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Abstract 
Interpretative narratives, which are the most important sources of 
understanding the verses of the Qur'an, are narratives that explain God's 
purpose from the verse or provide the context for its understanding. Full 
enjoyment of interpretive narratives is based on rules. The researcher in the field 
of interpretation can avoid making errors and mistakes in the interpretation 
process and achieve the true purpose of God through observing these 
instructions and rules. Although some of these rules have been the focus of 
scholars of interpretation and have been used in the process of interpretive 
research, these rules have not yet been fully and solidly provided. The current 
study, by using a library-based descriptive-analytic method, has dealt with the 
analysis of the rules for the use of interpretive narratives in two rational and 
narrative sections. In the section of rational rules, the items such as avoidance of 
extremes in the efficacy of interpretive narrations, focusing on the inconsistency 
in the interpretive narratives, etc. and in the section of narrative rules such as 
the necessity of identifying weak and fabricated traditions, awareness of 
adaptations and extreme interpretations, concentrating on semantic 
development in the narratives and so on, have been considered. The rational 
rules governing the use of interpretive narratives are derived directly from 
reason and its analyses. Avoiding the extremes in the efficacy of interpretive 
narratives, the necessity to distinguish between narratives based on 
commentary, interpretation, and comparison; paying attention to the intrinsic 
inconsistency of interpretive narratives, the necessity of benefiting from all the 
interpretive narratives related to the verse, considering the books of 
interpretation insufficient, the accurate matching of the narratives to the verses, 
are some of the things that have been explained as rational rules in this study. 
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  چكيده
اند، رواياتى هستند كه مراد خداونـد در آيـه  ترين منابع فهم آيات قرآن روايات تفسيری كه از مهم

منـدی كامـل از روايـات تفسـيری، بـر  بهره. سـازند كنند يـا زمينـه فهـم آن را فـراهم مى را بيان مى
هاسـت كـه   بـا رعايـت ايـن قواعـد و دستورالعمل پژوهشـگر وادی تفسـير. قواعـدی اسـتوار اسـت

هرچنـد . تواند در فرايند تفسير از خطا و اشتباه دور باشد و به مـراد واقعـى خداونـد دسـت يابـد مى
های تفسـيری   اند و در فرايند پژوهش برخى از اين قواعد مورد توجه پژوهشگران حوزه تفسير بوده

پـژوهش حاضـر . اند كنون به شكل كامل و متقن تدوين نشدهگرفته شده، اين قواعد تا  از آنها بهره
منـدی از روايـات  ای و بـه صـورت توصـيفى تحليلـى بـه واكـاوی قواعـد بهره خانـه با روش كتاب

در بخـش قواعـد عقلـى بـه مـواردی همچـون؛ . تفسيری در دو بخش عقلى و نقلى پرداختـه اسـت
توجه به عدم تناقض در روايـات تفسـيری دوری از افراط و تفريط در كارآمدی روايات تفسيری، 

و در بخش قواعد نقلى به مواردی از جمله؛ ضرورت شناسـايى روايـات ضـعيف و سـاختگى، ... و
. اشـاره شـده اسـت... های غاليانه، توجه به توسعه معنـايى در روايـات و  ها و تأويل  آگاهى از تطبيق

هـای آن بـه دسـت   تقيما از عقـل و تحليلمندی از روايات تفسـيری، مسـ قواعد عقلى حاكم بر بهره
اند؛ دوری از افراط و تفريط در كارآمدی روايـات تفسـيری، ضـرورت تمـايز ميـان روايـات  آمده

منـدی  مبتنى بر تفسير، تأويل و تطبيق؛ توجه به عدم تناقض درونى روايات تفسيری، ضـرورت بهره
تفسيری، تطبيق دقيق روايات بر آيـات، از از همه روايات تفسيری ناظر به آيه و عدم اكتفا به كتب 

  .اند عنوان قواعد عقلى در اين پژوهش تبيين كرده مواردی هستند كه به

  ها  كليدواژه

  .روايات تفسيری، قواعد، قواعد عقلى، قواعد نقلى
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  مقدمه. 1

ى كه بـه روند؛ روايات ترين منابع تفسير و تبيين كالم الهى به شمار مى روايات تفسيری از مهم
های فهـم مـراد خداونـد را از آيـات قـرآن فـراهم   اند يـا زمينـه بيان مراد از يك آيه پرداخته

های گذشته استفاده از روايـات تفسـيری در تفسـير   از زمان. )$�: �$
	/()��Y، (آورند  مى
كارگيری  اخـتالف در بـه. گرفتـه اسـت های متفاوتى صورت مى  قرآن رواج داشته و با شيوه

ساز اختالفاتى در استفاده از روايات تفسيری در تبيين مفاهيم آيـات  های مختلف، زمينه  شيوه
  .الهى و مراد خداوند متعال گرديده است

مندی از روايـات تفسـيری، حـاكى از آن  ها در بهره  های متفاوت و اختالف  وجود روش
ا رعايـت ايـن قواعـد، است كه قواعد متقنى الزم است كه بـه پژوهشـگر يـاری رسـاند تـا بـ

گرچـه برخـى از . اش كاهش يابد و به مراد واقعى خداوند دست پيدا كند های تفسيری خطا
اين قواعد، ارتكازی عقال و پژوهشگران حوزه تفسير بوده و در بسياری موارد از مسـير آنهـا 

گرفته است، تـاكنون ايـن قواعـد بـه شـكل كامـل و مـتقن  های تفسيری صورت مى  پژوهش
ها  تحليلى بـه ايـن پرسـش- اين مقاله درصدد است به روش توصيفى. اند ين و تبيين نشدهتدو

قواعد نقلى كـه شـيوه . 2اند؟  مندی از روايات تفسيری كدام قواعد عقلى بهره. 1: پاسخ دهد
  اند؟ سازند؛ چه قواعدی و روش پژوهشگر را در استفاده از روايات تفسيری از خطا دور مى

طوركامل به تبيين قواعد مذكور پرداخته  تى كه انجام شد، تحقيقى كه بهبر اساس مطالعا
اصـول در كتـاب . ها و مقاالتى مرتبط با موضوع وجود دارد باشد، يافت نشد؛ هرچند كتاب

ای از  از مجيد معارف، پاره شناخت فهم حدیثاز محمدحسن ربانى و  و قواعد فقه الحدیث
شناسـ   آسیب: هـا ماننـد از برخـى كتاب. ده اسـتهای فهم حديث بررسى شـ  اصول و روش

نوشـته محمـد  هـای تفسـیری  شناسـ  جریان آسیباكبـر رسـتمى،  نوشته على روایات تفسیری
نوشته محمدتقى دياری بيـدگلى، كـه بـه بيـان  شناس  روایات تفسیری آسیباسعدی و مقاله 

منـدی  برخى قواعـد بهرهتوان به شكل ضمنى به  اند، مى های روايات تفسيری پرداخته  آسيب
از » :ضوابط فهم حديث در لسان اهـل بيـت«در مقاالت . از روايات تفسيری دست يافت

شأن تعليمى روايـات «نوشته محمد اسعدی و » آموزی روايات تفسيری روش«مجيد معارف، 
نوشـته مجيـد معـارف و شـادی نفيسـى، بـه بعضـى از » تفسيری از ديدگاه عالمـه طباطبـايى
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تـوان  اشاره شده كه مستقيم يا غيرمسـتقيم از روايـات در زمينـه فهـم حـديث مىهايى   روش
  .دريافت

  شناسى مفهوم. 1

تـوجهى بـه  بى. ها و كلمات كليدی است  ترين مراحل در پژوهش علمى، تشريح واژه از مهم
های آنهـا موجـب بـروز خطـا و اشـتباه در تبيـين مطالـب و رسـاندن  معانى واژگان و كاربرد

بـرای تبيـين مسـئله مـورد بررسـى در ايـن مقالـه، الزم اسـت . گـردد به مخاطـب مىمقصود 
  .واكاوی شوند» روايات تفسيری«و » قواعد«های   واژه

  مفهوم قواعد. 1-1

های متعددی مانند پايه  جمع قاعده است و قاعده در زبان عربى، معانى و كاربرد» قواعد«
را » قواعــد البيــت«فــارس،  فراهيــدی و ابن. )�
��: 		�$0 ،1�	I�/ــ�8،  אZ2(و اســاس دارد 


1، 0���	=)א���5، (اند  های خانه معنا كرده  پايه :�	!��Z2א�}،  ؛ א=	
در . )$�$�: 	، $�0
قاعده در اصطالح به معنای ضـابطه اسـت و آن امـری : تعريف اصطالحى قاعده آمده است
جرجانى در تعريف قاعـده،  .)�	!�: 	، 0!��	=�8/�، (كلى منطبق بر تمامى جزئيات است 

  .)�	��: 	�!0 ،1�	C(Cא��، (به جای امر كلى تعبير به قضيه كلى كرده است 
طورمستقل، از عقل و  مقصود از قواعد عقلى، آن دسته از قواعدند كه مستقيماً و به

های آن به دست آمده باشند و مستند اساسى آنها نقل نباشد؛ هرچند مستندات نقلى با   تحليل

	5א,�� *()א��،  (د ارشادی خويش، آن را تأييد كنند مفا$	 :�!�(.  

به دسـت  8مراد از قواعد نقلى، قواعدی هستند كه با استناد به متن احاديث معصومان
پـذير نبـود  كردند راهيابى به اين قواعد امكان باره سكوت مى اند و اگر احاديث در اين آمده

)���A  ،M,אD	
ر پرتو باور به روشمندی روايات و شـأن تعليمـى آنهـا اين قواعد د. )�%�: $�
مثابـه معلمـان روش تفسـير و نـه صـرفاً  گونه كه به صاحبان روايات به شوند، بدين حاصل مى

هـا و ضـوابط قابـل   آموزگاران ساده معانى قرآن نگريسته شود و روايات، مشـتمل بـر روش
   .تطبيق در فهم و تفسير ديگر آيات در نظر گرفته شوند
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  روايات تفسيری  .2-1

شـود كـه بخشـى از آيـه، در آنهـا آمـده باشـد يـا  روايات تفسيری به روايـاتى گفتـه مى
شـده نيسـت، ولـى بـه بيـان مـراد  ای باشد كه خود آيه، در حـديِث گفته روايت، ناظر به آيه


	/()��Y، (خداوند در آن آيه پرداخته يا زمينه فهم آن را فراهم آورده است $� :��(.  
رسد  های ديگری نيز در تبيين روايات تفسيری بيان شده است، به نظر مى هرچند تعريف

  .آيد دست مى از بررسى تفاسير روايى و مأثور نيز تعريف يادشده به

  مندی از روايات تفسيری قواعد بهره .2

دقيـق مندی  هايى هستند كه بايد برای بهره  مندی از روايات تفسيری، دستورالعمل قواعِد بهره
پژوهشگِر روايات تفسيری درصدد ارائه يك . و كامل از روايات تفسيری به آنها توجه كرد

اگـر مفسـر در فهـم . تبيين صحيح از روايات و سپس تفسـير درسـت از آيـات قـرآن اسـت
كاربستن آن در فرايند تفسير، درست و روشمند عمل نكند، ممكن اسـت دچـار  حديث و به

توانـد  د كه جبران آنها بسيار سخت باشد؛ چراكه خطای روشى مىهايى گرد ها و خطا  لغزش
ايـن . در همه مراحل كار تفسير اثر بگذارد و در بسياری موارد پژوهشگر را به خطـا بينـدازد

  .شوند قواعد در دو بخش عقلى و نقلى بررسى مى

  مندی از روايات تفسيری قواعد عقلى حاكم بر بهره. 1-2

اند كه مسـتقيماً  مندی از روايات تفسيری، آن دسته از قواعدی هقواعد عقلى حاكم بر بهر
  .آيند های آن به دست مى  از عقل و تحليل

  دوری از افراط و تفريط در كارآمدی روايات تفسيری .2- 1-1

گيری در پـذيرش  شـده در جانـب افـراط، و سـخت اعتماد به هر سخنى كـه حـديث خوانده
منــدی دقيــق و كامــل از روايــات تفســيری را موجــب  بهرهحــديث در جانــب تفــريط، زمينــه عــدم 

مخـالف  نگاه افراطى در نقد و بررسى نكردن روايات تفسيری موجب شده است احاديـث. شود مى
متـأخر ديـده  های مسلم تاريخى در تفاسير روايى كهن و  با ضروريات دينى يا ظاهر قرآن و داده


	/�8T,�، (شوند �%0 ،� :���
بحرانـى،  هـان البر تعدادی از مصادر در تفسـيربرای نمونه ؛ )
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آميختگى اين تفسـير بـه روايـات ، م@اتب تفسیری بابايى در كتاب. اعتبار كافى و الزم را ندارند
و اوصـيا  ضعيف و غير قابل اعتماد و دربرداشتن روايات نامناسب بـا عصـمت و مقـام بلنـد انبيـا و


	2א2א��، ( شمارد ن تفسير برمىهای اي  های شاذ را از كاستى  دال بر قرائت��0 ،	 :�
�!(.  
ــين رويكــرد افراطــى ســخت ــز، موجــب مى همچن ــذيرش حــديث ني گــردد  گيری در پ

های بزرگ و پرتعدادی از احاديث كنـار نهـاده شـوند و پژوهشـگران از آنهـا محـروم   دسته
ی از منـد بمانند؛ بدين جهت گردآوری احاديث ضعيف و تقويت آنهـا زمينـه حـداكثر بهره

  .سازد روايات تفسيری را فراهم مى

  ضرورت تمايز ميان روايات مبتنى بر تفسير، تأويل و تطبيق .2- 2-1

اند كـه  در ميان روايات تفسيری، برخى تفسير آيه، برخى تطبيق و برخى ديگر تأويل آيه

	��ـ�3j، ( شـود گاهى از مورد اول به ظاهر و از دو مورد بعدی به باطن نيز ياد مى$�: �
�!( .
انـد، بـدون آنكـه توضـيحى در  انواع مختلف اين روايات در منابع تفسيری روايى گرد آمده

نكردن به اين درآميختگى و عدم تفكيـك، پژوهشـگر را  توجه. تشخيص هريك آمده باشد
  شود؛  كند و مانع از فهم درست و عميق آيات مى در برداشت درست از آيات سرگردان مى

و ما ارسلنا من قبلك اال رجاال نوحى اليهم فاسألوا اهـل «برای نمونه در تفسير آيه شريفه 
�'&(» الذكر إن كنتم ال تعلمون :�
روايات متعدد و معتبری بدون آنكه به بعد تأويلى آيـه  )

تفسـير و بـر تفسـير  8تصريح كنند، عبارت انتهايى آيه را به ضرورت رجوع به اهل بيـت
  .)���-�%��: 	1، 0	��	כ.���، (كند  ر ايشان تأكيد مىالذكر ب اهل

های مذكور با نگاه تحليلى به اين نـوع روايـات چنـين   عالمه طباطبايى در تحليل روايت
اين روايت و روايات همانند آن از باب جری و انطباق مفاد آيه با يـك مصـداق «: گويد مى

گونــه دليــل 	گــاه در ادامــه ايــن آنايشــان . )�!��: �	�0 ،1	�	NOאNOــא��،(» خــارجى اســت
توان آيه را به مراد خاصى اختصاص داد و از طرفى ديگـر، مـراد از  از طرفى نمى«: آورد مى

های آسـمانى و يـا معـارف   واژه ذكر، با مالحظه اختالف اقوال مفسران، قرآن يا همه كتاب
رآن، كتب آسـمانى اهل آن هستند؛ زيرا آنان به ق :بيت الهى است و در هر سه مورد، اهل

ايـن روايـت در مقـام «: كنـد عالمه در انتها بيـان مى. )$!��: 35א"(» اند و معارف الهى آگاه
  .)35א"(» تفسير آيه و از باب شأن نزول نيست
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توانـد مـا را از افتـادن در خلـط  شناسى آنها مى شناختى روايات تفسيری و گونه مرزبندی
گونـه  يـات تفسـيری يكسـان نيسـت و هـر دسـته بهمفاهيم مذكور برهاند؛ چراكـه شـيوه روا

برخى از روايات بـا بيـان مسـتقيم و نگـاه معناشناسـانه، . پردازند خاصى به بيان مراد الهى مى
های خارجى و دسته ای از طريق يكى دو مصـداق، بـه معنـايى   بعضى از طريق ارائه مصداق

شـده و ديگـر افـراد  مصداق ارائهشوند كه هم قابل تطبيق برظاهر آيه باشد و هم  رهنمون مى

	/�8T,�، (را دربرگيرد �%0 ،� :��
$( .  

  توجه به عدم تناقض درونى روايات تفسيری .2- 3-1

اعتقاد به فهم مراد الهى از طريق روايات تفسيری مبتنى بر آن اسـت كـه روايـات دارای 
ر ايــن زمينــه عالمــه طباطبــايى د. نظــامى هماهنــگ باشــند و از درون يكــديگر را رد نكننــد

را در ذيل موارد عام و خاص و مطلق و مقيـد  :وقتى اخبار رسيده از اهل بيت«: گويد مى
خوبى مورد بررسى قرار دهى، بسـيار اسـت كـه مـثًال از روايـات عـام، حكمـى و از  قرآن به

NOאNOـא��، (» های فهـم آيـات اسـت خاص، حكمى ديگر استفاده كنـى و ايـن يكـى از كليـد

	
%
وجـود  8السند معصومان بنابراين هيچ تناقض و تنافى بين احاديث صحيح؛ )�%��: 
  .رود ندارد و اختالف ظاهرِی موجود با اندك تأملى از بين مى

، تخصيص و تقييد، نقـل توان به بيان مصداق ظاهری روايات مىاز عوامل موثر در تعارض 

	Dא,��A�  ،M(به معنا، تقطيع در روايت و بيان مراتب معنايى اشاره كرد �$ :�	
بـا . )��	-%

آيـد و  نما در روايات تفسيری، امكان پااليش احاديث فراهم مى شناخت دقيق عوامل تناقض
  . يابد هماهنگى و وفاق در آنها استقرار مى

  ناظر به آيه و عدم اكتفا به كتب تفسيری از همه روايات تفسيری مندی ضرورت بهره .2- 1- 4

ای از روايات مرتبط و ناظر به يك آيه نيـاز اسـت كـه  برای تفسير يك آيه، به مجموعه
تـوان  ای را مى چنـين مجموعـه. آورد امكان تفسير دقيق آن را بر اساس روايـات فـراهم مـى

درحقيقـت بـرای فهـم . )�$�: �، %0�
	/�ـ8T,�، (خانواده احاديـث نـاظر بـه آيـه خوانـد 
اند، بايد همه روايات مرتبط بـا  ه از يك آيه ارائه كرد :يتب صحيح و درست از آنچه اهل

عبارت ديگر با نظر در روايات  به. آيه را گرد آورد و آنها را در كنار هم تحليل و تبيين كرد



  163  يریتفس ياتاز روا یمند قواعد حاكم بر بهره

  

عـام و  شده در يك موضوع از جهت اجمـال و تبيـين، آيد كه احاديث وارد موجود، به دست مى
يـك يـا ؛ بدين جهت الزم است به )�%�: �$
	�T/ ،Sא(خاص و غيره وضع يكسانى ندارند 

دو منبع تفسير روايى اكتفا نشود، از همه تفاسير و جوامـع روايـى اسـتفاده شـود، همچنـين جهـت 
  .سنت غفلت نشود اهل غنای بيشتر خانواده احاديث، از روش تفسير تطبيقى و مالحظه تفاسير

نمايانـد،  ی، كـار را دشـوار مىهرچند پژوهش در چنين گستره وسيعى از روايات تفسير
های قرآنى و تفسيری و جستجوی موضـوعى، مـا را در گـردآوری روايـات  افزار تدوين نرم

  .رساند های تفسيری و روايى ياری مى  تفسيری پراكنده از ميان كتاب

  تطبيق دقيق روايات بر آيات .2- 5-1

يات و ارتباط دقيق آنهـا بـا استفاده از روايات تفسيری مستلزم تحليل معنايى و داللى روا
گـردد روايـاتى  نكردن روايات موجب مى گاهى تحليل معنايى و داللى. آيه مورد نظر است

مثابـه تفسـير آيـات ذكـر شـوند؛ بـه همـين جهـت  سبب ارتباط ظاهری بـا آيـات، به صرفاً به
شود كه برخى واژگان قرآنى كه در فضای يـك آيـه مفهـوم و مصـداق خـاص  مالحظه مى

لحاظ اشتراك ظاهری با واژگانى كه در برخى احاديث غيرمرتبط با آيـات  را دارند، بهخود 
های   اند، در حكم تفسير يا تاويل آنها تلقى شده و موجب پيچيدگى اين آثـار و توجيـه آمده


	א���T، (آميز تأويلى گرديده است  تكلف�%0 ،	 :�	�	(.  
 31با تكيه بر روايات تفسيری، در مورد آيه  دقتى در تطبيق معنا بر آيات های بى  از نمونه

بـر » ثقـالن«سوره الرحمن است كه در منابع تفسير روايى به آن توجه شـده و بـر اسـاس آن 

�: �1، %0	�	2')א�ـ�، (حمـل شـده اسـت  :قرآن و اهـل بيـت�	�2 ،�Y�8ـא، 0 ؛ �ـ*! :

�	�
بــه مقتضــای حــديث  :بيــت هرچنــد قــرآن و اهل. )��
�: ��1، 0���	؛ /r.�ــ�،
معروف ثقلين، دو ثقل و گوهر گرانبها هستند، تطبيق آن معنا بر آيه مذكور توجيهى نـدارد؛ 

شـود كـه  آلود به جن و انـس، ايـن نكتـه را يـادآور مى های عتاب  زيرا آيه در ضمن خطاب
  .خيلى زود به حساب شما خواهيم پرداخت

  تفسيری مندی از روايات قواعد نقلى حاكم بر بهره. 2-2

مندی از روايات تفسيری، قواعدی هستند كه بـا اسـتناد  مراد از قواعد نقلى حاكم بر بهره
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انـد و بـر اسـاس بـاور بـه روشـمندی روايـات  دسـت آمده به :به متن احاديـث معصـومان
  .اند تفسيری شكل گرفته

  ضرورت شناسايى روايات ضعيف و ساختگى .2- 1-2

اند  ضعيف و ساختگى در كنار روايات معتبـر نشسـته در برخى از تفاسير روايى، روايات
هــای نقــد  گيــری از معيار انــد؛ بــدين جهـت بهره و كـار پــژوهش را بــر محقـق دشــوار كرده

، موجـب كشـف روايـات سـاختگى )مطابقـت بـا قـرآن، عقـل و تـاريخ(محتوايى حـديث 
يـن گيـری از ا همچنـين تخـريج و تقويـت روايـات ضـعيف، نقـش مهمـى در بهره. شود مى


	/�8T,�، (روايات دارد �%0 ،	 : �	

گاهى در جريان نقد و بررسى، نه تنهـا روايـت . )
  .)���: �35א"، 0(يابد  ها، قّوت مى  شود، بلكه به دليل همراهى قرينه تفسيری رّد نمى

افزون بر اعالم خطر در مورد اصل جريان وضـع و جعـل، بـه منظـور : امامان معصوم
پـردازان  اند، از جمله ذكر نام دروغ يا مقابله با آن، تدابيری انديشيدهپيشگيری از اين جريان 

��8O، (های احاديث صحيح   ، بيان ويژگى)��
�: �1، 0	��	כ.���،(و جاعالن و لعن آنان 

	
و ارجـاع مـردم بـه  )
��-����: 35ـא")، تكذيب احاديث جعلى رايـج (!��-����: $�

	�: 35א"(يث ياران مورد اعتماد خود برای گرفتن حد!-	
% (  

شـود؛ بـرای  بودن برخى روايات در مطابقت با آيات، قـرآن آشـكار مى گاهى ساختگى
: آورد نقــل كـرده اســت مــى 9نمونـه بخــاری در روايتـى از ابــوهريره كــه از پيـامبر اكــرم

بينـد و بـه خداونـد  در روز قيامـت، پـدرش را غبـارآلود و پريشـان مى 7حضرت ابراهيم«
پس چگونه [كنى  تو به من وعده داده بودی كه در روز قيامت مرا رسوا نمى: كند عرض مى

ام  من بهشت را بر كـافران حـرام كـرده: فرمايد خداوند مى. ]رود است كه پدرم به جهنم مى
بـر اسـاس آيـات . )%	�: ��1 :0%�	w2א��، (» ]برود تواند به بهشت چون او كافر بود، نمى[

عموی خود آزر را همواره با احتـرام، بـه توحيـد و كنارگذاشـتن  7قرآن، حضرت ابراهيم
داد در صـورت درآمـدن بـه ديـن  كرد و برای دلجويى به او وعده مـى پرستى دعوت مى بت

: ؛ שـT)אء��-	�: /)�k(هان او از خداوند طلب آمرزش خواهد كرد  توحيد، برای آمرزش گنا

شدن دشمنى و عناد آزر با خداوند است؛ چراكه پـس  اين درخواست قبل از روشن. )$$-%$
بـا توجـه  )�		: *B28(از درخواست خود دست كشيد  7شدن اين دشمنى، ابراهيم از آشكار
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سـوره توبـه  114از نظر محتوا با آيـه  صحیح بخاریشود روايت  به آيات قرآن مشخص مى
  .شود رو روايت ساختگى است و كنار گذاشته مى مخالف است؛ ازاين

شود روايت در منبعـى معتبـر  گاهى تخريج و تقويت سندی يك روايت ضعيف، موجب مى
روايتـى را  و با سندی قوی يافت گـردد و در چرخـه پـژوهش قـرار گيـرد؛ بـرای نمونـه عياشـى

خداوند تبـارك «: آورده است 8از زراره و حمران از امام باقر و امام صادق صورت مرسل به
صـورت اعتبـار  ايـن روايـت بدين. »و تعالى صمد است و صمد چيزی است كـه توخـالى نيسـت

يافـت  سندی ندارد؛ اما با كمك تخريج، دو روايت با همين مضمون و بـا سـند كامـل و صـحيح
��א� +�3، ( شود مى	���1 :��$���  .گردند آور مى و درمجموع اطمينان )	�	�: 	%
	�1، ؛ 

  های غاليانه  ها و تأويل  آگاهى از تطبيق .2- 2-2

های غلـو آميـِز   برای استفاده دقيق از روايات تفسيری، آگـاهى از پديـده غلـو و انديشـه
شناسـان غلـو بـر دوگونـه  در اصـطالح رجال. راويان يا جاعالن روايات، حائز اهميت اسـت

يا حلـول روح خداونـدی در  :يعنى قول به الوهيّت ائمه: غلو در ذات.1: ر رفته استكا به
 :ماننـد انتسـاب بسـياری از معجـزات و كرامـات بـه اهـل بيـت: غلو در صـفات. 2آنان؛ 

) ،��شكى نيست غاليان برای ترويج عقايد انحرافى و رسيدن به اهداف . )
��: �1	�	�N'א
انـد؛ امـا  و روايات يا تأويل آنهـا بـه باطـل اقـدام كردهخود به جعل حديث، تحريف آيات 

سـازی  تـوان گفـت حديث های جعل و ترويج احاديث مزبـور، مى  طوركلى در مورد شيوه به

	,�א��، (شده است  صورت پنهانى انجام مى غالت بيشتر به�� :�	%	( .  

 گيری موضـعهمواره خطـر غـالت را گوشـزد و بـا اقـدامات متعـدد در برابـر آنـان  :ائمه
 نشـينى بـا آنـان و شـنيدن سـخن آنـان بازشناسى شخصيت غـالت و منـع شـيعيان از هم. اند كرده

) ،��.r/	���0 ،1�! :���

	��8O، )، اظهار بيزاری و لعن و نفرين غالت (�$� ،!!	( ،
، رّد عقايـد غـالت و )��
�: !�0 ،1���	r/.�ـ�، (های آنان  شمردن و تكذيب باور دروغ

های امامـان در برابـر   گيری از جملـه اقـدامات و موضـع )�%��: 35ـא"(صـحيح  بيان عقايـد
  .غالت بوده است

و مـا امـروا اال ليعبـدوا اّهللاٰ «ای از روايات تفسـيری غلـوآميز در تفسـير آيـه شـريفه  نمونه
ايـن  )!: א��Naـ�(» مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصالة و يؤتوا الزكاة و ذلـك ديـن القيمـة
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و مـراد از ديــن القيّمـة حضــرت  7مــراد از زكـات و نمــاز، حضـرت علــى: اسـت حـديث
اسـت  در سند اين حديث، عمرو بن شمر آمـده. )�$��: �1، %0	�	2')א��، (است  8زهرا

1، 0
��	:��8، (اند  كه او را ضعيف دانسته	
؛ همچنين حديث با سياق آيـه )��	-%�	�: 
امـر شـده های قبلـى آيـه بـه آن  اشاره به مطالبى دارد كه در بنـد» ذلك«سازگار نيست؛ زيرا 

ايـن مـوارد . زكـات است؛ عبادت خالصانه برای خدا و داشتن دين خالص، اقامه نماز و پرداخت

	 שאכ)،( اند كه خداوند مردم را به رعايت آنها مأمور كرده است اساس دين�% :�	�$(  

  توجه به توسعه معنايى در روايات . 2- 3-2

نمايد، توسـعه در  مهم مى :و امامان 9از جمله مباحثى كه در روايات تفسيرِی پيامبر
بر اين اساس، آيه افزون بر مفهوم اوليـه متبـادر . معنای كلمات يا آيات از جانب ايشان است

شـود؛ بـرای نمونـه يكـى از  اوليـه را شـامل مى راستا با مفهـوم به ذهن، مفاهيمى فراتر اما هم
كردن عبارتى  ، الغای خصوصيت از بافت درونى آيه و لحاظ:بيت های تفسير اهل  ويژگى

» فلينظـر االنسـان الـى طعامـه«صورت مستقل است؛ مانند تفسـيری كـه دربـاره آيـه  از آيه به
)LNA :��( شـكل يـك گـزاره مسـتقل آيه را بـه  7مطابق نقل كلينى، امام باقر. آمده است

 خوراك انسان كه بايـد[علمه الذی يأخذه عّمن يأخذه؛ «: ديده و در معنای آن فرموده است
 آن را از چـه كسـى فـرا ]بايد بنگرد كـه[گيرد؛  علم او است كه آن را فرا مى ]آن بنگرددر 
ه و اين در حالى است كه اگـر بـه بافـت درونـى سـور. )�!�: 	1، 0	��	כ.���، (» گيرد مى

 سياق آيات بنگريم، معنای آيه مذكور همان خوراك مادی اسـت؛ زيـرا هشـت آيـه بعـدی
هايى چون زيتـون و انگـور و سـبزی و   هان و آفرينش خوراكى چگونگى رويش گياناظر به 
تری برای آيـه  با الغای خصوصيت، معنای عميق 7پس امام باقر. ها است ديگر ميوه خرما و

  .عرضه كرده است
هايى دارد كـه آن   جه داشت كه الغای خصوصيت از سياق و بافت درونى، ضابطهبايد تو


	/�8T,�، (سازد  را از تفسير به رأی جدا مى�%0 ،� :��
�( .  

  بودن برخى روايات تفسيری ای توجه به تقيه .2- 4-2

اعتقاد به وجود محمل تقيه در روايات مفسر متن وحى، فرايند فهم احاديـث تفسـيری را 
دهد كـه در آن محتـواِی تفسـيری تمـام روايـات، انعكـاس مـراد  به سمت و سويى سوق مى
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ای خواهنـد داشـت كـه از  خدای متعال نخواهد بود و تنها آن دسته از روايات چنين ويژگى
بودن يـك روايـت بـدين معنـا اسـت كـه  ای ند؛ چرا كه تقيـهبودن خارج باش ای صورت تقيه

با قرارگرفتن در شرايط مخالف، مجبور بـه بيـان مطـالبى بـرخالف مـراد واقعـى  7معصوم

	Dא,���A  ،M(شود  خداوند مى�$ :�	!!( .  

ضرورت رعايت تقيه در گفتار و كردار در شرايط خاص عالوه بر اينكـه مـورد تأييـد و 
امـام حسـن . كار گرفته شده اسـت وده، از جانب ايشان نيز همواره بهب :سفارش معصومان

تـرين فـرايض الهـى پـس از دوسـتى ائمـه و  در روايتى تقيه را از جملـۀ بزرگ 7عسكری
تـرين فريضـه خـدا بـر  آگاه باش كـه بزرگ«: فرموده است دشمنى با دشمنانشان برشمرده و 

كاربسـتن تقيـه بـرای حفـظ جـان خـود،  شما پس از دوستى ما و دشمنى بـا دشـمنان مـا، بـه
  . )����: ��0 ،1���	r/.��، (» برادران، آشنايانتان و پرداخت حقوق آنان است

اند؛ عرضـه  بودن روايات بيان كرده ای برای تشخيص تقيه :بيت هايى كه اهل  از مالك

	�8Oـ�، (احاديث بر قرآن و سنت قطعى و ضروريات مذهب اماميه است %!0 ،$ :��$( .

بايد بر وجه تقيـه  7فرِض اثبات صدور از معصوم ر آنچه در تعارض با اين موارد باشد، بهه
 7حمل شود و متناسب با قواعد تقيه با آن برخورد شود؛ برای نمونه روايتى از امام صـادق


: �rـ)(» يْوِم الَْوقْـِت الَْمعْلُـومِ   ِإلى* قاَل فَِإنَك مَِن الُْمنَْظريَن «در ذيل آيه � - 
نقـل شـده  )$
شود و شـيطان بـين  روزی كه در صور دميده مى«: كند است كه مراد از آيه را ابليس بيان مى

عالمه طباطبايى ايـن . )�		�: 
*א، 0 =�� כאשא��، �2(» ميرد دميدن صور اول و صور دوم مى
  . )!�	�: �	�0 ،1	�	NOאNOא��، (روايت را از باب تقيه دانسته است 

  يات بطنى در روايات تفسيریوجود روا .2- 5-2

های بطنى بـرای آيـات قـرآن، حقيقتـى برگرفتـه از آيـات و   وجود مراتب معنايى و اليه
است كه بر مبنای آن، آيات قرآن با مخاطبان خود بر اسـاس مراتـب و  :بيت روايات اهل

ويش ای از محتوای درونى خ نشيند و برای هر گروهى از آنان اليه مقامات آنان به سخن مى

	NOאNOא��، (گشايد  را مى%	 :�%�(.  

در اين ميان ويژگى مهم معانى بطنى آن است كه ايـن معـانى از طريـق اصـول رايـج در 
آينـد، قابـل  كار مى محاورات و فهم عرف عقـال كـه بـرای تفسـير ظـاهری آيـات قـرآن بـه

بطنـى آيـات،  كه قرآن به آن اشاره كرده، شرط رسيدن بـه معـانى دستيابى نيستند بلكه چنان
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: �א+TـB(دستيابى به طهارتى است كه بتواند زمينه لمس و مّس كتاب مكنـون را فـراهم سـازد 

چنين مقامى با اسـتناد بـه مفـاد روشـن آيـات و روايـات منحصـر بـه پيـامبر اكـرم و  )�$-$�

: א�Yא^(است  :بيت اهل
توانند معانى باطنى آيات را تبيـين كننـد  اند كه مى تنها ايشان. )


	Dא,���A  ،M(و هر نوع تفسير باطنى جز از ايشان حجيت ندارد �$ :�	%�(.  
 :تـوان بـه روايـاتى اسـتناد كـرد كـه در آن، ائمـه در اثبات وجود روايـات بطنـى مى

جابر از امام . اند ه طورصريح از وجود چنين رواياتى در ميان روايات تفسيری خود خبر داد به
ای پرسش كـرده بـود، دو پاسـخ متفـاوت در دو زمـان  كه از ايشان در تفسير آيه 7صادق

ای جـابر، بـرای قـرآن «: فرمايـد شـود، حضـرت مى وقتى علت را جويا مى. كند دريافت مى
 بطنى است و برای آن بطن نيز بطنى وجود دارد و نيز برای قـرآن َظهـری هسـت و بـرای آن

 هـای مردمـان دورتـر  يزی از تفسير قرآن نسبت به عقلای جابر هيچ چ. باشد ظهر، ظهری مى
نيست؛ زيرا كه يك آيـه، اول آن دربـاره چيـزی، وسـط آن در چيـزی و آخـر آن در چيـز 


�0 ،1	�	NOאNOـא��، (» ديگر و در عين حال كالمى متصل اسـت كـه وجـوه مختلفـى دارد :

��
(.  
  مـنهم ُرشـًدا فـادفعوا  فـإن آنسـتم«از جمله روايات بطنـى، روايتـى اسـت كـه ذيـل آيـه 

  هرگــاه ديديــد «: نقــل شــده اســت كــه فرمــود 7از امــام صــادق )%: ��ــאء(» إلــيهم أمــوالَهم
: ��0 ،1	�	NOאNOـא��، (» ورزند، ارزش آنان را افـزون كنيـد محبت مى :محمد آنان به آل

�	�$( .  
رائـه ايـن روايـت تفسـيری، بطنـى از آيـه ا«: گويد عالمه طباطبايى ذيل روايت چنين مى

اند و مؤمنـان در هنگـام  دهد و در آن امامان و پيشوايان دين، پدران مؤمنان به شمار آمده مى
اند؛ بنابراين هرگاه از انتساب آنان به  يتيمان معارف خوانده شده :نداشتن به ائمه دسترسى

ورزيدن به آن پدران معارفى بـه اثبـات رسـد، بايـد جايگـاه  از طريق محبت و عشق :ائمه
  .)35א"(» باال برد و توجه بيشتری به آنان كرد :بيت ن را در تعليم معارف حقّه اهلآنا

  دقت در مضمون و داللت روايات  .2- 6-2


%�: 	1، 0	��	כ.��ـ�، (اند  روايات نيز همانند آيات قـرآن، دارای محكـم و متشـابه( .
های صدورشـان   ينـهای دارنـد كـه دوری از فضـا و زم ها و مفـاهيم نهفتـه  برخى احاديث اليه

تأكيد روايـات بـر . )!	��: �، %0�
	/�8T,�، (تواند برخى ابعاد معنايى آنها را بپوشاند  مى
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���1، (فهم عميق و لزوم درايت در حديث 	
و نيز تصـريح بـه وجـود احاديـث  )��: 	%
از تعامــل  )	���: 	1، 0	��	כ.��ــ�، ( :بيــت صــعب و مستصــعب در ميــان احاديــث اهل

  . دهد رانه با حديث پرهيز مىانگا ساده
اين موضـوع در احاديـث تفسـيری اهميـت بيشـتری دارد؛ زيـرا ايـن دسـته از احاديـث، 

انـد و از ايـن جهـت تـا خـود  پنهان و بطـون نهفتـه قرآن های نيمـه  كردن اليـه درصدد روشن
انگاری مـانع  ه سـاد. تواننـد مـا را بـه مقصـود خداونـد برسـانند خوبى فهميـده نشـوند، نمى به

شود و پژوهشگر را از دقت عميق در روايت بـاز  رونى حديث مىهای د  كاويدن بطن و اليه
های رويـين حـديث   دارد و او را گرفتـار موانـع بزرگـى چـون جمـود و توقـف در اليـه مـى

	/�8T,�، (كند  مى�%0 ،� :��	%(.  

يتُُه َو نَفَخْـُت فيـِه ِمـْن ُروحـى«ذيل آيه شريفه  7در روايتى از امام صادق نقـل »  فَِإذا َسو
» قـدرت ملكـوتى«در ايـن روايـت عنـوان . »مراد از روح، قدرت ملكوتى است«: ه استشد

شود مـراد از  با توجه به روايات محكم ديگر، روشن مى. روشن نيست و روايت متشابه است
گيـرد  قدرت فعلى خداوند است كه از قدرت ذاتى او سرچشـمه مى» قدرت ملكوتى«عنوان 

  .)��	�: �	�0 ،1	�	 NOאNOא��،(شود  و از آن صادر مى

  مندی از روايات تفسيری توجه به نقش قرائن در بهره .2- 7-2

در فراينـد فهـم . كارگيری قرائن است به های دستيابى به معنای واقعى سخن،   از جمله راه
نوعى بـا سـخن، ارتبـاط دارد و مخاطـب را در  روايات تفسيری، قرينه هر چيزی است كه به

قـرائن . شـوند قرائن به دو صورت متصل و منفصـل تقسـيم مى. رساند فهم مفاد آن ياری مى
هـای مـتن بـر   اند و از آغـاز در داللـت الفـاظ و عبارت به سخن چسبيده اند كه متصل قرائنى

انـد كـه از فضـای  در مقابل، قرائن منفصـل يـا ناپيوسـته، آنهايى. مقصود گوينده نقش دارند
كالم جدا باشند و بعد از انتقال مخاطب به معنای ابتدايى، وی را در رسيدن بـه مـراد اصـلى 

���، (متكلم ياری رسانند 	�1، �%0	 :���( .  
اند و  توان به مسلّمات و قطعيات عقلى اشاره كرد كـه از قـرائن منفصـل از ميان قرائن مى

ترين افـراد بشـر بـه همـه علـوم و  آگـاه :ازآنجاكه امامـان. در فهم روايات تفسيری مؤثر
گيرد، امكان تعارض احاديث ايشـان بـا  های آنان از منبع حق سرچشمه مى  اند و گفته معارف
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عالوه بر صدور احاديثى با مضـمون حجيـت عقـل و  :امامان. سلّمات عقلى منتفى استم
 )�!�: 1���	؛ �)א��، 		�: 	1، 0	��	כ.���، (اعتبار آن در تمييز حديث صحيح از سقيم 

  اند؛  عمًال نيز حجيت عقل را اثبات كرده
ن اكـثم يحيـى بـ 7برای مثال نقل شده است كه در مجلس مأمون با حضور امام جـواد

گويد جبرئيـل بـر پيـامبر نـازل شـد و بـه ايشـان  پرسد كه مى نظر ايشان را درباره روايتى مى
فرمايـد از ابـوبكر بپـرس كـه آيـا او از مـن راضـى  رساند و مى گفت خداوند به تو سالم مى

امام در پاسخ وی، حديث مشهور پيامبر در حجة الوداع و كثرت احاديث جعلـى بعـد . است
َو لَقَـْد َخلَقْنَـا اْإلِنْسـاَن َو نَعْلَـُم مـا «شد؛ سپس با اسـتناد بـه آيـه شـريفه  يادآور مى از ايشان را

مندی يـا  بـودن رضـايت مخفى )%	: 1(» تَُوْسِوُس بِِه نَفُْسُه َو نَْحُن َأقَْرُب ِإلَيِه ِمـْن َحبْـِل الَْوريـدِ 
ر اسـت، محـال عقلـى ت نارضايتى ابوبكر را از خدايى كـه از شـاهرگ انسـان بـه او نزديـك

اين روايت بر اين نكته اشاره دارد كـه مسـلمات . )%��-!���: �، $%0
	NO)��، (اند  دانسته
  .عقلى و آنچه از نظر عقل محال است، قرينه فهم صحت و سقم روايات تفسيری است

  گيری نتيجه

و كامـل  مندی دقيق هايى برای بهره  مندی از روايات تفسيری، دستورالعمل قواعد بهره. 1
پژوهشگر بايد الزامـات و قواعـد مـذكور را در نظـر داشـته . از روايات تفسيری است

گيـری از روايـات تفسـيری، درسـت و روشـمند  باشد تا بتواند در فرايند تفسير و بهره
  .عمل كند و دچار خطا و اشتباه نشود

های آن   و تحليلمندی از روايات تفسيری، مستقيماً از عقل  قواعد عقلى حاكم بر بهره. 2
دوری از افراط و تفريط در كارآمدی روايات تفسـيری، ضـرورت . اند به دست آمده

تمايز ميان روايات مبتنى بر تفسير و تأويـل و تطبيـق، توجـه بـه عـدم تنـاقض درونـى 
مندی از همه روايـات تفسـيری نـاظر بـه آيـه و اكتفـا  روايات تفسيری، ضرورت بهره

ی و تطبيق دقيق روايات بـر آيـات از مـواردی هسـتند كـه های تفسير نكردن به كتاب
  . اند عنوان قواعد عقلى در اين پژوهش تبيين شده به

اند كه بـا اسـتناد بـه مـتن  مندی از روايات تفسيری، قواعدی قواعد نقلى حاكم بر بهره. 3
 ضــرورت شناســايى روايــات ضــعيف و. انــد دســت آمدهبــه  :احاديــث معصــومان
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ــا و تأويل  تطبيق ســاختگى، آگــاهى از ــايى در   ه ــه توســعه معن ــه، توجــه ب ــای غاليان   ه
بـودن برخـى روايـات تفسـيری، وجـود روايـات بطنـى در  ای روايات، توجـه بـه تقيـه

دقـت در مضـمون و داللـت روايـات، از قواعـد نقلـِى مسـتند بـه و  روايات تفسـيری
   .هستند :بيت احاديث اهل
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