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Abstract
From the viewpoint of Ayatollah Ma'refat, the sources of Qur'anic
interpretation include the Qur'an, the tradition of the Fourteen Infallibles:
rational reason and empirical science; And since each interpretive method
is closely linked to his view of "sources of Qur'anic interpretation", his
interpretive method may be termed as "comprehensive ijtihadic method",
which includes "interpretation of the Qur'an through the Qur'an",
"interpretation of the Qur'an through tradition", "interpretation of the
Qur'an through reasoning" and "the interpretation of the Qur'an through
empirical science".
Ayatollah Ma'refat considers interpretation of the Qur'an through the
Qur'an as the best and most solid way of understanding the Qur'an. The
role of the Fourteen Infallibles in interpreting the Qur'an is also seen as
an instructive and guiding to the methods of interpretation. In his view, a
systematic use of the source "reason" in interpretation is essential, and
the spread of science and philosophy is one of the factors influencing
understanding of the Qur'an.
According to Ayatollah Ma'refat, the interpretation of the Qur'an with
mystical discovery and intuition is invalid; but if the mystical
interpretations have the "evidence" aspect rather than the "reference", they
can be accepted in terms of "association of ideas".
The Sahabian's interpretive viewpoints can be accepted with certain
conditions. The Tabe'ian's interpretive viewpoints are only valid and
reliable to some extent, and they are only useful for empowering the
interpreter to infer the Qur'an. The interpretation of the Qur'an through
viewpoints is also invalid because it is "imposing" a viewpoint on the
Qur'an rather than the "interpretation of the Qur'an".
Keywords: Method, Interpretive Method, Ayatollah Ma'refat.
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منهج تفسیری آیتالله معرفت
علی مدبّر (اسلامی)*

چکیده
از دیدتاه آیتالله معرفت ،منابع تفسیر قرآن عبارتاند از قرآن ،سنت معصومان  ،عقر
برهانی و علم تجربی و چون «منهج تفسدیری» هدر مفسدر ،پیونددی تنگاتندگ بدا دیددتاه او
درباره «منابع تفسیر قرآن» دارد ،میتوان مدنهج تفسدیری ایشدان را «مدنهج اعتهدادی عدامع»
دربردارنده «تفسیر قرآن با قرآن»« ،تفسیر قرآن بدا سدنت»« ،تفسدیر قدرآن بدا عقدر
نامید که
ٴ
برهانی» و «تفسیر قرآن با علم تجربی» است .آیتالله معرفت ،تفسیر قرآن با قرآن را بهترین
را نیز در تفسدیر قدرآن نقدش
و متقنترین راه فهم قرآن میداند .ایشان نقش معصومان
آموزشی و راهنمایی به راههای تفسیر میداند .به نظر ایشان ،استفاده روشمند از منبدع عقدر
در تفسیر ضروری است و تسترش علم و فلسفه از عوامر مؤثر در فهم قرآن اسدت .از نظدر
آیتالله معرفت ،تفسیر قرآن با کشف و شهود عرفانی ،فاقد اعتبار استل اما اتدر تأویلدات
اهر عرفان عنبه «استشهاد» داشته باشند نه «استناد» ،میتوان آنها را از بداب «تدداعی معدانی»
پایرفت .آرای تفسیری صحابیان را با قیدود و شدرایطی مدیتدوان پدایرفت .آرای تفسدیری
تابعیان نیز تنها در حد مؤید و شاهد اعتبار دارند و تنها برای توانمندسازی مفسر در اسدتنباط
از قرآن راهگشایند .تفسیر به رأی نیز ازآنرو که «تحمیر» رأی بدر قدرآن اسدت نده «تفسدیر
قرآن» ،فاقد اعتبار است.
کلیدواژهها
منهج ،منهج تفسیری ،آیتالله معرفت.
تاریخ دریافت1803/15/12 :
* استادیار پژوهشگده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ،قم د ایران

تاریخ پایرش1803/15/13 :
a.modabber@isca.ac.ir
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درآمد

تفسیر قرآن ،همزمان با نزول آیات آن آغاز شدل زیرا مسلمانان در برخورد با موارد ابهام یدا
اعمال ،شرح و تبیین آن را از پیامبر اکرم

میخواستند .آن حمرت نیز از عان

خددای

اکر لتُبَی َن للنَاس َمدا
أنزلنَا إل َ
سبحان رسالت داشت تا قرآن را برای مردم تبیین کندَ « :و َ
َین ال َ

ونل با دلایر روشن (معجزات) و کتابهاى پندآموز آسمانی (آنان
نُزل إل َیهم َو ل ََعل َ ُهم یَتَفَگ َُر َ
را فرستادیم) و به سوى تو نیز این ذکر (قرآن) را فرو فرستادیم تا براى مردم آنهه را که بده
سوى آنها نازل شده روشن کنی و باشد که بیندیشند» (نحل.)00 :
شددگرتیری دانددش تفسددیر قددرآن از دو منظددر قابددر ارزیددابی اسددت .1 :از منظددر تعلددیم و
آموزش آن به دست پیامبر اکرم

و امامان معصوم

که به شیوه تفسدیر اعتهدادی بدودل

چنانکه در روایات تفسیری آنان مشدهود اسدت .2 .از منظدر تعلدم و فراتیدری آن از سدوی
صحابیان که از تفسیر به مأثور (تفسیر روایدی محدض) فراتدر نمیرفدت و بده تونده شدفاهی
(پرسش و پاسخ) آموخته میشد .اینتونه فراتیدری داندش تفسدیر ،در عهدد رسدالت و نیدز
دوران صحابیان و اوایر دوران تابعیان ادامه داشتل ولدی از میانده عصدر تابعیدان (سدده دوم
هجری) ،بهتدریج و همراه با انتقال آن به دفاتر و الواح و آغازشدن تدوین تفسیر ،به «تفسیر
اعتهددادی» تحددول یافددت و طددی سدددههای بعدددی تحددت تددأثیر تسددترش و تنددو دانشهددا و
فرهنگهای رایج در آن روزتار ،تنو و تحول یافتل بر این اساس تفسیر اعتهدادی قدرآن
در میان مفسران بشری ،از پدیدههای عصر تابعیان است .در آن زمان ،باب اعتهداد و اظهدار
نظر در تفسیر تشوده شد و با تاشت زمان رو به تسترش نهاد (ر.ک :طباطبایی :3121 ،ص01؛

معرفت3031 ،ق ،ج :6فص 3ه  33و .)660
 .1منابع و مناهج تفسیر قرآن کریم

از مهمترین مسائر قابر بررسی و ارزیابی درباره تفاسیر قرآن« ،منهج تفسدیری» آنهدا اسدت.
مراد از «منهج تفسیری» ،روش فراتیر در برداشت و استنباط از قرآن است کده مفسدر آن را
در همه آیات قرآن بهکار میتیرد و اختلاف در آن مایه اختلاف در سراسر تفسدیر میشدود
(طن حسن،ی ،3113 ،ج :1ص.)03
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«مناهج تفسیر» پیوندی تنگاتنگ با «منابع تفسیر» دارند و مراد از مندابع تفسدیر قدرآن نیدز
«معلومات عقلی یا نقلی مرتبط با محتوای آیات قرآناند که دلیر کشف و فهم مراد خددا از
آیات قرآن قرار میتیرند» (همان) و با توعه به پیوند تنگاتنگ میان منابع و منداهج تفسدیر و
نقش تعیینکننده تزینش منبع در تعیین منهج ،شگرتیری منهج هر مفسر ،به دیدتاه مفسدر
درباره منابع و مستندات تفسیر وابسته است (شاکر :3116 ،ص)02-01ل بر ایدن اسداس چنانهده
مفسری تنها منبع دانش تفسیر را سنت معصومان

بداند ،منهج تفسیری او «تفسدیر روایدی

محض» خواهد بود و اتر تنها خود قرآن را منبع علدم تفسدیر بداندد ،مدنهج او فقدط «تفسدیر
قرآن با قرآن» خواهد بود و اتر به منابع سدهتانه قدرآن و سدنت و عقدر تگیده کندد ،دارای
منهج «اعتهادی عامع» است.
بر پایه توضی پیشین میتوان تفت تفاسیر قدرآن از عهدت مدنهج ،در یدن دسدتهبندی
کلی به دو تروه «تفسیر به مأثور یا روایدی محدض» و «تفسدیر اعتهدادی» قسدمت میشدوند.
تفسیر به مأثور فقط بر نقر متگی است و در تبیین و تفسیر آیات ،از ذکدر حددیث تفسدیری
در ذیر آیه فراتر نمیرودل چنانکه علالالدین سیوطی در تفسدیر الادر المنثاور و سیدهاشدم
بحرانی در کتاب البرهان فی تفسیرالقرآن عمر کردهاند (معرفت ،3133 ،ج :6ص)32ل اما تفسیر
اعتهادی بیش از آنگه بر «روایت و نقر» متگی باشد ،بر «درایت و عقر» تگیه دارد.
تفسیر اعتهادی نیز یا عامع است یا غیرعامع .تفسیر اعتهادی عامع آن است که مفسر از
همه منابع تفسیری بایسته بهره میتیرد :از ینسو با ژرفنگری خردورزانه ادلده و شدواهد
درونی خود آیه مورد تفسیر و دیگر آیات قرآن را میکاود تا دلیر و شاهدی بر تفسیر آیده
مورد نظر خود بیابدل از سدوی دیگدر ،از روایدات تفسدیری منقدول از معصدومان

همدراه

تحلیر و بررسی در تفسیر بهره میتیرد و از سوی سوم ،ادله مدتقن عقلدی و دادههدای علدم
تجربی را ملاحظه میکند تا هیچ آیهای را برخلاف براهین قطعی عقر و دادههای مسلم علم
تجربی تفسیر نگند.
تفسیر اعتهادی غیرعامع نیز آن است که مفسر از برخی منابع بایسته تفسیر بهره میتیرد
و به میزان کاستی در بهرهتیری از منابع بایسته ،دچار کاستی در نتدایج تفسدیری و دسدتیابی
به مراد خدا از آیات قرآن میشود.
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 .2منهج تفسیری آیتالله معرفت

به اعمال میتوان تفت از دیدتاه آیتالله معرفت ،منابع بایسته تفسدیر قدرآن عبارتاندد از
قرآن ،سنت ،عقر برهانی و علم تجربی و چون منهج تفسیری هر مفسر پیوندی تنگاتنگ بدا
دیدتاه او درباره «منابع تفسیر قرآن» دارد ،بهاعمال میتوان منهج تفسیری ایشدان را «مدنهج
دربردارنده «تفسیر قرآن با قرآن»« ،تفسیر قرآن بدا سدنت»« ،تفسدیر
اعتهادی عامع» نامید که
ٴ
قرآن با عقر برهانی» و«تفسیر قرآن با علم تجربی» است.

از نظر آیتالله معرفت ،تفسیر قرآن با کشف و شهود عرفانی ،فاقد اعتبار استل اما اتدر
تأویلات اهر عرفان عنبه «استشهاد» داشته باشند نه «استناد» میتوان آنهدا را از بداب «تدداعی
معانی» پایرفت.
آرای تفسیری صحابیان را نیز با قیود و شرایطی میتوان پدیرفت .آرای تفسیری تابعیدان
نیز تنها در حد مؤید و شاهد اعتبدار دارندد و تنهدا بدرای توانمندسدازی مفسدر در اسدتنباط از
قرآن راهگشایند .تفسیر به رأی نیدز ازآنرو کده «تحمیدر» رأی بدر قدرآن اسدت نده «تفسدیر
قرآن» ،فاقد اعتبار است.
 .3تفسیر قرآن با قرآن

تفسیر قرآن با قرآن از منهجها و شیوههای کهن ،دامنهدار و کارآمد تفسیر قرآن و به معندای
کشف و تبیین مراد عدی خدا از آیات قرآن ،با استمداد از خود قرآن استل زیرا مهمترین
منبع تفسیر قرآن ،خود قرآن است که مبین و مفسر خویش است و در دسدتیابی بده معدارف
قرآن اثری عمیق داردل البته تأکید بیشتر بر «تفسیر قرآن با قرآن» به معنای نفی تفسدیر قدرآن
با سنت یا طرد تفسیر قرآن با عقر برهانی و حتی به معنای عدم بهرهتیری از داندش تجربدی
در تفسیر قرآن نیست.
تفسیر قرآن با قرآن ،شیوه تفسدیری پیدامبر اکدرم
معصوم

و اهربیدت

اسدت .آن مفسدران

 ،از هر خطای نظدری مصدون و از هدر لغدزش عملدی معصدوم بودندد و درنتیجده

پیروی از آنان لازم ،هدایتگر و نجاتبخش است .پیامبر اکرم

و اهربیت

بنیانگااران

این منهج تفسیریاند و از مهمترین روشهای بهکاررفته در روایدات تفسدیری آندان ،تفسدیر
قرآن با قرآن است.

19

منهج تفسیری آیتالله معرفت

علامه طباطبایی درباره این شیوه میتوید« :این ،راه مستقیم و روش بینقصی اسدت کده
معلمان قرآن و هادیان آن ،ائمه :پیمودهاندد  . ...بدا دقدت در روایدات نقدرشدده از ائمده
درخواهیم یافت که این طریقه  ...کهنترین راهی اسدت کده در فدن تفسدیر پیمدوده شدده و
طریقه معلمان تفسیر :است» (طباطبایی3131 ،ق ،ج :3ص.)30-36
در سخنان معصومان

از این شیوه با تعبیرهایی مانند «تصدیق»« ،نطق» و «شهادت» یاد

شده استل چنانکه پیامبر اکرم
میکنند و یگدیگر را تگای

فرمودندد :بخشهدای کتداب خددا یگددیگر را تصددیق

نمیکنندد« :إن کتداب اللده ل َیصددق بعمده بعمداً و لایگداب

بعمه بعماً» (فدوق3113 ،ق :ص)611-610ل همهنین فرمودند :بخشهای قدرآن یگددیگر را
تصدیق میکنند ،پس آنها را با یگدیگر تگدای

نگنیدد« :إن القدرآن ل َیصددق بعمده بعمداً

فلاتگابوا بعمه بدبعض» (متقهی ه،هدی3031 ،ق ،ج :3ص .)233امیدر مؤمندان

نیدز فرمودندد:

ده بددبعض
دق ب َ ُ
اباللدده  ...یَنطد ُ
بخشهددای کتدداب خدددا سددخنگو و تددواه یگدیگرنددد« :کت َ ُ
عمد ُ

ویشهد بعمه علی بعض» (ننج البلاغ ،،خطب :311،ص)336ل همهنین فرمودند :با کتداب خددا -
راه حق را  -میبینید و بددان  -از حدق  -سدخن میتوییدد و بددان  -حدق را  -میشدنوید و

برخی از آن با کمن برخی دیگر آن سخن میتوید و برخی از آن شاهد بر برخدی دیگدر
است« :کتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به وینطق بعمه ببعض ویشهد بعمه علی
بعض» (همان).
آیتالله معرفت مددعستن و بهرهتیری از روش «تفسیر قرآن بدا قدرآن» را از مهمتدرین
مزایا و محاسدن تفسدیر ارزشدمند المیازان میداندد و توفیدق علامده طباطبدایی در ایدن مدنهج
تفسیری را میستاید و بر این باور است که برای التزام به تفسیر قرآن با خود قرآن ،کوشش
زیاد و تسلط فراوانی لازم اسدت کده در تفسدیر علامده ایدن قددرت و تواندایی فدراوان یافدت
میشود (معرفت ،3133 ،ج :6ص.) 033
همهنین علامه طباطبایی با استناد به سخن امیر مؤمنان

«ینطدق بعمده بدبعض و یشدهد

بعمه علی بعض» (ننهج البلاغه ،،خطبه :311،ص ، )336خدود قدرآن را متقنتدرین منبدع تفسدیر
میداند« :بیتردید ،متقنترین منبع برای تبیین و تفسیر قرآن ،خود قدرآن اسدت  ...آنهده در
ضمن پارهای از آیات ،مبهم ذکر شده است ،در عدای دیگدری از قدرآن آشدگار و مفصدر
آمده است و حق هم همین استل زیرا قرآنی که تبیان همه مبهمات شریعت است ،به طریق
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بعمه بعماً"
اولی تبیان خودش نیز خواهد بود و به همین عهت است که عمله "القرآن یفسر ُ
در زبان مفسران شهرت یافته است» (معرفت ،3133 ،ج :6ص)31-33ل چنانکه از روش تفسدیر
قرآن با قرآن با وصف «روش پسندیده» یاد میکند و با استناد به آیه «و نزلنا علین الگتداب
تبیاناً لگر شی » (نحل )13 :میتوید« :حاشا از اینگه قرآن تبیدان همده چیدز باشددل امدا تبیدان
خود نباشد» (طباطبایی3131 ،ق ،ج :3ص3؛ معرفت ،3133 ،ج :6ص .)033علامه بداور دارد اساسداً
قرآن برای آن نازل شده تدا خدود بهتدرین تفسدیر بدرای خدویش باشدد ( معرفهت ،3133 ،ج:3

ص .)31وی مراد از «استنطاق» را نیز که در کلام امیدر مؤمندان

آمدده اسدت «فاسدتنطقوه»

(ننج البلاغ ،،خطب :311 ،ص ،)661تعمق و تدبر در تفتدههای قدرآن میداندد کده بدا کندار هدم
نهادن آیات مربوط ،آنهه در حالت پراکنده ،تویا نبود ،تویدا میشدود .برخدی آیدات کده
خود بهتنهایی تویا نیستند ،با قرارترفتن کندار آیدات متناسد

و مدرتبط ،تویدا میشدوند و

برخی بر برخی تواه خواهد بود تا مفادشان بهخوبی روشن و هویددا تدردد (معرفهت،3133 ،

ج :6ص.)161
علامه با استناد به قاعدده اصدولی «هدر تویندده مدادامی کده در حدال سدخنتفدتن اسدت
میتواند آنهه درباره موضو مورد بحث خدود میخواهدد ،بگویدد» ،معتقدد اسدت در فهدم
مقاصد قرآن باید تا حد امگان به خود قرآن مراععه شودل زیرا بهترین دلیر بدر مقصدود هدر
توینده ،قراین لفظیای است که در کلام خود او آمده و او آنها را تگیهتاه تفتدار خدویش
قرار داده است (همان ،ج :3ص .)633تاهی در قرآن ،عمومی آمده است که مخصص آن در
کلامی دیگر است یا مطلقی که مقید آن عداتانه ذکر شده است و بدر همدین مندوال قدراین
دیگر ذکر شده است که ما را از تمسن به ظهور ابتددایی کلدام بداز مدیداردل بندابراین هدر
مفسری بخواهد به وادی تفسیر قرآن تام نهد ،حق ندارد آیهای را پیش از بررسدی کامدر و
عستجو در قراین بازدارنده از ظاهر مقام و توضیحاتی که در آیههای دیگدر ذکدر شددهاند،
تفسیر کند ،بهویژه آنگه ما میدانیم قرآن براساس روش مخصدوص خدود ،تداه حگمدی یدا
حادثهای را چند بار تگرار میکند که هر مورد میتواند دلیلی بر مورد دیگر باشدد یدا ابهدام
آن را روشن کندل ازاینرو است که میبینیم مفسر عالیقدری چون ابن عباس نیز بدر همدین
منوال سیر کرده است و همین شیوه را که مطمئنترین و مستحگمترین راه برای فهم معدانی
قرآن و برتر از دیگر دلیرهای لفظی و معنوی است برتزیده اسدتل البتده ایدن روش ،روش
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همه مفسران نخستین است که با هدایت و ارشاد پیامبر در وادی تفسیر تام نهادهاندد (همهان:

ص.)633-631
آیتالله معرفت درباره بهرهتیری از «سیاق» که از مباحث تفسیر قرآن بدا قدرآن اسدت،
دوتونه سیاق ترسیم میکند :سیاق عام و سیاق خاص .مراد از سیاق عام ،دیگر آیات قدرآن
هستند که یگدیگر را تفسیر میکنند و عمله معروف «القدرآن یفسدر بعمده بعمداً» در زبدان
مفسران و عمله «یشهد بعمه علی بعض و ینطق بعمه ببعض» (ننج البلاغ ،،خطب :311 ،ص)336

در کلام ندورانی امیدر مؤمندان

بیدانگر سدیاق عدام قرآندی اسدت .بدرالددین زرکشدی نیدز

میتوید« :أحسن طریق التفسیر أن یفسر القرآن بالقرآن ،فما أعمر فی مگان ،فقد ف ُصر فی
موضع آخر ،و ما اختصر فی مگدان ،فإنده قدد بسدط فدی آخدر» (زرکنهی ،3132 ،ج :6ص331؛

معرفت ،3113 ،ج :3ص.)63
آیه کریمه «الل ُه ن َ َز َل َأ ْح َس َن ال َْحدیث کتَابًا ُمتَشَ اب ًها َمثَانی» (زمر )61 :نیز بیانگر همین سدیاق
عام استل زیرا «متشابها» بدین معنا است که برخدی اعدزای قدرآن در تعبیدر و اسدلوب و در
شیوه بیان و لحن خطاب شبیه یگدیگرند و «مثانی» که عمع « َمثنیَه» به معنای «معطوفه» است،

بدین معنا است که آیات قرآن برخی به برخی دیگر ترایش دارند و برخی به برخی دیگدر
بازمیتردند ،بهتونهای که برخی آیات با برخی دیگر تبیین میشوند و برخی شاهد برخدی
ون
ددب َ ُر َ
دیگرند ،بدون هیچتونه اختلاف و تناقضل چنانکه خدای سبحان میفرمایدَ « :أفَلاَ یت َ َ
اختلاَفًا ک َثی ًرا» (نساء)16 :ل پدس قدرآن بدا مطالد
آن َول َْو ک َ
الْق ُْر َ
َان م ْن عند غَیر الله ل ََو َع ُدوا ْ فیه ْ

توناتون و مقاصد متنوعی که دارد ،از آغداز تدا پایدان دارای سدیاق واحدد اسدت (معرفهت،

 ،3113ج :3ص.)31
مراد از سدیاق خداص نیدز ،قرایندی اسدت کده از چیدنش خداص کلمدات در آیده (سدیاق
داخلی) ،همهنین از نسبت آیه مورد تفسیر با آیه یا آیات پیشدین و پسدین (سدیاق خدارعی)
بهدست میآیند و از بهترین قراین همراه کلاماند که با اراده مدتگلم ،زمدام کلدام را بهدسدت
دارند و به هر سو که توینده یا نویسنده بخواهد میکشند (همان :ص.)33
ایشان افزون بر تأیید منهج تفسیری قرآن با قرآن ،خدود نیدز آن را بدهکار ترفتده اسدتل
دمعه ْم َو َعل َدی َأب ْ َصداره ْم
ده َعل َدی قُل ُدوب ْ
چنانکه برای نمونه در تفسیر آیه « َخدت َ َم الل ُ
هم َو َعل َدی َس ْ
اب عظی ٌم» (بقر )3 ::که بیانگر ُمهرنهادن خداوند بر دلها و بر حدس شدنوایی
غشَ َاو ٌة َول َُه ْم َعاَ ٌ
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دواه َو
ت َمن ات َ َ
کافران و پوششافگندن بر چشمانشان است ،با استناد به آیه « َأ ف ََر َأی ْ َ
خاَ إ َله ُه َه ُ
دمعه َو قَل ْبده» (جاثنه61 :،؛ معرفهت :3131 ،ص )612میتویدد:
َأ َضل َ ُه الل ُه َعلی عل ٍْم َو َخت َ َم َعلی َس ْ

«زمینه این مهر و موم و پرده حجاب را خود فراهم ساختهاند و در آیات دیگدر ،ایدن عهدت
بهخوبی روشن است» ( معرفت؛  ،3113ج ،3ص.)614
سرانجام آیتالله معرفت در ین داوری صری میتوید« :تفسیر قرآن به قرآن ،چنانهه
دلالتش روشن باشد یا بهوسیله روایت صحی السندی تفسیر شدده باشدد ،ندزد همده پایرفتده
است و هیچ تردیدی بدان راه نداردل زیرا از بهترین ،صری ترین و متقنتدرین راههدای فهدم
معنای آیات قرآن است» (همو ،3133 ،ج :6ص.)60
 .4تفسیر قرآن با سنت معصومان

دومین منبع علم تفسیر ،سنت پیامبر اکرم
متفقعلیه ثَقَلین ،معصومان
متواتر و ٌ

و امامدان معصدوم

همتایان قرآناند و تمسن بده یگدی از آن دو بددون

دیگددری مسدداوی بددا تددرک هددر دو ثَقَددر اسددت .رسددول خدددا
امیر مؤمندان

اسدت .بدر پایده حددیث
بارهددا و از عملدده بدده نقددر

 ،در واپسدین خطبده و در روز پدیش از وفدات خدود فرمودندد :مدن در میدان

شما دو چیز [و بر پایه برخی نقرها :دو چیز ترانسنگ] (ابنح،بل3031 ،ق ،ج :1فهص،33 ،30

 62و 13؛ متقی ه،دی3031 ،ق ،ج :3ص )03بداقی تااشدتم کده اتدر بده آن دو تمسدن کنیدد،
هرتز تمراه نخواهید شد :کتاب خدا و عترتم ،اهربیتم  ...پس بده آن دو تمسدن کنیدد تدا
کدت فدیگم
نلغزید و تمراه نشوید و بر آنها پیشی نگیرید که تمدراه میشدوید« :إندی قَدد ت َ َر ُ
أهدر بَیتدی ...فَت َ َم َسدگوا به َمدا
اب الله َو ع َترتدی
أمرین لن تَملُوا بَعدی َما إن ت َ َم َسگتُم به َما :کت َ َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
وهم فَتَمددلوا» (کلن،ههی ،3131 ،ج :6ص030؛ ترمههذی3046 ،ق ،ج:1
لدداتَزلوا َو لاتَمددلوا َو لاتُقَددد ُم ُ
ص.)211 -266
سنت به این معنا ،پس از قرآن مهمترین منبع احگام و معدارف دیندی اسدت و مرععیدت
پیامبر اکرم

و عترت پاک آن ترامی در همه شئون دینی و از عملده در تفسدیر قدرآن از
ریشده در قدرآن دارد کده از

مسلمات دینی است .حجیت شرعی روایات تفسیری پیامبر
ك الاک َْر لتُب َی َن للن َاس َما نُز َل إل َدیه ْم» (نحهل )00 :اسدتفاده میشدود و بده
آیاتی مانند « َو َأ َنزلْنَا إل َی َ
اعتقاد شیعه ،بر پایه آیاتی مانند آیه تطهیر (احزاب ،)11 :همان اعتباری که برای سدیره علمدی
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و عملددی و سددنت رسددول خدددا

هسددت ،بددرای سددیره و سددنت امامددان معصددوم

نیددز

ثابت استل بر این اسداس آن بزرتدواران تزارشدگرانی صدادق و معلمدانی معصدوماند کده
هیچتاه در تعلیم خود خطا نمیکنند (طباطبایی3131 ،ق ،ج :3ص 36-33و ج ،36ص623؛ همهو،

 :3121فص 11و .)23
آیتالله معرفت درباره تفسیر قرآن با سنت ،سخن علامه طباطبایی در تفسیر آیه «و انزلنا
علین الاکر لتبین للناس ما نزل الیهم» (نحهل )00 :را تأییددآمیز نقدر میکندد« :ایدن آیده بدر
حجیت سخن پیامبر

در مقام بیان آیات قرآن دلالت میکند و سخن اهر بیت

نیز بده

تفتار پیامبر ملحق میشود ،به دلیر حدیث متواتر ثقلین و احادیث دیگر» (طباطبایی3131 ،ق،

ج :36ص631؛ معرفت ،3133 ،ج :3ص.)633
وی درباره لزوم بهرهتیری از روایات تفسیری معصدومان

 ،بدا اسدتناد بده سدخن امیدر

مؤمنان درباره قرآن «هاا القرآن إنما هو خط مستور بین الدفتین ،لا ینطق بلسان و لابد له مدن
تَرعم ٍ
ان َو إنما ینطق عنه الرعالل قرآن نوشتهای است در میدان علدد پنهدان ،بدا زبدان سدخن
ُ َ
نمیتوید ،بلگه به ترعمان و بازتوکننده نیاز دارد و این مردان شایسته هستند که میتوانندد
از قرآن سخن تویند» (ننهج البلاغه ،،خطبه :361 ،ص )316نتیجده میتیدرد لدازم اسدت مدردان
کارآزموده و آتاهی در کنار قرآن باشند و با توان علمی خدود ،پیامهدای آن را دریافدت و
عرضه کنند (معرفت ،3133 ،ج :6ص.)011
وی درباره نقش تعلیمی روایات تفسیری نیز بر این باور است که امامدان

راه فهدم و

برداشت دقیق از آیه را نشان دادهاند و امامان معصوم هرتاه به تفسدیر آیدهای میپرداختندد،
بیشتر میخواستند پیروان خود را به نگات و ظرافت کاریهای قرآن توعه دهند تا با توعده
به دقایق و نگتهسنجیها ،معانیای بلندتر و تستردهتر و فراتر از سط ظاهری آیه بده دسدت
آورند (همان ،ج :3ص.)032-031
آیتالله معرفت همهنین میتوید:
نقش امامان اهربیت

در تفسیر قرآن ،نقش تربیتی  -آموزشی و راهنمایی مردم

به راههای تفسیر بود .ایشان بیان کردند که شیوههای شایسته برای فهم معدانی کلدام
خدا چیست و کیفیت احاطه بر نگات دقیق و اسرار این کلام عاودانه الهدی چگونده
استل لاا تفسیر اینان از قرآن که در قال

روایات به ما رسیده است ،عنبه الگدویی
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دارد که بر امت و دانشمندان عرضه داشتهاند تا شیوههای تفسدیری را بیاموزنددل آن
هم شیوههایی که بر پایههایی محگم و اصولی استوار بنا نهاده شده اسدت  . ...آری!
اینان وارثان قرآن عظیم و حاملان و تبیینکنندتان آن برای مردم در کمال امانت و
صداقتاند ،تا قرآن را کریمانه بر ایشان تفسیر کرده ،به آنان تحویر دهندد (معرفت،

3031ق ،ج :3ص.)023-021

وی در کنار تبیین نقش سنت در تفسدیر قدرآن ،بده آسی شناسدی روایدات تفسدیری نیدز
پرداخته و ضمن آنگه تفسیر نقلی را شامر تفسیر قرآن با قرآن ،تفسیر قرآن با سنت و تفسیر
قرآن با قول صحابه و تابعان میداندد ،بدر ایدن بداور اسدت کده اینتوندهها از نظدر ارزش بدا
یگدیگر تفاوت دارند و آن بخش از تفاسیر که به پیامبر

یا یگی از ائمه اطهار

نسبت

داده شده و سندش ضعیف ،یا دلالتش مخدوش باشدد ،قابدر اسدتناد نیسدت و تدا زمدانی کده
صحت نسبت آن به یگی از معصومان

ثابت نشده باشدد ،پدایرفتنی نیسدت (همهو،3133 ،

ج :6ص.)60
آیتالله معرفت همهنین بسیاری روایات تفسیری برخی تفاسیر مانند البرهاان بحراندی و
ناورالثقلین حویزی را در میزان اعتبدار بدیوزن میدانددل زیدرا یدا سدندهای آنهدا ضدعیف یدا
مرسراند ،یا مقطو السندند یا مفاد آنها با اصدول عقایدد و مبدانی شدریعت ناسدازتار اسدت.
تاشته از آن ،احیاناً با علم یا عقر سدلیم نیدز مخدالف اسدت و تمدامی ایدن عهدات موعد
میشوند تا صدور چنین احادیثی از ائمه اهر بیت

بعید به نظر برسدل زیرا ساحت قددس

آن بزرتواران از انتساب اینتونه اخبار ناهمگون پاک و منزه است (همهان ،ج :3ص.)013-011
وی همهنین روایات تفسیری را که پیشتر سدند داشدته و سندشدان بده ائمده اهدر بیدت
میرسیده و سپس اسنادشان حاف شده ،فاقد اعتبار و غیرقابر تمسن برای شدناخت آرای
ائمه در زمینه تفسیر میداند (همان :ص.)012
 .5گسترهشناسی روایات تفسیری در نگاه آیتالله معرفت

روایات تفسیری بخشی از سنتاند که به تبیدین و تفسدیر آیدات قدرآن میپردازندد .مدراد از
روایت تفسیری نیز حگایت قول ،فعر و تقریدر معصدوم

در تفسدیر قدرآن اسدت .ترچده

سنت در تفتار و نوشتار مفسدران و قرآنپژوهدان ،بده معندای سدخنان معصدومان

اسدت،
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این بدان معنا نیست که فعر و تقریر آنان در این زمینه حجت نیسدتند ،بلگده چدون بیشدترین
آثار تفسیری معصومان

از سنخ سخن و تفتارند ،در نگاشتههای تفسیری و علوم قرآندی

هرتاه این واژه بهکار میرود ،به معنای روایات بیانگر معانی و مقاصد آیات قرآن است.
سددخنان آیتاللدده معرفددت دربدداره روایددات تفسددیری دو تونهانددد و بدده نظددر ناهماهنددگ
مینمایند :از برخی از آنها (که در تعریف تفسیر آمدهاند) برمیآید فقط روایاتی را میتوان
«روایت تفسیری» نامید که مفاد اسدتعمالی و مدراد عددی آیدات قدرآن را بیدان میکنندد .از
برخی دیگر برمیآید که حتی روایات بیانگر تفاصدیر و عزئیدات و نحدوه اعدرای احگدام،
مانند روایدات بیدانگر چگدونگی انجدامدادن فدرو عملدی دیدن و همهندین روایدات بیدانگر
تفصیلات معارف قرآن ،مانند روایات بیانگر عزئیات صراط و بهشدت و دوزخ نیدز روایدت
تفسیریاند .تستره روایات تفسیری بر این دو پایه بسیار متفاوت است.
توضی مطل

آن است که وی از ین سو در تعریف تفسیر میتوید :الف) «تفسدیر در

اصطلاح مفسران ،عبارت است از زدودن ابهام از لفظ مشگر و دشوار کده در انتقدال معندای
مورد نظر ،نارسا و دچار اشگال است» (همان :ص)33ل ب) «تفسیر عبارت است از رفدع ابهدام
از لفظ دشوار و نارسال ازاینرو تفسیر در عایی کاربرد دارد که به علت تعقیدد و پیهیددتی
در الفاظ ،معنا مبهم و نارسا باشدل البته عوامر لفظی و معنوی  ...در ایجاد تعقید نقدش دارد»
(معرفت ،3133 ،ج :3ص .61-66ننز ر.ک :همو ،3113 ،ج :3ص)63ل ) «تفسیر آنتاه اسدت کده
هالهای ازابهام لفظ را فراترفته ،پوششی بر معنا افگنده باشد تا اینگه مفسر با ابزار و وسدایلی
که در اختیدار دارد در زدودن آن ابهدام بگوشدد» (همهو :3131 ،ص)612ل د) «تفسدیر  ...مفداد
ظاهر آیه است» (همو ،3133 ،ج :3ص)001ل هد)« .تفسیر ،تنهدا کندارزدن نقداب از چهدره لفدظ
مشگر و نارسا نیست ،بلگه عبارت است از زدودن ابهدام موعدود در دلالدت کلدامل بندابراین
تفسیر در عایی است که تونهای ابهام در لفظ وعود دارد که موع

ابهام در معنا و دلالت

کلام میشود و برای زدودن ابهام و نارسایی ،کوشش فراوانی میطلبد .همین نگته مرز بدین
ترعمه و تفسیر استل زیرا ترعمه در عایی است که معنای لغوی لفظ را نمیدانیم که البتده
با مراععه به فرهنگها مشگر حر میشود و تلاش و زحمت چنددانی هدم لدازم نیسدت ،بدر
خلاف تفسیر که در آن ،در عین روشنی معنای لغت ،همهنان هالهای از ابهدام بدر چهدره آن
نشسته است» (همان :ص.)31
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بر پایه تعریف یادشده از تفسیر ،تنها روایاتی تفسدیریاند کده در «ابهدامزدایی از دلالدت
لفظ مشگر و دشوار و نارسا و کشف معنا مؤثر باشند ،اعم از ابهدامزدایی از لفدظ یدا معندای
آیه ،البته در قلمرو معنای ظاهر آیه و نه باطن آن»ل بدر ایدن اسداس میتدوان تفدت روایدات
بیانگر باطن ،همهنین روایات بیدانگر مصدادیق و روایدات بیدانگر عزئیدات و نحدوه اعدرای
احگام و روایات بیانکننده تفاصیر معارف قرآن« ،روایت تفسیری» نیستند.
آیتالله معرفت از سوی دیگر در رویگدردی متفداوت ،روایدات تفسدیری را بهتوندهای
بسیارتسترده تعریف میکند که با تعریف یادشده سازتار نمینمایدل مانند اینگه با استناد به
َ
َ
ون» (نحهل )00 :میتویدد:
َگدر َ
کر لتُب َ َ
ین للن َاس ما نُز َل إل َیه ْم َو ل ََعل ُه ْم یتَف ُ
آیه « َو أن ْ َزل ْنا إل َین الا َ
«همه بیانات پیامبر در زمینه ابعاد شریعت" ،تفسیر قرآن" به حسداب میآیدد» (معرفهت،3133 ،
ج :6ص)63ل نیز میتوید« :تمامی احگام و سنن شریعت را که تفصیر مجملات قرآن اسدت
و "تفسیر این آیات" به حساب میآید و با خبر واحد عامعالشرایط به دسدت رسدیده اسدت،
میپایریم و معتبر میدانیم ،مگر خبری که خللی از لحاظ ضعف سند یدا سسدتی محتدوا در
آن مشهود باشد .در این صورت اعتبدار نددارد و آن را "آفدات تفسدیر نقلدی" یداد مدیکنیم»
(همان :ص.)61
ایشان همهنین میتوید« :شگی نیست که مجموعه احگام شدرعی و فدرو آن ،تفصدیر
مبهماتی است که در قرآن بهطورمجمر و بهشگر عام یا مطلق آمده اسدت و همده روایداتی
که از معصومین

صادر شده و نیز فعدر و تقریدر آندان کده بدهمنظور بیدان ابعداد مختلدف

شریعت انجام پایرفته است ،همه و همه "توضی و تفسیر" کلیاتی است که در قرآن دربداره
احگام و اخلاق و آداب ذکر شده است» (همان :ص .)63ایشان سپس با استناد به آیه « َو َأن ْ َزل ْنا
َ
ون» (نحل )00 :مدیتویدد« :همده بیاندات
َگر َ
کر لتُب َ َ
ین للن َاس ما نُز َل إل َیه ْم َو ل ََعل ُه ْم یتَف ُ
إل َین الا َ

پیامبر در زمینه ابعاد شریعت" ،تفسیر قرآن" به حسداب میآیدد» (معرفهت ،3133 ،ج :6ص)63ل
نیز میتوید« :بدون شن سنت ،در کنار قرآن ،تفسیری است بدر آیدات احگدام و آنهده از

پیامبر

روایت شده و اصحاب برتزیدده او و ائمده اطهدار آن را تبیدین کردهاندد ،تفاسدیر

فقهی به شمار میرود» (همان :ص .)663البته در صدورتی کده مدراد آیتاللده معرفدت از واژه
«تفسیر» در عبدارات دسدته دوم ،تفسدیر اصدطلاحی نباشدد ،چنانکده کداربرد کلمداتی مانندد
«توضی »« ،تبیین» و «تفصیر» در عبارات یادشده مؤید آن است ،تهافتی در میان نیست.
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 .6تفسیر قرآن با عقل

قوه عاقله آدمی در دینشناسی کارآمدی ویژهای دارد که در دو دانش کلدام و اصدول فقده
درباره حوزه و تستره آن بحث شده است.
علمای امامیه و معتزله عقر را ازآنرو که راهی بهسوی علم قطعی استُ ،مدرک حگدم
و راهی بهسوی آن دانستهاند ،ترچه آن را بهتونه مطلق معتبر ندانسدتهاند (مظاهر ،3134 ،ج:6

ص632؛ خویی ،بیتا :ص31؛ رجبی :3133 ،ص.)133
با توعه به اینگه پایههای اعتقادی و اصول دین با رهنمودهای پیامبر درونی ،یعندی عقدر
خداداد ثابت میشوند ،عقر نیز از منابع دینشناسی و از عمله منبع تفسیر قرآن خواهدد بدود
و عقر نقش مهمی در تفسیر اعتهادی قرآن داردل اعم از مواردی که بهتونه چراغی روشن
به منابع تفسیر مینگرد و از آنها برای کشف و تبیین پیام وحیانی آیات بهره میتیرد (عقدر
مصباح) و مواردی که در قال

مستقلات عقلیه احگام و تزارههایی برای دسدتیابی بده مدراد

خدا از آیات قرآن ارائه میکند (عقر منبع).
مراد از «حمر» در این سخن پیدامبر اکدرم

کده قدرآن وعدوه [معندایی] تونداتونی را

برمیتابد ،آن را بر بهترین وعه و احتمال حمر کنید (القرآن ذلول ذو وعوه ،فاحملوه علدی
أحسن الوعوه) (احسایی3031 ،ق ،ج :0ص)340ل نیز حمر قرآن بر بهتدرین وعهدی اسدت کده
عقر آن را تشخیص میدهد .انتخاب بهترین وعه ،عز در حیطه تواناییهای عقر و اعتهداد
عقلی نیستل همهنین تفسیر نباید به اختلاف درونی قرآن بینجامدل زیرا آیات قرآن مصددق
یگدیگرند نه مگاب یگدیگرل چنانکه پیدامبر اکدرم
یگدیگر را تصدیق میکنند و یگدیگر را تگای

فرمودندد :بخشهدای کتداب خددا

نمیکنند« :إن کتاب اللده لیصددق بعمده

بعماً و لایگاب بعمه بعماً» (فدوق3113 ،ق ،ص)611-610ل همهندین فرمودندد :بخشهدای
قرآن یگدیگر را تصددیق میکنندد ،پدس آنهدا را بدا یگددیگر تگدای

نگنیدد« :إن القدرآن

ل َیصدق بعمه بعماً فلا تگابوا بعمه ببعض» (متقی ه،دی3031 ،ق ،ج :3ص .)233روشدن اسدت
که تشخیص هماهنگی یا ناهماهنگی معنا و تفسیر آیات ،رسالت عقر است.
بر این اساس تفسیر عقلی آیات قرآن دوتونه است :الف) تفسیری که به تفطن عقدر از
شواهد داخلی و خارعی صورت میپایردل یعنی عقر معنای آیهای را از عمعبندی آیات و
روایات درمییابد که در این قسم ،عقر تنها نقش «مصباح» دارد و به تفته برخدی مفسدران،
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چنین تفسیر عقلی مجتهدانده چدون از مندابع نقلدی محقدق مدیشدود ،عدزو تفسدیر بده مدأثور
محسوب میتردد ،نه تفسیر عقلی .آیتالله معرفت نیز بر همین باور است که تفسدیر نقلدی،
شامر تفسیر قرآن با قرآن ،تفسیر قرآن با سنت و تفسیر قرآن با قول صدحابه و تابعدان اسدت
(معرفت ،3133 ،ج :6ص .)60ب) تفسیری که با بهرهتیری از عقر برهدانی بهمثابده یدن منبدع
صورت میپایرد که در این قسم ،عقر نقش «منبع» دارد ،نه صرف مصباح.
آیتالله معرفت با اعتقاد به اینگه تسترش علم و فلسدفه از عوامدر مدؤثر در فهدم دیدن،
بهویژه قرآن است (همان :ص ،)003درباره نقش عقر در تفسیر میتوید:
برخی با این اعتقاد که عقر را به وادی تفسیر کلام خدا راهدی نیسدت ،تنهدا بده نقدر
اکتفا کردهاندد و برخدی دیگدر بدرای عقدر نقشدی قائدر شددهاند و آن را در تفسدیر
دخالت دادهاند و برای اعمدال نظدر و اعتهداد ،میددانی بسدیار بداز و تسدترده فدرض
آن أم َعلدی قُل ٍ
َدوب
ون الق ُدر َ
ددب َ ُر َ
کردهاندل به این دلیدر کده قدرآن میفرمایدد« :افَلدا یَت َ َ
َ
ین للن َاس مدا نُدز َل إل َدیه ْم َو
کر لتُب َ َ
أقفَال َُها» (محمد )60 :یا میفرمایدَ « :و أن ْ َزل ْنا إل َین الا َ
َ
ون» (نحل)00 :ل نتیجه اینگه برای تدبر در قرآن و اندیشیدن بده آیدات و
َگر َ
ل ََعل ُه ْم یتَف ُ

مفاهیم قرآن میدانی تسترده وعود دارد و قدرآن بدهطورکامر ،درهدای خدود را بدر

روی ژرفاندیشان باز کرده است» (همان :ص.)32

تفتنی است ایشان شیوه کسانی را کده در بدهکدارتیری عقدر در تفسدیر ترفتدار افدراط
شدهاند و بعماً دچار خیالپردازیهدای متگلفاندهای شددهاند ،نقدد مدیکندد (همهان) .برایندد
داوریهای ایشان در بهرهتیری از منبع عقر در تفسیر قرآن این است که اسدتفاده روشدمند
از منبع عقر در تفسیر نه تنها روا که ضروری است.
 .7تفسیر قرآن با علم تجربی

تفاسیر قرآن همواره متناس

با شرایط روز و بده مدوازات تحولدات و تگامدر علدوم بشدری،

دترتون تشتهاند و فهم آدمیان ،از عمله متفگران نیز تحول و تگامر یافته است و با توعده
به نگات دریافتی از پیشینیان ،مطال

نوتری ارائه شده یدا مطالد

تاشدته تصدحی شددهاند

(همان :ص.)016
آیتالله معرفت درباره این منبع دانش تفسدیر بدر ایدن بداور اسدت کده تسدترش علدم از
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عوامر مؤثر در فهم دین ،بهویژه قرآن است و هرچه بشر از دستاوردهای علم و دانش بیشتر
در اختیار داشته باشد ،بهتر میتواند به حقایق عهان هستی و مفاهیم وحیانی پیببدرد (همهان:

ص .)003وی همانند بدرالددین زرکشدی (م  )804دربداره اهمیدت عایگداه اسدتخرا معدانی
دقیق در تفسیر و مقدار وابستگی آن به تستره علوم ،معتقد اسدت کده هدر کدس بهدره او از
دانشها فزونتر باشد ،سهم او در فراتیری حقایق و معارف قرآنی بیشتر خواهد بود (همهان:
ص« :)013کر من کان حظه فی العلوم أوفر ،کدان نصدیبه مدن علدم القدرآن أکثدر» (زرکنهی،

 ،3132ج :6ص.)61
آیتالله معرفت براین باور است که عصریبودن تفسیر -بدین معنا که با پیشرفت دانش
و تسترشیافتن معارف بشری ،بهتر و بیشتر میتوان به حقایق قرآنی پیبرد -تلقی عدیددی
نیست ،بلگه واقعیت انگارناپایری است که از روزتاران پیشین مورد توعه بوده و همدواره،
تفاسیری متناس

با تحولات علمی و ذهنی نوشته شده است.

آیتالله معرفت معتقد است هدف از تفسیر علمی آن اسدت کده نشدان دهدد قدرآن کده
سخن حق است ،حاوی اشاراتی است تارا بر بسیاری از اسرار طبیعت کده علدم بدهتدازتی
آنها را کشف کرده یا در آستانه کشف آنها اسدت و روشدنفگرانی کده در کندار قدرآن ،بده
علوم عدید هم توعه داشتهاند ،بده ایدن سدو روی آوردهاندد تدا روشدن کنندد دیدن بدا علدم
هماهنگ است (معرفت ،3133 ،ج :6ص.)023
تفتنی اسدت آیتاللده معرفدت شدیوه برخدی مفسدران را کده برخدی آیدات قدرآن را بدر
فرضیات ثابت نشدۀ علمی تطبیق کردهاند و در راه تفسیر علمی ،ترفتار افدراط شددهاند نیدز
نقد میکند و نمونه روشن آن را تفسیر الجواهر طنطاوی میداند که مؤلف آن ،آیات قرآن
را براساس نظریات عدید علمی تثبیت نشده تفسیر میکندد و دچدار توندهای تگلدف شدده
است که اتر مقصد و هدف قرآن را کمرنگ و مبهم نگند ،دستکم بر درخشش آن پرده
میافگند (همان :ص.)033
 .8تفسیر قرآن با کشف و شهود عرفانی

آیتالله معرفت همانند برخی دیگر مفسران ،کشف و شهود عرفانی را از منابع تفسیر قدرآن
نمیداند و باور اهر معرفت درباره عایگاه و شیوه تفسیری خود را چنین تبیین میکندد کده
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اهر عرفان ،خود را «خواص» و برخی سرشناسان خود را «خاصالخواص» میدانند و بر این
باورند که راه آنان برای دریافت مطال

و اسرار نهفته ،بر همگان (طبقه عامه) پوشیده است.

از طرفی قرآن که دارای ظهر و بطدن اسدت ،مفداهیم بلندد و تسدتردهای دارد کده از اسدرار
پنهانی آن محسوب میشود و فهدم آنهدا مخصدوص خدواص اسدت کده بدا اسدرار شدریعت
سروکار دارند و چون قرآن ،این معانی باطنی را برای فهماندن بده خدواص بدا رمدز و اشداره
بیان کرده است ،اینان نیز باید با همان شیوه رمز و اشاره ،اسرار نهانی قرآن را ابدراز کنندد و
ظاهر قرآن را برای طبقه عوام واتاارند (همان :ص.)123
ایشان تفاسیر اهر معرفت را که نزد برخی با عنوان «تفسیر صوفی» و «تفسیر اهر تأویدر»
یا «تفسیر رمزی و اشاری» خوانده میشود ،دارای چند ویژتی میداند:
الف) از نو تفسیر باطن است که بیشتر به تأویر میماند تا تفسدیرل زیدرا بدا هیچیدن از
دلالتهای لفظی تناس

ندارد و بر قواعد مقرر دلالت الفاظ اسدتوار نیسدت و صدرفاً بدا ذوق

عرفانی افراد سر و کار دارد و ندام آن را «اشدراق دروندی» مدیتاارندد (نصهنری ،3113 ،ج:6

ص.)26-23
ب) تفسیر به رأی ممنو استل زیرا اهر عرفان در تأویلاتی که در مدورد ظدواهر قدرآن
انجام میدهند ،تقیدی ندارند که آن را به شاهدی از قرآن یا دلیر عقر یا نقر ،مستند کنندل
زیرا مدعیاند که اینتونه معانی و تفاسیر را از طریدق بداطن و اشدراق دریافدت کردهاندد و
قابر اسدتدلال نیسدت ،مگدر بدرای اهدر ذوق و وعددان بداطنی کده آن را بدا بینشدی دروندی
میتوانند بپایرندل ازاینرو بیشتر تأویلات اهر باطن ،از دیددتاه دانشدمندان صداح نظر ،از
محدوده حدس و تخمین فراتر نمیرود و پایرفتنی نیست ،بلگده توندهای از تفسدیر بده رأی
بهشمار میآید .تأویر همانند تفسیر ،معیار و ضدابطه دارد کده اتدر خدار از آن معیارهدا و
ضوابط انجام شود ،همانند تفسیر به رأی ممنو است ....بیشتر ایدن تدروه ،تداکنون معیداری
عامع یا ضدابطهای بدرای تأویدر و تفسدیرهای بداطنی خدود ارائده ندادهاندد .همدین امدر مایده
سو تفاهم و سل

اعتماد از این تروه شده ،تا عایی که برخی تأویلات آنان ،بسیار سدنگین

و نامعقول به نظر آمده و از شطحات این تروه بهشمار رفته است که نمونده بدارز آن تفسدیر
منسوب به ابنعربی است .این تروه ،در تفسیر باطنی و تأویلات خود ،صرفاً به ذوق عرفانی
خویش استناد کردهاندد و احیانداً اتدر شداهدی از آیدات و روایدات آوردهاندد یدا اسدتدلالی
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کردهاند ،عنبه اقناعی داشته و برای اثبات بر دیگران ارائه دادهانددل چندانکده در کلدام داود
قیصری بدان اشاره شده است (همان :ص.)24-13
آیتالله معرفت در عای دیگر میتوید« :در کنار تأویرهای واعد شرایط ،تأویرهدای
ناروایی دیده میشود که فاقد شدرایطاند و بیشدتر تروههدا کده از مگتد

اهدر بیدت تغایده

نمیشوند ،دست به چنین تأویرهایی میزنند .آنان را "اهدر تأویدر" مینامنددل تروهدی کده
بیمحابا و بدون رعایت شرایط لازم ،دست به تأویر زدهاند و درواقع تحمیر بر قرآن و ین
نددو "تفسددیر بدده رای" مرتگ د

شدددهاند" .متصددوفه" و سددرآمد آنددان محیالدددین بددن عربددی

از این دستهاند که بدون ضابطه و تنها بدا تگیده بدر ذوق شخصدی دسدت بده تأویدر زدهاندد»
(همان :ص.)31
) آرای تأویلی آنان ناهماهنگاند .تفسیر عرفانی چون بر پایده تأویدر اسدتوار اسدت و
تأویر نزد متصوفه فاقد ضابطه مشخصی است ،صرفاً بدر وفدق مقتمدای ذوق و سدلیقه افدراد
مبتنی است .آنان منشأ این ذوق و سلیقه را اشراقات نفسانی مدیپندارنددل بندابراین برحسد
اختلاف ذوقها و سلیقهها ،تفاسیر این تدروه بدا هدم متفداوت اسدت و هریدن نغمدهای سدر
میدهند که با آهنگ دیگران دمساز نیست (همان :ص.) 26-23
د) مفسران روشمند که به ظواهر شر متقیدند و این ضوابط را در تفسیر و تأویر نصدوص
شریعت (کتاب و سنت) رعایت میکنند ،در میان آنان کمشمارند (همان :ص.)24-13
آیتالله معرفت در برخی دیگر آثار خود و با رویگردی متفاوت ،تأویلات اهدر عرفدان
را چنین توعیه میکند که یافتههاییاند که از آیدات قدرآن ،بالمناسدبه برداشدت میشدوند و
عنبه «استشهاد» دارند ،نه «استناد» و از نظر محققان ،تفسدیر بده رأی یدا تأویدر باطدر شدمرده
نمیشوند و میتوان آنها را از قبیر «تداعی معانی» دانست که هنگام استما یا تلداوت آیده،
بهمناسبت به ذهن خطور کردهاند و سازنده ،بالندده و الهدام ترفتهشدده از روح شدریعتاند.
اینتوندده یافتددهها بددهخصددوص در صددورت عدددم التبدداس (مشددتبهنشدددن بدده تفسددیر) کامل داً
بیاشگالاند (همان :ص .)33وی بر این باور است که بیشتر تفاسیر بزرتان اهر عرفان ،مانندد
قشیری و میبدی و از عمله سیدحیدر آملی ،بر همین رویهاند و آندان یافتدههایی را از قدرآن
برترفتهاند که از قبیر «تداعی معانی»اند ،نه تفسیر کلام الله یا تأویدر بداطنی و ازایدنرو وی
اظهار شگفتی میکند که برخی بزرتان ،اینتونه برترفتدهها و برداشدتها را کده بدهخوبی
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روشن است بده «استشدهاد» بیشدتر میمانندد تدا «اسدتناد» ،بلگده میتدوان آن را ندوعی تأویدر
مستفاد از فحوای عام آیه دانسدت« ،تفسدیر بده رأی» شدمردهاند و بدر آندان خدرده ترفتهاندد
(همان :ص.)31
 .9تفسیر قرآن با آرای صحابیان و تابعیان

آیتالله معرفدت ،دربداره تفسدیر قدرآن بدا آرای صدحابیان و تابعیدان سدخنان و داوریهدای
متفاوتی دارد که در دو بخش به بررسی آن میپردازیم:
 .9-1ارزش تفسیر صحابیان

آیتالله معرفدت دیددتاه صداح نظران و دانشدمندان شدیعی را دربداره ارزش روایدات
تفسیری صحابیان چنین نقر میکند:
آنان بر این باورند که تفسیر منقول از صحابی ،هرچند بلندمرتبه و علیرالقدر باشد،
موقوف است 1و اسناد آن به پیامبر

تا زمدانی کده خدود صدحابی صدریحاً اسدناد

نداده ،روا نیست ،چه عای رأی و اعتهداد در آن باشدد چده نباشدد ،و آن تفتدار بده
خود وی منتس

است ،هرچند سخن وی بر پایه تعالیم پیامبر استوار باشدل زیرا دور

نیست که تفتار وی تنها اعتهادی و برداشت مخصوص خودش باشد کده آن را بدر
اساس مبانی و اصولی که از محمر پیامبر
ازهمددینرو بدده دریافددت آن از عان د

آموخته است ،استنباط کدرده باشدد و

پیددامبر تصددریحی ندددارد .هددر صدداح نظر یددا

صاح تفتاری که معصوم نباشد ،تاه اشتباه میکند و برداشت وی همواره مقدرون
به صواب نیست و صحت و سقم آن به میزان فهم و هوش و تستره اطلاعات علمی
وی بستگی دارد (معرفت ،3133 ،ج ،3ص.)610

با این حال ،ایشان تفاسیر صحابیان را به سب

برخورداری از پنج ویژتی که در تفاسدیر

متأخران یافت نمیشوند ،ممتاز میداند .1 :سادتی و بیپیرایگیل  .2سلامت و پیراسدتگی از
 .1حدیث موقوف ،به حدیثی تفته میشود که نسبت آن به همان شخص که راوی اول است متوقدف شدود و بده
پیامبر اکرم نسبت داده نشود (معرفت ،1 ،1880 ،ص.)235
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عدل و اختلافل  .8پیراستگی آن از تفسیر به رأیل  .4پداکبودن آن از اسداطیر و افسدانههال
 .3قاطعیت و خالیبودن از شن و تردید و برنتافتن تردیدها (همهان :ص)611-610ل ازایدنرو
که آنان در دامان رسالت پرورش یافته و زلال توارای دانش را بیواسطه از منبع اصدلیاش
نوشیده بودند و در سایه ارشاد و راهنمایی مسدتقیم پیدامبر

درس دیدن آموختده بودندد و

درنتیجه معانی قرآن را بهتر از دیگران میفهمیدند ،تفسیرشان ارزشمند و معتبر اسدت (همان،

ج :6ص .)63ایشان از میان صحابیان پیدامبر اکدرم

بده امیرمؤمندان

اشداره مدیکندد کده

درباره علم خود میفرماید ...« :دانشی است که از دانشوری آموخته شده ...دانشی کده خددا
آن را به پیامبرش ارزانی داشدت و او آن را بده مدن آموخدت و دعدا کدرد کده سدینهام آن را
فراتیرد و درونم آن را در خود عای دهد (ننج البلاغ ،،خطب( »)361 ،معرفت ،3133 ،ج :6ص66

و ج :3ص.)632
آیتالله معرفت صحابیان را حاملان دانش پیامبر و پاسبانان امین شریعت و بعماً افدرادی
بااسدتعداد و تیزهددوش میدانددد کدده نمیتددوان در درسدتی سخنانشددان تردیددد کددرد« :چگوندده
میتوان در درستی تفتار عمع کثیری که حاملان دانش پیامبر و پاسبانان امین شریعت بودند
تردید کرد» (همان ،ج :3ص)631ل «...عهد رسالت ،دوران تعلیم و تربیت بود ،بدهویژه پدس از
هجرت پیامبر به مدینه که بیشتر اوقات خویش را صرف تربیت اصحاب برعسته مینمدود و
سعی بر آن داشت تا معارف و احگام شریعت را به آنان بیاموزد ...بدون شن پیامبر در این
کار موفق بدود و آنهده را کده بایدد ،انجدام داد و در میدان اصدحاب خدود عددهای دانشدمند
پرورش داد تا وارثان علم و حاملان حگمت او برای مردم باشدند...از طدرف دیگدر در میدان
صحابه بزرتوار افرادی بااستعداد و تیزهدوش وعدود داشدت کده داندشپژوهدانی کوشدا در
فراتیری علم و حگمت بودند که با پرسش پیدرپی بر داندش خدود میافزودندد و بدرایبده
دستآوردن معارف اسدلامی شددیداً حدریص بودندد» (همهان :ص)632-631ل «ایدن تدروه از
صحابه و همهنین تابعان آنها ،به عهد نزول وحی نزدینتر و از اسباب نزول آتاهتر بودندد
و مفاهیم لغوی و اصطلاحات رایج در عهد رسالت را بهتر درک میکردندل زیدرا بده عدرب
معاصر دسترسی بیشتری داشتند و نیز احادیث منقول از پیدامبر اکدرم

و اقدوال صدحابه را

واقف بودند .اینان یگی از مهمترین ذخایر علمی در تفسیر قرآناند که استفاده از آنان ین
ضرورت غیرقابر انگار است» (معرفت3031 ،ق ،ج :3ص342-341؛ همو ،3113 ،ج :3ص.)344

011

سال اول ،شماره دوم ،زمستان 8931

همهنین با یادکرد دو شرط که در ادامه مقاله خواهندد آمدد (یگدی ُمسدنَدبودن روایدات
بیددانگر آرای صددحابیان و برخددورداری از سددند صددحی و دیگددری بلندپایددهبودن صددحابی)،
پددایرش تفسددیر و رأی صددحابی را تریزناپددایر ،تردیدناپایددد و عدداری از هرتوندده شددبهه
مددیدانددد ،بددهتونددهای کدده راهددی عددز اعتمدداد بددرآن و عددواز اخددا آن نیسددت (همههو،3133 ،

ج :3ص.)631
درباره سخن و داوری آیتالله معرفت درباره ارزش تفسیر صحابیان باید تفدت دربداره
ارزش و اعتبار آرای تفسیری صحابیان ،میان علمای شیعه و اهر سنت اختلداف اسدت :اهدر
سنت ،افزون بر روایدات تفسدیری پیدامبر اکدرم

 ،آرای صدحابیان در تفسدیر قدرآن را نیدز

ارزشمند ومعتبر میدانند (سهنوطی3063 ،ق ،ج :3ص331؛ زرقهانی3032 ،ق ،ج :3ص .)013حتدی
برخی از آنان ،اقوال تابعیان را نیز در شمار روایات تفسیری معتبر دانسدتهاند (العهک3042 ،ق:

ص .)333ابنتیمیه میتوید :پس از کلام پیامبر ،در تفسیر آیات بده سدخن صدحابیان رعدو
میکنیمل زیرا ایشان و بهویژه عالمان و بزرتان از صحابیان در فمای نزول حمور داشتند و
شواهد و قراینی برای فهم قرآن در دست داشتند که دیگران ندارندد (مرکز فره،ه

و معهار

قرآن3032 ،ق ،ج :1ص .)011هرچند بزرتان اهر تسنن درباره حجیت اقوال تابعیان در تفسدیر
قرآن اختلاف دارند (زرقانی3032 ،ق ،ج :3ص ،)013عملاً در تفاسیر مأثور سنیان اقوال تابعیدان
فراوان است (العک3042 ،ق :ص.)333
اما عالمان شیعی از دیرباز روایت تفسیری معتبر را منحصر به احادیث پیامبر اکدرم
امامان اهر بیت

و

دانسته و براین انحصار تأکید کردهاند (طوسی ،بیتا ،ج :3ص)0ل چنانکده

علامه طباطبایی ضمن نفی اعتبار وحجیت روایات تفسیری صحابیان و تابعیان ،روایات آندان
را آکنده از خلط و تناقض میداند (طباطبایی3131 ،ق ،ج :3ص30؛ همهو :3121 ،ص.)03ایشدان
مدعای اهر تسنن را مبنی بر اینگه «صدحابیان ،علدم قدرآن را از مقدام رسدالت آموختهاندد و
مستبعد است که از [پیش] خود چیزی تفته باشدند» (قرشهی ،3133 ،ج :3ص1؛ العهک3042 ،ق:

ص )336نقر و رد میکند (طباطبایی :3121 ،ص)00ل زیرا از ینسو هیچ نص شدرعی دربداره
حجیت اقوال و آرای صحابیان و تابعیان وعود ندارد و از سوی دیگر ،اعمدال نظدر آندان در
امر تفسیر روشن است و از سوی سوم اقوال آنان با سخنان علمای یهود آمیخته شدده اسدت
(همو3131 ،ق ،ج :36ص623؛ همو :3121 ،ص)00ل پدس سدخنان صدحابیان رسدول اکدرم

و
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تابعیان منبع معتبر تفسیر نیست هرچند اهر تسنن از آنها بهمثابه منبعی قابر اعتمداد در تفسدیر
بهره میتیرند.
تفتنی است ترچه برخی سخنان آیتالله معرفدت مدوهم همسدانی دیددتاه وی دربداره
آرای تفسیری صحابیان با دیدتاه اهدر تسدنن اسدت ،بایدد توعده داشدت کده وی بدا همدان
دغدغهمندی عالمان شیعی ،بدر ایدن بداور اسدت کده :الدف) از روایدات ضدعیف و موضدو
(ساختگی) باید پرهیز کرد .ب) روایات تفسیری آنان بایدد ُمسدنَد باشدندل بندابراین روایدات
رسر ،مرفو و مقطو عایگاهی ندارند ) .روایات تفسیر آندان بایدد دارای سدند صدحی
ُم َ

باشند .د) صاحبان آرای تفسیری مورد نظر باید از صحابیان بلندپایه باشند ،نه از دونپایگان.

هد) پایرش روایات تفسیری صحابیان ازآنرو است که یا از پیدامبر اکدرم

ترفتهاندد ،یدا

درباره فهم و تبیین لغت عربی قرآنی است یا بیانگر آداب و رسوم روزتدار عاهلیدت اسدت
که صحابیان به این امور آتاهتر از دیگران بودند .این نگات را در برخدی سدخنان آیتاللده
معرفت میتوان یافت:
« .1صحی آن است که قول صحابی در تفسیر ،معتبر استل خواه در درایدت او (تفسدیر
اعتهادی) یا در روایتش ،و قول صحابی از منابع اصیر در تفسیر استل ولی بایدد از حددیث
ضعیف و ساختگی پرهیز کرد ...و با توعه به اینگه پیشوا و پیشرو ما در ایدن زمینده ،تحقیدق
است نه تقلید ،این [مطل ] ،حقی تردیدناپایر است» (معرفت ،3113 ،ج :3ص.)341
« .2در حجیت و اعتبار حدیث صحابیان باید دو شرط مراعدات تدردد :نخسدت صدحت
سندل دیگر ،بلندپایهبودن مقام آن صحابی .با تحقق این دو شرط ،دیگر عایی برای شدن و
تردید باقی نمیماند و راهی عز اعتماد و عواز اخا آن نیست و ایدن مطلد

 ....از هرتونده

شبهه عاری است» (همو ،3133 ،ج :3ص.)631
« .8تفسیر ماثور از بزرتان صحابه ،چنانهه سند روایت از او درست باشد ،اعتبار خداص
خودش را داردل زیرا تفسیر را یا از خود پیامبر اخا کرده است ...یدا مربدوط بده فهدم معدانی
اولیه لغت است یا بده آداب و رسدوم عاهلیدت و امثدال آن بدازمیتدردد کده صدحابه از آن
آتاهاندل ولی اتر تفسیر صحابیای از موارد یادشده نباشد ،بدون شن حدیث صدحابه ،بده
مقتمای مقام ایمان که آنها را از سخن بیدلیر باز مدیدارد ،پشدتوانه علمدی محگمدی دارد
مبنی بر اینگه آن را از عالمی آتاه آموخته اسدت .در غیدر ایدن صدورت ،حددیث ،موقدوف
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است و پشتوانه آن فهم خاص خود آن صحابی بهشمار میرود که بیتمان فهم او از قرآن،
در مورد کسی که از درک حمور وحی و عهد رسالت به دور میباشد ،به واقع نزدیدنتر
است .حتی امگانات شناخت واژتان قبایر اولیه و عادات و رسوم عاری میان آنان نیز برای
صحابه بیشتر فراهم بوده است» (همان :ص.)616
« .4نظرات اصحاب در حوزه تفسیر ،اعتهداداتی از آن صدحابی علیدرالقددر اسدت و بدا
میزان زیرکی و عمق بینش او در فهم مبانی اسلام و قرآن و با آنهده پیدامبر بده او یداد داده و
فهمانده ،ارتباط دارد .این صحابه علیرالقدر مجتهدانی هستند که تاه خطا میکنند و دائمداً
همدراه بدا صددواب و نظدر درسدت نمیباشددند ،مگدر آنگده معصددوم باشدند» (همههو ،3113 ،ج:3

ص.)344
 .3آیتالله معرفت ذیر عنوان «ارزش تفسیر نقلی» پدس از آنگده تفسدیر نقلدی را شدامر
تفسیر قرآن به قرآن ،تفسیر قرآن به سنت و تفسیر قرآن به قول صحابیان و تابعیدان دانسدته و
این تونهها را از نظدر ارزش بدا یگددیگر متفداوت برشدمرده اسدت ،بهصدراحت مدیتویدد:
«اشگالات زیادی نیز به تفاسیر منقول از صحابیان و تابعیان راه یافتده اسدت و در اغلد

آنهدا

ضعف و سستی به حدی است که به قول ذهبی (معرفهت3031 ،ق ،ج :3ص )312نمدیتدوان بده
آنها اعتماد کدرد ،زیدرا اسدباب ضدعف و سسدتی در مجموعده عظدیم روایدات نقدرشدده در
کتابهای تفسیر منسوب به صحابیان و تابعیان بسیار است و بهتونهای درست و نادرست به
هم آمیخته شده که تشخیص آنها از هم دشوار است .تعداد این روایات بیش از حد معمدول
است و در آن ،شاهد تناقضهای بسیاری هستیم و حتی در موارد زیادی بدا روایدات متمداد
منسوب به ین نفر ،مثر روایات نقرشدده از ابنعبداس برمیخدوریم .ایدن امدر از مهمتدرین
عوامر سل

اعتماد از مجمو آنها یا لاقر اکثر قری

به اتفاق آنها است و ما را وا مدیدارد

که با دقت نظر ،کنجگاوانه و محققانه با آنها برخدورد کندیم و در مدورد پیراسدتگی آنهدا از
تناقض و نادرستی اقدام کنیم» (همو ،3133 ،ج :6ص.)60
« .8بهطورخلاصه ضعف و سستی تفاسیر نقلی به سه امر برمیتردد :الف) ضعف سلسدله
سندها و ارسال آنها ،یا حداف کامدر اسدناد کده باعدث خدشده در تفسدیر نقلدی اسدت .ب)
فراوانی حدیثپردازی و تزویر که موع

سل

اعتماد میشدود ) .فزوندی اسدرائیلیات در

تفسیر و تاریخ که تفسیر نقلی را کمارزش و کماعتبار ساخته است» (همان :ص.)61
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برخی از قرآنپژوهان معاصر ذیر عندوان «تعریدف صدحابی در نگداه اسدتاد معرفدت» در
تحلیلی عامع درباره دیدتاه آیتالله معرفت کوشیدهاند با اسدتناد بده برخدی تصدریحات یدا
شواهد و مؤیدات در سخنان آیتالله معرفت ،عنوان «صحابه» را بهتونهای تعریدف و تبیدین
کنند که تفاوت اعتماد اهر تسنن به آرای صحابیان با دیدتاه آیتالله معرفت دربداره آندان
آشگار شود .خلاصه تحلیر یادشده چنین است :از دیدتاه آیتالله معرفدت صدحابی کسدی
است که وابستگی مستحگم با پیامبر

دارد ،نه مطلق ملازم و مصاح

آن حمرت بدودن.

مراد از رابطه مستحگم رابطه وثیق فرهنگی و علمی است ،بهتوندهای کده شخصدیت پیدامبر
اکرم

در آنان انعگاسی کامر یافته باشد ،همهون حواریان در مورد حمرت مسدی

یعنی فرد ملازم ،حمور در هر مجلس و محفر برای کس

ل

فیض و کمالات معنوی اخلداقی

و بالابردن سط معلومات از طریق پرسش یا شدنیدن کلمدات آن حمدرت و حتدی بالداتر از
این ،در صحت اطلاق عنوان «صحابی» باقیماندن در عاده سلامت را پدس از ارتحدال پیدامبر
اکرم

شرط میداندل پس نبایدد در دوران پدس از پیدامبر بده بددعتی دسدت زده باشدد یدا

بدعتتااری را در کنف حمایت خود قرار داده باشد .بنابراین و با توعه به قیدود یادشدده،
نظر آیتالله معرفت همان سخن دیگر محققان شیعه است (نصنری ،3113 ،ج :3ص.)133-101
در نگاه ایشان ،نه قول صحابی و نه تابعی و نده سدنت ،حجیدت شدرعیه نددارد ...مدراد علامده
طباطبایی از عدمحجیت قول صحابیان و تابعیان در تفسیر ،حجیدت شدرعی اسدتل امدا مدراد
اس دتاد معرفددت از حجیددت و اعتبددار ،ارزش ایددن منبددع بددهعنوان ذخیددرهای از نزدیددنترین
تجربههای تفسیری به عصر ندزول اسدتل همانتونده کده امدروز هدر مفسدری از تجربدههای
تفسیری تاشتگان استفاده میکند (همان ،ج :3ص.)123-121
به نظر میرسد چنانهه مراد از «حجیت قول صدحابه در تفسدیر» ،حجیدت شدرعی باشدد،
شرطهایی مانند «بلندپایهبودن صحابی» یا «داشتن وابستگی مستحگم با پیدامبر» یدا «انعگداس
کامر شخصیت پیامبر در آنان» مشگلی را حر نمیکنندل زیرا اتدر مدراد از ایدن اوصداف و
معیارها ،دارابودن مقام عصمت باشد که در صحابیانی مانند امیر مؤمنان
حجیت روایات تفسیری معصوم

بود ،باید تفدت

عای انگار ندارد ،اعم از اینگده صدحابی باشدند یدا ندهل

چون حجیت سنت آنان با تأیید و اممدای رسدول اکدرم

ثابدت شدده اسدت و اتدر مقدام
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عصمت مراد نیست ،مشگر حجیت قول صحابی در تفسیر همهنان باقی استل زیدرا تفتدار
غیرمعصوم حجیت شرعی نداردل اما چنانهه مراد از «حجیت» ،حجیت شدرعی نباشدد ،بلگده
مراد «ذخیرهای ارزشمند از نزدینترین تجربههای تفسیری به عصدر ندزول» باشدد ،در ایدن
صورت در صاحبان این آرای تفسیری بیش از ایمان و صدق در تفتدار و اماندت در نقدر و
هوشمندی در اندیشه کافی است و اموری مانند «انعگاس کامر شخصدیت پیدامبر در آندان»
لازم نیست.
 .9-2ارزش تفسیر تابعیان

آیتالله معرفت تفسیر تابعیان را نیز ازایدنرو کده بده احادیدث پیدامبر و صدحابیان بیشدتر
دسترسی داشتهاند و معانی آیات قرآن را بهتر میفهمیدندد ،ارزشدمند مدیداندد .از دیددتاه
ایشان ،آنان به ابزار فهم قرآن که پایه آن زبدان فصدی  ،دسدت نخدورده و تغییدر نیافتده بدود،
نزدینتر بودند و بهراحتی به حوادث و رخددادهایی کده بدا ندزول آیدات پیوندد داشدت یدا
مستقیماً سب

نزول پارهای از آیات بود ،دسترسی داشدتند و بداب سدؤال از مفداهیم قدرآن و

دانستن اسباب نزول و پرسش از مواضع ابهام آیات بهطورکامر بر روی آندان تشدوده بدودل
نعمتی که مفسران دورههای پسین ،از آن برخدوردار نبودندد (معرفهت ،3133 ،ج :6ص)66ل بدا
همه این اوصاف ،ایشان معتقد است آرای تابعیان در تفسیر ،تنها درحد شاهد و مؤید اعتبدار
دارند و حجت قطعی و همرتبه حدیث پیامبر

که خود حجت است و سدخنان صدحابیان

که بهطورنسبی در اکثر موارد حجیت دارند ،نیستند ،بلگه در درعه سوم اعتبدار قدرار دارندد
(همان :ص.) 66
آیتالله معرفت در عای دیگر ،تفسیر تابعیان را چنین سنجیده است« :اهتمدام بده تفسدیر
تابعیان و رعو به آرا و دیدتاههایشان در تفسیر ،ازاینرو اسدت کده آندان در صدحنه دیدن
حنیف تقدم و سبقت داشتند ،چنانکه پسینیان برای تگامر علمی خدود بده پیشدینیان رعدو
میکنند ،نه برای تقلید و پایرش تعبدی آرایشان ،و بیتردید احاطه به آرای عالمان پیشدین
و پسین از بزرگترین عوامر تسترش اندیشه است که بددون آن ،داندش در نقطده نخسدت
خود میماند و تامی به پیش نمینهاد» (همو ،3113 ،ج :3ص.)364

019

منهج تفسیری آیتالله معرفت

 .11تفسیر قرآن به رأی

آیتالله معرفت در نفی تفسیر به رأی ،همهون دیگر مفسران بداور دارد کده مفسدر بایدد بدا
رعایت ضوابط و اصول تفسیر ،موضع و دیدتاه وحی را درباره یگاین مسائر مطرحشدده،
از لابه لای قرآن روشن کند ،بدون آنگه چیزی را بر قرآن تحمیر کند ،یا دسدت بده تأویدر
غیرمنطقی بزند .در این صورت اسدت کده تفسدیر ،بدهتوندهای شایسدته ،عصدری و روزآمدد
خواهد بود (همو ،3133 ،ج :6ص.)013
نتیجهگیری

با توعه به آنهه بیان شد به نتایج ذیر دست مییابیم:
دربردارندده «تفسدیر
 .1منهج تفسیری آیتالله معرفت «منهج اعتهادی عامع» اسدت کده
ٴ
قرآن با قرآن»« ،تفسیر قرآن با سنت»« ،تفسیر قرآن با عقر برهانی» و «تفسیر قدرآن بدا
علم تجربی» است.
 .2تفسیر قرآن با قرآن بهترین و متقنترین راه فهم قرآن است.
 .8نقش معصومان

در تفسیر قرآن ،نقش آموزشی و راهنمایی به راههای تفسیر است.

 .4استفاده روشمند از منبع عقر در تفسیر ،ضدروری اسدت و تسدترش علدم و فلسدفه از
عوامر مؤثر در فهم قرآن است.
 .3تفسیر قرآن با کشف و شهود عرفانی ،فاقد اعتبار استل اما اتر تأویلات اهدر عرفدان
عنبه «استشدهاد» داشدته باشدند نده «اسدتناد» میتدوان آنهدا را از بداب «تدداعی معدانی»
پایرفت.
 .8آرای تفسیری صحابیان را با قیود و شرایطی میتوان پدیرفت.
 .8آرای تفسیری تابعیان تنها در حد مؤید و شاهد ،اعتبار دارند و توانمندسازی مفسر در
استنباط از قرآن راهگشایند.
 .3تفسیر به رأی ازآنرو که «تحمیر» رأی بر قرآن است نه «تفسیر قرآن» ،فاقد اعتبار است.

001

سال اول ،شماره دوم ،زمستان 8931

کتابنامه
 .1قرآن کریم.
 .2نها البلغ( (1413ق) ،تحقیق :صبحی صال  ،تهران :دارالأسوه.
 .8ابنحنبر ،احمد (1413ق) ،مسند اظمد ،بیروت :دار احیا التراث العربی.
 .4احسایی ،محمد بنعلی ابنابیعمهدور (1458ق) ،عاوالی الااالی ،مصدح  :مجتبدی عراقدی ،قدم:
سیدالشهدا .
 .3ترمای ،محمد بن عیسی (1452ق) ،سنن الترمذ  ،به کوشش :عبدالوهاب ،بیروت :دارالفگر.
 .8خویی ،سیدابوالقاسم (بیتا) ،البیان فی تفسیر القرآن ،قم :احیا آثار الامام الخوئی.
 .8رعبی ،محمود ( ،)1880روششناسی تفسیر قرآن ،تهران :الهادی.
 .3زرقانی ،عبدالعظیم (1418ق) ،مناهل العرفان ،به کوشش :امین سلیم ،بیروت :دار احیدا التدراث
العربی.
 .0زرکشی ،محمد بن عبدالله (1888ق) ،البرهان فی علو القارآن ،بده کوشدش :محمدد ابوالفمدر،
قاهره :احیا الگت

العربیه.

 .15سیوطی ،علالالدین (1421ق) ،االتقان فی علو القرآن ،بیروت :دارالگت

العربی.

 .11شاکر ،محمدکاظم ( ،)1832مبانی و روشها تفسیر  ،قم :مرکز عهانی علوم اسلامی.
 .12صدوق ،محمد بن علی (1838ق) ،التوظید ،به کوشش :حسینی تهرانی ،بیروت :دارالمعرفه.
 .18طباطبایی ،سیدمحمدحسین ( ،)1883قرآن یر اسل  ،به کوشش :سدیدهادی خسروشداهی ،قدم:
بوستان کتاب.
 .14طباطبایی ،سیدمحمدحسین (1808ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،بیروت :اعلمی.
 .13طوسی ،محمد بن حسن (بیتا) ،التبیان فای تفسایر القارآن ،بده کوشدش :العداملی ،بیدروت :دار
احیا التراث العربی.
 .18طی

حسینی ،سیدمحمود (« ،)1830بررسی مصدطلحات روش ،تدرایش ،مدنهج ،اتجداه ،لدون،

مدرسه ،مگت

و ماه » ،یائرة المعارف قرآن کری  ،3 ،قم :بوستان کتاب.

منهج تفسیری آیتالله معرفت

000

 .18العن ،خالد عبدالرحمن (1458ق) ،اصو التفسیر و قواعد  ،بیروت :دار النفائس.
 .13قرشی ،سیدعلیاکبر ( ،)1888تفسیر اظسن الحدیث ،چ ،8تهران :بنیاد بعثت.
 .10کلینی ،محمد بن یعقوب ( ،)1883الکافی ،بده کوشدش :علیاکبدر غفداری ،تهدران :دارالگتد
الاسلامیه.
 .25متقی هنددی ،علدی (1418ق) ،کنزالعماا فای سانن األقاوا و األفعاا  ،بده کوشدش :السدقا ،
بیروت :الرساله.
 .21مرکز فرهندگ و معدارف قدرآن (1418ق) ،علاو القارآن عناد المفسارین ،قدم :مگتبدة الاعلدام
الاسلامی.
 .22مظفر ،محمدرضا ( ،)1885اصو الفق( ،قم :دفتر تبلیغات.
 .28معرفت ،محمدهادی ( ،)1883علو قرآنی ،قم :التمهید.
 .24معرفت ،محمدهادی ( ،)1880تفسیر و مفسران ،قم :مؤسسه فرهنگی التمهید.
 .23معرفت ،محمدهادی ( ،)1834صحا ( از منار اهل یتد ،غیر مطبو .
 .28معرفت ،محمدهادی ( ،)1838التفسیر األثر الجامع ،قم :مؤسسه التمهید.
 .28معرفت ،محمدهادی (1413ق)ل التفسیر و المفسرونل مشهد :الجامعة الرضویه.
 .23نصددیری ،علددی و تددروه قرآنپژوهددی ( ،)1838معرفاات قرآناای :یادنگددار آیتاللدده محمدددهادی
معرفت ،قم :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
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