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چکیده
شناخت منابع معترب در تفسیر و استفاده از آهنا و تشخیص منابع غیرمعترب و پرهیز از آهنا ،یکی از مبانی مهم تفسیری
حمسوب میشود که تأثیر بهسزایی در فهم روش و نقد اثر تفسیری دارد .در این میان بررسی نظرات حممدهادی معرفت
به عنوان یکی از بارزترین شخصیتهای معارص تقریبی در زمینه علوم قرآنی امهیت این پژوهش را دوچندان میکند.
در این مقاله با رویکرد توصیفی ـ حتلیلی و با روش گردآوری اطالعات ،مهمترین منابع معترب و نیز مهمترین منابع
غیرمعترب از نگاه آیتالله معرفت تبیین و منابع کتاب «التفسیر االثری اجلامع» به عنوان منونه بحث و بررسی شده
است .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که قرآن کریم ،روایات تفسیری معصومین و نیز اقوال برخی از صحابه
با رشوط خاصی از مهمترین منابع معترب و قابل استفاده در تفسیر اثری است .ارسائیلیات ،اغلب روایات مربوط
به فضائل السور و خواص السور و نیز برداشتهایصوفی مسلکان از قرآن از مجله مهمترین منابع غیرمعترب حمسوب
میشوند .در این پژوهش پس از تبیین نظر آیتالله معرفت درباره موارد فوق و نقد و بررسی اقوال و شبهات خمتلف،
کیفیت و میزان استفاده از این منابع در التفسیر االثری اجلامع بررسی شده است.
کلیدواژهها :تفسیر اثری ،محمدهادی معرفت ،منابع تفسیر ،التفسیر االثری الجامع.

 .1برای مثال ر.ک :التبیان فی تفســیر القرآن ،ج ،1صص3-16؛ اجلامع
الحکام القرآن ،ج ،1صص.41-59
 .2به عنوان مثال ر.ک :تفسیر القرآن العظیم ،ج ،2ص.7
 .3مبانی و روشهای تفسیری ،ص.40
 .4مبانی تفسیر روایی ،ص.26
 .5همان ،ص.29
 .6همان ،صص.26-27

 .7مبانی و روشهای تفسیری ،صص.40-42
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مقدمه
مبانی تفسیر یکی از مهمترین مباحث تفسیر قرآن کریم
است که از دیرباز میان مباحث مفرسان وجود داشته و
2
آهنا گاه در مقدمه 1و گاه در البهالی تفسیر آیات خمتلف
و گاه در تألیفات مستقلی ،مبانی تفسیری خود را بیان
میکردند؛ اما مدتی است که این موضوع بیشرت از قبل و
بهطور مستقل مورد توجه قرار گرفته و مسائل و تقسیامت
آن امهیت ویژهای یافته است.
مبانی مجع مبنی و در لغت به اساس و پایه هر چیزی گفته
میشود و در اصطالح علوم قرآنی پیشفرضها ،اصول
و باورها اعتقادی یا علمی است که مفرس با پذیرش و
مبناقراردادن آهنا به تفسیر میپردازد .3از این رو مبانی،
پایه و زیربنای مباحث تفسیری حمسوب میشود .4برخی از
پژوهشگران لفظ «اصول تفسیری» را نیز مرتادف به این
معنا گرفتهاند ،5اما استعامل این لفظ در این معنا بسیار
اندک است.
مبانی تفسیر مباحث خمتلفی دارد که تأثیر مستقیمی بر روش
و گرایش و حتی هدف و انگیزه مفرس دارد و مهانگونه که
اختالف اقوال مفرسان ،ریشه در اختالف روش تفسیری
آهنا دارد؛ اختالف روش مفرسان را نیز باید در مبانی
تفسیری آهنا جستوجو کرد .از این رو فهم صحیح کالم
مفرس و توان داوری و نقد علمی آن ،نیاز به فهم صحیح
و دقیق مبانی مفرس دارد و مبانی تفسیر یکی از مهمترین
و ریشهایترین مباحث تفسیر قرآن کریم حمسوب میشود.
در علوم قرآن تقسیامت خمتلف و متعددی برای مبانی
تفسیری ذکر و ارائه شده است ،6که مشهورترین آن ،تقسیم
به مبانی صدوری و داللی است .مبانی صدوری مباحث
مربوط به صدور و نزول قرآن از ناحیه خداوند را به اثبات
میرساند و مسائلی مهچو عصمت در دریافت و ابالغ،

اهلیبودن الفاظ قرآن ،میزان اعتبار قرائتهای خمتلف و ...در
آن بررسی میشود و مبانی داللی فرآیند فهم مراد خداوند
از قرآن را سامان داده و مسائلی مهچو قابلفهمبودن قرآن،
ظاهر و باطن در قرآن ،استقالل داللی قرآن و ...جزو
مباحث مبانی داللی حمسوب میشود .7بنابراین موضوع
این مقاله یکی از مباحث مبانی داللی تفسیر اثری است.
از طرفی دیگر آیتالله حممدهادی معرفت (رمحه الله) از
بارزترین شخصیتهای معارص در زمینه علوم قرآنی است
که با فعالیتهای علمی و تألیفات گرانسنگ خود ،تأثیر
سرتگی در فعالسازی علوم خمتلف قرآنی داشت؛ بهگونهای
که اکنون کمرت پژوهشی در علوم قرآنی یافت میشود که
نظریات او در آن نقل و یا از تألیفات وی استفاده نشده
باشد .بنابراین فهم مبانی و نقد و بررسی آثار ایشان یکی
از مهمترین مباحث روز علوم قرآنی خواهد بود .یکی
دیگر از ویژگیهای مهم این مؤلف ،رعایت اصول و اخالق
تقریب میان مذاهب اسالمی و وحدت میان مسلامنان است
که در قلم و بیان او مشهود است .مسئله اصلی این مقاله
استخراج منابع معترب و غیرمعترب در تفسیر اثری و بررسی
میزان اعتبار هریک از آهنا از دیدگاه این دانشمند تقریبی
است.
هرچند مقاالت وآثاری که پیرامون نظریات آیتالله معرفت
نوشته شده ،نسبت ًا فراوان است ،اما پژوهشی حتت عنوان
«منابع تفسیری» آیتالله معرفت یافت نشده ،از این رو
این پژوهش پیشینه منطبق ندارد؛ اما از پژوهشهای ذیل
به عنوان پیشینه مرتبط با این حتقیق میتوان یاد کرد:
«اعتبارسنجی روایات تفسیری با تأکید بر دیدگاه آیتالله
معرفت» اثر حممدعلی رضایی اصفهانی (حدیثپژوهی،
پاییز و زمستان 1391ش)« ،اعتبارسنجی روایات تفسیری
از دیدگاه آیتالله معرفت با رویکرد ارزیابی التفسیر
االثری» فاطمه حکیمزاده و جمید معارف (کتاب و سنت،
هبار 1393ش)« ،کاربرد حدیث در تفسیر و معارف» صادق
الریجانی (اهلیات و حقوق ،تابستان و پاییز 1381ش) و
«صحابه کیست؟ حتلیل انتقادی تعریف حممدهادی معرفت
و ابنحجر از صحابه» سیدهدایت جلیلی (علوم حدیث،

پاییز 1385ش) .از این رو این حتقیق از دو جهت
دارای نوآوری است :او ًال مجعآوری و تدوین منابع معترب
و غیرمعترب در تفسیر اثری از دیدگاه آیتالله معرفت و
ثانی ًا پاسخ به شبهات و بررسی نقدهای خمتلفی که درباره
نظریات ایشان ارائه شده است.
در این پژوهش به خاطر کرثت استعامل و حفظ اختصار،
نام آیتالله حممدهادی معرفت را با عنوان «نویسنده» یا
«مؤلف» و لفظ مطلق «کتاب» برای اثر مدنظر ایشان در
این مقاله یعنی «التفسیر االثری اجلامع» استفاده شده
است .عالوه بر آن با توجه به تعدد آثار قرآنی مؤلف و
تکرار برخی از مطالب در آهنا ،اولویت ارجاع به آراء
متأخر مؤلف است ،یعنی ابتدا به التفسیر االثری ،سپس
به التفسیر و املفرسون و در هنایت به التمهید ارجاع داده
شده است.
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منابع معتبر در تفسیر اثری
مراجعه به آثار مؤلف ،نشان میدهد که سه منبع به عنوان
مهمترین منابع تفسیری معترب و امهات مصادر مورد اعتامد
در تفسیر اثری حمسوب میشوند که از اعتبار و حجیت
کافی برخوردار بوده و در تفسیر اثری باید از آهنا هبره
جست .این موارد عبارتاند از:
 -1قرآن کریم؛
 -2سنت یعنی روایات پیامرب اکرم(ص) و روایات امئه
معصومین(ع)؛
 -3اقوال صحابه و تابعین.
مؤلف در کتاب تفسیری خود ترتیب فوق را رعایت کرده
است .یعنی ابتدا معنای آیه از دالیل ذاتی آن و شواهد
و قرائن موجود در آیات دیگر قرآن کریم بیان شده ،پس
از آن روایات موجود از پیامرب اکرم(ص) و امئه اطهار(ع)
ذکر شده و سپس اقوال صحابه و تابعین در تفسیر آیات
نقل شده است.8
 )1قرآن کریم

با توجه به وجود اطالق و تقیید ،عام و خاص ،جممل و مبین
 .8برای نمونه ر.ک :التفسیر االثری اجلامع ،ج ،1صص.247-248

و ناسخ و منسوخ در قرآن کریم ،توجه به مهه آیات قرآن
و کیفیت ارتباط آهنا با یکدیگر و چگونگی تعامل منطقی
و عرفی آهنا ،از مهمترین معیارهای تفسیر صحیح بهشامر
میرود .9روش تفسیر قرآن به قرآن به اذعان علامی هر دو
مذهب ،هبرتین شیوه تفسیر قرآن کریم است 10که با وجود
اختالف در گرایشها و رویکردهای مفرسان ،بر اساس
ادله عقلی و نقلی متعددی ،تقریب ًا نزد مهه مذاهب به جز
جریاهنای حدیثگرای سنی و شیعه ،مقبول و پذیرفته شده
است.
َس َبعضه
به اعتقاد مؤلف ،قرآن کریم ،بر اساس اصل « ُیف ِ ُ
َبعض ًا» ،اولین منبع معتربی است که در تفسیر اثری باید از
آن هبره جست .وی معتقد است که در تفسیر قرآن به قرآن،
توجه به سیاق آیات نقش اساسی دارد .11اما با توجه به
اینکه ایشان رصف ًا ترتیب و نظم آیات در سورهها را توقیفی
میداند و ترتیب سورهها را اجتهادی و غیرتوقیفی معرفی
میکند ،به وجود سیاق میان سورهها با یکدیگر قائل نیست
و سه نوع سیاق را در قرآن کریم موجود و معترب برمیشامرد:
 -1سیاق عام :که توجه به آیات مشابه در کل قرآن کریم
است؛
 -2سیاق در سوره :توجه به فضا و آیات سورهای که آیه در
آن قرار دارد؛
 -3سیاق در یک آیه یا در آیاتی که با هم نازل شدهاند.12
نویسنده برای استفاده از سیاق نوع سوم ،حتقق دو رشط
را الزم میداند :رشط اول :احراز تعاقب نزول مجالت در
یک آیه و تتابع نزول آیات .رشط دوم :وحدت موضوعی
حاکم بر مجلهها و آیات مدنظر .از این رو ایشان در آیات
 65و  66سوره انفال ،با توجه به سیاق و لفظ ْ
«ال َن» و نیز
وجود فاصله زمانی میان نزول دو آیه مزبور ،وجود نسخ در
این آیات را کام ًال نفی میکند .13ناگفته مناند که مؤلف در
 .9مبانی و روشهای تفسیری ،ص.101
 .10ر.ک :تفســیر القرآن العظیم ،ج 1ص8؛ املیزان فی تفسیر القرآن ،ج1
ص.12
 .11التفسیر االثری اجلامع ،ج ،1ص.71
 .12همان ،ج ،1صص.70-80
 .13همان ،ج ،1صص.81-82

تفسیر آیات ،از آیات مرتبط دیگری نیز هبره جستهاست.14

 )2اخبار آحاد

 .14به عنوان نمونه ر.ک :همان ،ج ،1ص391؛ ج ،5صص.271-272
 .15نحل.44 ،
 .16التفسیر االثری اجلامع ،ج ،1ص.97
 .17برای تفصیل بیشــتر ادله موافقین و مخالفین انحصار تفسیر ر.ک:
«اهم مبانی تفسیر قرآن از منظر مفسران شیعه».
 .18ر.ک :التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص.4

 .19اصول الفقه ،ج ،3ص72؛ مبانی و روشهای تفسیری ،ص.102
 .20درآمدی بر تفســیر جامع روایی ،ص137؛ مبانی و روشهای تفسیری،
ص104؛ «کاربرد حدیث در تفسیر» ،صص.142-143
 .21املیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،10ص351؛ ج ،14ص.134
 .22همان ،ج ،1ص13؛ ج ،9ص.212
 .23البیان فی تفســیر القرآن ،ص398؛ درآمدی بر تفســیر جامع روایی،
ص137؛ مبانــی و روشــهای تفســیری ،ص104؛ «کاربرد حدیث در
تفسیر» ،صص.142-143
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پیامرب اکرم(ص) به ترصیح قرآن کریم ،15تبیین و تفسیر
آیات قرآن کریم را بر عهده داشت .سیره پیامرب اکرم(ص)
نیز نشان میدهد که ایشان این وظیفه را ب ه خوبی انجام
داده و معانی متام آیات قرآن را برای امت و بهویژه صحابه
خاص خود بیان کرده است .به عقیده آیتالله معرفت
بیانات خمتلف پیامرب اکرم(ص) در کنار روایات منقول
از امئه اطهار(ع) (در مدرسه اهلبیت) و اقوال صحابه
(در مدرسه اهلسنت) که بهطور مستقیم و غیرمستقیم از
پیامرب اکرم(ص) نقل شده ،مهگی تفسیر و بیان تفصیلی
معانی قرآن کریم حمسوب میشوند؛ بدین ترتیب میتوان
ادعا کرد که تفسیر متام آیات قرآن کریم بیان شده است .16
علامی امامیه باالتفاق پیامرب اکرم(ص) و امئه اطهار(ع)
را هبرتین مفرسان قرآن کریم میدانند و تقریب ًا هیچیک
از آهنا منکر صحت و اعتبار اصل کالم معصوم در تفسیر
نیستند .جالب آنکه برخی از اخباریون ،با تشکیک در
حجیت ظواهر قرآن ،ادعای انحصار و اختصاص تفسیر
به این ذوات مقدسه را دارند 17و برخی دیگر معتقدند رصف ًا
کسانی که کالم آهنا حجت است ،یعنی پیامرب اکرم(ص) و
امئه اطهار(ع) جواز ارائه تفسیر دارند و الغیر.18
اما دور مسئله کمیت علمآوری یا میزان کاشفیت خرب
واحد و اعتبار و حجیت اخبار آحاد در امور غیرتعبدی از
مجله در تفسیر ،از مجله مسائل مهم اختالفی است که از
دیرباز مورد بحث و بررسی علام قرار داشتهاست .خالصه
تقریر اقوال علام و قول مؤلف دو مسئله فوق به قرار ذیل
است:
بهطور کلی اخبار از حیث قطعیت و عدم آن به سه دسته
اصلی تقسیم میشوند:
 -1اخبار متواتر؛

 -2اخبار آحاد حمفوف به شواهد و قرائن؛
 -3اخبار آحاد غیر حمفوف به قرائن.
دو قسم اول از اخبار فوقالذکر ،چه در فقه و چه در
تفسیر باالتفاق ،یقینی و مفید علم است؛ بیشرت دانشمندان
اسالمی نیز خرب واحد موثق را بر اساس کتاب ،سنت و
بنای عقال ،در احکام رشعی معترب و مقبول میدانند.19
اما در میزان علمآوری نوع سوم از روایات یعنی خرب
واحد غیر حمفوف به قرائن بهویژه در تفسیر و معارف دینی،
اختالف شدیدی میان علام وجود دارد.
از علامیی همچون شیخ مفید ،شیخ طوسی ،میرزای نائینی،
آقا ضیا عراقی و عالمه طباطبایی به عنوان مشهورترین
خمالفان حجیت خرب واحد در تفسیر یاد شده است.20
مهمترین دلیل خمالفان ،ظنآوربودن خرب واحد و
تعبدیپذیرفنت حجیت آن است .آنان معتقدند که در مسائل
غیررشعی از مجله در معارف دینی وتفسري قرآن ،خرب واحد
علمآور نبوده و حجیت ندارد ،چون انسان در این مسائل
در صدد حتصیل معرفت است و شارع منیتواند جعل مناید
و اصو ًال تعبد و ترشیع در این موارد بیمعناست .21عالوه
بر آن جعل و وضع در روایات تفسیری فراوان بوده و بدون
قرائن قطعی از مجله موافقت منت با قرآن منیتوان به آهنا
استناد منود.22
اما علامی دیگری مهچو ابوالقاسم خویی ،فاضل لنکرانی،
حممدهادی معرفت ،ریشهری و مصباح یزدی از مجله
مشهورترین علامیی هستند که با اندک اختالفاتی ،استفاده
از خرب واحد را در تفسیر جایز و معترب میدانند.23
مهمترین دلیل آهنا ،کیفیت اثبات حجیت خرب واحد بر
اساس سیره عقالست؛ مراجعه به مباحث علم اصول
نشان میدهد که در ادلهای که اصولیون از کتاب ،سنت
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و امجاع برای اثبات حجیت خرب واحد استفاده کردهاند،
اختالفنظر و شبهات فراوانی وجود دارد؛ اما تنها
دلیل قطعی و بدون شک بر حجیت خرب واحد که هیچ
خدشهای در آن وجود ندارد ،استناد به سیره عقالست.
مرحوم مظفر در این مبحث مینویسد« :هذا الدلیل قطعی
ال یداخله الشک ».24آنان معتقدند که «عقال مبا هم عقال» و
تفاوتی میان روایات تفسیری و غیرتفسیری قائل نیستند.25
عالوه بر آن آیه نبأ 26که برای اثبات حجیت خرب واحد از
آن استفاده میشود ،اختصاص به روایات فقهی ندارد و
روایات تفسیری و غیرتفسیری را نیز شامل میشود.27
اما واقعیت آن است که مقصود خمالفان ،این نیست که
خرب واحد هیچگونه علم و معرفتی به وجود منیآورد ،زیرا
خود آهنا در تفاسیرشان ،به فراوانی به خرب واحد استناد
کردهاند؛ مقصود موافقان هم این نیست که خرب واحد بدون
وثوق ،مهانند خرب متواتر موجب علم و معرفت قطعی است،
زیرا این افراد هم در تألیفات خود منت چنین روایاتی را
مورد حتقیق قرار داده و عدم خمالفت آن را با کتاب و سنت
قطعی بررسی کردهاند .از این رو باید گفت خرب واحد نزد
عقال ،معرفت و علم نسبی میآورد و موجب نزدیکرتشدن
مفرس به واقع میگردد.28
از طرف دیگر دقت در کالم اصولیون نشان میدهد که آهنا
به این دلیل که در علم خرب واحد احتامل خالف وجود دارد،
آن را نه علمآور که ظنآور برمیشامرند و با استناد به آیه
الظ َّن َل ُيغ ِْن ِم َن ْ َ
« ِإ َّن َّ
ال ِّق شَ ْيئًا»29؛ «گامن ،هرگز انسان را
از حق ىبنياز منىسازد (و به حق منىرساند)» حجیت آن را
ساقط میدانند .اما واقعیت این است که احتامل خالف
در اغلب علمها و قطعهای انسان وجود دارد ،حتی در
خرب واحد حمفوف به قرائن که حجیت آن قطعی است هم
 .24اصول الفقه ،ج ،3ص.98
 .25البیــان فی تفســیر القرآن ،ص398؛ «کاربرد حدیث در تفســیر»،
ص.145
 .26حجرات.6 ،
« .27کاربرد حدیث در تفسیر» ،ص145؛ درآمدی بر تفسیر جامع روایی،
ص.135
 .28درآمدی بر تفسیر جامع روایی ،صص.139-141
 .29یونس36 ،؛ نجم.28 ،

احتامل خالف وارد خواهد بود و در این صورت هیچیک از
قطعهای ما حجیت ذاتی نخواهد داشت و بهجز در اولیات
و علوم عقلی و حقیقی همچون ریاضیات و فلسفه علم،
قطع عقلی یافت نخواهد شد؛ اما این کالم نیز قطع ًا مردود
است.
اما واقعیت این است که رصف احتامل خالف ،به
علمآوربودن یک خرب خدشهای وارد منیکند ،چون احتامل
خالف در این علمها ،رصف ًا فلسفی (عقلی) بوده و عقال به
چنین احتامالتی اعتنا منیکنند و ارزش خاصی برای آن قائل
نیستند .اما یکی از علامی معارص با تقسیم قطع ،به عقلی و
عقالیی سعی در حل این مسئله دارد ،بدین شکل که قطع
(که در علم اصول عبارت است از کیفیت نفسانی سکون
و اطمینان نفس ،بهگونهای که شخص قاطع دغدغهای از
وجود احتامل نقض نداشته باشد) بر دو قسم است:
 -1قطع عقلی :قطعی که حتی احتامل خالف عقلی هم در
آن راه ندارد مانند اولیات؛
 -2قطع عقالیی :قطعی است که احتامل خالف قابل اعتناء
عقالیی درآن راه ندارد ،گرچه احتامل خالف عقلی در آن
کام ًال هم منتفی نیست و این قسم دوم خود بر دو قسم دیگر
قابل تقسیم است:
الف) قطعی که احتامل خالف آن بهقدری کم است که نه
تنها موجب سلب سکونت و اطمینان خاطر عقال منیشود،
بلکه حتی ابتدائ ًا به ذهن نوع عقال هم منیرسد؛
ب) قطعی که احتامل خالف آن به ذهن نوع عقال میرسد،
ولی ایجاد دغدغه و تشویش منیکند و سکونت خاطر عقال
را بر هم منیزند.
بر اساس آنچه گفته شد ،موارد فوق و از مجله قسم دوم ،که
اصولیون آن را جزو ظن و گامن برشمردهاند ،علمآور و از
اقسام قطع بوده وحجیت آن قطعی است.30
بهنظر میرسد چون تعریف دقیقی از قطع و تصور صحیحی
از اقسام قطع در گذشته ارائه نشده بود ،بهرغم زمحات
فراوان و دقتهای عمیق اصولیون در طول قرهنای گذشته،
 .30گفتوگوی شخصی با حسین نوروزی (فقیه و اصولی ساکن تهران
و از شــاگردان مرتضی تهرانی و ســید محمدمهدی خلخالی در فقه و
اصول).

 )3اقوال صحابه و تابعین

یکی دیگر از مهمترین مرجع مسلامنان در تفسیر قرآن
کریم ،پس از پیامرب اکرم(ص) و امئه اطهار(ع) صحابهای
 .31ر.ک :البیان فی تفسیر القرآن ،ص.398
 .32گفتوگو با حسین نوروزی.
 .33برای مثال ر.ک« :کاربرد حدیث در تفسیر و معارف» ،صص-174
.155
 .34التفسیر االثری اجلامع ،ج ،1ص.222
 .35همان ،ج ،1صص.247-248
 .36التفسیر االثری اجلامع ،ج ،1ص.219
 .37برای مثال ر.ک :همان ،ج ،1ص90؛ ج ،4ص16؛ ج ،6ص.112
« .38اثری تفسیری در تفسیر اثری» ،ص.40

 .39به عنوان مثال ر.ک :التفســیر االثری اجلامع ،ج ،1صص98-105؛
التفسیر و املفرسون فی ثوبه القشیب ،ج ،1صص.203-309
 .40التفسیر االثری اجلامع ،ج ،1ص.99

39

اعتبارسنجی منابع تفسیر اثری از دیدگاه آیت الله معرفت

باعث شد قطعهای عقالیی که خود اصولیون گاهی از آهنا
به اطمینان عادی و قطع روانی تعبیر کردهاند ،ظن و اماره
به حساب آورده در قویترین حالت نام «علم تعبدی» بر آن
هناده و کوشیدهاند که بر صحت آن استدالل منایند ،31حال
آنکه متام قطعها و اطمیناهنای عقالیی ،حجیت ذاتی عقالیی
داشته و نه تنها نیازی به اثبات حجیت رشعی ندارند بلکه
«التناهلا ید اجلعل ال نفی ًا وال اثبات ًا( »32جعل ترشیعی در این
موضوع نه در نفی و نه در اثبات ،راهی ندارد).
بر اساس کالم فوق میتوان نتیجه گرفت که کالم و مبنای
مؤلف در علمآوری ،کاشفیت و حجیت ذاتی خرب واحد در
تفسیر کام ًال صحیح و عقالیی است ،اما نگاه فلسفی به
روایات و علم اصول باعث شده که برخی از حمققان این
کالم مؤلف را نپذیرفته و آن را به نقد بکشانند.33
ناگفته مناند که نویسنده معتقد است هبرتین و مهمترین
شیوه برای بررسی صحت و سقم احادیث تفسیری ،نقد
متنی و عرضه آهنا بر حمکامت کتاب ،سنت و عقل است و
این شیوه را معیار اول و اساسی برای نقد روایات تفسیری
میداند 34و این شیوه نقد روایات در تفسیر اثری ایشان
قابل مشاهده است .35اما این سخن بدین معنا نیست که
در نگاه ایشان سند در این روایات هیچ جایگاهی ندارد ،از
این رو در جای دیگری به ارزش بررسی سندی اشاره کرده،
اما آن را در درجه دوم قرار داده 36و در کتاب خود عالوه بر
نقد منت ،گاهی به نقد سندی روایات نیز پرداخته است.37
لذا این نقد بر مؤلف که با بررسی سندی و رجالی از مبنای
خود خارج شده 38وارد نیست.

بودند که ساهلا از نزدیک با ایشان زندگی کرده وبا معانی
آیات قرآن آشنا شده و تفسیر بسیاری از آیات را بیواسطه
از پیامرب اکرم(ص) شنیده بودند .بهطور کلی صحابه حلقه
واسطه میان پیامرب(ص) و تابعین بودند و علم به بسیاری
از معارف قرآنی از طریق ایشان به دیگران رسیده است.
حجیت تفسیر مرفوع
اما مفرسان و حمدثان مسلامن درباره ّ
صحابه یعنی آنچه از پیامرب نقل کردهاند از یکسو و تفسیر
موقوف ایشان یعنی سخنان خود صحابه در تفسیر قرآن از
سوی دیگر به تفصیل بحث کرده و نظرهای خمتلفی ارائه
کردهاند؛ برخی سنت صحابه اعم از قول و فعل و تقریر
حجت و در حکم حدیث مرفوع
و مواضع آنان را یکرسه ّ
دانسته ،اما برخی دیگر در اعتبار تفسیر صحابه به عنوان
یک غیر معصوم تردید کردهاند.
مؤلف در تعریف صحابه مینویسد :صحابه کسانی هستند
که در دامان رسالت تربیت یافته و مستقیامً از منبع اصلی
دین ،کسب فیض کرده و اغلب اطالعات خود را از تعلیامت
عمیق پیامرب اکرم(ص) دریافتند .وی در تألیفات خود
بهطور مفصل درباره صحابه و نقش آهنا در تفسیر و ارزش
تفسیرشان سخن گفته است .39او معتقد است که مصاحبت
با پیامرب اکرم(ص) و فراگیری معانی قرآن از زبان ایشان و
نیز حضور و رؤیت موقعیتهای نزول آیات ،به رأی صحابه
در تفسیر ارزش و اعتبار خاصی میبخشد.
به عقیده مؤلف تفسیر صحابه از دو حالت خارج نیست:
یا از پیامرب اکرم(ص) گرفتهاند که غالب ًا اینگونه است،
یا موقوف و مربوط به فهم خود از آیات است که در این
صورت نیز با توجه به درک زمان نزول و مشاهده قرائن و
اسباب نزول و نیز آشنایی با لغت و آداب و رسوم زمانه از
ارزش باالیی برخوردار است ،هرچند که ممکن است به خطا
هم رفته باشد.40
اما او حتقق دو رشط اساسی را برای احراز اعتبار تفسیر
صحابه الزم میداند:
 -1روایت صحیح االسناد باشد؛
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 -2از صحابیان طراز اول باشد.
بر این اساس و با توجه به تفاسیر اثری منقول از صدر
اسالم ،مؤلف تنها اقوال چهار تن را به عنوان صحابه
مفرس ،معترب میداند :امام علی(ع) ،عبدالله بن مسعود،
ابی بن کعب و ابنعباس .در واقع ایشان با آن تعریف و
این دو رشط بر خالف گامن برخی از پژوهشگران از حلاظ
لغوی یا اصطالحی تعریف جدیدی از صحابه ارائه نداده و
یا صحابیان پیامرب اکرم(ص) را به این چهار نفر اختصاص
نداده ،41بلکه ایشان معتقد است که با توجه به تفاسیر
منقول از دوره صحابه (نزد فریقین) و نیز مقام علمی آهنا به
معانی قرآن ،این چهار نفر ،صحابیان طراز اولی هستند که
در تفسیر قرآن ،ختصص داشته و یدطوالیی در آن داشته و
بدون شک درایت و روایت آهنا یکی از منابع مهم تفسیر
اثری حمسوب میشود.42
مؤلف برای اثبات صحت ادعای خود در حجیت تفسیر
صحابه به آیاتی از قرآن کریم 43و روایاتی از پیامرب
اکرم(ص) و نیز امئه معصومین(ع) به نقل از فریقین ،در
باب مقام و ارزش صحابه ،استناد کرده است .44ظاهر ًا
استناد به این روایات باعث شده برخی از پژوهشگران گامن
کنند که مؤلف در پی اثبات عدالت متامی صحابه است.
لذا در نقد نظر مؤلف و در نفی عدالت صحابه و حضور
منافقان در میان آهنا و فسق وت خطئه آهنا به نگارش مقاله
مطولی اقدام کرد .حال آنکه مؤلف هرگز قائل به عدالت و
عصمت متامی صحابه نبوده و هرگز چنین مبنایی نداشته؛
بلکه بر عکس پذیرش تفسیر صحابه را او ًال به رشوطی
مقید منوده ،ثانی ًا دامنه آن را بسیار تنگ منوده و ثالث ًا در
تفسیر خود به نقد و بررسی و حتی گاهی رد آن اقدام کرده
است.
به هر حال با وجود اینکه اغلب علامی اهلسنت قول صحابه
را به عنوان حدیث مسند و مرفوع پذیرفته و تفسیرشان را
 .41ر.ک« :معرفی و نقد التفسیر االثری الجامع» ،ص.288
 .42ر.ک :التفسیر و املفرسون فی ثوبه القشیب ،ج ،1صص.210-211
 .43توبه122 ،؛ بقره.143 ،
 .44التفسیر االثری اجلامع ،ج ،1صص.101-105

قابل قبول دانستهاند؛ اما مهانگونه که مؤلف اشاره کرده،45
فقدان دلیل قطعی بر صحت کالم صحابه ،احتامل عقالیی
بر خطارفنت رأی صحابه ،عدم وجود نص رصیح در این
زمینه و نیز وجود اختالفات و تناقضات رصیح در تفسیر
منقول از آهنا ،علامی امامیه را بر آن داشت تا استناد به
قول صحابی را به عنوان یک حدیث موقوف نامعترب بدانند.
از این رو باید توجه داشت که مدح و ستایش صحابه در
قرآن و روایات ،دلیل بر حجیت یا اعتبار قطعی قول ممدوح
نیست 46و هرچند که تفسیر صحابه بهخاطر رشایطی که
داشتند در فهم مقاصد قرآن بسیار کارساز بوده ،اما با توجه
به عدم پذیرش نظریه عدالت صحابه و احتامل عقالیی
وجود خطا ،نقل از اهلکتاب و یا حتی جعل نیز در کالم
آهنا وجود دارد ،منیتوان قول و رأی صحابه را به عنوان یک
منبع مستقل و معترب در تفسیر تلقی منود.47
مؤلف در یکی از تألیفات خود ترصیح کرده که حدیث
معصوم علی االطالق حجت است ،قول صحابی غالب ًا
حجت و معترب ،اما قول تابعی شاهد و مؤید است .48اما
واضح است که با وجود ارزشمندبودن قول صحابه در
تفسیر ،منیتوان با قاطعیت کامل (حتی با احراز رشایط
مؤلف) به صحت متام آهنا حکم داد؛ لذا باید اعتبار کالم
صحابه را مهانند و همراستای کالم تابعی قرار داد و از آن
به عنوان شاهد ،مؤید و یا مرجح استفاده منود و تسلیم حمض
در برابر اقوال صحابه و البته تابعان نظر درستی نیست.
در واقع در نگاه اول ،نظر مؤلف نسبت به تفسیر صحابه
کمی آشفته میمناید ،چون در جایی ،مهانند دیگر علامی
امامیه ،قول صحابی را به اندازه کالم معصوم معترب منیداند
و احتامل خطا در آن میدهد49؛ اما در جای دیگری متامقد
از اعتبار تفسیر آهنا دفاع میکند و نقل و رأی آهنا را در
تفسیر معترب می شامرد .50اما چهبسا این اختالف ،بهخاطر
 .45همان ،ج ،1ص.100
 .46مبانی تفسیر روایی ،ص.163
 .47ر.ک :مبانی و روشهای تفسیری ،ص.256
 .48التفسیر و املفرسون فی ثوبه القشیب ،ج ،2ص.27
« .49تفسیر و علوم قرآنی در چند رویکرد» ،ص.19
 .50التفسیر االثری اجلامع ،ج ،1صص.98-105

خمتلف و متعدد حتی با جعل سند صحیح؛
 -3فراوانی ارسائیلیات
باعث شده روایات بسیار زیادی در تفسیر اثری غیرمعترب
باشد.59
ارسائیلیات ،روایات اسباب نزول ،فضائل السور و خواص
السور از مجله مباحثی است که کرثت ضعف و جعل در
آهنا چنان فراوان بوده که صحت آهنا را در تفسیر اثری
بیاعتبار کرده است .عالوه بر آن بررسی تفاسیر موجود نیز
نشان میدهد که برخی از اقوال مذکور در آهنا ،فاقد رشایط
تفسیر صحیح بوده و از مصادیق تفسیر به رأی است که
برداشتهای برخی از صوفیان و عارفان از مهمترین مصداق
بارز این نوع از تفسیر حمسوب میشود .در ادامه نظر مؤلف
درباره هریک از موارد فوق بررسی میشود.

 .55همان ،ج ،6ص.123
 .56همان ،ج ،2ص.367
« .57روش آیتاهلل معرفت در التفسیر االثری الجامع».
 .58االتقان فی علوم القرآن ،ج ،4ص.180

 .59التفسیر و املفرسون فی ثوبه القشیب ،ج ،2صص.30-31
 .60همان ،ج ،2ص.80
 .61صحیح البخاری ،ج ،11ص.119

41

اعتبارسنجی منابع تفسیر اثری از دیدگاه آیت الله معرفت

هدف و انگیزه مؤلف از تألیف التفسیر االثری به وجود
آمده است؛ یعنی با توجه به اینکه انگیزه مؤلف در تفسیر،
مجعآوری و احیای روایات تفسیری و نرش فرهنگ و
روایات اهلبیت(ع) بوده ،51سعی منود در این تألیف ،مبنایی
عام و فرامذهبی انتخاب مناید که از مبنای شخصی ایشان
کمی متفاوت بوده و به مبنای عامه مسلامنان نزدیکتر
باشد .از این رو وی رصیح ًا اعالم کرده که در این کتاب
رصف ًا به نقل روایات مورد قبول خود بسنده نکرده ،بلکه
نظر عام مسلامنان را در نظر داشته است 52و از مهین
روست که در این کتاب روایاتی از صحابیانی که رشایط
مفرسبودن را نداشته ،نقل کرده است .صحابیانی همچون
عایشه ،53عبدالله بن عمرو بن عاص ،54زید بن ثابت 55و
نیز ابوهریره .56اما تنها نقدی که میتوان بر او گرفت ،عدم
 )1اسرائیلیات
نقد و بررسی متام روایات مذکور است.57
ارسائیلیات مجع ارسائیلیه ،به داستان یا اسطورههایی گفته
منابع غیرمعتبر در تفسیر اثری
میشود که منبع آن شخص یا کتاب ارسائیلی (یهودی)
مسئله تعیین مأخذ صحیح و اخذ از منابع معترب در تفسیر باشد .برخی از علام این معنا را گسرتش داده و این لفظ
اثری ،امهیت فراوانی دارد؛ چون روایات مرسل ،ضعف را برای هر آنچه که از طریق اهلکتاب (چه یهودی و چه
سند و جعل و تزویر در این عرصه چنان فراوان بوده که مسیحی) نقل شده ،اطالق کردهاند و برخی دیگر بهخاطر
از قدیم مشهور است« :ثالث ال اصل هلا :املغازی و املالحم اینکه غالب روایات جعلی و مدسوس منبع یهودی داشته،
و التفسیر »58و مؤلف (مهانند هر مفرس دیگری) معتقد به متام روایات جعلی ارسائیلیات گفتهاند.60
است که برای تفسیر قرآن باید از منابع و مآخذ صحیح هبره عرب قبل از اسالم در بسیاری از امور علمی ،آفرینش،
جست و هر منبع و مأخذی صالحیت استفاده در تفسیر تاریخ انبیا ،امم سابق و ...به اهلکتاب و بهویژه یهودیان
مراجعه میکردند .قرآن کریم نیز در آیاتی و در برخی از
را ندارد.
مسائل مراجعه به آهنا را تأیید منود؛ اما پس از آنکه خیانت
مؤلف معتقد است که علل و اسبابی همچون:
 -1ضعف سند و فراوانی افراد جمهول و ضعیفاحلال در و عدم صداقت آهنا با مسلامنان ثابت گردید ،از قرآن کریم و
پیامرب اکرم(ص) نسبت به مراجعه به یهودیان هنی رصیحی
سند؛
 -2کرثت جعل روایات توسط افراد زیادی و با انگیزههای صادر گردید .بخاری در کتاب خود در بابی با عنوان
«(ال تسألوا اهل الکتاب عن شیء» (از اهلکتاب چیزی
« .51روش آیتاهلل معرفت در التفسیر االثری الجامع».
نپرسید) این روایات را مجعآوری کرده است.61
« .52تفسیر و علوم قرآنی در چند رویکرد» ،ص.24
اعتامد مسلامنان بیسواد در نگارش روایات به اهلکتاب،
 .53التفسیر االثری اجلامع ،ج ،1ص.405
 .54همان ،ج ،2ص.371
آزادی عمل داستانرسایی در دوره زمانی خاصی پس از
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وفات پیامرب اکرم(ص) ،حمدودیت امئه(ع) در جامعه و...
از مجله مهمترین اسباب و عواملی است که باعث ورود
روایات جعلی فراوان از طریق اهلکتاب به تفاسیر و
جوامع حدیثی مسلامنان گشت و در بسیاری از تفاسیر
نقل گردید ،بهگونهای که در تفاسیر بزرگ و مشهوری
همچون تفسیر طربی و الدراملنثور سیوطی نیز منونههایی از
ارسائیلیات دیده میشود.62
مؤلف در آثار خود به تفصیل این موضوع را رشح داده و
منونههای فراوانی از ارسائیلیات و نیز ناقالن آهنا را ذکر
کرده و رشح کافی و وافی در این زمینه ارائه داده است و
اما با توجه به آنکه علام نسبت به عدم حجیت ارسائیلیات
تقریب ًا اتفاقنظر دارند و شبههای خاص در این موضوع
وجود ندارد ،از تکرار مطالب خودداری کرده و تفصیل
بیشرت را به تألیفات مؤلف ارجاع میدهیم.63
 )2روایات اسباب نزول
هرچند که روایات اسباب نزول در تفسیر (اثری و
اجتهادی) بهطور عام و نیز در فهم معانی الفاظ قرآن
بهطور خاص از امهیت بسیار زیادی برخوردار است،64
اما دو نکته بسیار مهم را در این زمینه نباید از نظر دور
داشت:
او ًال :روایات موضوع و جمعول و حتی خمالف عقل در این
باب فراوان است؛
ثانی ًا :اغلب روایات این باب ضعیف و مرسل و توسط
راویانی جمهول نقل شدهاست.65
روایات جعلی و ضعیف در این باب چنان فراوان است که
توجه و هشدار اکید مفرسان و حمدثان به ضعف و جعل
روایات در آن ،باز هم نتوانست مانع نقل روایات جعلی
در تفاسیر گردد .اینگونه روایات حتی در جوامع حدیثی
که با هدف متییز صحیح از ضعیف و حذف روایات موضوع
همچون صحیح بخاری ،سنن ترمذی ،لباب النقول واحدی،
 .62التفسیر و املفرسون فی ثوبه القشیب ،ج ،2ص.142
 .63برای تفصیل بیشتر ر.ک :همان ،ج ،2صص.79-312
 .64التمهید فی علوم القرآن ،ج ،1صص.253-272
 .65التفسیر االثری اجلامع ،ج ،1ص.177

فتح الباری و ...تدوین شده ،بهوضوح دیده میشوند.66
مؤلف دو روایتی که در شأن نزول آیه  126سوره نحل در
شعباالیامن و سنن ترمذی نقل شده را به عنوان منونه ذکر
میمناید .در این دو روایت نقل شده که پس از مثلهشدن
حرضت محزه و برخی از اصحاب در جنگ احد ،پیامرب
اکرم(ص) یا برخی از انصار برای انتقا م همقسم میشوند
و این آیه در مهین مورد نازل شد؛ غافل از آنکه سوره نحل
بهطور کامل قبل از هجرت و در مکه نازل شدهاست .وی
کالم سیوطی در توجیه این شأن نزول را چنین توصیف کرد:
«الکذ َب ُة
الفادح ُة تَت َب ُعها كذبات( »67دروغ بزرگ ،دروغهای
َ
دیگری را بهدنبال خواهد داشت).
مؤلف ترصیح میدارد که اغلب روایات غیرمعترب در
جوامع حدیثی غیرشیعی نقل شد ه و جوامع حدیثی امامیه
به برکت مراجعه مستمر به اهلبیت(ع) و متسک به آهنا
نسبت به جوامع دیگر از صحت باالتری برخوردارند .الزم
به ذکر است مؤلف معتقد است که نزدیک به دههزار روایت
از پیامرب اکرم(ص) به نقل از امئه معصومین(ع) بهویژه امام
باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل شده که در برخی از آهنا
اسباب نزول برخی از آیات اشاره شدهاست.68
 )3روایات فضائل السور

بخش دیگری از روایات که بهرغم امهیت فوقالعاده آن
در تفسیر ،از صحت قابل قبولی برخوردار نیستند ،روایاتی
است که فضائل سورههای خمتلف قرآن در آهنا نقل شده
است .مؤلف معتقد است که وجه غالب روایات این باب نیز
ضعیف و بیاعتبار بوده و بسیاری از آهنا جعلی و موضوع
است .جعل و وضع روایات در این باب ،گاهی با انگیزه
تقرب و تشویق مردم به قرائت قرآن انجام شده و برخی از
جاعالن خود به این مسئله اقرار کردند که برای خیرخواهی
و با هدف دعوت مردم به قرائت قرآن ،روایات فراوانی را
در این باب وضع کردهاند .از طرفی دیگر تساهل و تسامح
در ادله سنن باعث شد که برخی از حمدثین بدون تنقیح
روایات این باب را در کتب خود نقل منوده و باعث ترویج
 .66همان ،ج ،1صص.177-179
 .67همان ،ج ،1ص.178
 .68همان ،ج ،1ص.180

 .73همان ،ج ،1صص.266-267
 .74همان ،ج ،2ص.17
 .75همان ،ج ،2صص.27-28
« .76معرفی و نقد التفسیر االثری الجامع» ،ص.282

 .77التفسیر االثری اجلامع ،ج ،1ص.161
 .78همان ،ج ،1ص.158
 .79همان ،ج ،1ص.171
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مؤلف پس از بررسی و نقد روایات این باب به این نتیجه
آهنا گردند.
مثال بارز اینگونه روایات ،روایت مطولی است که ثواب رسیده که بسیاری از روایات این باب بیاعتبار و جعلی
تکتک سورهها در آن ذکر شده و برخی از مفرسان و بوده ،لذا ترصیح کرد که در نقل و استفاده از روایات این
حمدثان این روایت را یکجا و برخی دیگر آن را تقطیع باب باید به این نکته توجه خاصی منود.
کرده و بخش مربوط به هر سوره را در ابتدای آن سوره  )4روایات خواص السور
قرار دادهاند و شگفت آنکه برخی از مفرسان بزرگ فریقین جمموعه دیگری از روایات تفسیری که مؤلف در صحت
مهچو ثعالبی و طربسی این روایت تقطیع شده را در تفسیر و اعتبار آهنا تشکیک میکند ،برخی از روایات خواص
السور است .روایاتی که در آهنا ادعا شده خواندن برخی
خود آوردهاند.69
مؤلف در کتاب خود در ابتدای تفسیر سوره محد 70 ،روایت اذکار ،اوراد یا قرائت آیات یا سورههایی از قرآن ،آثار
در فضلیت این سوره در پنج قسم ذکر کرده و برخی از آهنا را دنیوی و جسامنی خاصی بهدنبال خواهد داشت .به عنوان
نقد میکند70؛ روایتی را از اوهام ابوهریره معرفی میکند 71مثال بیامری رصف ًا با خواندن سوره یا دعا یا ورد خاصی
و روایاتی را منکر بر میشامرد 72و مسئولیت برخی از این و بدون مراجعه به پزشک یا مرصف دارو شفا یابد .چنین
روایات را بر عهده راوی نقل میکند .73در ابتدای تفسیر روایاتی کم و بیش در جوامع متقدم و متأخر فریقین موجود
سوره بقره نیز روایاتی درباره فضائل این سوره ذکر میکند ،است و معمو ًال از غیرمعصوم نقل شدهاند.
اما یادآور میشود که اغلب این روایات بیاصل ،ساختگی مؤلف درباره این روایات مینویسد :شکی نیست که بیامری
و جعلی است و سند و منت چنین روایاتی باعث تشویش و شفا به اذن خداوند است و تالوت قرآن در کنار علل و
و توهین به قرآن میشود .74ایشان در این بخش روایاتی را اسباب مادی مهچو دارو و ...میتواند اثرگذار باشد؛ اما
نقل میکند و نقد و بررسی آهنا را به عهده خواننده واگذار این بدین معنا نیست که این ادعیه و قرائت قرآن بهتنهایی
میکند .البته گاهی با مجالت کوتاهی به بیاعتباری برخی میتواند به عنوان شفا و عالج دردهای مادی تلقی شوند.77
در واقع مؤلف معتقد است که خواندن قرآن یا دعا بهتنهایی
از آهنا اشاره میکند.75
برخی از پژوهشگران این مبنای مؤلف را اینگونه نقد منیتواند تأثیر مادی مستقیم ایجاد مناید ،یا بدون واسطه
کردهاند« :تعداد قابل توجهی از روایات درباره فضائل بیامری جسامنی انسان را معاجله مناید؛ بلکه شخص بیامر در
سور است که باید با معیارهای نقد (سندی یا حمتوایی) کنار علل مادی یعنی مراجعه به پزشک و مرصف دارو،
بررسی و گزینش کرد و چشم پوشی از آهنا مشکلی را حل میتواند با خواندن قرآن یا دعا ،انرژی مضاعفی بگیرد و
نخواهد کرد  ».76اما در نقد این نقد باید گفت مؤلف از این تأثیر دارو را ترسیع یا بیشرت مناید.78
روایات چشمپوشی نکرده ،بلکه با وجود بیاعتباردانسنت بنابراین از نگاه مؤلف روایاتی که در آهنا ترصیح شده که
آهنا ،باز هم آهنا را ذکر و نقد کرده و اهتامم مؤلف به روایات انسان رصف ًا با خواندن سورههایی (یا دعا و ذکر خاصی) از
تفسیری از مبانی و روش او واضح و مربهن است .در واقع بیامری شفای قطعی مییابد ،یا خواندن قرآن یا دعا را در
عرض مرصف دارو معرفی میمنایند ،با حکمت و عقل سلیم
 .69همان ،ج ،1صص.152-157
خمالف بوده و پذیرفته نیست و باید آهنا را دور ریخت یا به
 .70همان ،ج ،1ص.253
79
تأویل برد  .خود ایشان نیز بهرغم اهتامم بیش از حدی که
 .71همان ،ج ،1ص.259
 .72همان ،ج ،1ص.260
به روایات تفسیری داشته ،در کتاب خود این روایات را
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رصیح ًا رد منوده و به نقد میکشاند .به عنوان مثال در نقد
روایتی با رد رصیح آن می نویسد :از امام بعید است چنین
چیزی بگوید و این سخن چیزی جز ساخته دعانویسان
نیست.80
الص ُدو ِر»81؛ «و درماىن
البته بر اساس آیه « َو ِشفَاء ِّل َما ِف ُّ
براى آنچه در سينههاست (درماىن براى دهلاى شام)»
تالوت قرآن و تدبر در آن ،شفای دردها و بیامریهای
نفسانی و روحانی است .82لذا قرائت قرآن به عنوان یک
عامل غیرمادی و متافیزیکی میتواند بر عوامل معنوی
و غیرمادی تأثیرگذاری مستقیم داشته باشد .از این رو
نویسنده ترصیح میدارد که :شکی نیست که تالوت قرآن
با ایامن و یقین ،انسان را از هر بدی و مکروه حفظ میکند
و میتواند انسان را از ترسها نگه دارد ،همچنانکه که در
روایات داریم که خواندن آیه کرسی یا سوره یس و تدبر در
آن (و نه نوشنت و خوردن آب آن) چنین تأثیراتی دارد.83
برخی از پژوهشگران معتقدند که نباید با حجم انبوه
روایات مربوط به خواص قرآن ،اینگونه برخورد شود
و نباید مهه آهنا را جعلی دانست؛ عالوه بر آن در برخی
از روایات ترصیح شده که خواندن قرآن و برخی دعاها،
باعث شفای دردهای جسامنی میگردد .از این رو منافاتی
ندارد که خواندن آیاتی از قرآن ،عالوه بر شفای امراض
روحی ،شفای برخی از امراض جسامنی را نیز بهدنبال
داشته باشد؛ همچنانکه برخی از امراض جسامنی توسط
پیامربان عالج شده است .84عالوه بر آن کم نیست مواردی
که انساهنای وارسته با خواندن ادعیه و آیات قرآن با اذن
خداوند کردهاند ،آنچه مسیحا میکرد و نفی و رد این خربها
که بهطور متواتر و گسرتده از بزرگان نقل شده به سادگی
میسور نیست.85
نگارنده این سطور برای مصداقیابی این روایات ،کمیت
این روایات را در دو کتاب معترب الکافی (باب ثواب قراءه

مؤلف در یکی از تألیفات خود مینویسد :تفسیر و علم
تفسیر ،تعریف و هدف مشخصی دارد ،برخی از مباحث
هرچند که ممکن است مفید هم باشد ،اما ربطی به مباحث
تفسیری نداشته و تفسیر حمسوب منیشوند .به عنوان مثال
برخی از مباحث مطرحشده توسط فخر رازی در تفسیر
نه تنها ریختوپاش علمی است که بیشرت به تفریح و
شوخی نزدیک است .88چنین مباحثی کم و بیش در
بسیاری از تفاسیر وجود دارند ،اما ارزش تفسیری ندارند
و باید دقت داشت که تفسیر صحیح ،ضوابط و رشایط
خاصی دارد که در صورت عدم رعایت آهنا به تفسیر به

 .80همان ،ج ،1ص.172
 .81یونس.57 ،
 .82التفسیر االثری اجلامع ،ج ،1ص.159
 .83همان ،ج ،1ص.168
« .84معرفی و نقد التفسیر االثری الجامع» ،ص.284
 .85همان ،ص.286

 .86ر.ک :ثواب االعامل و عقاب االعامل ،ص 105و برای آیه الکرســی
ص 107و برای سوره نحل ص112؛ الکافی ،ج ،2ص 621و برای آیه
الکرسی ج ،2ص 623و برای معوذتین و توحید ،ج ،2ص 624و برای
سوره قدر ج ،2ص.624
 .87ر.ک :مکارم االخالق ،باب الحادی عشر ،فصل االستشفاء بالقرآن.
« .88تفسیر و علوم قرآنی در چند رویکرد» ،ص.7

القرآن) و ثواب االعامل (به عنوان منونه) بررسی کرده و به
چنین نتیجهای رسید :روایات معاجله دردها و بیامریهای
جسامنی بهوسیله قرآن و دعا در دو کتاب مزبور بسیار
اندک و انگشتشامر است (در ثواب االعامل  3روایت و
در الکافی  5روایت) .86عالوه بر آن کل روایات این باب
در کتاب مکارم االخالق بدون سند و تعداد قابل توجهی از
درماهنای ارائهشده از غیرمعصوم است .87اما با این وجود
نگارنده معتقد است که وجود این روایات اندک در کتب
معترب و نیز جتربه برخی از افراد ،چنین تأثیری را برای
اذکار و مداومت بر قرائت قرآن ثابت میکند و بهرغم انکار
مؤلف این مسئله غیر قابل انکار است.
نکته مهمی که در پایان این بخش باید به آن توجه داشت،
این است که مبنای مؤلف در کتاب نگاه کلی به روایات
تفسیری فریقین و فرامذهبی است .لذا ایشان با توجه به
کرثت روایات جعلی و ضعیف در روایات اهلسنت و نیز
قلت اینگونه روایات از اهلبیت(ع) چنین مبنایی اختیار
کرده است واال ایشان به روایات صحیح در منابع معترب
عنایت کافی داشت؛ اما با توجه به کرثت روایات جعلی
در ابواب مذکور ،نسبت به آهنا هشدار جدی داده است.
 )5برداشت عارف و صوفی

 .89التفسیر االثری اجلامع ،ج ،1ص.55
 .90هرچند که الفاظ مختلــف و فراوانی در منابع فریقین در این معنا
نقل شده ،اما تنها منبعی که نگارنده این لفظ را در آن پیدا کرده :مفاتیح
االرسار و مصابیح االبرار ،ج ،1ص.37
 .91التفسیر و املفرسون فی ثوبه القشیب ،ج ،2ص.528
 .92همان ،ج ،2ص.536
 .93همان ،ج ،2ص.528
« .94تفسیر و علوم قرآنی در چند رویکرد» ،ص.14
 .95التفسیر االثری اجلامع ،ج ،1صص.46-47

« .96تفسیر و علوم قرآنی در چند رویکرد» ،ص.12
 .97التفسیر و املفرسون فی ثوبه القشیب ،ج ،2ص.577
 .98التفسیر االثری اجلامع ،ج ،1ص.46
« .99تفسیر و علوم قرآنی در چند رویکرد» ،ص.13
 .100همان ،ص.17
 .101التفسیر و املفرسون فی ثوبه القشیب ،ج ،2ص.587

45

اعتبارسنجی منابع تفسیر اثری از دیدگاه آیت الله معرفت

رأی منجر خواهد شد.89
به عقیده مؤلف یکی از گرایشهای تفسیری که تفسیر به
رأی فراوان در آن دیده میشود ،تفاسیر و برداشتهای
صوفیان و برخی از عارفان از قرآن است .برداشتهایی
که نوع ًا فاقد مقدمات علمی ،براهین منطقی و بدون
علت معقولی است .چنین برداشتهایی نه در تفسیر جای
میگیرند و نه به عنوان تأویل قابل پذیرش است و بدون
شک یکی از مصادیق بارز «من فرس القرآن برأیه فإن
اصاب فقد أخطأ» 90حمسوب میشوند 91و اگر نگوییم از
وسوسههای شیطانی است ،چیزی جز اوهام و القائات و
واردات قلبی رصف نخواهد بود.92
نویسنده عدم تقید به اصول ادبی و قواعد لغت را یکی از
نامهاهنگیهای تفاسیر عرفانی برمیشامرد و این مسئله را
ناشی از اختالف ذوقی آهنا و نیز عدم وجود ضابطه در این
نوع تفاسیر میداند.93
به عقیده مؤلف تفاسیر عرفانی سه اشکال اساسی دارند:
او ًال :شخصی و فاقد ارزش علمی است؛
ثانی ًا :گاه خملوط با اوهام شیطانی است؛
ثالث ًا :بسیار گوناگون و متفاوت با یکدیگر است.94
عارف و صوفی هنگامی که قرآن میخواند یا میشنود،
غالب ًا به نفس خود مراجعه کرده و برای تذکر و هتذیب
نفس ،لطائف اخالقی را به نفس خود تذکر میدهد؛ اما
این برداشتها را منیتوان تفسیر دانست .برخی از خود
عرفا نیز اذعان کرده که این مسائل ارزش تفسیری ندارد
و بیشرت تداعی معانی حمسوب میشوند که هنگام قرائت
قرآن به ذهن آهنا خطور کرده است .95این افراد چنانچه
خواطر ذهنی و واردات قلبی و دریافتهای درونی خود از

قرآن را تفسیر قلمداد کنند ،به حتم مصداق تفسیر به رأی
خواهد بود.96
عارف و صوفی به خاطر ذوق و سلیقه شخصی و دغدغه
خاص خود ،برداشتهایی از قرآن دارد که نوع ًا بیضابطه
و بیاعتبار است و هرگز منیتوان آهنا را مقصود خداوند
دانست .منونه بارز این نوع سخن ،برداشتهای فراوانی
که حمیالدین ابنعربی در فتوحات و فصوص و تفسیر از
آیات قرآن کریم دارد .در واقع حقیقت بر خالف ادعای
ابنعربی است که ادعا دارد معانی اشاری مهان حقیقت
تفسیر و رشح مراد خداوند بوده و در ارشاقات اهلحق،
چون از طرف خداوند نازل شده باطل راه ندارد.97
مؤلف بارها تأکید کرده که تفاسیر عرفانی و برداشتهای
صوفی ،منیتواند ارزش تفسیری داشته باشد .وی با اینکه
متام آهنا را مرفوض منیداند ،اما برداشتهای معترب را از باب
«تداعی معانی» برمیشامرد .98چون افاضات قدسی مسئله
شخصی است و جز برای پیامربان که القائات قلبی و ذهنی
آهنا بر مهگان حجت و مقدس است ،منیتوان آهنا را برای
مهه تعمیم داد .99از این رو برخی از عرفا امثال قشیری در
لطائف و امام مخینی در آداب الصاله به این مسئله ترصیح
کردند که مسائلی که آهنا میگویند تفسیر حمسوب منیشود
و در واقع زمانی که آهنا خود چنین ادعایی ندارند ،منیتوان
حرفهای آهنا را به عنوان تفسیر قرآن محل منود. 100
البته برخی از آهنا سعی کردند بر اساس ضابطه و میزان
حرکت مناید و برداشتهای خود را بر اساس اصول و فنون
علمی ارائه دهند؛ چنین برداشتهایی در تفسیر میتواند قابل
پذیرش باشد .در واقع عرفایی که تفسیرهای اهلرشیعت
را در اخذ به ظاهر قرآن پذیرفته و آهنا را در نزول قرآن
اصل دانسته و سعی کردهاند که میان ظاهر و باطن آیات
را مجع منایند و بر اساس ضوابط خاصی به باطن و تأویالت
قرآن دست یابند ،تفسیر معتربی خواهند داشت.101

تفاسیری مهچو مال صدرا ،102فیض کاشانی و برخی
از برداشتهای سید حممود آلوسی در روح املعانی و نیز
نیشابوری در غرائب القرآن چنین وضعی دارند و مقبول و
مستند است .103مؤلف در جای دیگری از «کشف االرسار»
میبدی و سپس «لطائف االشارات» قشیری ،به عنوان
ساملترین تفاسیر در این روش یاد کرده است.104
مؤلف در کتاب خود از فیض کاشانی ،105قشیری و حتی
ابوعبدالرمحن سلمی که روش تفسیر عرفانی و اشاری
دارند ،حتت عنوان «حتقیق لطیف» نقل کرده است.106
هرچند که ممکن است این آراء هم نه از باب تفسیر آیه بلکه
از باب نقل قول و مجع آراء خمتلف و حفظ جامعیت کتاب
نقل شده باشند .چه اینکه مهانگونه که گذشت مؤلف
ترصیح کرده که در این کتاب سعی شده اقوال خمتلف
گذشتگان مجعآوری شود و رصف ًا به نظر مؤلف اکتفا نشود
هرچند که این اقوال خمالف قول وی باشد.107
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نتیجهگیری
 .1آیتالله معرفت معتقد است که مهمترین منابع تفسیر
اثری ،قرآن کریم ،روایات معصومین(ع) و نیز اقوال برخی
از صحابه است و هر یک از این منابع با رشایط خاص
خود در تفسیر اثری قابل استفاده است.
« .102تفسیر و علوم قرآنی در چند رویکرد» ،ص.14
 .103التفسیر و املفرسون فی ثوبه القشیب ،ج ،2ص.587
 .104همان ،ج ،2ص.537
 .105التفسیر االثری اجلامع ،ج ،1ص.389
 .106همان ،ج ،3ص.111
« .107تفسیر و علوم قرآنی در چند رویکرد» ،ص.24

 .2خرب واحد صحیح غیرحمفوف به قرائن ،علمآور و معترب
است .هرچند که علمآوری آن از خرب متواتر و نیز خرب
واحد حمفوف به قرائن کمرت است.
 .3از نگاه آیتالله معرفت نقد متنی در روایات تفسیری
بر نقد سندی ،تقدم و ترجیح دارد و هرچند که نقد سندی
کام ًال بدون ارزش نیست ،اما در نقد و بررسی روایات
تفسیری کمرت به آن نیاز پیدا میشود.
 .4شیوه و انگیزه حممدهادی معرفت در تألیف التفسیر
االثری باعث نقل اقوال صحابه و تابعین گشته است .وی
معتقد است در تفسیر اثری میتوان از نقل و قول صحابه با
رشایط خاص خود (روایت صحیح االسناد باشد و راوی از
صحابیان طراز اول باشد) ،هبره جست ،هرچند که اعتبار
آن به کالم معصوم منیرسد.
 .5شیوه آیتالله معرفت در التفسیر االثری اجلامع ،نگاه
کلی و فرامذهبی و البته تقریبی است ،لذا در مبانی خود
روایات تفسیری فریقین را در نظر گرفته و رصف ًا به نقل
روایات مقبول خود اکتفا نکرده است.
 .6در ارسائیلیات ،روایات شأن نزول ،فضائل السور و
خواص السور روایات ضعیف و جعلی چنان فراوان است
که مفرس باید نسبت به روایات این باب ،به دیده تردید
بنگرد.
 .7بسیاری از برداشتهای صوفیان و عرفا از قرآن کریم،
تفسیر به رأی است .برخی از آهنا هم مفید است ،اما ارزش
تفسیری ندارد .رشایط و ضوابط تفسیر صحیح در تعداد
حمدودی از این تفاسیر رعایت شده و میتوان این تفاسیر
را معترب دانست.

کتابنامه
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شامره 1388 ،28ش.
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 ثواب االعامل و عقاب االعامل ،حممد بن علی ابنبابویه،قم ،رشیف رضی1406 ،ق.
 اجلامــع الحکام القــرآن ،حممد بن امحــد قرطبی ،هتران،نارصخرسو1364 ،ش.

 درآمدی بر تفسیر جامع روایی ،حممد حممدی ریشهری،قم ،داراحلدیث1390 ،ش.
 «روش آیتالله معرفت در التفسیر االثری اجلامع»،طاهره رجایی ،جمله پژوهشهای قرآنی ،شامره 59و،60
1388ش.
 صحیح البخاری ،حممد بن اسامعیل بخاری ،قاهره ،جلنةإحیاء کتب السنة1410 ،ق.
 الکافی ،حممد بن یعقوب کلینی ،هتران ،دارالکتباإلسالمیه1407 ،ق.
 «کاربرد حدیث در تفسیر و معارف» ،صادق الریجانی،جمله اهلیات و حقوق ،شامره 4و1381 ،5ش.
 «کاربرد حدیث در تفسیر» ،حممدهادی معرفت ،جملهاهلیات و حقوق ،شامره 1380 ،1ش.
 مبانی تفسیر روایی ،حممد فاکر میبدی ،هتران ،پژوهشگاهفرهنگ و اندیشه اسالمی1393 ،ش.
 مبانی و روشهای تفسیری ،حممدکاظم شاکر ،قم ،مرکزجهانی علوم اسالمی1382 ،ش.
 «معرفی و نقد التفسیر االثری اجلامع» ،حممدابراهیمروشن ضمیر ،جمله اهلیات و حقوق ،شامره 1386 ،26ش.
 مفاتیح االرسار و مصابیح االبرار ،حممد بن عبدالکریمشهرستانی ،هتران ،مرکز البحوث و الدراسات للرتاث
املخطوط1387 ،ش.
 مکارم االخالق ،حسن بن فضل طربسی ،قم ،رشیفرضی1370 ،ش.
 املیزان فی تفسیر القرآن ،سید حممدحسین طباطبایی ،قم،دفرت انتشارات اسالمی1417 ،ق.

