـرع الحکـم یعلـ الحجـة لیتحص یف الوسع استفراغ« ای »ةیالشرع االحکام استخراج
 ).١۴٢ص ،طیالوس المعجم ،...و سیان میابراه ؛۴۶۴−۴۶٣ص  ،االصول ةیکفا  ،یخراسان ؛١٧٩ص  ،االصول معارج
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آن در دانش اصول فقه متناسب با مبانی فـریقین مقـرر شـده اسـت. در  های شرطالبته ضوابط و 
اجتهـاد بـه  ،تسـنّ  م اهـلیابیم که در عرف فقیهان متقّد  نگاهی به مذاهب اصولی فقهی، در می

ل فاقد نص ئو نقل در کشف حکم شرعی در مسا» روایت«و نظر به جای » رأی«معنای تکیه بر 
در پیوند با ابزارها و منابعی چون قیاس، استحسان، مصـالح مرسـله و...  ،شرعی آمده و پیرو آن

گـروی منهـای نـص شـرعی همـراه بـوده و بـه  این معنا از اجتهـاد کـه بـا رأی 1ذکر شده است.
مواجـه  بیـت انتقاد عالمان مکتب اهل باهای قیاسی و استحسانی متکی است، همواره  وشر

اما معنایی دیگر از اجتهـاد را  2اند. شیعی آن را باطل شمرده و اخباریان بوده و دو طیف اصولیان
شیعه سراغ گرفت. با توسعۀ دانش فقه و اصول در حوزۀ  توان در میان طیف غالبی از اصولیان می

و فقدان نصوص روایی متناسب با حجم نیازهـا  ویژه در روزگار غیبت امام معصوم به ،شیعی
بـرای کشـف احکـام دیـن احسـاس شـد و  ل شرعی به تدریج ضرورت نگرش اجتهادیئو مسا

اجتهاد با تعریفی متفاوت از اجتهاد به رأی با تلقی سنی، در ادبیات عالمان شیعه شـیوع یافـت و 
االجتهـاد بـذل الجهـد فـی اسـتخراج االحکـام «چنـین گفتـه شـد:  بـرای مثـال،در تعریف آن 

ی، بـه روش خاصـی سـنّ  رغم تشابه و اشـتراک بـا تعریـف اصـولیان به ،این تعریف 3».الشرعیة
 همعطوف است که رأی و اجتهادی را در طول داللت نصوص مطرح ساخته و نصوص را به مثابـ

توان به مـدد  بیند که در پرتو آن می ل و فروع جزئی میئاصولی کلی و قابل تحلیل و تفریع به مسا
یافـت کـه هرچنـد   هـای الهـی در احکـام شـرعی راه حجتاصول عقالیی و اعتبارات نظری به 

. در همـین راسـتا هستند، اما ظنونی معتبر و قابل استناد به شرع اند بسیاری از آنها از سنخ ظنون
کید بر قید تحصیل ظن توجه کردشیعه  دیگر اصولیان های توان به تعریف می یـا حجـت  که با تأ
       4کم شرعی پیشتر گذشت.بر ح

 و یمعـان یجسـتجو در ینوع بـه دو هـر کـه فقه حوزه با قرآن ریتفس ۀحوز مشابهت لیدل به حال
                                               

 .۴٣ص ،یاالول الحلقة  ،االصول علم یف دروس صدر،: زین ؛۴٧٧ص ،الرساله ،یشافع: ک.ر. ١
  ،السـرائر س،یـادر  ابن ؛٣٩ص ،١ج  ،االصـول عدة  ،یطوس ؛۶۴۶ و ۶٣۶ص ،٢ج ،عةیالذر  ،یمرتض فیشر : ک.ر. ٢

 کـه است یگفتن ؛٣۵ص ،٢٧ج  ،عهیالش وسائل ،یعامل حر ؛١٢٧−٩٠ص ،هیالمدن الفوائد ،یاسترآباد ؛١٧٠ص ،٢ج
 مکاتـب ،ییبابا: ک.ر باره نیا در. است بوده مواجه ییمعنا تحول و تطور با یاسالم شهیاند خیتار  در اجتهاد مفهوم
 .ش١٣٨٩ ،٢٩ ۀشمار  ،عالمه یتخصص یعلم فصلنامه دو ،»اجتهاد تطور« ،یمیرح ؛١٠٨−١٠۵ص ،٢ج ،یریتفس

 .١٧٩ص  ،االصول معارج  ،یحل. ٣
 دانـش یاجتهـاد میپـارادا ،یحسن و پور یعل ؛١٠٧−١٠۶ص ،٢ج ،یریتفس مکاتب ،ییبابا: ک.ر باره نیا در .4

  .۶٢−۵۵ص ،ینید 
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 سـراغ اجتهـاد اصـطالح از زیـن ریتفسـ ۀحوز در فقه، ۀحوز با همگون توان یم هستند، یاله مقاصد
 داشته یمشابه سرگذشت نیقیفر انیم در زین ریتفس ۀحوز ،یشرع احکام فقه یپا هم نکهیا چه. گرفت

 یریگیپ قابل حوزه نیا در یاجتهاد و یظاهر کردیرو دو آنها رویپ و گرا تیروا و گرا یرأ کردیرو دو و
   شود؟ یم فیچگونه تعر ریتفس ۀدر حوز یکه: روش اجتهاد است مطرح سؤال نیا نکیا. است

 بر همان عنوان تفسیر اجتهادی» تفسیر به رأی«گویا عنوان  ،سنت در ادبیات نویسندگان اهل
به دو نوع ممدوح و مـذموم در همـین راسـتا صـورت » تفسیر به رأی«قابل انطباق است. تقسیم 

 مراد از رأی در اینجا همـان اجتهـاد اسـت و تفسـیر بـه رأی :کند میگرفته است. ذهبی تصریح 
قرآن پس از آگاهی از زبـان عربـی و جوانـب لغـوی و داللـی آن و عمـوم  یعنی تفسیر اجتهادی

ابزارهای الزم همچون اسباب نزول و شناخت ناسخ و منسوخ و نیز با موافقت کتـاب و سـنت و 
   1تفسیر. های شرط دیگرمراعات 

اسـت.  یاد شدهبا مراعات شرایط  ممدوح در این دیدگاه همان تفسیر اجتهادی تفسیر به رأی
شـرعی و دیگـر شـرایط  مذموم که تفسیر بدون مراعات قوانین عربی و ادلۀ  در برابر تفسیر به رأی

و  گیـرد میانتقـاد  بـهرا  به درستی این اصـطالح از تفسـیر اجتهـادی تفسیر است. استاد معرفت
به معنای اجتهاد در برابر تفسیر مـأثور نیسـت، بلکـه روشـی نکوهیـده  نویسد: تفسیر به رأی می

را در حوزه معرفت دینـی و » رأی«این نکوهیدگی در واقع ریشه در متونی دارد که مفهوم  2است.
 3کنـد. را در حوزه تفسیر قرآن نکـوهش می طور خاص حوزه احکام شرعی و نیز تفسیر به رأی به

  طلبد. متمایز بوده و تعریفی دیگر می از تفسیر به رأی بر این اساس اصطالح تفسیر اجتهادی
استاد معرفت در مقام تقسیم مناهج تفسیری از دو منهج نقلـی و اجتهـادی  ،در حوزۀ شیعی

متکی است تا روایت و  را به معنای تفسیری که بیشتر بر درایت و عقل و تفسیر اجتهادی کردهیاد 
گـردد کـه بـاب  میبـاز  تاریخی آن بـه برخـی تابعـان است؛ روشی که پیشینۀ تعریف کرده  ،نقل

طبعـًا در ایـن  4اند. سی آثار منقول پرداختهنقد و برر  اجتهاد و اظهار نظر در تفسیر را گشوده و به
نیـز  های تفسیر اجتهادی تعریف اجتهاد در برابر تکیه بر صرفًا نقل و روایت آمده و در بیان شاخه

  کالمی و فلسفی و عرفانی،  های ادبی و لغوی، متناسب با تخصص و رشتۀ علمی مفسر از شاخه
                                               

 .٢۵۵ص ،١ج ،والمفسرون ریالتفس  ،یذهب: ک.ر. ١
  .٨٢−٨١ص ،١ج ،بیالقش ثوبه یف المفسرون و ریالتفس معرفت،. ٢
 .۵٨−۵۶ص ،قرآن ریتفس یشناس روش گران،ید  و ییبابا ؛٨٧−٧۵ص ،٣ج ،زانیالم ،ییطباطبا: ک.ر. ٣
 .٣۴٩ص ،٢ج  ،بیالقش ثوبه یف والمفسرون ریالتفس  معرفت،: ک.ر .4
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در ایـن تعریـف بـه همـان » اجتهاد«ضمن آنکه واژۀ  1اجتماعی، علمی و جامع یاد شده است.
  معنای لغوی آن اراده شده است.  

و نسبت به منابع تفسیری در تفسیر  داشتهابهام  رسد این تعریف از تفسیر اجتهادی به نظر می
در این دیـدگاه همچـون  های تفسیر اجتهادی وضوح نیست. برخی شاخه دارایجامع  اجتهادی

و درایـت؛ هرچنـد  د تـا عقـلنشاخۀ ادبی لغوی براساس تعریف گذشته بر نقل تکیه بیشتری دار
لغت و ادبیات، غالبًا نیازمند تحلیـل لغـوی  های کتابمفسر ادبی بر پایۀ نکات و منابع نقلی در 

نیز منبع روایی در واقع مفسر را به فهـم و تحلیـل  که در تفسیر روایی ادبی آیات نیز هست؛ چنان
روایی و نقلی نیـز در ایـن تعریـف  تفسیرهایرساند. همچنین تنوع  آیات بر پایۀ مفاد روایات می

نـه تفسـیر  اند، تنها نقل روایـات تفسـیری ،روایی تفسیرهایمورد توجه قرار نگرفته است. برخی 
 اند؛ مشتمل بر نگاه اجتهادی و تحلیلی ،افزون بر روایاتنیز برخی دیگر  و قرآن براساس روایات

  به آیات در ضمن روایات.  ،به خود روایات و ثانیاً  ،اوالً 
پژوهان شیعی معاصـر  ی قرآنکه از سوی برخ در تعریف و تحلیل دیگری از تفسیر اجتهادی

تفسیر  ،بینیم. استاد عمید زنجانی بر همین اساس تری را می بیان نسبتًا متفاوت و دقیق ،شده  ارائه
و تفسـیر نقلـی دانسـته و  یعنـی تفسـیر بـه رأی ،دو نوع تفسیر دیگـر میانرا حد وسط  اجتهادی

و روایات تفسیری تکیـه دارد و در کنـار روایـات  ر و عقلاست که این روش به تدبّ  تصریح کرده 
  2داند. عنوان یکی از ارکان ضروری تفسیر، شرایط و مقدمات دیگری را نیز الزم می به

 همخوان عهیش مکتب یاصول تفکر با که اجتهاد از یمفهوم بر هیتک با زین محققان از گرید یبرخ
 و یمعـان نییتب و فهم یبرا تالش ر،یتفس در اجتهاد«: اند نوشته نیچن گذشته فیتعر با سو هم است،
 یفـیشامل ط یریاجتهاد تفس ر،یاخ انیب یۀبر پا 3.»است معتبر قرائن و شواهد براساس اتیآ مقاصد
 یهرچند در نظام فکر فیتعر نیبا تفاوت مراتب و درجات خواهد بود. ا یریتفس جیرا یها از روش

بودن شواهد و قـرائن  نینامع لیاست، اما فارغ از آن، به دل هیقابل توج شانیا یبه مبان یمحقق و متک
آن  تواننـد یم یریتفس شیهر روش و گرا روانیکه پ رسد یو مبهم به نظر م یکل ف،یتعر نیمعتبر در ا

خـاص  یرا که به لحاظ مبنا ییروا یرهایتفس یدهند؛ تا آنجا که حت قیخود تطب شیرا بر روش و گرا
  .شود یدارند، شامل م هیتک ریعنوان منبع درست تفس به اتیتنها به ظاهر روا یریتفس

                                               
  .٣۵٣ص  همان،. ١
  .٣٣٢−٣٣١ص ،قرآن ریتفس یها روش و یمبان  ،یزنجان دیعم: ک.ر. ٢
 .١٠٨ص ،٢ج  ،یریتفس مکاتب  ،ییبابا. ٣
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 کمـک ریتفسـ یشناسـ روش مباحـث در فیـتعر نیـا نیـیتب به یحدود تا آنچه رسد یم نظر به
است.  انیو اصول انیاخبار نزاع در آن یخیتار تطور در اجتهاد یاصطالح مفهوم با آن ارتباط کند، یم

 یخیبه لحاظ تار یدر فقه احکام شرع یروش اجتهاد هان،یکه گذشت، در عرف و اصطالح فق چنان
و  یهـا و قواعـد اصـول بـه روش انیـقرار گرفتـه اسـت. اخبار انیو اخبار انیگرا تیدر برابر روش روا

 یفقه اتیروا یظاهر لیدر استنباط احکام از کتاب و سنت التزام نداشته و تحل رمنصوصیغ یعقالئ
 ،یـیداللـت روا یاند. آنان ظواهر قـرآن را منهـا کرده یدر کشف احکام تلق یاصل اریرا مالک و مع

 یکـه اجتهـاد را بـه معنـا یاصـول هـانیدر مقابـِل فق 1اند؛ استنباط احکام ندانسته یمعتبر برا یمنبع
معتبـر آن  ۀاز منـابع و ادلـ یلیتفص یا گونه به یآوردن احکام شرع  به دست یکوشش در حد توان برا

 زیـن یاجتهـاد ریتفس فیمنظر در تعر نیاز ا 2.اند کرده فی) تعر(اعم از کتاب، سنت، اجماع و عقل
 ۀبـوده و گسـتر یـیفراتر از ظواهر و نصـوص روا ات،یو مقاصد آ یمعتبر در کشف معان ۀمنابع و ادل

 هیـزاو نیـدربـر خواهـد گرفـت. از ا اتیـرا متناسب با مفـاد آ یو عقل یاز ادله و شواهد نقل یعیوس
 ینـیمعرفـت د یعام از اجتهـاد در روش و ابزارهـا یفیتعر یۀرا بر پا یاجتهاد ریتفس فیتعر توان یم

 برشـمرد:  نیچنـ تـوان یمتعّلـق (قلمـرو) و روش مـ ۀعام اجتهاد را در دو حوز یها دنبال کرد. مؤلفه
 ۀقابل توجه اسـت. در حـوز یو عقل یاز ادله و شواهد نقل یفیمتعّلق اجتهاد و قلمرو آن، ط ۀحوز در

  یسـند یو بررس لیبه ادله و شواهد مزبور، تحل یو تعبد یاستناد سطح یبه جا زین یروش اجتهاد
  .  شود یدنبال م گرید یشواهد از سو گرید یو بررس قیسو تحق  کیاز  یشواهد نقل یدالل و

روشی تفسیری است که برای فهـم و تبیـین معـانی و  ،روش تفسیر اجتهادی« ،بر این اساس
مقاصد آیات، گسترۀ وسیعی از منابع، ادله و شـواهد معتبـر نقلـی و عقلـی را بـا نگـاه تحلیلـی 

نگاه تحلیلی در این تعریف نـاظر بـه ». گیرد متناسب با مفاد آیات در حد توان انسانی به مدد می
  ن در ارتباط با آیات است. ئاهد و قرااستناد همراه با تحلیل و تحقیق و بررسی شو

 و ادلـه ۀهمـ به و ردیگ یم قرار توجه مورد ریتفس در جامع یکردیرو با گاه ،یاجتهاد روش حال،
 ییمعنا یها افق که ها شیگرا و کردهایرو ۀهم زین و مؤثرند، قرآن یمعان کشف در که یریتفس شواهد
 خـاص شیگـرا و روش بـه معطـوف یکـردیرو بـا گـاه و دارد نظر دهند، یم نشان را یقرآن مختلف

 ییروا یاجتهاد ریرا تفس یاجتهاد ریتفس از یا شاخه توان یم منظر، نیا از. ردیگ یم صورت یریتفس
                                               

 .٣١−٢٨ص ،دیعقا و خیتار  یگریاخبار  ،یبهشت: ک.ر زین ؛٣۵ص ،٢٧ج ،عهیالش وسائل ،یعامل حر: ک.ر. ١
 .۴۶۴ص  ،االصول ةیکفا  ،یخراسان: ک.ر. ٢
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سـند و  ثیـرا از ح اتیدر تالش است تا روا ریدر تفس ییروا یها دانست که ضمن اهتمام به داللت
و  یقرآن براساس شواهد و قرائن بررس اتیکرده و نسبت آن را با مدلول آ یعلم یابیمتن و داللت ارز

 یتلقـ ریدر تفسـ گرا تیـروا انیـجر یدر نقد و بررسـ یاریمدل مع تواند یشاخه م نیا 1کند. لیتحل
از مراحـل و  یکیعنوان  فاصله دارد و تنها به یاز مدل جامع اجتهاد یریمدل تفس نیا نکهیشود؛ گو ا

خـود، چـه بسـا بـا  یکـه در جـا شـود یمـ یتلقـ یقرآن و مراد الهـ اتیبه مدلول آ دنیرس یها گام
  دسـت یا هیـآ ریدر تفسـ و سخن معصـومان ثیهمراه شود. البته اگر ما به اصل حد ییها بیآس
امـا از  م،یا مند شـده ناب و استوار بهره یریاز تفس  م،یدار شانیکه به ا یاعتماد لیبه دل شک یب م،یابی

از سـخنان منسـوب بـه  یخیتـار ییهـا عنوان گزارش بـه یریتفسـ اتیـآنجا که بحث ما بر سـر روا
 اتیـقرائن و شواهد مرتبط با آ ۀتوجه به هم ازمندین اتیجامع از آ ریتفس  است، انیشوایمعصومان و پ
اگر  رسد یبه نظر م ن،ی. با وجود اکنند یم نیشواهد و قرائن را تأم نیاز ا یتنها بخش اتیاست، و روا

در   رد،یـدر دو بخش سند و داللت صـورت گ یجامع لیبا تحل یریتفس اتیبه روا یاجتهاد کردیرو
خواهد بود؛ چراکه  زین یو قابل انتساب به مراد اله دهیجامع رس ریبه تفس یاجتهاد ییروا ریعمل تفس
نسـبت  یداللـ لیبا تحل ًا،یو ثان شود یجستجو م یبه منبع اصل تیانتساب روا یسند لیاوًال، با تحل

 هیـآ یادله و شواهد و قرائن مربوط بـه معنـا گریمورد نظر، با د یو به تبع آن مدلول قرآن تیروا یمعنا
 .     دیآ یبه دست م یدر فهم مراد اله یعقالئ نانیو وثوق و اطم گردد یروشن م

 
  با رویکرد روایی  . اصول روش تفسیر اجتهادی۵−١

مند از ایـن جریـان و  تحلیل درست و ضابطه ،اساسًا در مقولۀ نقد و بررسی یک جریان تفسیری
افـزون بـر شـناخت و تحلیـل  ،مـورد انتظـار اسـت. در ایـن میـان ها و ضـعف هـا بازیابی قوت

تکیه بر اصول قابل دفـاع در حـوزۀ تفسـیر   مند جریان آنچه در نگاه انتقادی اهمیت دارد، ضابطه
بندند کـه ممکـن اسـت بـا  نظریه تفسیری به اصول خاصی پایشک مدافعان هر  قرآن است. بی

اصول کلی و عام  ،اند: دستۀ اول د. این اصول نیز خود دو دستهناصول نظریات دیگر متفاوت باش
گرایـان  ایترو  مانند جریـان روایـی. طبعـاً  اصول خاص یک جریان تفسیری ،تفسیر و دستۀ دوم

های  ممکن است از اصول کلی و عام تفسیر نیز قرائت و برداشت خاصی متفاوت از دیگر جریان
  . کردنقد و بررسی  رااین اصول  توان می تفسیری داشته باشند که

                                               
 .١٠٨ص ،٢ج  ،یریتفس مکاتب  ،ییبابا: ک.ر ییروا ریتفاس یبرخ بر آن قیتطب و یاجتهاد ریتفس فیتعر  درباره. ١
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رسد بتوان با تکیه بر اصول روش اجتهادی در تفسیر قرآن کریم و براسـاس منطـق  به نظر می
این نقـد و بررسـی  1پرداخت. نقد و بررسی جریان تفسیر روایی به ،الهیقابل دفاع در فهم کالم 

ای برای رسیدن بـه  در واقع با رویکردی توصیه نیز به دلیل تکیه بر منطق و روش تفسیر اجتهادی
اصـول کلـی و عـامی کـه در روش تفسـیر  ،تفسیر مطلوبی از قرآن همـراه اسـت. از ایـن منظـر

 مواردها و  های تفسیری و حل و فصل آسیب و منطق نقد و بررسی جریان اند قابل دفاع اجتهادی
  اند.  ی شایستۀ توجهئآیند، در سه حوزۀ نظری، عملی و غا عف آنها به شمار میض

توان اصولی را بر پایـۀ  رسد می نیز به نظر می افزون بر این، در خصوص رویکرد تفسیر روایی
تقریـر و  یا از اصول کلی و عام مربـوط بـه تفسـیر اجتهـادی ،روش اجتهادی قابل توجه دانست

را در تفسـیر  گروی . این اصول در واقع رویکردی قابل دفاع از روایـتبه دست دادتر  تبیینی دقیق
اند کـه  عملی قابل توجهاصول اصول نظری و  ۀ. اهم این اصول در دو دستکنند قرآن پشتیبانی می

 شوند.  به دلیل ارتباط مستقیم با موضوع خاص این اثر با تفصیل بیشتری مطرح می
  

	الف) اصول نظری (مبنایی)
کـه روش تفسـیر  هسـتندهای فکـری خاصـی  مبانی و زیرساخت ،مراد از اصول نظری در اینجا

ها بـوده و متناسـب بـا  و نیسـت ها روایی بر آنها متکی است. این اصول از سنخ هست اجتهادی
  عنوان اصول عملی تعریف کرد. توان از اصول روشی و بایدها و نبایدهایی نیز به می ،آنها

 صدوری و داللی از این قرارند: روایی با توجه به دو حوزۀ اصول نظری تفسیر اجتهادی
	

	روایات تفسیری و دستیابی به روایات معتبر  . امکان و ضرورت اعتبارسنجی سندی١−۵−١

از امکان  توان یم ،یثیحد خیاز شواهد تار یاریبس زیو ن یکالم یمبان یبرخ ۀبه پشتوان رسد ینظر م به
بـر  هیبا تک توان یم یمنظر کالم کیمعتبر سخن گفت. از  اتیاز روا یبه مقدار درخور توجه یابیدست
 کتاب سترگ و اسـتوار سـخن  نیا انتینسبت به حفظ و ص یاله نیتضم ۀقرآن که از وعد اتیآ یبرخ
. اگر لفظ قرآن ستین یتنها به حفظ لفظ میحفظ قرآن کر  استدالل کرد که اساساً  نیچن 2آمده، انیم به

                                               
محمـدباقر،  سعیدی روشن،، بخش اول: ١، جیریتفس یها انیجر  یشناس بیآس، اسعدی، محمد و همکاران. ١

 .منطق تفسیر قرآن
ا: «٩ حجر،: ک.ر. ٢ ْلَنا َنْحُن  ِإنَّ ْکَر  َنزَّ ا َو  الذِّ تِ ی الَ : «۴٢ ، فصلت ؛» َلَحاِفُظوَن  َلهُ  ِإنَّ

ْ
 ِمْن  الَ  َو  هِ یَد ی ِن یبَ  ِمْن  اْلَباِطُل  هِ یأ

  .»دٍ یَحمِ  ٍم یَحِک  ِمْن  ٌل یَتْنزِ  َخْلِفهِ 
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در معرض خطر انحراف و خطا باشد و فهم درسـت آن از دسـترس  اتیآ یمعان میحفظ شود، اما حر
 نیـد انیشوایپ یها از رسالت یکیاز آنجا که  گر،ید یمحقق نشده است. از سو یاله ۀوعد  دور ماند،

قرآن در گرو  یحفظ و سالمت معنو نیتضم 1است نید میدر قرآن و تعال یمعنو فیاز تحر یریجلوگ
   2عام و گسترده است. ییبه معنا یریتفس اتیاز روا یحفظ و سالمت حد و نصاب الزم نیتضم

گواه  پیامبر بیت ویژه در حوزۀ شیعی و میراث حدیثی اهل به ،تاریخ حدیث ،افزون بر این
های  شناس در سه دانش رجـال، درایـه و فهرسـت و سـنت ست که دقت نظر عالمان حدیثا آن

های نقل حدیث و پاالیش مستمر منـابع حـدیثی،  گیری ای چون اجازات علمی و سخت عالمانه
و بسـیاری از  هکـردامکان دستیابی و وثـوق بـه حـد نصـاب الزمـی از روایـات معتبـر را میسـر 

است. گو اینکه این نکته بـه برکـت مجاهـدت علمـی  کردهبرطرف های ناقدان حدیث را  دغدغه
ولـی حـوزۀ روایـات معـارفی و  ،فقیهان اسالمی در حوزۀ روایات فقهی بیشتر قابل اذعـان بـوده

  نیازمندند.تری  بازخوانی و دقت نظر فزون به ،تفسیری
در معـرض دو  یگـرید یـۀاز زاو یریتفسـ اتیروا یسند یاعتبارسنج گذشت، آنچه به توجه با

در  یسـند یبـه اعتبارسـنج ازیـمالک ن ایآ ،ییاست: پرسش اول، آنکه به لحاظ مبنا یپرسش جد
قـرآن  اتیـآ ریماننـد تفسـ یو معـارف نظـر یاعم از احکام فقه یمختلف علم یها حوزه اتیروا

                                               
ُد : است آورده نیچن یتیروا در ینیکل خیش. ١ ْحَمَد  َعْن  ییْح ی ْبُن  ُمَحمَّ

َ
دِ  ْبِن  أ ـدِ  َعْن  َسییعِ  ْبِن  ُمَحمَّ  َخاِلـدٍ  ْبـِن  ُمَحمَّ

بِ  َعْن 
َ
بِ  َعْن  یاْلَبْخَترِ  یأ

َ
ه یأ ْنبِ  َوَرَثةُ  اْلُعَلَماءَ  ِإنَّ : َقاَل  َعْبِداللَّ

َ
نَّ  َذاک َو  اءِ یاْأل

َ
ْنبِ  أ

َ
 َو  َناراً یدِ  َال  َو  ِدْرَهماً  وِرُثوای َلْم  اءَ یاْأل

َما ْوَرُثوا ِإنَّ
َ
َحادِ  أ

َ
َحادِ  ِمْن  َث یأ

َ
َخَذ  َفَمْن  ِثِهْم یأ

َ
َخَذ  َفَقْد  ِمْنَها ءٍ  یِبَش  أ

َ
ْن  َهَذا ِعْلَمکْم  َفاْنُظُروا َواِفراً  َحّظاً  أ ُخُذوَنهُ  َعمَّ

ْ
 َفـِإنَّ  َتأ

ْهــَل  َنــایفِ 
َ
وِ  َو  َن یاْلُمْبِطِلــ اْنِتَحــاَل  َو  َن یاْلَغــالِ   َف یــَتْحرِ   َعْنــهُ   ْنُفــوَن ی ُعــُدوًال  َخَلــٍف  کــلِّ  یِفــ ِت یــاْلبَ  أ

ْ
  َن یاْلَجــاِهلِ  َل یــَتأ

 اسـت؛ جسـتجو قابـل و مشهور زین گرید  منابع در متن تفاوت با تیروا نیا مضمون ؛٢ح ،٣٢ص ،١ج ،یالکاف(
 ).۶٧ص ،بةیالغ  ،ینعمان ؛٨١ص ،١ج ،االسالم دعائم  نعمان، یقاض ؛١١ص  ،الدرجات بصائر صفار،: ک.ر
 یلفظـ لحـاظ بـه قـرآن کـه یاعتقـاد و یکالمـ منطـق همـان با است معتقد یقرآن علوم مباحث در نگارنده. ٢

 یمحققـان غالب منظر، نیا از. شود یتلق ریناپذ فیتحر  دیبا زین یمعنو  لحاظ به  شود، یم دهید  ریناپذ فیتحر 
 از مـراد اگـر نکـهیا حیتوضـ رسـند؛ یمـ نظر به نقد قابل  اند، کرده کیتفک یمعنو  و یلفظ فیتحر  انیم که

 مخاطبان یبرا ف،یتحر  رخداد رغم به یعصر هر در که یا گونه به باشد، یمقطع و یجزئ فیتحر  ف،یتحر 
 هـم و داده رخ یلفظـ فیـتحر  هـم معنـا نیا به خیتار  طول در شک یب باشد، ممکن معتبر قرآِن  به یابیدست
 یا گونـه به آن از یبخشـ ایـ قـرآن کـه معنـا نیبد باشد، یکل و ریفراگ فیتحر  مراد اگر اما. یمعنو  فیتحر 
 نباشد، فراهم یدشوار با هرچند آن؛ به دنیرس یبرا یراه و ماند دور دسترس از یکل طور به که ندیبب بیآس

 البتـه. سـتین رفتـهیپذ معنـا نیـا به زین یمعنو  فیتحر  و نداشته یلفظ فیتحر  به اختصاص فرض نیا امتناع
 زانیـم بـه توجـه بـا مخاطبان، یبرا زین آن درست فهم راه عمالً  قرآن، متن سالمت به اذعان با گفت توان یم

 . ستین اذعان قابل یکل و کالن یمعنا به یمعنو  فیتحر  و است باز شان،یا تیظرف و فهم
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 یعلم یها از حوزه کیدر هر یسند یاعتبارسنج یاست؟ پرسش دوم، آنکه به لحاظ روش کسانی
)، پاسـخ یدوم (از اصـول نظـر یبند فرعـ نده،یدر مباحث آ کند؟ یم یرویپ یا وهیاز چه روش و ش

 .  پردازد ی)، به پاسخ به پرسش دوم میهشتم (از اصول عمل یپرسش نخست را دربر دارد و بند فرع
	

	پردازی علمی مربوط به آنها  معتبر در تفسیر آیات و نظریه خبر واحد . حجیت٢−۵−١

معتبر در تفسیر قرآن اسـت.  خبر واحد روایی، حجیت مبنایی در تفسیر اجتهادیاز دیگر اصول 
در دو حوزۀ فقه  ،داشته و به خصوص خبر واحد ای که بحث پردامنۀ حجیت نظر به اهمیت ویژه

و تفسیر محققان را به خـود مشـغول سـاخته، شـرح بیشـتری از ایـن مسـئله و آرای پیرامـون آن 
 ،های تفسیری در حوزۀ علوم نیز با تکیـه بـر روایـات شود. ضمن آنکه برداشت ضروری دیده می

  تنقیح و بررسی این مسئله است.  نیازمنِد 
ن و شـواهد ئآور همـراه باشـد و نـه بـا قـرا روایتی است که نقل آن نه با تواتر یقین خبر واحد

چنین خبری هرچند راویان موثقی داشته باشد، به  ،آور. از نگاه مشهور عالمان اصول فقه اطمینان
و  ظنـون بـرای حجیـت دیگـرو اعتباری ندارد و ماننـد  به خودی خود حجیت ،دلیل ظّنی بودن

  . نیاز دارداعتبارش به دلیل خاصی 
بـه معنـای  »حجج«مختلفی دارد. این واژه در لغت از ماده  های تعریفنیز معانی و  حجیت

یـا حقـی  ،شـود به معنـای دلیلـی اسـت کـه قصـد می ،قصد آمده است. حجت نیز از این ماده
از همـین واژه بـه معنـای قابلیـت قصـد و  شـود. ظـاهرًا حجیـت مطلوب به واسطه آن دنبال می

 2اند. دلیل و برهان دانسته که اساسًا برخی لغویان یکی از معانی حجت را چنان 1احتجاج است.
امـا در اصـطالح  ؛این واژه نیز همین معنا اراده شده است 4و روایی 3ظاهرًا در کاربردهای قرآنی

ای از قضایای مرتبط کـه بـا تـألیف و  منطقی و پیرو آن اصطالح کالمی، حجت گاه بر مجموعه
سـه ، اطـالق شـده و در دشـو میچینش و مرتبط ساختن آنها با یکدیگر مجهولی برای ما معلوم 

 ،گیـرد کـه در علـم منطـق مورد بررسی قرار می ،یعنی قیاس، استقرا و تمثیل ،قسم از انواع دلیل
گاه نیز به حـّد وسـط در  ها به تفصیل بحث شده است. درباره اصل اعتبار و شرایط اعتبار این راه
                                               

  .۵۴ص ،٣ج ،العرب لسان منظور، ابن ؛٢٠٩ص ،اللغه سییمقا بیترت فارس، ابن: ک.ر. ١
 .٣٠۴ص ،١ج ،الصحاح ،یجوهر و ۶۶١ص ،ریالمن المصباح ، یومیف: ک.ر. ٢
 .١۶۵ نساء،. ٣
تَ  الناس یَعلَ  لّله إّن «: ١۶ص ،١ج ،یالکاف ،ینیکل: نمونه یبرا. 4  ...». باطنة حّجة و ظاهرة ُحّجة نیُحجَّ
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 شـود. منطقی به کشف واقـع مربـوط می از این منظر حجیت 1شود. استدالل گفته می ،مقدمات
از  یاصطالح مشهور ان،یم نیدر ا 2.شود یم دهید آن از یگوناگون یها فیتعر اصول علم در اما
ر  یو به معنا یظن لیمتأخر دنبال کرد که آن را در خصوص دل انیاصول فیدر تعر دیرا با تیحج معذِّ

ز بودن دل آن بـه حـوزه کشـف واقـع  یکه طبعًا برخالف اصطالح منطق دانند یمعتبر م یظن لیو منجِّ
مطلـب  نیا حیتوض 3است. یحقوق یو آثار فقه یبلکه کاربرد آن حوزه حکمت عمل ست،یمربوط ن

اصطالح است، با واقع مطابقت داشت، باعث تنّجـز  نیدر ا یکه حجت شرع یلیآن است که اگر دل
کم معذور بودن مکلـف را  است و اگر برخالف واقع بود، دست فیو رفع تکل یحکم واقع تیو فعل

مشهور  یرهایاز تقر یکیشده که  انیب یمختلف یرهایشده با تقر ادی یبه معنا تیبه همراه دارد. حج
آن جعل اعتبار کرده و تعّبدًا کاشف از  یدانسته و برا یعلم لیدل ۀرا به منزل یظن لیآنست که شارع دل
  خاص باشـد، یو تعّبد یو جعل شرع لیو اعتبار خبر، تابع دل تیحج اگر طبعاً  4واقع شمرده است.

 دیـبود. ضمن آنکه مضـمون خبـر هـم با بندیخبر پا تیبه حج توان یم لیتنها در حد داللت آن دل
شارع و جعـل  اراتیاخت ۀباشد که به حوز یاز امور گر،یقابل جعل و اعتبار و تعبد باشد و به سخن د

  . یقیو حق ینیباشد، نه از سنخ امور تکو یو اعتبار یاو مربوط بوده و از سنخ امور جعل یشرع
 معـارف حـوزه در اصـطالح نیـا در »تیـحج« یفقه یاصول مفهوم کاربرد اساساً  منظر نیا از
 و قـرآن اتیآ مدلول تیواقع دنبال به ریتفس در. است تأمل و یبررس قابل قرآن، ریتفس ژهیو به ،ینظر
 گـرید بـه. میریـگ یم کمک به هدف نیهم با زین را یریتفس اتیروا و میهست آنها از یاله مراد و معنا

در واقع دو نگـاه و انتظـار وجـود دارد؛ نخسـت،  شود، یم ادی ریخبر در تفس تیحج از یوقت سخن،
 دیـقرآن مف اتیاز آ یو فهم و شناخت مدلول و مراد اله ریخبر در علم تفس ایآ میبدان میخواه یآنکه م
علـم و  دیـبودن صـدور، مف یبودن ظهور و ظن یظن لیاگر خبر به دل میدوم، آنکه بدان ر؟یخ ایاست 

  کرد؟  ادیاز آن  یکالم اله ریعنوان تفس به آن ملتزم بود و به توان یم ایحوزه نباشد، آ نیدر ا ینیقی
                                               

  .٢١۶ و ٢٠٨ص ،المنطق مظفر،: ک.ر. ١
: ک.ر زیـن ؛٣٣ص ،١ج ،المقـارن للفقـه العامة االصول م،یحک ؛٢۴٧−٢۴۶ص ،٢ج ،الفقه اصول مظفر،: ک.ر. ٢

 .١۵٢−١٣٧ص ،۵ شماره ،یفقه یها پژوهش ،»اصول علم در تیحج ای حجت اصطالح یبررس« آهنگران،
  .١١۴−١١٢ص ،ینید  معرفت هندسه در عقل منزلت ،یآمل یجواد: ک.ر. ٣
 ،۴ج ،االصـول علـم یفـ بحـوث ،یهاشـم ؛۵ص ،٢ج ،هیـالکفا شـرح یف هیّ الدرا ةینها ،)یکمپان( یاصفهان. 4

 ،یخراسـان ؛٣٩٨ص ،رالقرآنیتفسـ فـی انیالب خوئی، ؛٢٣٨ و ١١۵ص ،٢ج ،األصول مصباح خوئی، ؛ ٣٧ص
 ؛٢٢ص ،۶ج ،األصول یف راتیتحر  نی،یخم ؛۴١٠ص ،األصول لمحات بروجردی، ؛۴٠۵ص ،االصول  ةیکفا

 .٣۵ص ،٢ج ،األصول علم یف  دروس صدر،



	25   اتيكل و ميمفاه

 

بیشتر رویکرد اصولی  1اخبار تفسیری (مانند خوئی و فاضل لنکرانی) ظاهرًا موافقان حجیت
اند تا تفسیری؛ در حالی که مخالفان (مانند سیدمرتضی و عالمه طباطبایی) که غالبًا  فقهی داشته

انـد، از منظـر  رغم تعلق خاطر به مباحث اصولی، بیشتر رویکردی کالمـی یـا فلسـفی داشـته به
  اند.   شناختی داشته شده و اساسًا دغدغه معرفتنخست به این بحث وارد 

 بـا معمـوالً  حـوزه نیـا در معاصـر یعلمـ مباحثات آنکه رغم به رسد یم نظر به ح،یتوض نیا با
 تأمـل یجـا شـده ادیـ یاصـول فیتعر با آنها زدن وندیپ اند، شده مطرح یفقه یاصول اتیادب همان
 و آورد یمـ بـر کـرد، دنبال توان یم مسئله نیا در که را یانتظار دو از یکی واقع در دگاهید نیا و دارد
 مسـئله امـا. اسـت یریتفسـ اتیروا مدد به اتیآ از یخاص یظن ظهور به التزام یشرع جواز هم آن

 قابل انتظار است.  تیحج یمنطق و یکالم یمعنا با تنها ظهورات نیا ینیآفر علم و یبخش معرفت
 ها در این نزاع، ذکر این نکته شایسته است که مسـئلۀ حجیـت قبل از تحلیل و بررسی دیدگاه

گیرد، بـا دو ماهیـت متفـاوت قابـل بررسـی اسـت؛  ت قرار میسنّ  خبر که در ذیل بحث حجیت
شـناختی. ایـن  ماهیت دوم ماهیت اصول فقهی و معرفتماهیت نخست ماهیت کالمی است و 

اعم از تفسیر و غیر  ،ت مستقیم پیشوایان معصوم دین در معرفت دینیبحث آنگاه که بر نقش سنّ 
و اعتبار آن مورد بحث و تردید نیست. اما آنگـاه  آن متمرکز است، ماهیتی کالمی دارد و حجیت

حاکی از فعل و قـول و تقریـر پیشـوای معصـوم دیـن تلقـی  حدیث و روایِت  ها به مثابکه سنت ر
    2آن مورد بحث بوده و تابع قواعد خاصی است. ، طبعًا میزان اعتبار و حجیتکنیم می

  از منظری عام با سه پرسش اساسی همراه است:  خبر واحد مسئلۀ حجیت
                                               

 فاضـل ؛١۴٩ص ،١ج ،االصـول مصـباح ،یخـوئنیـز  ؛۴٢٣−۴٢٢ص  ،القـرآن ریتفس یف انیالب ،یخوئ: ک.ر. ١
 .١٧۶−١٧٣ص  ،ریالتفس مدخل  ،یلنکران

ْنَزْلنا َو «: نحل ۀسور  ۴۴ هیآ لیذ در بحث متفاوت تیماه دو انیم کیتفک نیهم با ییطباطبا عالمه. ٢
َ
کَر  کیِإلَ  أ  الـذِّ

اِس  َن یِلُتبَ  َل  ما ِللنَّ ُهْم  َو  ِهْم یِإلَ  ُنزِّ  انیـب یف یالنب قول ةیحج علی داللة ةیاآل  یوف«: سدینو  یم نیچن ،»َتَفکُروَن ی َلَعلَّ
 کـالم أسرار إلی رجعی مایف أو المتشابهات من والظاهر النص ریغ یف ذلک أن بعضهم ذکره ما وأما ة،یالقرآن اتیاآل 
 نیالثقلـ ثیلحـد تهیب أهل انیب به لحقیو  انهیب نفس یف هذا. هیإل یصغی أن ینبغی ال امّ فم لیالتأو  من هیف وما هللا

  معتمد نص وعدم ةیاآل  شمول لعدم انهمیلب ةیحّج  فال العلماء أو نیالتابع أو الصحابة من األمة سائر وأما رهیوغ المتواتر
 فمـا لـه یالحـاک الخبر وأما بالمشافهة، المتلقی انهمیب نفس یف کّله هذا...  اإلطالق علی انهمیب ةیحّج  یعطی هیعل

 ریـغ أو للکتاب مخالفاً  کان ما وأما انهم،یب لکونه حجة فهو به لحقی وما ةیقطع نةیبقر  محفوفاً  أو متواتراً  اناً یب منه کان
 یالثـان یف ةیانیالب إحراز وعدم األول یف اناً یب کونه لعدم هیف ةیحّج  فال نةیبالقر  محفوفاً  وال بمتواتر سیل لکنه مخالف
  ).٢۶٢−٢۶١ص ،١٢ ج ،القرآن ریتفس یف زانیالم ،ییطباطبا( »آخر محل لیوللتفص
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  آورد؟  و یقین به بار می  ، علمآیا خبر واحد :ست کها آن نخست پرسش
باره پاسخی منفـی داشـته و جـز جمعـی از ظاهریـان و اهـل  مشهور محققان فریقین در این

؛ زیـرا معمـوًال در نقـل اند را به خودی خود مفید علم قطعـی ندانسـته کسی خبر واحد 1حدیث
                                               

 أسـد بـن والحـارث ،یسـیالکراب یعلـ بـن نیوالحسـ مان،یأبوسل قال: «١٠٢−٩٨ص ،١ج ،االحکام حزم، ابن. ١
. »نقـول وبهذا معاً  والعمل العلم وجبی هللا رسول إلی مثله عن العدل الواحد خبر إن: رهمیوغ یالمحاسب

 یمـیت ؛٩٢ص ،٢ج ،الفقه أصول یف المعتمد ،یبصر ؛٢٩٨ص ،الفقه أصول یف التبصرة ،یرازیش: ک.ر زین
 بـالجواب اآلن ونشـتغل فصل«): یسمعان از نقل به( ٢١٧−٢١۴ص ،٢ج ،المحجة انیب یف الحجة ،یاصفهان
 األخبـار، رّد  یفـ المبتدعـة شـغب رأس وهـذا العلم، قهیطر  مایف تقبل ال اآلحاد أخبار إن سبق مایف قولهم عن

 الثقـات ورواه هللا رسـول عـن صـّح  إذا الخبـر إن: قیـالتوف هللاوبا فنقول واالعتبار النظر، من لیالدل وطلب
 لهیسـب مـایف العلـم وجـبی فأّنـه بـالقبول، األّمة وتلقته هللا رسول إلی سلفهم عن خلفهم وأسندوه واألئمة،
ة قول هذا. العلم  خبـر أن ذکریـ یالـذ القـول هـذا وإّنما السنة، علی نیالقائم من نیوالمتقن ثیالحد أهل عامَّ
 وکان والمعتزلة، ةیالقدر  اخترعته ءیش به العلم لوقوع التواتر قیبطر  نقله من بّد  وال بحال، العلم دیفی ال الواحد
 علـی قفـوای ولـم ثابـت، قـدم العلـم یف لهم کنی لم نیالذ الفقهاء بعض منهم وتلقفه األخبار ردَّ  منه قصدهم

 مـع تـراهم فـإّنهم العلـم، وجبی الواحد خبر بأّن  ألقّروا األمة من الفرق أنصف ولو القول، هذا من مقصودهم
 م،یالقـ ابن( »الواحد بالخبر هیإل ذهبی ما صّحة علی منهم قیفر  کّل  ستدّل ی وعقائدهم طرائقهم یف اختالفهم
 هـا،یإل ورجـوعهم ثیباألحاد  السنة أهل استدالل مشهور ومعلوم). «٣٣٢ص ،١ج ،المرسلة الصواعق مختصر
 ةیـروا علـی ومتأخروهم متقدموهم اإلسالم أهل أجمع وکذلک اآلحاد، بأخبار القبول علی منهم إجماع فهذا

 مـن نیالموحـد وإخـراج والشـفاعة مـانیاإل  وأصـول ةیـوالرؤ  القـدر ومسائل تعالی الّله صفات یف ثیاألحاد 
 الواحد خبر قلنا فإذا بها، للسامع العلم لوقوع تروی وإنما ة،یعمل ال ةیعلم اء،یاألش وهذه...  النار من نیالمذنب

 نیمشـتغل نیهـازل نیالغ وجعلناهم الخطأ، علی األخبار هذه نقل یف األمة أمر حملنا العلم وجبی أن جوزی ال
 »هیعل واالعتماد هیإل الرجوع جوزی ال ما نیالد أمور یف دونوا قد کأنهم ریصیو  نفعه،ی وال ئاً یش أحداً  دیفی ال بما

 بالسـنة إلمـام أدنـی لـه ومـن«): ٣۶٢ص ،٢ج ،والمعطلة ةیالجهم علی الرد یف المرسلة الصواعق م،یالق ابن(
کثر لذکرنا ذلک یف األمر وضوح ولوال ذلک علمی هایإل والتفات  العلم نفاة اعتمده یالذ فهذا موضع مئة من أ

 اإلسـالم أئّمـة وإجمـاع نیالتـابع وإجماع بالضرورة المعلوم الصحابة إجماع به خرقوا هللا رسول أخبار عن
 والفقهـاء نییاألصـول بعض وتبعهم الحرمة هذه انتهکوا نیالذ والخوارج والرافضة ةیوالجهم المعتزلة به ووافقوا

 الواحـد خبـر أن علـی نـص فمن قولهم، بخالف األئّمة صّرح بل بذلک األئمة من سلف لهم عرفی فال وإّال 
 هیـعل ونـص حـزم بن محمد یکأب وأصحابه یعل بن وداوود فةیحن یأب وأصحاب یوالشافع مالک العلم دیفی

 وقـد :الفقـه أصـول کتـاب یفـ خوارزمنداد ابن قال یالمحاسب أسد بن والحارث یسیالکراب یعل بن نیالحس
 مالک، علی نّص  یالضرور العلم ضاً یأ الضرب بهذا قعیو : واالثنان الواحد إّال  روهی لم یالذ الواحد خبر ذکر
 یألب قلت: قال یالمروذ عن یرو وکذلک بها العلم علی ونقطع حق أنها نعلم: ةیالرؤ  ثیحد یف أحمد وقال
: یالقاض وقال هذا، ما یأدر ال: وقال فعابه، علماً  وجبی وال عمالً  وجبی الخبر أن قوالنی اثنان هاهنا هللاعبدا

  إذا العلـم وجـبی الواحـد خبـر: »المخبـر أول« یفـ یالقاضـ وقـال والعمـل، العلم نیب یسو ی أنه هذا وظاهر
  »بـالقبول تتلقـه لـم وإن القـول طلقـونی وأصـحابنا بـالقبول األّمـة وتلقتـه هیـف ةیـالروا تختلف ولم سنده صح

 ).۴٠۵−٣٩۴ص همان،(


