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Abstract 

One of the topics in the scientific authority of the Qur'an is the issue of its 

principles. The scientific authority of the Qur'an has various principles, one of 

which is the principles of Qur'anic sciences. In order to understand the 

principles of Qur'anic sciences of the scientific authority of the Qur'an with 

regard to the viewpoints of Ayatollah Ma'arefat, this study examines five issues 

of Qur'anic sciences, which are the most important issues as well as the level of 

their effect on the scientific authority along with mentioning the viewpoints of 

Ayatollah Ma'arefat. These five topics are: appearance and reality, interpretation, 

naskh, commentary or the tradition and the scientific miracle of the Qur'an and 

challenge of the Qur'an. The viewpoints of Ayatollah Ma'arefat on these issues 

affect the scope of the Qur'an's scientific authority and extend the arena of the 

Holy Qur'an's scientific authority. The current study has been carried out 

through a library and the descriptive-analytical and discovery method. The 

issues including appearance and reality, interpretation, Naskh and ratiometric of 

the Qur'an with tradition are some of the key issues that affect the output of the 

Qur'an's authority. The formalism in interpretation poses many challenges to the 

scientific authority of the Qur'an. However, accepting interpretation can open 

wide horizons for the interpreter. The theory of conditional interpretation of 

which has been presented by Ayatollah Ma'arefat, has made some of the 

interpreted verses of the Qur'an effective, and accepts their credit within the 

time and place under the condition of "the existence of conditions" and it 

enhances the adaptability of the Qur'anic teachings with the modern variables. 
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درآمدی بر مبانى علوم قرآنى مرجعيت 

  اّهللاٰ معرفت علمى قرآن از ديدگاه آيت

فخر سيدعلي سادات
*

  

  چكيده

مرجعيـت علمـى قـرآن . يكى از موضوعات مرجعيت علمى قرآن كريم، موضوع مبانى آن است
بـردن بـه مبـانى علـوم  بـرای پى. قرآنـى اسـتمبانى متعددی دارد كه يك بخش آن، مبانى علوم 

اّهللاٰ معرفـت، در ايـن مقالـه پـنج موضـوع  های آيت  قرآنى مرجعيت علمى قرآن با توجه به ديدگاه
اند، همراه با ميزان تأثير هريك از آنهـا در  ترين موضوعات علوم قرآنى علوم قرآنى كه از كليدی

ايـن پـنج موضـوع . شـود اّهللاٰ معرفت بررسى مى تهای آي  مرجعيت علمى همراه با اشاره به ديدگاه
. ظاهر و باطن، تأويل، نسخ، تفسير با سـنت و اعجـاز علمـى قـرآن و تحـدی بـه آن: اند از عبارت
اّهللاٰ معرفت در اين موضوعات بر گستره مرجعيت علمى قـرآن تأثيرگـذار اسـت  های آيت  ديدگاه

ای  اين پـژوهش از روش كتابخانـه. شود و موجب گسترش قلمرو مرجعيت علمى قرآن كريم مى
مرجعيـت علمـى قـرآن نيازمنـد . و به صورت توصيفى تحليلـى و كشـفى صـورت گرفتـه اسـت

ظـاهر و بـاطن، تاويـل، نسـخ و : مسـائلى ماننـد. های نظری در حوزه علوم قرآنى است  زيرساخت
جعيـت ترين مسائلى است كه تـأثير اساسـى بـر خروجـى مر سنجى قرآن با سنت از كليدی نسبت

كنـد؛  های فراوانى برای مرجعيت علمى قـرآن ايجـاد مى  ظاهرگرايى در تفسير چالش. قرآن دارد
نظريـه نسـخ مشـروط . ای را پيش روی مفسر باز كنـد ه های گسترد  تواند افق اما پذيرش تأويل مى

ر ظـرف اّهللاٰ معرفت ارائه داده است، برخى آيات منسوخ را كارا كرده و اعتبـار آنهـا را د كه آيت
های قرآنـى را بـا   پذيری آموزه پذيرد و ظرفيت تطبيق زمانى و مكانى به شرط وجود شرايط مى

  .كند های عصری بيشتر مى متغير

  ها كليدواژه

  .اّهللاٰ معرفت مرجعيت قرآن، تفسير، ظاهر و باطن، تأويل، نسخ، اعجاز علمى، سنت، آيت
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  مقدمه

ميان همـه مسـلمانان معتبـر و مرجـع اسـت، قـرآن در متون اسالمى، نخستين متن مقدس كه 
دربـاره مرجعيـت علمـى . های قرآن، مرجعيت علمـى آن اسـت  يكى از ويژگى. كريم است

يكى از اين جهـات، مبـانى علـوم قرآنـى آن . توان پژوهش كرد قرآن از جهات مختلف مى
های علـوم   گاهدر اين مقاله، مبانى علوم قرآنى مرجعيت علمى قرآن بـا توجـه بـه ديـد. است

در اينجا شش مسئله از . اند مسائل علوم قرآنى فراوان. شود اّهللاٰ معرفت بررسى مى قرآنى آيت
بـا توجـه بـه ) ظاهر و باطن، تأويل، نسخ، تفسير با سنت و اعجـاز علمـى(مسائل علوم قرآنى 

ى پـيش از بيـان مبـان. شـود اّهللاٰ معرفـت بررسـى مى های آيـت  مرجعيت علمى قرآن و ديدگاه
  اختصـار توضـيح  كار رفتـه در عنـوان مقالـه به علوم قرآنِى مرجعيت علمى قرآن، واژگان بـه

  .شود داده مى

  شناسى مفهوم. 1

  مرجعيت. 1-1

، مصدر جعلى و به معنای برگشتن به چيزی است كـه »جيم«به فتح » رجع«مرجعيت از ريشه 
��0
	,w5ـ�א، ؛ ��
�: 1�	�	�אyz א��(א��،(آغاز از آن انجام شده است  ،	
 :���%�	( .


	�NAאNaא+�، (كار رفته است  بار در معنای لغوی به 103» رجع«در قرآن مشتقات واژه %� M,א/ ،

\C�(شود؛ يعنـى  بودن قرآن از واژگان و عبارات ديگر فهميده مى ، اما استناد به قرآن و منبع
 .بود» رجع«اژه برای اثبات مرجعيت علمى قرآن كريم نبايد به دنبال مشتقات و

» مرجع تقليـد«كاربرد مرجعيت در فقه شيعه در سده اخير رواج پيدا كرده است و عنوان 
اصطالح جديدی است كـه نخسـتين بـار مرحـوم سيدابوالحسـن اصـفهانى آن را در كتـاب 


	+)2א��، (كار برد  به ةالنجا ةوسیل�� :�
وی كتابش را مرجع ناميـد، بـرای كسـى كـه . )$!
با گذشت زمان به شخصى كه فتوا . )$�: 1���	א��(א��، (ه فتوای او عمل كند خواهد ب مى

در دانـش فقـه شـيعه بـه » مرجعيـت«كند، مرجع تقليد گفته شد؛ بنابراين اصـطالح  صادر مى
  . معنای منبِع گرفتن فتوا و حكم است

 در اين پژوهش مرجعيت به معنای هـر نـوع ارجـاع، اسـتناد، الگـوگيری، تأثيرپـذيری و
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اش نسـبت بـه قـرآن داشـته باشـد؛ زيـرا قـرآن  الهام است كه انسان مسلمان بايد در زنـدگى
. ها در زنـدگى بـه آن نيـاز دارنـد  هدايت، بينه، فرقان و نور مبين است برای هرچه كه انسـان

، گويای همه حقيقت مرجعيت علمى قرآن المیزانعبارت مرحوم عالمه طباطبايى در مقدمه 
هايى كـه انسـان دارد،   چگونه ممكـن اسـت قـرآن در همـه نيازمنـدی«: دنويس وی مى. است

هدايت، دليل آشكار، جداكننده بين حق و باطل و نور آشـكار بـراى مـردم باشـد و در نيـاز 
پـس بـه . )		�: 	�0 ،1	�	NOאNOـא��، (» آنان به قرآن كه شديدترين نياز است، كافى نباشد

  .ه استبودن قرآن مفروض بود نظر ايشان، مرجع

  علم. 2-1


	NAـ�אNaא+�، (كار رفتـه اسـت  بار در قرآن بـه 728» علم«مشتقات ريشه %�kـ.A M,و  )، /ـא
اصل اين ريشه به معنای ادراك حقيقت اشيا اسـت و بـه لحـاظى دو . معانى گوناگونى دارند

�אzـy א�ـ�(א��، (عقلـى و سـمعى : علم نظری و علم عملـى و بـه لحـاظى ديگـر: گونه است

	�	�1 :�!$�( .  
آيد كه علـم بـه معنـای هـر نـوع آگـاهى  دست مى از تنوع كاربرد علم در قرآن چنين به

كردن است، خواه از راه استدالل عقلى و خواه از طريق وحى باشد، خواه حس و تجربه  پيدا
معنای اول از علـم همـان مطلـق معرفـت اسـت و در . ابزار كسب علم باشد يا رؤيای صادق

معنای دوم علم به حوزه دانشـى محـدود شـده و بـه . شود گفته مى» Episteme«يونانى به آن 
گويند؛ امـا در عصـر جديـد علـم بـه  (knowledge)معنای آگاهى است و در انگليسى به آن 

های   لحاظ نظم سـاختاری ميـان مؤلفـه به. است (science)معنای دانش وابسته به تجربه حسى 
و نظــم خاصــى اســت كــه ميــان » Discipline«پلين دهنده نيــز علــم بــه معنــای ديســي تشــكيل

دانشمندان يك علم در محور يك موضوع، مسئله، هـدف و روِش مطالعـاتى شـكل گرفتـه 

	Dא,Z���  ،M(است $% :�	
در اين پژوهش علم بـه معنـای مطلـق معرفـت اسـت كـه از . )

  .قرآن قابل استنباط و دريافت باشد

  روش. 3-1

اّهللاٰ  مرحـوم آيـت. های چالشـى عصـر جديـد اسـت  حثشناسى از ب معنای روش و روش
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استنباط از منبـع و اسـتناد بـه (لحاظ روشى  تفاسير را به التفسیر و المفسرونمعرفت در كتاب 
  .است  دو دسته كرده) مرجع
تفسير مأثور كه شامل تفسير قرآن به قرآن، قرآن به سـنت، قـرآن بـه قـول صـحابى و . 1


- 	��: �$0 ،1	�	g=(T/، : כ.�(شود  قرآن به قول تابعى مى	�(.  
 ، تفسير ادبى، تفسـير عرفـانى و)آيات االحكام(ی كه شامل تفسير فقهى تفسير اجتهاد. 2


�: 35א": כ.�(شود  مانند آن مى��-!�%( .  
اّهللاٰ معرفت، تمايز تفسير اجتهادی در مقايسه با تفسير مأثور به اين است كـه  از منظر آيت

شـده از  شود و فقـط بـه آثـار و اخبـار نقل در تفسير اجتهادی از عقل و نظر بيشتر استفاده مى
دهد تفسـير بـه عقـل و نظـر در لبـه پرتگـاه  شود؛ البته ايشان هشدار مى گذشتگان بسنده نمى

دليل بايد افزون بر احاطه علمى، احتياط نظری نيز رعايت شود،  همين رأی است و به تفسير به
از ايـن نوشـته . )��
�: 35ـא"(همچنين از خداوند نيـز كمـك گرفتـه و بـر او توكـل شـود 

اّهللاٰ معرفـت از روش همـان منبـع اسـت و مؤيـد ايـن مطلـب  شود كه مراد آيـت مشخص مى
مـأثور و روش تفسـير   اصـطالح روش تفسـير بـهترجمه همين كتـاب بـه فارسـى اسـت كـه 

بنابراين در ديدگاه مرحوم عالمه معرفت مـراد از . )!	�: 35א"(اند  كار گرفته اجتهادی را به
  . روش تفسير همان منبع تفسير است

هـا  در مرجعيت علمى قرآن بايد از روش تفسير اجتهادی استفاده كرد؛ زيـرا گسـتره نياز
سه با گذشته نيست و امكان ارجاع به قرآن، فقط از طريق مأثور، يـا در عصر جديد قابل مقاي

ممكن نيست يا بسيار مشكل است؛ البته انتخاب روش تفسـير اجتهـادی در مرجعيـت علمـى 
قرآن مبتنى بر تحليل متن و تفسير آن است؛ اما تنها گزينه انحصـاری در روش نيسـت؛ زيـرا 

تجربـى همچـون  -های علمـى   ا است و گزارهه  گستره مرجعيت علمى قرآن در همه آگاهى
نيسـتند كـه امكـان آزمـون تجربـى و درنتيجـه ) های عبـادی  ويژه گزاره به(های فقهى   گزاره

هـای فقهـى وابسـته بـه  قابليت اثبات و ابطال تجربى نداشته باشند، بلكه اثبات و ابطـال گزاره
الم و حكمت اسالمى نيز بسياری در حوزه ك. اعتبار سندی متن و شيوه استنباط از متن است

های مربوط به توحيد، نبوت، امامت و معـاد قابليـت اثبـات تجربـى ندارنـد و فقـط   از گزاره
پردازی علمـى در حـوزه علـوم تجربـى، روش  اند؛ اما در نظريه وابسته به متن حاكى از وحى

بودنشـان در  اربردیها بـه دليـل ك  اين نظريه. ها تفسيری و هرمنوتيكى نيست  صدق اين نظريه
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اگـر دارای كـارايى باشـد، صـدق . ها بايد به روش تجربى آنها سنجيده شـوند  زندگى انسان
شـود و اگـر كـارايى آنهـا بـر اسـاس  نسبى نظريه و صحت انتساب آن به متن قرآن تأييد مى

  نبودن تحليـل مـتن و  روش تجربى اثبات نشـود، همـين عـدم كـارايى تجربـى نشـانه صـحيح
  .ستتفسير ا

در حوزه تفسـير مـتن قـرآن از . درنتيجه مرجعيت علمى قرآن وابسته به چند روش است
ها و   گيرد و وابسته بـه تحليـل و تفسـير مـتن اسـت؛ امـا نظريـه روش تفسير اجتهادی بهره مى

های استنباطى از متن قرآن برای زندگى دنيوی كه وابسته به تجربـه و شـناخت حسـى   گزاره
تجربى و آزمون و خطا ارزيابى شـوند و هركـدام كـه كـارايى داشـتند،  است، بايد به روش

تأييد و صحت انتساب آنها را به قرآن پذيرفته شـود و هركـدام كـه كـارايى نداشـتند، قابـل 
  . انتساب به قرآن نيستند

  مبانى علوم قرآنى مرجعيت علمى قرآن . 2

ها،   يكى از اين نقش. ين استآفر ترديد مسائل علوم قرآنى در مرجعيت علمى قرآن نقش بى
بودن برخى مسائل علوم قرآنى برای مرجعيت علمى قرآن است كه برخى از اين مسـائل  مبنا

  .كنيم علوم قرآنى را در اينجا بررسى مى

  ظاهر و باطن. 1-2

هر متنى كه برای برقراری ارتباط با ديگران توليد شده باشد، بايد برای مخاطبان آن متن 
د؛ بدين منظور بايد از زبان مشترك بين آنان اسـتفاده كنـد و فهـم ظـاهری از شدنى باش فهم

اگر زبان رمزی باشد، بايد كليد رمز از مبدأ به مقصد داده شـود؛ در غيـر . متن را معتبر بداند
اسـت  صراحت بيان كرده قرآن به. استفاده نيستاين صورت متن رمزی بدون رمزگشايى قابل 

، )�%: �ـL(»  ِإْن ُهَو ِإال ِذكٌْر َو قُْرآٌن ُمبِين«: ن عربى رسا و روشن استكه كتاب مبين و به زبا
تـرين  ؛ درنتيجه اعتبار ظاهر قرآن قابـل ترديـد نيسـت و مهم)!�	: שT)אء(» بِلِساٍن َعَربِى ُمبِين«

اگر زبان قرآن زبـان مفاهمـه . دليلش اين است كه قرآن مشركان را مخاطب قرار داده است
بود يـا ظـاهر آن اعتبـار نداشـت، هـيچ امكـانى بـرای فهـم بـرای مشـركان وجـود مشترك ن

  .دهد قراردادن آنان لغو بود و پروردگار حكيم كار لغو انجام نمى نداشت؛ درنتيجه مخاطب
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تفصـيل بررسـى شـده  بحث مهم حجيت ظواهر آيات و روايـات در علـم اصـول فقـه به
ترين تـوجهى بـه  هركسـى كوچـك«: گويـد درباره ظـواهر مى 1مرحوم امام خمينى. است

آيـد و  فهمد كه مراد مـتكلم از ظـواهر كـالم بـه دسـت مى محاورات عرفى داشته باشد، مى
1، 0
��	:���3، (» چرخد چرخ مكالمه و تخاطب بر همين ظواهر مى� :��	�( .  

اره حجيـت ظـواهر ای درب ه بحث گسترد التمهیدمرحوم معرفت در دانشنامه علوم قرآنى 
ايشان برای اثبات حجيت ظواهر قرآن به آياتى استدالل كرده كـه در . است قرآن ارائه داده 

اگر ظاهر قرآن حجيت نباشد، توصـيه . آنها به تدبر، تعقل و تفكر در قرآن توصيه شده است
اهنمايى در روايات نيز آمده است كه هنگام سرگردانى، از قرآن ر. به اين امور معنايى ندارد

$%0
	/g=(T، : כ.�(... بخواهيد، احاديث را به قرآن عرضه كنيد و ،� :���-�%( .  
بـدون . ترديد مرجعيت علمى قرآن وابسـته بـه پـذيرش حجيـت ظـواهر قـرآن اسـت بى

توان از قرآن استفاده كرد؛ البته مرجعيت علمى قرآن به چيـزی فراتـر  پذيرش اين نظريه نمى
  اند كـه  ای گسـترده شـده ه هـا بـه انـداز ها، علوم، فنـون و نياز  را آگاهىاز ظواهر نياز دارد؛ زي

بايد از همه امكانات ممكِن قرار داده شده در متن قرآن اسـتفاده كـرد و يكـى از آنهـا بطـن 
  .قرآن است

طرفـداران چنـين . در تاريخ تفسير قرآن گروهى به تفسـير بـاطنى گـرايش پيـدا كردنـد
رو  قرآن ظاهر و باطن دارد و تنها بـاطن آن مـراد اسـت؛ ازايـن«كه  اند گرايشى بر اين عقيده

شود مراد خداى متعال نبوده و حجيت ندارد و قابل اعتمـاد و  آنچه از ظاهر قرآن فهميده مى
استدالل نيست و بايد تالش كرد تا باطن قرآن معلوم شود و تفسير صحيح تنهـا تبيـين بـاطن 


	2א2א��، (» قرآن است$	0 ،� :�!( .  
اّهللاٰ معرفت افزون بر حجيت ظواهر قرآن به باطن قرآن نيـز توجـه دارد؛ امـا  مرحوم آيت

. است كه متفاوت از مكتب بـاطنى تفسـير اسـت ای درباره باطن قرآن ارائه كرده  ه نظريه ويژ
دهد و اين معنای عـام را بطـن آيـه  ايشان با الغای خصوصيت از آيه، معنای آن را توسعه مى

هـای متفـاوت   هـا و مكان  ويژگى اين معنای عام قابليت انطبـاق آيـه قـرآن بـر زمان. داند مى
ايشان رابطه معنای ظاهری با معنای بـاطنى را رابطـه صـغرا قضـيه بـا كبـرا آن معرفـى . است

$%0
	/g=(T، (كند  مى ،
  فى  اآلية إذا نزلت  ولو انّ «: مستند ايشان اين روايت است. )%��: 
ء و لكّن القرآن يجری اّوله علـى  لئك القوم ماتت اآلية لما بقى من القرآن شىقوم ثّم مات او
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آخره ما دامت الّسماوات و االرض و لكّل قوم آية يتلونها هم منهـا مـن خيـر او شـّر؛ و اگـر 
اى تنها برای قومى فرود آيد، اگر مردم آن زمان بميرند، آن آيه نيز از بـين بـرود، ديگـر  آيه

زی باقى نخواهد ماند؛ اما قرآن از آغاز تا پايانش همـاره در جريـان و زنـده از قرآن هيچ چي
  . )���: 	1، %0	�	2')א��، (» ها و زمين پابرجاست  است تا آسمان

های   نتيجه سخن اينكه ظاهر قرآن ظرفيت بسـياری بـرای مرجـع قرارگـرفتن در اسـتنباط
اّهللاٰ معرفـت  ن با نظريه مرحوم آيـتمتنوع علمى دارد؛ اما گسترش ظرفيت آن از ظاهر به باط

  .ظرفيت معنايى آيات را گسترش داده و قابليت ارجاع به قرآن را دوچندان خواهد كرد

  تأويل .2-2

به معنای بازگشت بـه چيـزی اسـت و تأويـل كـالم بـه معنـای » اول«واژه تأويل از ريشه 
�אyz א��(א��، (است  و به معنای بازگشت به اصل )
%	�: 	1، 0���	=א�}،  אZ2(عاقبت آن 

	�	�1 :���(.  
های بسيار مهم در حوزه كالم اسالمى است كه در عصـر جديـد   موضوع تأويل از بحث

 االکلیـل فـ  المتشـابه و التأویـلتيميه كتـابى بـا عنـوان  ابن. اند شدت با آن مخالف سلفيان به
شـىء خـارجى را  وی در اين كتاب نظريه تأويل به معنای نفـس. دربار¤ تأويل نگاشته است

فهميدنـد؛ البتـه تأويـل بـه  كند و معتقد است سلف از واژه تأويـل ايـن معنـا را مى مطرح مى
بـه عقيـده وی، تأويـل بـه . رفتـه اسـت كار مى معنای تفسير نيز رايج بوده و مترادف تفسير به

يـدی معنای برگرداندن لفظ از معنای حقيقى به معنای ديگر به دليل قرينه صارفه، معنای جد
*��3ـB،  אZ2(اند و در ميان سلف اين معنا وجـود نداشـته اسـت  است كه به متأخران ايجاد كرده

  . )$�–���: *א �2
ِذی َأنْـَزَل «: عمران آيه محوری درباره تأويـل آيـات متشـابه اسـت سوره آل 7آيه ُهـَو الـ

ا الِذيَن فِى قُلُوبِِهْم َزيٌغ َعلَيَك الِْكتاَب مِنُْه آياٌت ُمْحكَماٌت ُهن أُم الِْكتاِب َو أُ  َخُر ُمتَشابهاٌت فََأم
ُ َو ا اِسـخُوَن ِفـى الِْعلْـِم فَيتبِعُوَن ما تَشابََه مِنُْه ابْتِغاَء الْفِتْنَِة َو ابْتِغاَء تَأِْويلِِه َو ما يعْلَُم تَأِْويلَُه ِإال اّهللاٰ لر

 مِْن عِنِْد َرب ا بِِه كُلأُولُوا اْألَلْبابيقُولُوَن آَمن ُر ِإالك نا َو ما يذ «  
  . كند اّهللاٰ معرفت چهار معنا برای تأويل ذكر مى مرحوم آيت

كننده متشابه ايـن اسـت كـه لفـظ يـا عمـل متشـابه را بـه وجـه  وظيفه تأويل: توجيه متشابه. 1



  1398پاييز ، اولشماره  ،اولسال   96

ارجاع دهد كه با معنای لفظ و جهت عمل متناسب باشد و انسان را بـه اشـتباه و فتنـه  معقولى
 بــرای اهــداف خــود گران از متشــابه محكــم و متشــابه اشــاره شــده كــه فتنــهنينــدازد و در آيــه 

ا الِذيَن فِى قُلُوبِِهْم َزيٌغ فَيتبِعُونَ «: كنند سوءاستفاده مى فََأم  ِ . )�: 3Aـ)א" #@(» غـاَء الْفِتْنَـةِ ما تَشابََه مِنُْه ابْت
انگيز نباشد؛  تأويِل متشابِه لفظى به اين معناست كه كالم متشابه توجيه شود به معنايى كه فتنه

َسـأُنَبئَُك بِتَأِْويـِل مـا لَـْم «: همـين كـار را كـرد 7برای موسى 7برای نمونه حضرت خضر
$%0
	/g=(T، ( )$�: כ(`(» تَْستَِطْع َعلَيِه َصبْرا ،
 :��!( .  

های   تـوان در قـرآن، تشـابه را از آيـه پرسش مهم در باب تأويل آن است كه چگونه مى
ای دارد كـه مفسـر آن را  متشابه زدود؟ پاسخ اين پرسش بستگى بـه انتخـاب روش تفسـيری

رو طرفداران روش تفسير قرآن به قرآن بر اين اعتقادند كه بايد بـا آيـات  گزيند؛ ازاين برمى
احاديث، عقل، لغت، تـاريخ، عـرف و اسـباب نـزول نيـز . يات متشابه را تفسير كردمحكم آ

  . بردن تشابه آيات متشابه نقش ايفا كنند توانند در ازبين مى
َمـا ِمـَن «نقل شده اسـت  7اين معنا بر اساس روايتى است كه از امام باقر: بطن قرآن. 2

: ��0 ،1���	�A(ـא/.�، (» تَأِْويلُـه  َو بَْطنُـهُ   قَـاَل َظْهـُرُه تَنِْزيلُـهُ  الْقُْرآِن آيٌة ِإال َو لَها َظْهٌر َو بَْطـنٌ 

اّهللاٰ معرفت اين معنا از تأويل را به معنای بطنى ارجاع داده و مرادش از  مرحوم آيت. )%�	�
هـای ديگـر   هـا و مكان  معنای بطنى آيه الغای خصوصيت از آيه و تعميم محتـوای آيـه زمان

  .است
قرآن كـريم . گويند كار وی تأويل مى كند، به كسى كه خوابى را تعبير مى: ؤياتعبير ر. 3

َك َو يَعلُمَك ِمـْن تَأْويـِل اْألَحاديـثوَ «: فرمايد داستان حضرت يوسف مىدر   » كَذلَِك يْجتَبيَك َرب
در . )	�	: ��8ـ`(»  حاديـثِمـْن تَأْويـِل اْألَ   مَِن الُْملِْك َو َعلْمتَنى  َرب قَْد آتَيتَنى«و  )%: ��8`(

  .اين دو آيه، تعبير خواب تأويل االحاديث خوانده شده است
  .به عاقبت و سرانجام كار نيز تأويل گفته شده است: عاقبت امر و سرانجام كار. 4

از اين معانى چهارگانه، معنای سوم و چهارم نقش تأثيرگذار در مرجعيـت علمـى قـرآن 
تـرين  جعيت علمى قرآن در بحث پيشين ارائـه شـد؛ امـا مهمنقش معنای بطنى در مر. ندارند

معنايى كه برای آيات متشـابه وجـود دارد و نقـش تأثيرگـذاری در مرجعيـت علمـى قـرآن 
  . دارد، معنای اول است

آيـد كـه ايشـان  دست مى به شبهات و ردوداّهللاٰ معرفت در كتاب  های آيت  از برخى پاسخ
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بـرای نمونـه . است  های علم تجربى گرفته  متشابه را گزاره زدايى از آيات يكى از منابع تشابه
قـرآن . يكى از آيات مهم قرآن درباره هستى مسئله زوجيت است. شود به يك آيه اشاره مى

تفسـير آيـه بـه فهـم . )	!: tא��א>(»  ٍء َخلَقْنا َزْوَجين َو مِْن كُل َشى«: فرمايد درباره زوجيت مى
بودن آيه مفسران واژه زوج را به صنف معنا  به دليل عام. ه استوابست» زوج«و » شىء«معنای 
درنتيجه هر چيزی در عالم هستى يكى از دو صنف نر يـا مـاده و ماننـد آن را دارد . اند كرده


*א، 0 �3)+���، �2( :�
��(.  
اسـت و تقابـل را بـه معنـای   گرفتـه» متقابالن«مرحوم عالمه طباطبايى مراد از زوجين را 

داند؛ به اين معنا كه هر بخـش از زوجـين بـا بخـش ديگـر تمـام و كامـل  و تكميل مىاتمام 
تر  آيه زوجيت دارای معنايى عميق تفسیر نمونهدر . )�$
�: $	�0 ،1	�	NOאNOא��، (شود  مى

های مثبت و منفى گرفته شده كـه شـامل همـه موجـودات عـالم  از نر و ماده و به معنای نيرو
يه فيزيك جديد درباره ساخت عالم از اتـم و سـاختار مثبـت و منفـى گاه به نظر شود؛ آن مى
ايـن تفسـير در پايـان . اشـاره شـده اسـت» پروتـون«و بـار مثبـت » الكترون«ها و بار منفى   اتم

/כـא�G (» بايد توجه داشت كه در عين حال هر دو تفسير قابل جمع است«شود كه  يادآور مى

 ،�Dש�)א	
��0 ،�� :�
��(.  
من كـل «و نفرموده » ء مِْن كُل َشى«در آيه آمده است : گويد اّهللاٰ معرفت مى تمرحوم آي

گونه باشد، مثل برق كه مثبت و منفـى دارد،  ؛ به همين دليل بايد همه چيز در هستى اين»حى
$%0
	/g=(T، (اتم كه از الكترون و پروتون تشكيل شده است  ،% :�	�
(.  

ود كه با پيشرفت علم تجربى ثابت شده اسـت كـه ش ايشان سپس اين شبهه را يادآور مى
شوند و توليـد  ها از راه تقسيم تكثير مى  اند يا برخى كرم سلولى برخى موجودات ابتدايى تك

در ايـن صـورت معنـای آيـه . دهند افشانى ثمر مى ه كنند يا برخى درختان بدون گرد مثل مى
ی پاسخ به اين شبهه به فهـم گذشـتگان ايشان برا. بايد تغيير كند تا مخالف علم تجربى نشود

ايشـان يـك گـام از تفسـير مفسـران . دانـد را دو صـنف مى» زوجين«گردند و مراد از  بازمى
گيـرد و  در زوجـين را مطلـق تعـدد و تكثـر مى» تثنيـه«گذارد و مراد از  پيشين پا را فراتر مى

1
��	/g=(T، (كند  دوگانگى را به چندگانگى تفسير مى :�
	� -
	
(.  
در دايره . بنابر آنچه گذشت بايد گفت تأويل نقش مهمى در مرجعيت علمى قرآن دارد

هـای علـوم تجربـى   توان برای توجيه متشابه به گزاره متشابهات، افزون بر محكمات قرآن مى
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را به دوگانـه مثبـت و منفـِى اثبـات » زوجين«گونه كه مرحوم معرفت واژه  استناد كرد؛ همان
ها   سلولى ك ارجاع داد و تفسير مفسران پيشين را ناديده گرفت و با كشف تكشده در فيزي

  . شناسى دوباره به نظريه مفسران پيشين برگشت در زيست

  نسخ .3-2

ـْمِس  ٍء بَِشـى النْسـُخ إزالـُة َشـى«: نسخ در لغت چنين معنا شده اسـت بُـُه، كنَْسـخِ الشٍء يتََعق
ل الشمَس، و و الظ ، ل بَابَ  الظ يِب الش فَتَاَرًة يفَْهُم منه اإلزالة، و تَاَرًة يفَْهـُم منـه اإلثبـاُت، و . الش

آيـد؛  بردن چيزى با چيزى ديگـر اسـت كـه پـس از آن مى تَاَرًة يفَْهم منه األَْمَراِن؛ نسخ ازبين
ه از ايـن واژ. بـرد كه خورشيد سايه را، سـايه خورشـيد را و پيـرى جـوانى را از بـين مى چنان

و گـاهى هـر دو فهميـده ) إثبـات(، و گـاهى معنـای گذاشـتن )إزالـه(گاهى معنای برداشتن 
  .)	�$�: 1�	�	�אyz א��(א��، (» شود مى

. )%�	: 62ـ)M(» َأْو نُنِْسها نَأِْت بَِخيٍر مِنْها َأْو مِثْلِها ما نَنَْسْخ مِْن آيةٍ «: فرمايد قرآن درباره نسخ مى
به لحاظ تاريخى طبق نقـل . اند ای كرده ه های گسترد  آيه بحث دانشمندان اسالمى درباره اين

خلدون در تاريخش، نخستين شخصيتى كه در اسالم كتابى درباره اصول فقه نوشته و در  ابن
ــخ را آورده، ابن ــث نس ــافعى  آن بح ــس ش ــت  )���-�!	(ادري ــ��"،  אZ2(اس .:	��$0 ،1	 :

�!�%( .  
 اّهللاٰ معرفت از منظر فقهـى مرحوم آيت. ده استهای گوناگونى ارائه ش  برای نسخ تعريف

 -نمـود  كه در ظاهر دائمى مى -برداشتن تشريع پيشين : گونه تعريف كرده است نسخ را اين
ای كه جمع آن دو با هم ممكن نباشد، يا بـه دليـل تنـافى ذاتـى  گونه وسيله تشريع پسين، به به

$%0
	/T)=ـg، (ى صـريح وجـود دارد ای كه از اجماع يا نص ه ميان آن دو يا به دليل ويژ ،� :

نسـخ، آشكارسـاختن زمـان «: گويـد مرحوم عالمه طباطبـايى در تعريـف نسـخ مى. )�%��
  . »انقضای حكم است

صـورت دقيـق و عقلـى تحليـل نشـده  مسئله نسخ حكم به دست خداوند، برای برخـى به
ه يـا پاسـخ بـه آن، رو، مرحوم عالمه طباطبـايى بـرای جلـوگيری از ايجـاد شـبه است؛ ازاين

اسـت كـه   ها با نسـخ حكـم از سـوی خداونـد را بيـان كـرده  تفاوت لغو قانون در ميان انسان
كننـد، گـاهى بـه دليـل علـم محدودشـان  ها هنگـامى كـه قـانونى را وضـع و اجـرا مى  انسان
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 رو بـا گذشـت توانند به مصالح يا مفاسد احتمالى آن در آينده آگاهى پيدا كنند؛ از ايـن نمى
شـده  بينى دسـت آنـان بيشـتر از مصـالح پيش شـده به شوند مفاسد قانوِن وضع زمان متوجه مى
نسخ به اين معنا مالزم با جهل و . كنند خودشان، آن را لغو مى  بردن به اشتباه است؛ پس با پى

هايى منـزه اسـت و نسـخ در شـريعت بـه ايـن معنـا   خطا است و خداوند متعال از چنين نقص
صـورت موقـت و  به اين معناست كـه خداونـد مصـلحتى در تشـريع حكمـى به نيست، بلكه

كند و آن را  بودن حكم اشاره نمى زمانمند مالحظه كرده است؛ اما هنگام ابالغ آن به موقت
كنـد و  شـده؛ خداونـد حكـم را نسـخ مى پـس از گذشـت زمـان تعيين. گـذارد مسكوت مى

بودن نـزول قـرآن و ابـالغ  يـل نسـخ، تـدريجىبه نظر عالمه طباطبايى يكى از دال. دارد برمى
   .)����: 	�0 ،1	�	NOאNOא��، (احكام است 

  اقسام نسخ در قرآن .2- 1-3

گونه نسخ در قرآن قابل تصور است؛ اما  مشهور ميان دانشمندان اسالمى اين است كه سه
ا است كـه در مرجعيـت قـرآن نقـش مهمـى ايفـ  اّهللاٰ معرفت گونه ديگری به آن افزوده آيت

  .كند مى

  نسخ تالوت و حكم. 1-1-3-2

. ای كه بيانگر حكمى است، پس از مـدتى حكـم و تـالوت آن برداشـته شـده اسـت آيه
گونه از نسخ مترادف با تحريف قرآن به نقيصه است و اكثريـت قـاطع علمـای اسـالم بـا  اين

  . شود اعتباری قرآن مى اند؛ زيرا باعث بى چنين نسخى مخالف

  تالوت فقطنسخ  .2-1-3-2

ای كه بيانگر حكمى است و پس از مدتى حكم آيـه بـاقى مانـده، امـا آيـه از قـرآن  آيه
برداشته شده است؛ برای نمونه در قرآن برای تنبيه زناكـار، حكـم صـد ضـربه تازيانـه آمـده 

انِى فَاْجلُِدوا كُل واِحٍد مِنُْهما مِائََة َجلَْدة«: است انِيُة َو الز �8(» الز�خليفه دوم عقيده داشـت . )�: 
ای درباره رجم شيخ و شيخه در قرآن بوده كه تالوت آن نسـخ شـده و  و اظهار كرد كه آيه

: �1	�	T/)=ــg، (يــك از صــحابه ســخن وی را نپذيرفتنــد  حكــم آن بــاقى اســت؛ البتــه هيچ
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x���  �	
 ناپذيری قرآن سـازگار  گونه نسخ نيز با تحريف اين. )����: �، $%0
	؛ 835، �
  .نيست

  نسخ حكم فقط .3-1-3-2

ای ديگر  و پس از مدتى آيه  كنند آياتى در قرآن وجود دارند كه حكمى را ابالغ مى
گونه نسخ در قرآن وجود دارد؛ برای  اين. كند شود و حكم آيه پيشين را نسخ مى نازل مى

شوهرمرده ای كه نازل شد، ابالغ يك سال عده برای زن  نمونه درباره عده وفات اولين آيه
. )���: M(62(» َو الِذيَن يتََوفْوَن ِمنْكُْم َو يَذُروَن َأْزواجًا َوِصيًة ِألَْزواجِِهْم َمتاعاً ِإلَى الَْحْول«: بود

: پس از مدتى اين حكم نسخ شد و عده زن شوهرمرده به چهار ماه و ده روز كاهش يافت

�: 35א"(» َأْزواجاً يتََربْصَن بَِأنْفُِسِهن َأْربََعَة َأْشُهٍر َو َعْشراَو الِذيَن يتََوفْوَن ِمنْكُْم َو يَذُروَن «�( .  

اّهللاٰ معرفت چنين نسخى را معروف ميان فقها و مفسران دانسته و معتقد است همگى  آيت
$%0
	/g=(T، (رأی هستند كه اين نوع نسخ ممكن است و در قرآن وجود دارد  هم ،� :

��$
شدت با چنين نسخى مخالف و معتقد است  به التفسیر االثری الجامl؛ اما ايشان در )
آيه ناسخ با منسوخ تضاد يا تناقض . ای دارد كه در قرآن ثبت شود ه منسوخ چه فايد  كه آيه

ايشان به گفته استادش مرحوم . تواند وجود داشته باشد دارد و در قرآن چنين چيزی نمى
نشدن تالوت را  گرايش به نظريه نسخ حكم و نسخ كند و علت اّهللاٰ خوئى استناد مى آيت
استنباط ايشان چنين است كه عده وفات . است  گونه آيات دانسته نفهميدن معنای اين دقيق

اين حكم وجوبى است؛ اما تا يكسال مستحب . برای زن شوهرمرده چهار ماه و ده روز است

	، 835(ای مدارا شود  ه زد است و بايد كه با چنين زن مصيبت$
0 ،
 :�!�� - !�!(.  

در مرجعيت علمى قرآن اگر همانند مرحوم معرفت نسخ به معنای سـوم پذيرفتـه نشـود، 
در اين صورت همه آيات قرآن ظرفيت استفاده برای ارجاع دارند؛ اما اگـر نسـخ بـه معنـای 

نگـری  ژرف های مهمى برای فهم ناسخ و منسوخ وجود دارد و بايد بـا  سوم پذيرفته شود، چالش
آيات ناسخ را تعيين كرد؛ برای نمونه آيات جهاد و قتال با مشركان و كافران از آيـات مهـم 

را ناسـخ  )!: *28ـB(»  فَاقْتُلُوا الُْمْشِركِيَن َحيُث َوَجْدتُُموُهم«برخى مفسران آيه . اند در اين جهت
ا ِفدا«آيه  ا بَعُْد َو ِإما َمن وا الَْوثاَق فَِإم : /'�3(» ءفَُشد�(اند  گرفته ) ،��NA82א	�	$1 :��	�(.  

هـای مهـم فقهـى   های جهـادی از بحث  اسيرگرفتن يا كشتن مشركان و كافران در جنگ
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ای درباره جهاد در قرآن مطـرح كـرده اسـت و  ه مرحوم عالمه طباطبايى بحث گسترد. است
دانـد؛ زيـرا  سـالم نمىهـای ديگـر دعـوت بـه ا  سوره توبه را ناسخ آيات ديگر و روش 5آيه 

كنـد  ايشان تأكيـد مى. كند ها حقوق اسرا را رعايت مى  اسالم دين شمشير نيست و در جنگ
كند؛ پس نيازی نيست از شمشير  قرآن مردم را به فطرت خودشان با عقل و منطق دعوت مى

ايمان  خواند و افزون بر اين، قرآن مردم را به ايمان فرامى. و جنگ برای دعوت استفاده كند
� ،1	�	NOאNOא��، (توان ايمان را در قلب مردم قرار داد  باور قلبى است و با اجبار و اكراه نمى

0� :�%$-��( .  

  نسخ مشروط. 4-1-3-2

بنابر گونه سوم از نسخ، از . اّهللاٰ معرفت درباره نسخ، نظريه جديدی ارائه كرده است آيت
شود و  ها منسوخ مى  ها و نسل مه عصرزمان ابالغ آيه جديد حكم منسوخ برای هميشه در ه

گونه سوم از نسخ را مشروط  اّهللاٰ معرفت برخى موارد از  آيت. قابل تمسك و عمل نيست
  .پذيرد ها نمى  ها و مكان  گيرد و اطالق آن را برای همه زمان مى

  هايي از نسخ مشروط  نمونه

فَاْصفَْح َعنُْهْم َو قُـْل َسـالٌم * ٌم ال يْؤمِنُوَن َو قِيلِِه يا َرب ِإن هُؤالِء قَوْ «: آيات صفح مانند. 1
دهـد  دسـتور مى 9در آيات صفح خداوند به پيامبر اكرم )�$-$$: S(:D(» فََسْوَف يعْلَُمون

به آزار و اذيت مشركان و كافران واكنش نشان ندهد و با مهربانى و كرامت از خطا و گنـاه 
ويژه آنان كه در مكه ساكن بودند، دستور  انان بهنيز به مسلم 9پيامبر. پوشى كند آنان چشم

  .دار و شكيبا باشند داد در برابر اذيت مشركان خويشتن
واكـنش  صفح اين بود كه مسلمانان در دوره مكى بسيار ضـعيف بودنـد ودليل نزول آيات 

رو خداوند چنين دستوری داد؛ اما پس از هجرت  شد؛ از اين تند آنان به ضرر اسالم تمام مى
اجـازه دفـاع در برابـر آزار مشـركان را  9به مدينه و تشكيل حكومت، خداونـد بـه پيـامبر

َ َعلى«: صادر كرد ِذيَن يقاتَلُوَن بَِأنُهْم ُظلُِموا َو ِإن اّهللاٰ 
: �v(» نَْصِرهِْم لَقَِدير  أُِذَن لِل�(.  
داده اسـت، صورت مطلق در اسالم رخ نـ به» صفح«اّهللاٰ معرفت معتقد است كه نسخ  آيت

اگر در زمانى يا مكانى مسلمانان دوباره با . بلكه مشروط به شرايط زمانى و مكانى بوده است
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رو شـوند و در موضـع ضـعف قـرار گيرنـد، بايـد بـه همـان روش پيـامبر  شرايط مكى روبـه
در دوره مكـى عمـل كننـد و آزار و اذيـت كـافران و مشـركان را تحمـل كننـد و  9اكرم

$%0
	/g=(T، (شان نشان ندهند واكنش تند از خود ،� :��$!(.  
های اجتماعى است؛ زيـرا زنـدگى انسـان   علت گرايش ايشان به نسخ مشروط، ضرورت

شـرايط محيطـى هميشـه تغييـر . در جوامع گونـاگون همـواره يكسـان نبـوده و نخواهـد بـود
گيرنـد  دست مى های مختلف قدرت را به ها و رفتار  ها با گرايش  ها و دولت  حكومت. كند مى

  . دارند و مردم را به اطاعت از خود وامى
انفاق در راه خدا واجب بود تا زمانى كه حكومت نبوی نياز مـالى : انفاق در راه خدا«. 2

پس از آنكـه ايـن دو حكـم تشـريع شـد و . داشت و خمس غنايم و زكات تشريع نشده بود
اگـر زمانـه تغييـر . برداشته شدهای مالى حكومت نبوی برطرف شد، حكم وجوب انفاق  نياز

های مالى دولت اسالمى با خمس و زكات تأمين نشود يـا بـرعكس عصـر قـديم،  كند و نياز
ويژه گنـدم شـود، در  های راهبردی به در عصر جديد دولت موظف به حمايت از توليد كاال

  .)א"35(تواند واجب گردد  اين صورت با دستور دولت اسالمى تكليف به انفاق دوباره مى
در مرجعيت علمى قرآن نسخ مشروط نقـش تأثيرگـذاری دارد؛ زيـرا اگـر كسـى گونـه 

را بپـذيرد، آن آيـه هـيچ جايگـاهى علمـى در ) نسخ حكـم بـدون نسـخ تـالوت(سوم نسخ 
كند؛ امـا  مرجعيت نخواهد داشت و فقط گزارشى تاريخى از وجود چنين حكمى را بيان مى

بپذيرد، در اين صـورت همـه آيـات قـرآن ظرفيـت  اگر گونه سوم نسخ را نپذيرد و مشروط
اين را خواهند داشت كه در مرجعيت علمى قرآن از آنها استفاده شـود؛ البتـه چـالش اصـلى 

  .شناخت ناسخ از منسوخ و مهمتر از اين، شناسايى شرايط در نسخ مشروط است

  تفسير با سنت. 4-2

يـا مجمـل بـرای مسـلمانان را  وجود آمـد و آيـات مـبهم زمان با نزول قرآن بـه تفسير هم
. شـد يا صحابه به ديگران منتقل مى 7كرد و سپس از طريق عترت تبيين مى 9پيامبر اكرم

دهد اصل در تفسير نقل مأثور از مصدر رسالت اسـت  همين ريشه تاريخى است كه نشان مى
لف ، سـ:، ائمـه9و تفسير به هر شكل و نوعش نيازمند مراجعه به اقوال مـأثور از پيـامبر


	/g=(T، (صالح و ديگر بزرگان دارد $
0 ،	 :�! -%( .  
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های نوشتن تفسير قرآن بـه  گرايش به تفسير قرآن به وسيله اثر و حديث در نخستين روز
ای پر رونق بود كه بسـياری از مفسـران فقـط روايـات مناسـب بـا آيـه را در زيـر آيـه  ه انداز

مكتـب «گونـه تفسـير را  برخـى اين. ردندك نوشتند و هرگز از خودشان سخنى اضافه نمى مى
نظريه و روشـى اسـت در تفسـير كـه «اند  اند و نوشته نامگذاری كرده» تفسيری روايى محض

داند و هيچ تفسيرى را براى  گونه اجتهادى را در فهم و تفسير معناى آيات قرآن روانمى هيچ
گويـد در  يـن اسـاس مـىدانـد و بـر ا آيات جز تفسيرى كه در روايات بيان شده، معتبر نمـى

2א2ـא��، (» شود، بايد بـه ذكـر روايـات تفسـيرى اكتفـا شـود تفسيرى كه براى قرآن نوشته مى

	
$	0 ،	 :��%�(.  
با وجود اين پيشينه و طرفداران قدرتمندی كه تفسير روايى داشته و دارد، برخى مفسران 

رين نقـد را مرحـوم عالمـه تـ مهم. اند های گوناگونى به تفسير به مأثور وارد كرده بزرگ نقد
حاشـا «: گويد وی درباره اين موضوع مى. است  بيان كرده المیزانطباطبايى در مقدمه كتاب 

و چگونـه ممكـن اسـت ... گر هر چيزی باشد، اما از عهده تبيين خـود برنيايـد كه قرآن تبيين
و باطل و نور گر، دليل آشكار، جداكننده بين حق  های انسان هدايت  قرآن در همه نيازمندی

تنهايى برای مردم كافى نباشد؛ در حالى كه شديدترين نياز را بـه  آشكار باشد، اما خودش به
ايشـان روش امامـان معصـوم را نيـز همـين روش . )		�: 	�0 ،1	�	NOאNOـא��، (» آن دارنـد

بنابر آنچه از احاديـث تفسـيری بـه مـا رسـيده، روش ايشـان در : دانسته و چنين آورده است
  .)�	�: 35א"(بوده است ) تفسير قرآن به قرآن(زش و تفسير دقيقاً همين روش آمو

ــرآن برمى ــت ق ــه هوي ــايى آورده، ب ــه طباطب ــه عالم ــتداللى ك ــويتى  اس ــه ه ــردد ك گ
بـردن  كردن قرآن به سـنت درحقيقـت ازبين ساز ذاتى دارد و وابسته بخش و معرفت مرجعيت

  .سازی ذاتى قرآن است مرجعيت قرآن و معرفت
ترين مشكل آنان سندنداشـتن روايـات  اند؛ اما مهم برخى نياز قرآن به احاديث را پذيرفته

انبوه احاديث تفسيری كه با يكديگر ناسازگارند و بيش از آنكـه بـه معـارف . تفسيری است
ای  ه شـباهت بـه انـداز. اند اسرائيل شبيه های تورات و فرهنگ بنى  قرآنى شبيه باشند، به آموزه

هـای فراوانـى دربـاره   بر اين روايات نهاده شده و كتاب» اسرائيليات«كه اصطالح  زياد است
  .اسرائيليات نوشته شده است

ها يـا جعـل حـديث  اّهللاٰ معرفت چـالش تفسـير بـه مـأثور را در ضـعف سـند مرحوم آيت
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با همه ايـن اوصـاف، ايشـان تفسـير اثـری نوشـته و در . )	
�: �$0 ،1	�	g=(T/، (داند  مى
بـرای  -در حـد تـوان  -روی شـما سـت، تالشـى اسـت  آنچـه پـيش«: آن گفته استمقدمه 

. گـردد بـه تفسـير قـرآن بـاز مى) روايات(شناخت روايات صحيح از ضعيف، فقط در آنچه 

	835، (» كوششى در پرتو محكمات قرآن و سنت قويم$
0 ،	 :�%( .  

بنيـادی در ميـان  هـای  مرجعيت قـرآن و مرجعيـت سـنت و رابطـه ميـان ايـن دو از بحث
اّهللاٰ معرفـت  مرحـوم آيـت. های دور بوده و تاكنون نيـز ادامـه دارد  عالمان مسلمان از گذشته

دهـد ايشـان نيـز  درباره اين رابطه در مقدمه تفسير اثری، نكـات مهمـى دارنـد كـه نشـان مى
ين تبيـ. انـد اند و آن را مبنای صحت سندی و محتوايى سنت گرفته مرجعيت قرآن را پذيرفته

  .نظر ايشان به شرح زير است
كردند و نزديك بـه دوره  اين نظريه كه صحابه و كسانى كه در مكه و مدينه زندگى مى

تر بوده، ترديدناپذير است؛ زيـرا آنـان از مصـدر  رسالت بودند، فهمشان از قرآن بهتر و دقيق
ى مـراد البتـه مشـخص اسـت كـه هـر صـحاب. آموختند گرفتند و مى وحى تفسير آيات را مى

 9نيست؛ زيرا در قرآن آمده است برخى مسلمانان مدينه منافق بودند؛ گرچه همراه رسـول
صورت رسمى گفته و كرده او  به 9پس مراد از صحابى كسى است كه پيامبر اكرم. بودند

  . را تأييد و ابالغ كرده باشد
غيرمعتبـر بـه  چالش اصلى در احاديث تفسيری اين است كه اين احاديث بدون سند يا باسـند

تعـارض  لحاظ محتوايى نيز نه تنها انسجام محتوايى ندارند كه گاه تضـاد و اند و به دست ما رسيده
پيشـاپيش  :و اهـل بيـت 9ترين نكته در اين است كه شخص رسول اكـرم جالب. دارند

بينى كرده بودند كه روايات ساختگى فراوانـى بـه وجـود خواهـد آمـد؛ بـدين  اين چالش را پيش
در روايـات  اين معيار. بودن روايات معرفى كردند ور اينان قرآن را مرجع صحت يا ساختگىمنظ

ى يَواِفـُق «: فرمـود 9از جمله رسول خـدا. دست ما رسيده است متواتری به  َمـا َجـاَءكُْم َعنـ
ِ فَلَمْ  ِ فََأنَا قُلْتُُه َو َما َجاَءكُْم يخَالُِف كِتَاَب اّهللاٰ ْ   كِتَاَب اّهللاٰ گفتـه ( رسـد ؛ آنچه از من بـرای شـما مى  هُ َأقُل

כ.��ـ�، ( »ام ام و اگـر ناسـازگار بـود، مـن نگفتـه ، اگر با كتاب خدا سازگار بود، من گفته)شود مى

؛ هرگـاه  ء فاسألونى من كتاب اّهللاٰ  إذا حّدثتكم بشى«: نيز فرمود 7امام باقر. )�%�: 	1، ��0�	
  .)�%�: 35א"(» د قرآنى آن را از من بخواهيددرباره چيزى با شما سخن گفتم، دليل و شاه

اّهللاٰ معرفت صحت سندی را در روايات تفسيری وابسته به صـحت محتـوايى  مرحوم آيت
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  است و صحت محتوايى را در عرضه به قرآن و گرفتن تأييد محتوای از قـرآن دانسـته  كرده
ــز  ــرا بســياری از روايــات تفســيری مرســل اســت و احاديــث مســند ني ــا مشــكل اســت؛ زي ب

  .رو هستند بودن شرح حال راويان روبه مجهول
  :سنجى محتوايى ميان روايت و قرآن سه حالت ممكن است رخ دهد در نسبت

صـورت عـام  يـك آيـه به. نسبت آيه با روايـت بـه شـكل عـام و خـاص مطلـق باشـد. 1
هِن ِفـى ذلِـك  ...َو الُْمَطلقاُت يتََربْصَن بَِأنْفُِسِهن ثَالثََة قُُروء«: گويد مى بِـَرد َأَحـق ِإْن َو بُعُـولَتُُهن

بايـد ) رجعى يا بائن(ای  بخش اول آيه داللت دارد كه هر مطلقه. )$��: M(62(»  َأراُدوا ِإْصالحاً 
شود؛ زيرا روايت درباره آن  بخش دوم آيه فقط طالق رجعى را شامل مى. دارد سه طهر نگه

���r، : כ.�(وارد شده است 	�$	G0 ،
� :�	��-	$	( .  
مـا َعلَـى «: گويد يك آيه مى. نسبت آيه با روايت به شكل عام و خاص من وجه باشد. 2

כ.��ـ�، (» َال َضـَرَر َو َال ِضـَرار«: در حـديث نيـز آمـده اسـت. )	�: *28ـB(» الُْمْحِسنِيَن مِْن َسبِيلٍ 

	���0 ،1	� :��
كند، اما باعث نقـص ؛ برای نمونه اگر پزشكى به درمان بيماری اقدام )%
عضو يا فوت بيمار گردد، اگر عمدی در كـار نباشـد، ضـامن نيسـت؛ زيـرا آيـه پزشـك را 
نيكوكاری معرفى كرده كه قصد درمان بيمار را داشته است؛ اما حديث او را ضـامن معرفـى 

  .كرده است؛ زيرا به ديگری ضرر رسانده است
افتـد؛ زيـرا جـاعالن  الـت اتفـاق نمىايـن ح. نسبت آيه با روايت به شكل تباين باشـد .3

حـديث ايــن انـدازه هوشــياری دارنــد كـه حــديث متبـاين نســازند؛ زيــرا حـديث متبــاين بــا 
  .پذيرند شود و مسلمانان آن را نمى راحتى شناسايى مى های قرآن به  آموزه

آيد، نبود مخالفت ميان احاديث با آيات در حالـت  دست مى سنجى به آنچه از اين نسبت
  . افتد دوم است و حالت سوم نيز اتفاق نمى اول و

است   اّهللاٰ معرفت حالت چهارمى تصور كرده سنجى ميان احاديث با قرآن، آيت در نسبت
و آن عبارت است از اينكه حديث با قرآن تباين ظاهری ندارد؛ ولـى بـا روح شـريعت و اهـداف 

شـناخت . اسـت خرت مخالفبخش امت مسلمان در دنيا و آ دين تباين دارد و با اهداف سعادت
شـناخت  اين نوع تباين از مواردی است كه بايد راسخان در علم درباره آن نظر بدهنـد و راهكـار


	/g=(T، ( گونه احاديث نيز عرضه بر محكمات دين است اين$
0 ،	 :���� - ���(.  
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هرگـاه : دارد كـه فرمودنـد 7درنتيجه مرجعيت قرآن برای سنت ريشه در دسـتور ائمـه
ى از ما به شما رسيد و يـك يـا دو گـواه از كتـاب خـدا بـرای آن پيـدا كرديـد، آن را حديث

بگيريد و معتبر بدانيد وگرنه توقف كنيد و آن را به ما ارجاع دهيـد تـا مـا بـرای شـما آن را 
اّهللاٰ معرفت معتقد است  در همين راستا آيت. )����: �1، ��0�	כ.���، (روشن و تبيين كنيم 

ايشـان از . تواند معيار كامل و تام پذيرش روايت قرار گيرد ثاقت راوی نمىاعتبار سندی و و
است و درنهايت   های پذيرش روايت مطالبى بيان كرده الطائفه شيخ طوسى درباره معيار شيخ

است كه از منظر شيخ، شاخص شـيعِى اعتبـار سـند و وثاقـت راوی بـرای   گرفته  چنين نتيجه

	/T)=ـg، (نـه كـافى  پذيرش روايت، شرط الزم اسـت،$
0 ،	 :��
اّهللاٰ معرفـت  آيـت )�

تنهايى اعتبـاری نـدارد، اگـر از پشـتيبانى  سـند بـه: كنـد درنهايت نظر خود را چنـين بيـان مى
  .)����: 35א"(محتوايى فاخر برخوردار نباشد 

اّهللاٰ معرفت كه به روايات اهل سنت نيز توجـه دارد، ظرفيـت مرجعيـت  البته ديدگاه آيت
اّهللاٰ معرفـت  همچنين اين نظريۀ مرحوم آيت. كند سنجى با روايات بيشتر مى در نسبت قرآن را

سنجى ميان قـرآن بـا  نداشتن احاديث با روح شريعت و گوهر دين، در نسبت درباره مخالفت
های علـوم بـا   ها و نظريـه  ها و تئوری  اگر داده. كار رود های علمى نيز بايد به  ها و نظريه  آموزه

  .يعت و گوهر دين ناسازگار باشند، از منظر قرآن مردودندروح شر

  اعجاز علمى قرآن و تحدی به آن. 5-2

مرحـوم عالمـه . های نوپديد در عصر جديد مسئله اعجاز علمى قرآن است  يكى از بحث
اّهللاٰ  مرحـوم آيـت. را آورده اسـت» تحديه بالعلم«طباطبايى درباره اعجاز علمى قرآن عبارت 

معرفت نيز به اعجاز علمى قـرآن توجـه ويـژه دارد و بخشـى از مباحـث اعجـاز قـرآن را بـه 
ايشان بر اين باور است كه جامعيت قرآن بـه معنـای ايـن . است  اعجاز علمى اختصاص داده

  . است كه همه چيز از جمله علوم در قرآن هست؛ افزون بر اين دارای اعجاز علمى است
لْنا َعلَيَك الِْكتاَب تِبْياناً لِكُل َشـى«: شود جامعيت قرآن از اين آيات ذيل فهميده مى ءٍ  َو نَز «

)&'�؛ درنتيجه همـه چيـز در قـرآن )�!: א�Tא)G» َو ال يابٍِس ِإال فِى كِتاٍب ُمبِينٍ  ال َرْطٍب «و  (�$: 
  .وجود دارد؛ به عبارت ديگر، هرآنچه انسان به آن نياز دارد، در قرآن وجود دارد

جامعيت قرآن عصری و وابسته به علم و فرهنگ زمانه نيسـت؛ زيـرا قـرآن كتـاب ديـن 
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عصر نزول شود، اين كتاب دين خاتم نخواهـد بـود؛  خاتم است و اگر محدود و مشروط به
ُه لَِكتـاٌب َعِزيـٌز ال «: در حالى كه خداوند به جامعيت دائمى قرآن تصـريح كـرده اسـت ـ َو ِإن

  .)��: =?.g(» يأْتِيِه الْباِطُل مِْن بَيِن يَديِه َو ال مِْن َخلْفِِه تَنِْزيٌل مِْن َحِكيٍم َحمِيدٍ 
اخالقى، علمى، احكام شرعى عبادات، معامالت، سياسـيات، قرآن واجد مطالب فلسفى، 
ــد آن اســت ــات و مانن ــان مى. اجتماعي ــايى، بي ــه طباطب ــد  مرحــوم عالم ــد در عصــر جدي كن
كننـد و بـا تغييـر شـرايط  ويژه علم حقوق، قـوانينى وضـع مى دانشمندان در علوم اجتماعى به

ط زمانى، مكانى و تمـدنى در تحـول به نظر اين دانشمندان شراي. دهند جامعه آن را تغيير مى
های قـرآن را جـاودانى تصـور كـرد؟ پاسـخ   توان آموزه قوانين تأثيرگذارند، پس چگونه مى

ها در فطـرت و اخـالق فاضـله   عالمه اين اسـت كـه معـارف قـرآن بـر پايـه همسـانى انسـان
ى چنـين پذيرند؛ امـا قـوانين وضـع ريزی شده است و فطرت و اخالق، تغيير و تحول نمى پى

  .)�%�: 	�0 ،1	�	NOאNOא��، (نيستند 
اّهللاٰ معرفت نيز به اعجاز علمى قرآن توجه ويژه دارد و بخشـى از مباحـث اعجـاز  مرحوم آيت

  :است  ايشان برای اثبات نظر خود دو مقدمه آورده. است  قرآن را به اعجاز علمى اختصاص داده
بـاره بـه  اّهللاٰ معرفـت در اين تآيـ. قرآن كتاب حكمت، هدايت، تربيت و ارشاد اسـت. 1

يتْلُوا َعلَيِهْم آياتِِه َو يَزكيِهْم َو يَعلُمُهُم الِْكتاَب َو الِْحكَْمَة؛ كـه «: است  چندين آيه استناد كرده
گردانـد و بـه آنهـا كتـاب و فرزانگـى  خوانـد و آنهـا را پـاكيزه مـى آيات وى را بر آنان مى

ُم َعلَيِهُم الَْخبائَِث؛ و چيزَو ي«و  )�%	: #@ 3A)א"( »آموزد مى يباِت َو يَحر لَُهُم الط هاى پاكيزه  ِحل
َو يخْـِرُجُهْم «و  )�!	: אAـ)אS(» گرداند هاى ناپاك را بر آنان حرام مى را بر آنان حالل و چيز

لُماِت ِإلَى النوِر بِِإذْنِِه؛ و آنان را به اراده خويش از تيرگى نايى بيـرون سـوى روشـ ها به مَِن الظ
ايـن . )	: =)+ـא"(» دهنده باشـد تا جهانيان را بيم؛ لِيكُوَن لِلْعالَمِيَن نَِذيراً «و  )%	: /אM�P( »آورد مى

  .است  ای از آياتى است كه ايشان آورده آيات نمونه
در همين كتاِب حكمت و هدايت، اشاراتى گذرا وجود دارد كـه بـه اسـرار وجـود و . 2

آيـاتى . همين اشـارات گـذرا در قـرآن واجـد اعجـاز علمـى اسـتكائنات پرداخته است و 
درباره علم پزشكى، نجوم، رياضيات، هندسه و مانند آن يا دربـاره صـنايع و مشـاغل وجـود 

  .های علمى دارد و به اعجاز علمى قرآن مشهور شده است  دارد كه نظريه
به دليل اينكـه بـه زيسـت اّهللاٰ معرفت قرآن كتاب حكمت و هدايت است؛ اما  بنابر اعتقاد آيت
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پردازد، اشاراتى گذرا به مسـائل و موضـوعاتى دارد كـه علمـى اسـت و  انسانى در زمين و دنيا مى
اسـت، كـه   البته ايشان برای اثبات اعجاز علمى قرآن استداللى نيز ارائـه كـرده. واجد اعجاز است

ات، افعـال و صـفات الهـى انـد و در قـرآن دربـاره ذ همه علوم بيـانگر فعـل الهى: عبارت است از
مطالب فراوانى بيان شده است؛ پس قرآن بيانگر علوم است و چون فعل الهى معجزه اسـت، پـس 


	/T)=ـg، (اعجـاز علمـى اسـت  علومى كه در قرآن آمده و بيانگر فعل الهى اسـت، دارای$% ،

0% :�	
  .يدتوان اعجاز ادبى و بيانى قرآن را نيز فهم از همين استدالل مى. )!� - 
يادآوری اين نكته بسيار مهم است كه ميان اعجاز قرآن در عصر نـزول و تحـدی بـه آن 
با اعجاز علمى قرآن در عصر جديد بايد تفاوت گذاشت؛ زيرا فهـم صـحابه و ديگـران از اعجـاز 

انجـام شـده  در آن زمان اعجاز ادبى و اعجاز در فرم بود و تحدی نيز به همين جنبه آيـات قـرآن
را بـر اسـاس  اعجـاز القـرآناز متكلمان برجسته اشاعره، كتاب ) ق403م(ر باقالنى ابوبك. بود

  .نيز طرفدار اعجاز بيانى قرآن است) ق471م(عبدالقاهر جرجانى . همين مبنا نوشته است
به لحاظ تاريخى اين واقعيت انكارناپذير اسـت كـه دانشـمندان در صـدر اسـالم اعجـاز 

نظريه آنان درباره معانى اين بـود كـه . دانستند قرآن مىقرآن را در بالغت و فصاحت لفظى 
داننـد  ای هستند كه صحرانشين و شهرنشين، جاهل و عالم آنهـا را مى ه پاافتاد معانى امور پيش

و ايــن عبــارت جــاحظ َمثَــل رايجــى ميــان مفســران و  )!%�: �	�0 ،1	�	NOאNOــא��، (
ــانى پيش قرآنى علوم ــوده اســت كــه مع ــاده در راه هســتند و همــه نويســان ب ــه آن  پاافت كس ب


0 ،1���	Cא�|، (شناسند  دسترسى دارند و آن را مى :�%�(.  
انـد؛ زيـرا  اثبات اعجاز علمى قرآن و اثبات تحـدی بـه اعجـاز علمـى دو مسـئله متفاوت

هـا قابـل   ای از اعجاز قرآن بوده كـه ميـان اعـراب و عرب در صدر اسالم به آن جنبهتحدی 
های اعجـاز قـرآن از   فهم بوده است كه اعجاز ادبى آن بوده است؛ اما تحدی به ديگـر جنبـه

  . ای نوپديد است كه نيازمند دليل است جمله اعجاز علمى، مسئله
ه جنبه ادبى قرآن را نپذيرفته و بر اساس اّهللاٰ معرفت ديدگاه انحصار تحدی ب مرحوم آيت

دو مبنای جامعيت علمى و شموليت زمانى و مكانى آن چنين نتيجه گرفته اسـت كـه اعجـاز 
قـرآن . تحـدی آن نيـز در همـه جوانـب اسـت. قرآن در همه ابعاد است؛ زيرا جامعيت دارد

ن باشـد؛ درنتيجـه در برای هميشه تاريخ بشر تا برپايى قيامت است و اعجاز آن نيز بايـد چنـي
های علـوم تجربـى   ايشان در همين راستا بـه برخـى نظريـه. زمان كنونى نيز قرآن اعجاز دارد
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است كه محصول عصر جديد است و از قرآن نيـز قابـل اسـتنباط اسـت و جنبـه   اشاره كرده
$%0
	/g=(T، (اعجازی دارد و قابل تحدی است  ،% :�
	-
!( .  

های علـم  به دست مـا رسـيده، عـدم مخالفـت قـرآن بـا دسـتاورداما آنچه از آثار ايشان 
اين است كه در قرآن آمده است هر چيزی  اّهللاٰ معرفت آيتهای   يكى از بحث. تجربى است

امروزه در علم تجربى اثبات . )��: tא��א>(» ٍء َخلَقْنا َزْوَجين َو مِْن كُل َشى«: را جفت آفريديم
هـايى كـه از راه   ها يـا كرم  سلولى ج نيستند، مثل تكشده است برخى موجودات جفت و زو

گيرد و در آيـه ديگـر  در آيه را صنف و نوع مى» زوج«ايشان مراد از . شوند تقسيم تكثير مى
و از هر ميـوه در آن جفتـى ؛ َو مِْن كُل الثَمراِت َجَعَل فِيها َزْوَجيِن اثْنَينِ «كه چنين آمده است 

دو عدد كه يكى نر و يكى ماده باشـد، » اثنتين«معتقد است مراد از  .)
: ��A( » دوگانه برآورد

��	/g=(T، (نيست، بلكه مراد تكثر و فراوانى است  :�
لحاظ نظری ايشان  درنتيجه به .)		

است؛ و بر اساس اعجاز علمـى قـرآن، هرآنچـه قـرآن دربـاره  اعجاز علمى قرآن را پذيرفته 
  .رای آن مسائل علمى خواهد بودمسائل علمى فرموده است، مرجع ب

  گيری نتيجه

تنها راه ايجاد تمدن جديد اسالمى بازگشت به مرجعيت علمى قـرآن اسـت؛ البتـه مرجعيـت 
مسائلى ماننـد ظـاهر و . های نظری در حوزه علوم قرآنى است  علمى قرآن نيازمند زيرساخت

ائلى هسـتند كـه تـأثير ترين مسـ سنجى قرآن با سنت جزو كليدی باطن، تأويل، نسخ و نسبت
هـای   ظـاهرگرايى در تفسـير چالش. اساسى بر خروجـى مرجعيـت قـرآن خواهنـد گذاشـت

هـای   توانـد افق كنـد؛ امـا پـذيرش تأويـل مى فراوانى برای مرجعيت علمـى قـرآن ايجـاد مى
نظريه نسخِ مشـروط، برخـى آيـات منسـوخ را كـارا . ای را پيش روی مفسر باز كند ه گسترد

پـذيرد و ظرفيـت  عتبار آنها را در ظرف زمانى و مكانى به شرط وجود شرايط مىكند و ا مى
  .كند های عصری بيشتر مى های قرآنى را با متغيير  پذيری آموزه تطبيق

نداشتن احاديث با روح شريعت و گوهر  سنجى احاديث با قرآن مسئله مخالفت در نسبت
رش روش تفسير اثـری، ظرفيـت محتـوايى تواند در كنار پذي هايى است كه مى  دين از نظريه

هـای علـوم از قـرآن را بـه   دهد و قدرت استنباط يـا تأثيرپـذيری گزاره قرآن را گسترش مى
   .دهد روايات تفسيری نيز سرايت مى
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