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  گرا در تفسیر شناسی روشی جریان روایت آسیب
  

  *محمد اسعدي
 
    

 :چکیده
گـرا از روایـات نقـد و بررسـی      حاضر، روش استفادة اصحاب جریان تفسیري روایت ۀدر مقال

سیري این جریان از بعد روشی، به دو امـر  هاي اساسی رویکرد تف از نگاه نگارنده، آسیب. شود می
ترین  مهم. ها یکی، پرهیز از بررسی سندي روایات و دیگري پرهیز از تحلیل داللی آن: گردد باز می

 قرآنهاي مختلف زبانی  موارد ضعف در موضوع دوم نیز تطبیق غیر دقیق روایات بر آیات، خلط حوزه
سـاختار تـازة بحـث، نـوع     . رابطۀ لفظی است نگري در گزینش احادیث تفسیري در حد و سطحی

  . هاي این نوشتار است هاي تطبیقی از ویژگی ها و نمونه تحلیل
  

   :ها کلیدواژه
  .گرا، تفسیر، روایات تفسیري شناسی روشی، جریان روایت آسیب

                                                
 MAsadi@hawzeh.ac.ir/ استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه *
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 1389، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان  پژوهی فصلنامه حدیثدو 

 
  مقدمه

در میان رویکردها و مکاتب گوناگون تفسیري، نظر به اهمیت نقـش روایـات   
یم قرآنی و رازگشایی از معانی و مقاصد آیـات، نگـرش روایـی    در آشنایی با مفاه

هاي تفسیري به نوعی مـورد توجـه بـوده     اي دارد که در غالب جریان جایگاه ویژه
گرا در این نوشتار به مثابـۀ یـک جریـان تفسـیري، نـاظر بـه        جریان روایت. است

ري روایی و را از منظ قرآنگستري است که فهم و تفسیر  دار و دامن رویکرد ریشه
نقلی، بدون کاربست ابزارهاي اجتهادي دنبال کرده و روایـات تفسـیري را یگانـه    

ایـن جریـان در حـوزة شـیعی،     . راه ارتباط با مدالیل و معارف قرآنی شمرده است
معطـوف کـرده و در   ) ع(و امامـان  )ص(نگاه خویش را به روایات تفسیري پیامبر
، صحابه و تابعان را مورد توجه قرار )ص(حوزة سنی، آثار و اخبار تفسیري پیامبر

گیري این جریان و گسـترة آن در دو حـوزة    ها و علل شکل البته زمینه. داده است
هـاي   رسد آسیب شیعی و سنی قابل بررسی مستقل است؛ با وجود این، به نظر می

روشی آن در این دو حوزه قابل بررسـی مشـترك اسـت و از ایـن رو در نوشـتۀ      
  .  به تفکیک این دو حوزه احساس نشده استحاضر ضرورتی 

در بیان اهمیت این تحقیق باید گفت، نقـش مهـم و غیـر قابـل انکـار بیانـات       
پیشوایان دین از یک سو و آشنایان نزدیک فرهنگ عصر نزول از سوي دیگـر، در  

کند تا براي پاسداشت  و شناخت تفاصیل معارف آن، ایجاب می قرآنفهم درست 
  .گرا را جدي بگیریم جریان روایت شناسی آن، آسیب

  
  هاي جریاننگاهی به پیشینه و زمینه. 1

ــب در    مــی ــرن نخســتین، رویکــرد غال ــوان اذعــان کــرد کــه در یکــی دو ق ت
عواملی چون آشنایی نزدیـک بـا لغـت و    . تفسیرنگاري، رویکرد روایی بوده است

کالمـی،  هاي  ، بساطت و صرافت فکري و ذهنی در حوزة اندیشهقرآنعرف زبان 
هـا و روحیـۀ    گیري علـوم رسـمی مربـوط بـه آن     فقهی و ادبی به دلیل عدم شکل

ابـن خلـدون،     :ك.ر(هاي نظـري و انتزاعـی   گرایی و پرهیز از بحث و مجادله عمل
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 شناسی روشی جریان روایتگرا در تفسیرآسیب سیرشناسی روشی جریان روایتگرا در تفآسیب

 )349، ص5تا، ج امین خولی، بی/ 452تا، ص شوقی ضیفی، بی/ 437ق، ص1425
ـ   ن دانـش عمـدتاً بـه    باعث شد نگاه محدودي به دانش تفسیر صورت گیـرد و ای

هایی معطوف باشد که اوالً فهم آن موقوف به بیـان نبـوي اسـت و ثانیـاً در      حوزه
  .کند زندگی عملی مؤمنان ایفاي نقش می

هاي بعد هم بـر اندیشـۀ بسـیاري از     ، در قرن»تفسیر«این نگاه به حوزة معنایی 
ـ . مفسران و محققان علوم قرآنی سایه افکنده است و » تفسـیر «ان آنان با تفکیک می

نظیـر اسـباب    قـرآن ، تفسیر را به حوزة معانی و علوم توقیفی مربـوط بـه   »تأویل«
نزول و مراد قطعی و تفصیلی خداوند اختصاص داده و تأویل را به حـوزة معـانی   
و علوم استنباطی و اجتهادي نظیر استظهار لغوي و داللی بر اساس قواعد عقالیی 

راغـب اصـفهانی،   / 1، ص1ق، ج1425ماتریـدي،   :ك.ر.(اند و منطقی ناظر دانسته
ــوي، / 48-47ق، ص1405 ــوح رازي، / 18، ص 1ق، ج1422بغ ش، 1366ابوالفت

، 2ق، ج1416ســیوطی، / 172، ص2ق، ج1408زرکشــی، : ك.نیــز ر/ 24، ص1ج
این نکته راز دوگـانگی ظـاهري   ) 22، ص1ق، ج1396ذهبی، / 1191 ـ1189 ص

اي دلیـل نقلـی   منه قرآنن یا عدم امکان فهم در آراي برخی از آنان نسبت به امکا
المثل ابوالفتوح رازي به رغم آنکه بر توقف تفسیر بـر اخبـار   فی. کند را روشن می

انـواع  ) 5، ص1ش، ج1366ابوالفتـوح رازي،  (و آثار رسول و امامان تصـریح دارد 
پذیر و عمومی را نیز پذیرفتـه   هاي فهم شامل بخش قرآنچهارگانۀ معانی و وجوه 

  )172ـ171، ص2ق، ج1408زرکشی، : ك.، نیز ر4ـ 3، ص1همان، ج.(است
هـایی تفسـیري را در قالـب     به هر حال، با وجود نگاه محدود فوق که نگارش

توان نوع تفسیر در این عصـر را صـرفاً در آنچـه بـه طـور       روایی باعث شده، نمی
 هاي گزارش. وجو کرد تفسیري گزارش شده، جست هاي رسمی به صورت نگاشته

هـاي تفسـیر    نشـانگر مؤلّفـه   ،پراکنده و در عین حال فراوان تاریخی از این عصـر 
بابـایی،  : در ایـن بـاره بنگریـد   (اجتهادي و فراتـر از شـیوة روایـی و نقلـی اسـت     

توان  گرا را نیز می هاي جریان روایت ؛ هر چند زمینه)120ـ102، ص1ش، ج1381
  .در این دوران یافت هاي برخی اصحاب و تابعان ها و نگرش در گرایش
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 1389، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان  پژوهی فصلنامه حدیثدو 

 
تـوان در دو رویکـرد اصـلی     از منظر تاریخی، جریان تفسیر در این دوره را می

گـرا بیگانـه تلقـی     رویکرد نخسـت کـه از جریـان روایـت    : مورد بررسی قرار داد
گرفته و در این میان، حـدیث را تنهـا     شود، تفسیر را به مثابۀ دانشی مستقل پی می

ایـن  . شـود  هاي معنایی خاصی بدان تکیه می در حوزه یکی از منابع آن شمرده که
ابـن عطیـه،   .(عطیـه، طیـف اکثریـت سـلف را در بـر دارد      رویکرد به گزارش ابـن 

  )30، ص1م، ج2007
هـاي ویـژه بـه بـاور      که افـزون بـر آگـاهی   ) ع(پیامبر  در مکتب تفسیري اهل بیت

ــیعی ــی،: ك.ر(ش ــی، / 223و  221و  173، ص1ق، ج1413کلین ، 1ج ق، 1403طوس
: ك.ر(منابع و ابزارهاي متعارف در تفسـیر اجتهـادي نیـز مـورد توجـه بـوده      ) 86ص

تـــوان ایـــن رویکـــرد را  مـــی )566- 486و  476- 429، ص1ق، ج1413معرفـــت، 
طبعاً رتبۀ علمی آن بزرگواران در این دیدگاه، مقامی متمـایز از تـودة   . وجو کرد جست

توان عبداهللا بن عباس شاگرد مکتب  یاز میان صحابه نیز م. مفسران فراهم ساخته است
ــی   ــام عل ــیري ام ــی، : ك.ر()ع(تفس ــتري، / 103ق، ص1402حل ، 6ق، ج 1410تس

ابن حجـر،  : ك.ر(و همچنین برخی شاگردان وي چون مجاهد بن جبر) 493ـ418ص
را نیز به همین رویکـرد  ) 454ـ 451، ص4ق، ج1417ذهبی، / 39، ص10ق، ج1404

/ 367، ص2تـا، ج  سـعد، بـی   ابن/ 143، ص17، جق1420طبري،: ك.ر.(متعلق دانست
  )263، ص1و ج 120، ص29ق، ج1420طبري، / 382، ص1ق، ج1416سیوطی، 

در کنار این رویکرد، رویکردي دیگر را در تاریخ تفسـیر پـس از عصـر نـزول     
شاهدیم که تفسیر را صرفاً در بستر دانش حدیث و در قالب روایی دنبال کـرده و  

در . دیـده اسـت   مسدود مـی  قرآنهاي معانی  را در حوزه باب نظرورزي و اجتهاد
دو گرایش سلبی و ایجابی قابـل توجـه اسـت کـه بـه طـور جـدي         ،این رویکرد

  :گرا شده است ساز جریان روایت زمینه
  گرایش سلبی. 1ـ1

گرایش سلبی، متعلق به کسانی است که تحت عواملی چـون بضـاعت علمـی    
  ابـن عبـدالبرّ،  : ك.ر(زبان شـناختی تفسـیر   اندك و عدم اهتمام به کسب ابزارهاي
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 شناسی روشی جریان روایتگرا در تفسیرآسیب سیرشناسی روشی جریان روایتگرا در تفآسیب

 داري خویشتن، یا تورع و )110، ص10ق، ج1408، قرطبی/ 280، ص2ق، ج1424
ابوعبیـد،  / 29، ص1م، ج 2007ابن عطیه، : ك.ر(از در افتادن به دام تفسیر به رأي

و یا تأویل نـارواي  ) 116ـ 109، ص2ق، ج1424ابن عبدالبرّ، / 375ق، ص 1427
در . اکراه داشـتند  قرآناز تفسیر ) 650، ص1ق، ج1416سیوطی، : ك.ر(متشابهات

 31در آیـۀ  » أب«سؤالی تفسیري از معنـاي واژة   سخن مشهور ابوبکر در پاسخ به
پـذیر قرآنـی مربـوط اسـت، همـین       عبس که به حوزة معانی عمومی و فهم سورة

، 111، ص2ق، ج1424ابـن عبـدالبرّ،   : ك.ر.(گرایش به نوعی منعکس شده اسـت 
از عمر ) 223، ص19ق، ج1408قرطبی، / 58، ص1ق، ج1420طبري، / 825رقم 

بن خطاب نیز گزارش شده که وقتی از فهم معناي همـان واژه درمانـد، بـر فـراز     
جو از آن را تکلّف شمرد و خود و دیگران را از تحقیق پیرامـون آن  ومنبر، جست

/ 223، ص19ق، ج1408قرطبـی،  / 59، ص30ق، ج1420طبري، : ك.ر(.بازداشت
) 107، ص6تا، ج محمد رشید رضا، بی: ك.نیز ر/ 317، ص6ق، ج 1421 سیوطی،

هاي قرآنـی عبـداهللا صـبیغ را     نیز از وي گزارش شده که در ایام خالفتش، پرسش
با تنبیه و کتک پاسخ گفته و او را منـع و نهایتـاً بـه تبعیـد و محکـومیتش حکـم       

: و نیـز  20، ص6ق، ج1406بیـدي،  ز/ 644، ص1ق، ج1416سیوطی، : ك.ر.(کرد
از برخی تابعان چون سعید بـن مسـیب و   ) 651، ص8تا، ج محمد رشید رضا، بی

، 1ق، ج1420طبـري، : ك.ر(عامر شعبی و عطاء بن ابی ربـاح و سـعید بـن جبیـر    
طوســی، / 334، ص1ق، ج1408قرطبــی، / 265، ص1ق، ج1403بغــوي، / 28ص
بکر و سالم بن عبـداهللا بـن عمـر و     بیو نیز قاسم بن محمد بن ا) 4، ص1تا، ج بی

ــن ســلمه ــا، ج ابــن ســعد، بــی: ك.ر(ابووائــل شــقیق ب ، 6و ج 200، 187، ص5ت
ق، 1420خضـیري،  : ك.در ایـن بـاره ر  (، این گرایش گزارش شده است)100ص
   1)318و  184و  123، ص1ج

                                                
در مصـادر  ) ع(ستیزي در این گرایش مقایسه شود با جملۀ مشهور امام علـی  تفسیرگریزي و پرسش .1

  ، 2م، ج1959بـالذري،  / 338، ص 2تـا، ج  ابـن سـعد، بـی   » ...سلونی قبل ان تفقدونی«: شیعی و سنی
  .99 ص

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


 
 
 
 
 

   
164   

 

 

 1389، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان  پژوهی فصلنامه حدیثدو 

 
هـا   شود، آن است کـه در بسـیاري از آن   ها دیده می مشکلی که در این گزارش

بـوده   قـرآن اي از معـانی   شده که تفسیر مورد اکراه آنان دربارة چه حوزهتصریح ن
هاي عبداهللا بن صبیغ از عمر را به حوزة  برخی چون فقیهان حنبلی، پرسش. است

، 1، ج1398محمـد سـید جلینـد،    : ك.ر(اند متشابهات غیر قابل اجتهاد ناظر دانسته
ـ   ) 644 ، ص1، ج1316سـیوطی،  / 129مقدمه، ص  ن سـخن ظـاهراً   هـر چنـد ای

دربـارة  . شاهدي جز حمل به صحت و درستی رفتار عمـر در مبنـاي آنـان نـدارد    
بن قیس نیز آمده است که مراد از تفسـیر را بیـان شـأن نـزول      ةبرخی چون عبید

هاي توقیفی  که طبعاً از آگاهی) 95 ـ 94، ص6تا، ج ابن سعد، بی: ك.ر(دانستند می
  . و غیر اجتهادي است

هـاي   شـود کـه بـه صـراحت در حـوزه      در مـواردي دیـده مـی   با وجود ایـن،  
المثـل   ، تکیه بر نقل و روایت مورد انتظار بوده اسـت؛ فـی  قرآناجتهادپذیر معانی 

والَ تَحسبنَّ اللّـه  «: ، ابراهیم42ابن عاشور از سفیان بن عیینه نقل کرده که دربارة آیه 
این آیه تسلیت و دلداري مظلوم و تهدید ظالم : ستگفته ا» غَافالً عما یعملُ الظَّالمونَ

وي بـا نـاراحتی پاسـخ    ! چـه کسـی ایـن را گفتـه؟    : گوید شخصی به او می. است
  )29، ص1ق، ج1420ابن عاشور، ).(یعنی خودم(داند کسی که آن را می: دهد می

داللت آیۀ مزبور بر پیام درستی که سفیان به دست آورده با تدبر در آیه قابل نیل 
. ست، ولی وي به خاطر عدم تکیه به روایت تفسیري مورد انتقاد قرار گرفته استا

نکتۀ قابل توجه آن است که این گرایش در حوزة تفسیر، بـه رغـم آن اسـت کـه     
دیدنـد و از   بسیاري از آنان در حوزة فقه و قضا، باب اجتهاد به رأي را گشوده می

زیـد بـن ثابـت از صـحابه، و بسـیاري از       که از ابوبکر، عمر و آن اکراه نداشتند، چنان
مشاهیر مکاتب تفسیري فقهی کوفه و مدینه که از تدبرهاي اجتهادي در تفسیر پرهیـز  

اجتهـادات مبتنـی بـر رأي در حـوزة فقـه      ) 423، ص3تـا، ج  شاطبی، بی: ك.ر(داشتند
   1)280و  126، ص2ابن عبدالبرّ، همان، ج: ك.ر.(احکام شرعی گزارش شده است

                                                
تري دارد؛ فی المثل سعید بن مسیب،  شود که رویکرد فوق در میان تابعان نمود روشن خاطر نشان می. 1

بکر که اهل تـورع در تفسـیر    ابراهیم نخعی، عطاء بن ابی ریاح، عامر شعبی و قاسم بن محمد بن ابی
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 )ه 637م (یبوالعباس احمد بن خلیل مهلبی خویتوان با سخن ا ه را میاین نکت
ابـن کثیـر،   / 375، ص6م، ج1974صـفدي،  / 183، ص5تا، ج ابن عماد، بی: ك.ر(

. در تفکیک میان قطع یا علم به مراد الهـی مقایسـه کـرد   ) 155، ص13ق، ج1408
از رسـول  وي تصریح کرده است که هر چند قطع به مراد الهی موقوف به سـماع  

است، اما علم به مراد از امارات و دالیل اسـتنباط شـده و خداونـد نیـز خواسـته      
، 2ق، ج1416سـیوطی،  : ك.ر.(است که بندگان با تدبر و تفکّـر بـدان نایـل آینـد    

  )77، نوع 1193ص
رسـد رویکـرد متورعانـۀ سـلف در تفسـیر از ایـن منظـر تصـویر          به نظر مـی 

کنـد؛ هـر چنـد     گراي متأخر متمـایز مـی   ن روایتتري یافته و آن را از جریا روشن
  . سازي آن رویکرد براي این جریان قابل توجه است زمینه

در واقع، رویکرد متورعانۀ سلف در تفسیر به مثابۀ فهم قطعـی مـراد الهـی بـه     
هـا در   رغم اقدام به اجتهاد در احکام شرعی توسط آنان ناشی از این است کـه آن 

شـمردند و بـه علـم حاصـل از      به مراد الهی را الزم نمیحوزة احکام عملی، قطع 
ادله و امارات اجتهادي اعتمـاد داشـتند؛ امـري کـه در میـان عالمـان اصـول فقـه         

با وجـود ایـن، در میـان مـذاهب فقهـی اهـل سـنت،        . اجماالً مورد پذیرش است
اند به اسـتدالل قرآنـی    احمد بن حنبل و پیروان او که به اهل حدیث شهرت یافته

ستقل از حدیث حتی در حوزة فقهی چندان توجهی نداشـته در ایـن حـوزه اثـر     م
-71ش، ص1378صـرّامی،  : در ایـن بـاره بنگریـد   (.اند قابل توجهی عرضه نکرده

  ) 63و  72
رویکرد روایی ابن حنبل در حوزة تفسیر نیز از مجموعۀ آثـار تفسـیري او کـه    

بـه همـت حکمـت بشـیر     » بـل مرویات االمام احمد بـن حن «اخیراً در اثري به نام 
  . آوري شده، به خوبی پیداست یاسین جمع

                                                                                                              
وده اند، در حوزة آیات االحکام به اجتهاد گرایش داشته و اصوالً صبغۀ فقهی آنان پررنگ ب شمرده شده

، 184، ص1ق، ج1420خضـیري،  : ، نیز در این باره بنگرید194، ص5تا، ج ابن سعد، بی: ك.ر.(است
  )726و   846، 733، ص2و ج 585، 579،581، 592، 250، 188
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  گرایش ایجابی. 1-2

نظـري در روش   این گرایش به رویکرد کسانی ناظر اسـت کـه بـه رغـم تنـگ     
تفسیر روایی، با توسـعۀ قلمـرو روایـات بـه گسـترش آثـار تفسـیري خـود مـدد          

سو پدید آمـد، از یـک    در این گرایش که عمدتاً از عصر تابعان به این. اند رسانده
سو تحت عواملی چون تقدیس و تعظیم صحابه و نگاه تعبدي بـه آراي آنـان کـه    

، 1ق، ج1420خضـیري،  : ك.ر(بعدها در مسئلۀ کالمی عدالت صحابه مطرح شـد 
و از سوي دیگر، در پی حوادث زیانباري چون ماجراي ) 672، ص2و ج 550ص

جري که خأل جدي در یکی از منابع منع حدیث در سیرة خلفا تا پایان قرن اول ه
معرفت دینی پدید آورده بود، نقل و تدوین احادیث، از جمله احادیـث تفسـیري   

دقتی همراه شد و به راهیابی آثار ضعیف و مجعـول و بعضـاً غیـر     با تساهل و بی
بغــدادي، : ك.ر.(هــاي تفســیري منجــر گردیــد ـ در نگاشــته ـ اســرائیلیات اســالمی

آثار حدیثی تفسیري در قرن ) 88، ص1ق، ج1424عبدالبرّ،  ابن/ 108م، ص1949
بن  شعبۀ، )ه117م(دوم و سوم هجري که به مصنّفانی چون یزید بن هارون سلمی

الرزاق بن ، عبد)ه198م(، سفیان بن عیینه)ه197م(، وکیع بن جراح)ه160م(حجاج
ق، 1408زرکشی، : ك.ر(منسوب است) ه238م(و اسحق بن راهویه) ه211م(همام

و مقدمــۀ تفســیر  84، ص1مقدمــۀ تفســیر ثعــالبی، ج: نیــز بنگریــد/ 159، ص2ج
  .شوند در جریان فوق الذکر تحلیل می) 74، ص1الکشف و البیان، ج

، نظـر بـه بـاور    )ع(قابل ذکر است که در رویکرد روایـی اصـحاب اهـل بیـت    
اند، به جاي توسـعۀ قلمـرو احادیـث بـه      خاصی که نسبت به منزلت ایشان داشته

هاي حدیثی، محور اصلی بر احادیث خـود   ار صحابه و تابعان و توسعۀ مالكاخب
هـاي   شـد؛ طبعـاً چـالش    اهل بیت استوار بود که به مثابۀ سخنان پیامبر پذیرفته می

نقل حدیث که دیگران در ارتباط با احادیث نبـوي بـا آن درگیـر بودنـد، در ایـن      
سـوم، چنـدان جـدي نبـود و     حوزه، به دلیل امتداد حضور اهل بیت تا نیمۀ قـرن  

اصحاب آنان آثار حدیثی خود را در معرض نظـر ایشـان قـرار داده و از صـحت     
و  36ــ 27، رقـم 84، ص27تـا، ج  حـر عـاملی، بـی   : ك.ر.(یافتنـد  ها اطمینان می آن
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ار     از جملۀ این آثار می) 81ـ74رقم  ،100ص از ) ه 60م(توان بـه تفسـیر میـثم تمـ
و ) ع(و امام باقر) ع(ه تن از اصحاب امام سجادو تفاسیر س) ع(اصحاب امام علی

و ابوحمزة ) ه146م(، محمد بن سائب کلبی)ه 41م(، ابان بن تغلب)ع(امام صادق
ــالی ــی، : ك.ر)(ه148م(ثم ــ115و  10ق، ص1407نجاش ــاووس،  / 116ـ ــن ط اب
 1.اشاره کرد) 348و  345ـ 337ق، ص1412

هـاي پـس از    سـال  با وجود این، تفسیرنگاري روایی در حوزة شـیعی هـم در  
آسیب نمانده،  هاي نقل حدیث بی حضور امامان از قرن سوم به این سو، از چالش

از  نور الثقلینو  البرهانهاي متأخر  کوفی، عیاشی و در قرن فراتکه تفاسیر قمی، 
گـرا واقـع    این تفاسیر پشتوانۀ شاخۀ شیعی جریان تفسیري روایـت . آن قبیل است

تـوان   شناختی لزومـاً مؤلفـان ایـن آثـار را نمـی      وششده است؛ هرچند به لحاظ ر
  .گرا تلقی کرد متعلق به مفسران روایت

  
  شناسی روشی آسیب. 2

شناسی مبنـایی،   گرا از زوایاي مختلفی چون آسیب شناسی جریان روایت آسیب
، 1ش، ج1389اسـعدي،  : در این بـاره بنگریـد  .(روشی و غایی قابل پیگیري است

هاي مبنایی که بـه طـور جـدي در     ا صرف نظر از آسیباین نوشتار ب) بخش دوم
شـود و نیـز بـا     هاي متکی بدان دیـده مـی   و جریان قرآننگاه صرفاً روایی به فهم 

هاي غایی که به پیامدهاي سوء این جریان و نگاه تفسیري آن  نظر از آسیب صرف
هایی توجـه دارد کـه در روش اصـحاب ایـن      ها و آسیب اختصاص دارد، به خلل

گونـه کـه    ها آن این آسیب. یان در استفاده از روایات تفسیري قابل توجه استجر
وجوست، همه به نوعی به نگرش تعبدي  گرا قابل جست در تفاسیر موجود روایت

حـال، ضـرورت دارد بـا نگـاهی       گـردد، بـا ایـن    و غیر تحلیلی به روایات باز می
  .شود نگرشی ناشی میهاي مهمی را یادآور شویم که از چنین  تفصیلی، نمونه

                                                
، 4تـا، ج  تهرانـی، بـی  : بررسی اجمالی و مستندي از تفاسیر کهن شیعی از قرن اول به بعد را بنگریـد . 1

  .323ـ 233ص
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  پرهیز از بررسی سندي احادیث. 2-1

هاي مفید تفسـیري و بـه    تواند به مثابۀ یکی از شیوه گروي در تفسیر می روایت
عبارتی یکی از مراحل تفسیر در نظر گرفته شود، مشروط به آنکه با انعکاس دقیق 

یان، امکـان  و نه عین سخن پیشـوا » نقل قول«و » وایتر« روایات تفسیري به مثابۀ
ویژگی مثبتی که در برخـی آثـار   . ها به مدد قراین و ضوابط فراهم باشد بررسی آن

کهن تفسیري روایی، همچـون تفسـیر ابـن ابـی حـاتم رازي و طبـري بـه چشـم         
ها  حد و ضابطۀ آثار تفسیري، از اسناد آن رغم گزارش بی خورد، آن است که به می

  .هم یاد شده است
گـرا در دوران پـس از طبـري و رازي،     مفسران روایتاما مشکل روشی بیشتر 

حذف اسناد یا اهتمام نداشتن به سندشناسی روایـات اسـت، کـه گویـا نـاظر بـه       
دربـارة  .(نیازي از اسـناد در نظرگـاه او بـوده اسـت     ها نزد مؤلف و بی مقبولیت آن

 طاهر محمود: هاي گوناگون در اعتماد به احادیث ضعیف در تفسیر بنگرید دیدگاه
این مشکل را در آثار تفسـیري اهـل   ) 135ـ124، ص1ق، ج1425محمد یعقوب، 

، اثر سـیوطی بـه   الدر المنثور، نوشتۀ ابواللیث سمرقندي و بحر العلومسنت، نظیر 
 فـرات عیاشـی و   تفسـیر یابیم؛ البته در حوزة شـیعی، در آثـاري چـون     وضوح می

ؤلفـان بـه گـزارش سـند     حـویزي، م  نور الثقلینبحرانی و  البرهانکوفی و تفسیر 
  .اند اهتمام داشته

بررسی نکردن سندي، هر چند در بسیاري از احادیث تفسیري که بـه بازیـابی   
ها مربوط است، چندان مضر نیست،  هاي آن هاي معنایی آیات بر اساس داللت افق

هــاي دیگــري چــون تفاصــیل معــارف و احکــام سربســتۀ قرآنــی   امــا در حــوزه
پیرامـون  ) اسـرائیلیات (هاي غیـر اسـالمی   اردات اندیشهزاست؛ براي مثال و مشکل

اي چون افسانۀ فردي به نام عوج بن عنـق   برخی معانی آیات و حکایات برساخته
، 22ـــ21و  12ذرع و حکایــت غریــب او ذیــل آیــات  3333بــا قــامتی بــیش از 

قرطبـی،  / 136، ص2ق، ج1422بغوي، / 515، ص4ق، ج1420طبري،: ك.ر(مائده
تـا،   ابـن قتیبـه، بـی   : براي بررسی و نقد این اخبـار بنگریـد  / 83، ص6ق، ج1408
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و ) 187ق، ص1408ابـن شـهبه،   / 40، ص2ق، ج1415ابن کثیر، / 188ـ 187ص
طبـري،  : ك.ر(، ص34در ذیـل آیـۀ   ) ع(قصۀ ساختگی پیرامون حضرت سـلیمان 

 - 3241، ص10ق، ج1417ابن ابـی حـاتم رازي،   / 582ـ 580، ص10ق، ج1420
ــوي، / 3243 ــیوطی، / 362 - 359، ص4ق، ج1422بغ  -580، ص5ق، ج1421س
ــز ر/ 584 ــی، : ك.نی ــی،/ 479، ص6ج ق،1419بحران  -236، ص2ق، ج1411قم
براي نگرش انتقادي به این روایـات  / 457ـ  455، ص4ق، ج1412حویزي، / 238

ابن / 201، ص15ق، ج1408قرطبی، / 133، ص7ق، ج1407الجوزي،  ابن: بنگرید
نیــز / 35، ص 7و ج 77، ص4ق، ج1417شــنقیطی، / 40، ص4ق، ج1415کثیــر، 

، 17تـا، ج  طباطبـایی، بـی  / 237، ص2تعلیقات جزایري بـر تفسـیر قمـی، ج   : ك.ر
 سـورة  26ــ 21ذیل آیـۀ  ) ع(و قصۀ موهن پیرامون حضرت داوود) 207ـ 206ص
ــلیمان،  : ك.ر( ص ــن س ــل ب ــري، / 639، ص3ق، ج1423مقات ، 10ق، ج1420طب
ق، 1422بغـوي،  / 3238، ص10ق، ج1417ازي، ابن ابـی حـاتم ر  / 574ـ 570ص
ق، 1419بحرانی،: نیز بنگرید/ 567ـ  564، ص5ق، ج1421سیوطی،/ 352، ص4ج
، 4ق، ج1412حـویزي،  / 235ــ 232، ص2ق، ج1411قمی، / 472ـ   469، ص6ج

/ 189، ص26تـا، ج  الـدین رازي، بـی   فخـر : نگرش انتقادي را نیز بنگرید/ 447ص
ــن ــر،  اب ــز رو  34، ص4ق، ج1415کثی ــی: ك.نی ــایی، ب ــا، ج طباطب و  21، ص17ت

  .از این قبیل است) 296، ص 4ق، ج1402کاشانی، 
توان روایاتی را افزود که عمدتاً در برخی منابع شیعی، به ذکر  به این موارد، می

معانی غریب و غیر قابل تحلیلی از آیات پرداخته و به نام باطن و تأویل و بـدون  
انـد کـه    معانی مخالف داللت آیـات عرضـه کـرده    مناسبت منطقی و معناشناختی،

    )193ـ169ش، 1381شاکر، : ك.ر.(رسد نیازمند بررسی سندي و داللی به نظر می
  پرهیز از تحلیل داللی احادیث. 2-2

تلقی بسیط و قطعی اصحاب این جریان از روایات تفسیري به عنوان یکـی از  
گی تفاسـیر ایـن جریـان از بعـد     ها در حوزة حدیث عمالًًً به بیگان مبانی نظري آن

ها بر مفاهیم آیات انجامیـده و روش   تحلیلی در داللت احادیث و نحوة انطباق آن
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شک روایات تفسیري نیز چونـان   بی. تفسیري آنان را با آسیب مواجه ساخته است

سایر روایات، در فضاي خاصی صـادر شـده و شـناخت جهـت صـدور و زبـان       
ها را  تواند اوالً میزان ارتباط آن داللی احادیث می تحلیل. معنایی آن ضروري است

هـاي معنـایی    با مفاد آیات روشن سازد و ثانیاً به تفسیر و معنایابی آیات و حـوزه 
نظیر تنزیل و تأویل سامان دهد؛ نکاتی که بر اثر فقدان تحلیل داللی در این آثـار،  

  :کمتر دیده شده و عمالً به دو آسیب جدي زیر انجامیده است
  تطبیق غیر دقیق روایات بر آیات. 2-2-1

اي از روایات است که بـه   گرا معموالً گزارشگر مجموعه هاي تفسیري روایت کتاب
با این حال، عدم تحلیل معنایی و داللـی  . نوعی با مفاد آیات، مرتبط به نظر آمده است

بـدون ارتبـاط   روایات باعث شده که گاه روایاتی صرفاً به دلیل ارتباط ظاهري با آیات 
آسیب جدي این نکته زمـانی آشـکار    .معنایی و داللی، به مثابۀ تفسیر آیات، ذکر شود

شود که دریابیم برخی واژگان قرآنی کـه در فضـاي یـک آیـه، مفهـوم و مصـداق        می
خاص خود را دارد، به لحاظ اشتراك ظاهري با واژگانی که در برخـی احادیـث غیـر    

فسیر یا تأویل آنها تلقی شده و مایۀ پیچیدگی این آثـار  مرتبط با آیات آمده، در حکم ت
تـوان در روایتـی    نمونـۀ واضـحی را مـی   . آمیز تأویلی شده اسـت  هاي تکلف و توجیه

ا اللَّه الَ یستَحیِی أَن یضْرِب مثَالً  إِنَّ« مالحظه کرد که در تفسیر قمی، ذیل آیۀ ا    مـ وضَـۀً فَمـعب
ا الَّذا فَأَمقَهفَو ونَ أَنَّهلَمعنُواْ فَیقُّینَ آماذَا     الْح قُولُـونَ مـینَ کَفَـرُواْ فَیا الَّذأَمو هِمبن رمادـذَا    أَر بِهـ ه اللـَّ

در . نقـل شـده اسـت    )26: بقره( »یضلُّ بِه إِالَّ الْفَاسقینَ ومامثَالً یضلُّ بِه کَثیراً ویهدي بِه کَثیراً 
و ) ع(را حضـرت علـی  » بعوضـه «مراد از کلمـۀ  ) ع(این روایت، به نقل از امام صادق

، 1ق، ج1411قمـی،  .(برشـمرده اسـت   )ص(را پیـامبر اکـرم  » مافوقهـا «مراد از کلمـۀ  
/ 367، ص1ش، ج1381بابـایی، : ك.ر(انـد  گونه که برخی محققان آورده همان) 64ص

بیگانه از آیۀ گذشته بـوده و   این مضمون، غیر قابل قبول و) 179ش، ص1381شاکر، 
   1.تأمالت جدي در سند نیز بر ضعف آن افزوده است

                                                
الی، قاسم بن سلیمان و معلی بن خنیس در سند این حدیث مورد تأمـل محققـان قـرار    به لحاظ رج .1

به لحاظ مصدري نیز ) 237، ص18و ج 20، ص14ق، ج1409خویی، : در این باره بنگرید.(اند گرفته
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ضمن آنکه در روایات دیگري به صراحت مردود شمرده شده و ریشۀ آن نیـز  
) ع(در این روایت که در تفسیر منسوب به امام عسکري. به دست داده شده است
بـه  ) ع(تمثیلِ امیرمؤمنان علیبیان شده است که اصل ) ع(آمده، به نقل از امام باقر

بـه مناسـبت دیگـري، در بیـان خـود       )ص(بـه پیـامبر  » ذبـاب «و تمثیلِ » بعوضه«
آمده که ربطی به آیۀ یادشده ندارد و برخی راویـان بـه غلـط آن را در     )ص(پیامبر

   1.اند تفسیر آیه جاي داده
از  نقل بدون بررسی و تحلیل آن در برخی کتب تفسـیري روایـی،   ،با این حال

، 45، ص1ق، ج1412حـویزي،  : ك.ر(نـور الثقلـین  و  البرهانقمی و  تفسیرجمله 
 البرهـان هاست؛ البته تفسیر  حاکی از مشکل جدي در روش تفسیري آن) 64رقم 

در کنـار روایـت یادشـده،    ) ع(به جهت نقل روایت منقول از تفسیر امام عسـکري 
وایات، که ظاهراً حـاکی  مشکل کمتري دارد، اما نگرش غیر تحلیلی مؤلف آن به ر

گرایـان   آمیزي را از سـوي برخـی روایـت    از اعتماد اوست، زمینۀ توجیهات تکلف
مجلسـی،  (.متأخر براي سازگار نشان دادن دو روایـت مزبـور فـراهم آورده اسـت    

  ) 393، ص24ق، ج1403
وف    وإِنَّه« نمونۀ دیگري را در ذیل آیۀ سـو ک مـقَولو کْرٌ لَّکأَ لَذ زخـرف (»لُونَتُسـ :

براي تـو   قرآنآمده است که  )ص(در این آیه خطاب به پیامبر. توان یافت می )44
) 75، ص9ق، ج1408طبرسی، : ك.ر.(است) مایۀ تذکر یا شرافت(»ذکر«و قومت، 

                                                                                                              
، 4تا، ج تهرانی، بی: در این باره بنگرید.(انتساب تفسیر مزبور به علی بن ابراهیم قمی مورد بحث است

 .302ص
ما شاء اهللا «: گفت از شخصی شنیدند که می) ع(و علی) ص(اي است که پیامبر ین روایت ناظر به قضیها. 1

پیامبر از مقارنه بین . »)ع(ما شاء اهللا و شاء علی«و از شخص دیگري نیز چنین شنیدند که » و شاء محمد
یت الهی قاهر و غالب با مشیت الهی نهی فرموده و تأکید کردند که مش) ع(مشیت خود و مشیت علی

اي وسیع است و  در برابر خدا و قدرت او در کوچکی همچون مگسی در عرصه) ص(بوده و محمد
اي وسیع است، هر چنـد آن دو بـر همـۀ     اي در عرصه نیز در برابر خدا و قدرتش چون پشه) ع(علی

 )157ص، 1ق، ج1419بحرانی،  /171ق، ص1421ري، االمام العسک: ك.ر.(خالیق فضیلت دارند
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، 7ق، ج1419بحرانـی،  : ك.ر(روایات متعددي همگون با این معنا نقل شده اسـت 

و  58، 57، رقـم  604، ص4ق، ج1412 حـویزي، / 10، رقم131و  6، رقم130ص
اما در کنار این روایات، در برخی تفاسیر روایی، روایـاتی گـزارش شـده کـه     ) 60

: ك.ر.(اسـت  )ص(در این آیه نـاظر بـه خـود پیـامبر    » ذکر«حاکی از آن است که 
ق، 1412کلینـی،  / 16رقـم  32و ص 12و  9، رقـم  131، ص7ق، ج1419بحرانی، 

، 2ق، ج1407اسـترآبادي،  / 5، رقـم  51، صق1404صفار، / 4، رقم 268، ص1ج
و ص  56، رقـم  604، ص4ق، ج1412حـویزي،  : ، نیـز بنگریـد  25، رقم 561ص
  ) 68و  67، ص12ق، ج1411مشهدي، / 61، رقم 605

: طـالق : ك.ر(معهـود بـوده   )ص(بر پیامبر» ذکر«، اطالق قرآن کریمهرچند در 
: و انبیـاء  43: نحـل : ك.ر(قرآنو تطبیق درست آن در آیات دیگري از ) 11و  10
) 2و 1، رقـم  268، ص1ق، ج1412کلینـی،  : ك.ر(به مدد شواهد روایی دیگـر ) 7

ـ    قابل قبول است،  ۀبا اندکی تأمل در نسبت معناي مذکور با سـاختار و خطـاب آی
افـزون  . شود سورة زخرف، نادرستی تطبیق معناي گذشته بر این آیه روشن می 44

تـر اشـاره شـد از یـک سـو، و      ذیل آیـه کـه پـیش    بر آن، شواهد روایی دیگر در
 .هاي اصـلی روایـات مـورد بحـث در اختیـار اسـت       هاي دیگري که از نسخه نقل

مجلسـی،  / 528، ص3ق، ج1412کاشانی، / 66، ص12ق، ج1411مشهدي،: ك.ر(
/ 293ق، ص1410کراجکـی، / 9، رقم 175و ص 59، رقم 187، ص23ق، ج1403

از سوي دیگـر، وقـوع سـقط و خطـا در     ) 8، رقم 270، ص17ق، ج1408نوري، 
نکتۀ قابل توجـه در اینجـا آن اسـت کـه هـر چنـد       . سازد نقل مزبور را آشکار می

وقوع سقط و خطا در نقل روایات امـري طبیعـی اسـت و اختصـاص بـه جریـان       
گرا ندارد، اما اوالً، نقل بدون تحلیل و بررسی متون مزبور و نسـبت آن بـا    روایت

پردازان این جریـان، بـه رغـم اذعـان      آمیز برخی نظریه ات تکلفآیه، و ثانیاً توجیه
، 1ق، ج1407شــبر، : ك.ر(بــه قــوت احتمــال ســقط و خطــا در گــزارش راویــان

ــاملی،  / 363ص ــر ع ــدي در روش   )105ق، ص 1403ح ــیبی ج ــاکی از آس ، ح
  .تفسیري آنان است
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تفسـیري   بر روایات،دقتی در تطبیق معنا بر آیات با تکیه  هاي بی از دیگر نمونه
است که در منابع تفسـیر روایـی مـورد     )31: رحمان(»لَکُم أَیها الثَّقَلَان سنَفْرُغُ«از آیۀ 

. حمل شده اسـت ) ع(و اهل بیت قرآنبر » ثقالن« ،توجه واقع شده و بر اساس آن
/ 391، ص7ق، ج1419بحرانـی،  / 638-637، ص2ق، ج1407استرآبادي، : ك.ر(

/ 38و  37، رقم 324، ص24ق، ج1403مجلسی،  /193، ص5جق، 1412حویزي، 
  ) 575، ص12، جق1411مشهدي، 

یـد دو  ترد ، بی»ثقلین«به مقتضاي حدیث معروف ) ع(و اهل بیت قرآنهرچند 
یادشده توجیـه قابـل قبـولی نـدارد؛       تطبیق آن معنا بر آیۀ بارند، ثقل و گوهر گران

از ایـن نکتـه یـاد    آلـود بـه جـن و انـس،      هاي عتـاب  چراکه آیه در ضمن خطاب
حتـی اگـر از    ،این مضـمون . کند که به زودي به حساب شما خواهیم پرداخت می

بـا روایـت گذشـته تناسـبی      ،خصوصیات سیاق و مورد هم مستقل تصـور شـود  
  .ندارد

این آسیب اختصاص به تفاسیر روایی حوزة شیعی نداشـته و در حـوزة سـنی    
وجعلَ اللَّیلَ سکَنًا والشَّمس  اإلِصباحِ لقُفَا« براي مثال، ذیل آیۀ. وجوست هم قابل جست

 کانًا ذَلبسرَ حالْقَمیرُویم تَقْدلزِیزِ الْعسبان«در کنار روایاتی که  )96: انعام(»الْعبـودن  » ح
هاي آسمانی، یـا   خورشید و ماه را به معناي نظم و حساب دقیق آن دو در منزلگاه

سـیوطی،  / 280 ــ 279، ص5ق، ج1420 طبري،: ك.ر(ريگ عالماتی براي محاسبه
بـه  » حسـبان «اند، از قتاده نقل شده اسـت کـه    برشمرده) 63ـ62، ص3ق، ج1421

  ) 62ق، ص1421سیوطی، : ك.ر(است) نور(»ضیاء«معناي 
طبري، این دیدگاه قتاده را ناشی از تطبیـق غلـط مضـمون روایتـی از ابـن      

علَیها  ویرْسلَربی أَن یؤْتینِ خَیرًا من جنَّتک  ىفَعس«در آیۀ » حسبان«عباس در تفسیر 
دانسته، که آن را در آیۀ یادشده  )40: کهف(»حسبانا منَ السماء فَتُصبِح صعیدا زلَقًا

روایت ابن / 280، ص5ق، ج1420طبري، : ك.ر.(به معناي آتش برشمرده است
، 4ق، ج1421سـیوطی،  : ، کهـف بنگریـد  40 عباس و دیگران را در ذیـل آیـه  

  ) 407ـ406ص
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  قرآنهاي مختلف زبانی  خلط حوزه. 2ـ2ـ2

گیـري   به ابعاد مختلف معناي آیات ناظر است که جهت قرآنهاي زبانی  حوزه
داللت آیات را نشان داده و از تفسیري یا تأویلی، ظاهري یا بـاطنی، مفهـومی یـا    

مجازي و باالخره جدي یا غیر جدي بـودن   مصداقی، حقیقی یا تمثیلی و کنایی و
  .گوید ها سخن می مفاد آن

همگـون بـا آنچـه در میـان      قـرآن بر اساس ادله و شواهد گوناگون، زبـان  
هـاي   تواند مشتمل بر هر یک از حـوزه  خردمندان اهل زبان متعارف است، می

مختلف زبانی باشد، مشـروط بـه آنکـه بـه بطـالن و نااسـتواري آیـات الهـی         
  . امدنینج

، بیانـات تفسـیري خـود را    قـرآن پیشوایان دین با وقوف کامل به این ویژگـی  
عرضـه داشـته و گـاه بـه صـراحت از بــاطنی، تـأویلی و کنـایی بـودن معنـا یــاد          

تـا،   محمد بن مسعود بـن عیـاش، بـی   / 5، رقم 300، ص تا برقی، بی: ك.ر(اند کرده
و گـاه تصـریح    )3036، رقم 485، ص2ق، ج1413صدوق، / 8، رقم 12، ص1ج

  . اند نکرده
هاي مختلف زبـانی آیـات و مـراد تفاسـیر روایـی، کمـک        طبعاً تفکیک حوزه

کنـد؛ امـري کـه در آثـار      واري دانـش تفسـیر مـی    مندي و ضـابطه  زیادي به سامان
  . گرا به ندرت مورد توجه بوده است تفسیري جریان روایت

شـده تـا بیانـات     گزارش غیر تحلیلی روایات تفسیري در ایـن جریـان باعـث   
ها انسجام الزم در ارائۀ معنـاي منطقـی و پـذیرفتنی آیـات را نداشـته       تفسیري آن

مرتبۀ تأویلی و بـاطنی آیـات، گـاه در روایـاتی کـامالً بیگانـه از        ،براي مثال .باشد
قراین سیاقی و نزولی با الغاي خصوصیت از فرازهـاي مختلـف آیـات و کشـف     

ضـابطۀ آن روایـات سـبب آن شـده کـه       ارش بیها مورد اشاره است، که گز مالك
ها را با ضوابط و معیارهـاي حـاکم بـر حـوزة تفسـیر ظـاهري مـورد         منتقدان، آن

هایی از این موارد به اختصـار مطـرح    نمونه. بررسی قرار داده و در آن تردید کنند
  .شود می
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  )ص(بیت پیامبر  سورة نحل به اهل 43در آیۀ » اهل الذکر«تفسیر 
ون    نُّوحیأَرسلْنَا من قَبلک إِالَّ رِجاالً  اوم«آیۀ  لَمـالَ تَع لَ الـذِّکْرِ إِن کُنـتُمأَلُواْ أَهفَاس هِمإِلَی «

به مدد قراین سیاقی در برابر منکران وحی آسـمانی، از پیشـینۀ وحـی بـر      )43: نحل(
اهـل  «ها را به  د و آنگوی ها را پاسخ می پیامبران گذشته یاد کرده و استبعاد جاهالنۀ آن

توصیف تورات و سـایر کتـب و معـارف    (که بر عالمان تورات قابل حمل است» ذکر
 63: ، و نیـز اعـراف  105و  48، 24: انبیاء: ، بنگرید»ذکر«آسمانی پیامبران گذشته را به 

آنکه بـه بعـد تـأویلی تصـریح      اما روایات متعدد و معتبري، بی. دهد ، ارجاع می) 69و 
دانسـته و بـر    )ص(اخیر آیه را ناظر به ضرورت رجوع به اهل بیـت پیـامبر   کند، فراز

، 269ــ 267، ص1ق، ج1413کلینـی،  : ك.ر(کنـد  به آنان تأکید مـی » اهل الذکر«تفسیر 
و حتی گاه ارتباط آن را بـا عالمـان   ) 217ـ211، ص7ق، ج1411مشهدي، : نیز بنگرید

خواننـدة ایـن   ) 7، رقـم  269، ص1ق، ج1413کلینـی،  :  ك.ر(.کنـد  اهل کتاب نفی می
روایات که با نگـرش غیرتحلیلـی، تصـوري مخـالف قـراین سـیاقی آیـه بـه دسـت          

منـد از   پردازد و یا تعبداً به تفسیري غیـر ضـابطه   آورد، یا به انکار روایات مزبور می می
آثـار چنـین   / 137، ص3ق، ج1402کاشـانی،  : ك.بـراي مثـال، ر  (دهـد  ها تـن مـی   آن

کـه طبرسـی در    سـت، چنـان  وجو تفاسیر اجتهادي قابل جستخی نگرشی حتی در بر
منـدي   بـا نقـل آراي مختلـف، تحلیـل روشـن و ضـابطه      ) 557، ص6ج(مجمع البیان

؛ حال آنکه اگر زبان تأویلی مورد نظر ایـن روایـات کـه بـه مفـاد      )عرضه نکرده است
ن ماندگار آیه فارغ از خصوصیت مورد آن ناظر است، مورد تحلیل قـرار گیـرد، روشـ   

در ایـن  .(مند اسـت  خواهد شد که این روایات مخالفتی با سیاق نداشته و کامالً ضابطه
  )470، ص1ق، ج1418معرفت، / 258ـ257، ص12تا، ج طباطبایی، بی: باره بنگرید

  
  ، حج به لقاي امام29در آیۀ » قضاي تفث«تفسیر 

در ضـمن   )29: حج(»بِالْبیت الْعتیق یطَّوفُواولْلْیقْضُوا تَفَثَهم ولْیوفُوا نُذُورهم  ثُم«در آیۀ 
مناسک عمومی حج، از ضرورت زدودن زوایدي چون ناخن و موي اضافی تحت 

/ 485، ص2ق، ج1413صــدوق، :  ك.ر(یــاد شــده اســت» قضــاي تفــث«عنــوان 
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) ع(امـا در روایتـی از امـام صـادق    ) 97ــ 95، رقم492، ص3ق، ج1412حویزي، 

ب خاص ایشـان، ایـن امـر بـه لقـاي امـام تفسـیر شـده         خطاب به یکی از اصحا
کـه  ) 491، ص3ق، ج1412حویزي، / 485، ص2ق، ج1413صدوق، : ك.ر(است

قابل / 181ش، ص1381شاکر، : ك.ر.(انتقاد برخی پژوهشگران را برانگیخته است
بـه لقـاي امـام    » تفث«توجه است که برخالف این نگرش، در روایت مزبور خود 

بـه معنـاي زدودن و دفـع    » قضاي تفث«قابل قبول باشد، بلکه  تأویل نشده تا غیر
در واقـع ایـن انتقـاد برآمـده از نبـودن تحلیـل       ) زواید بـدن، تأویـل شـده اسـت    

گرایان است؛ حـال آنکـه پـس از     شناسانۀ مفاد روایت در آثار تفسیري روایت زبان
و تنزیلـی آن،  اذعان به استواري مرتبۀ باطنی و تأویلی آیات در کنار مرتبۀ ظاهري 

که پیرایش بـدن از زوایـد در    توان روایت یادشده را چنین تحلیل کرد که چنان می
مناسک ظاهري عمومی حج اهمیت دارد، در مناسک باطنی و معنوي نیز پیـرایش  

و عرض ارادت بـه  ) ع(باطنی و معنوي مهم است، که آن هم در گرو دیدار با امام
: ك.ر.(ایات دیگر نیز بر آن تأکید شده استاي که در رو ساحت ایشان است؛ نکته

ــویزي،  ــم183، ص1ق، ج1412ح ــی،   452و  450، رق ــز کلین ، 1ق، ج1413و نی
  )455ص

 )ع(بـه حضـرت علـی   ) 6: حمـد (»قیمسـتَ م راطٌص«هاي دیگر را در تفسیر  نمونه
: نیز بنگرید/ 111، ص1ق، ج1419بحرانی، / 21، ص1ق، ج1412حویزي، : ك.ر(

به حجت ) 3: بقره(»غیب«و تفسیر ) 24، ص1تا، ج ن عیاش، بیمحمد بن مسعود ب
بحرانـی،  / 31، ص1ق، ج1412حـویزي،  : ك.ر)(ع(غائب الهـی حضـرت مهـدي   

ق، 1412حـویزي،  : ك.ر)(30: ملـک (»ماء معـین «و تفسیر ) 111، ص1ق، ج1419
ــ386، ص5ج ــی، / 387ـ ــد 82ـ   80، ص8ق، ج1419بحران ــز بنگری ــی، : ، نی قم

ــم«و تفســـیر ) ع(امـــام معصـــومبـــه ) 397، ص2ق، ج1411 ــع وبِغضُـ و » میهِلَـ
حـویزي،  : ك.ر)(ع(هـا و جـاهالن بـه مقـام امامـان      بـه ناصـبی  ) 7: حمد(»ینضالّ«

: نگرش انتقادي را بنگریـد ) 111، ص1ق، ج1419بحرانی، / 24، ص1ق، ج1412
  )466ـ436، ص1ق، ج1425طاهر محمود محمد یعقوب، 
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هـاي دیگـري یـاد کنـیم کـه در روایـات        ها، بایـد از نمونـه   در کنار این نمونه
تفسیري در شرایط خاصی تنها به بعد تنزیلی و سیاقی آیات اشاره شـده و نبـودن   

ها در تفاسیر روایی، نگرش عام اجتهـادي و دریافـت وجـوه تـأویلی و      تحلیل آن
ولَـم   آمنُـواْ  الَّذینَ«ها را با انتقاد مواجه ساخته است؛ براي مثال، در آیۀ  اي آن توسعه

روایاتی به نقل از پیامبر  )82: انعام(»مهتَدونیلْبِسواْ إِیمانَهم بِظُلْمٍ أُولَـئک لَهم األَمنُ وهم 
ــرم ــنت   )ص(اک ــل س ــابع اه ــري،: ك.ر(در من ــ250، ص5ق، ج1420طب / 254ـ

را به مدد شواهد قرآنـی، بـه خصـوصِ    » ظلم«، )50ـ49، ص3ق، ج1421سیوطی،
این تفسیر هرچند بـا سـیاق آیـه کـه نـاظر بـه محاجـۀ        . ده استشرك تفسیر کر
با مشرکان قوم خود است، کامالً پـذیرفتنی اسـت و در برابـر    ) ع(حضرت ابراهیم

که تفسیر آیه را جویا بودند، مایۀ دلگرمـی بـود،    )ص(نگرانی اصحاب پیامبر اکرم
» ظلـم «ت معناي توان عمومی اما فارغ از نگرانی خاص آنان و مفاد سیاقی آیه، نمی

هاي را در آیه با توجه به مراتب مختلف ایمان، امنیت و هدایت که در سایر بخش
، 7تــا، ج طباطبــایی، بـی : ك.ر(آیـه بـر تــرك ظلـم مترتــب شـده، نادیــده گرفـت     

؛ )120ــ 117، ص10ق، ج1405صـادقی،  : نیز بنگریـد / 212ـ210و 204ـ199ص
عموم گناهانِ به مثابـۀ ظلـم بـه     به مراتب پایین آن، شامل» ظلم«چه اینکه تفسیر 

، 35: بقره/ 160و 153، 64: نساء: ك.ر.(نفس هم از شواهد قرآنی برخوردار است
  )25: انفال/ 23: اعراف/ 16: قصص /1: طالق/ 231و  229

هایی که روایات ناظر به مفاد آیات در فضاي نزول، بـه نگـرش    از دیگر نمونه
بـه  ) 7: حمـد (»ینضـالّ «و » ملیهِع وبِغضُم« گرایان منتهی شده، تفسیر محدود روایت
ق، 1419صـنعانی،  / 36، ص1ق، ج1423مقاتل بن سـلیمان،  : ك.ر(یهود و نصارا

، 1ق، ج1411قمـی،  : ك.نیـز ر / 115ـ110، ص1ق، ج1420طبري،/ 256، ص1ج
ق، 1420طبـري، : ك.ر(به تیـر و زره و شمشـیر  ) 60: انفال(»قوه«و تفسیر ) 58ص
محمد بن مسعود : ك.نیز ر/ 24، ص2ج  ق،1413ندي، سمرق/ 275ـ274، ص 6ج

تأکید بر حصـر معنـا در مفـاد    .(است) 74و  73، رقم 66، ص2تا، ج بن عیاش، بی
طاهر محمـود  : ك.نیز ر/ 1237، ص2ق، ج1416سیوطی، : روایی مزبور را بنگرید
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: نیز بنگرید/ 12ق، ص1385غماري، / 108ـ105، ص1ق، ج1425محمد یعقوب، 

  )642ـ 638، ص2ق، ج1420خضیري، 
  نگري در گزینش احادیث تفسیري در حد رابطۀ لفظیسطحی. 3ـ2ـ2

و » ثقـل اکبـر  «در معرفت دینـی بـه عنـوان     قرآنتوجه به محوریت و اصالت 
و ) سـنّت قـولی  (در قالب گفتار قرآنرسالت ویژة پیشوایان دین در تبلیغ و تبیین 

سازد که تمام گفتارهـاي   رهنمون می، ما را به این نکته )سنّت و سیرة عملی(رفتار
تواند به نوعی تفسیر آیات الهی  اند، می پیشوایان، که الگوي زندگی ما معرفی شده

از این رو تفسیر روایـی را نبایـد تنهـا بـه احـادیثی محـدود کـرد کـه         . تلقی شود
خالـدي،  : ك.ر.(ها صادر شـده اسـت   مستقیماً در ارتباط با آیات قرآنی و شرح آن

  )131ـ129صم، 2002
هـاي   انگاري منابع دیگر معرفت قرآنی، قلمـرو بهـره   تفاسیر روایی که با نادیده

نگري در گـزینش احادیـث    اند، با سطحی ، به روایات محدود کردهقرآنخود را از 
منـدي قرآنـی خـود     تفسیري در حد رابطۀ لفظی، گسـترة محـدودتري را در بهـره   

تواند به گونـۀ   هاي پیشوایان، می یه و مناجاتاند؛ براي مثال، انبوه ادع انتخاب کرده
باشـد   قرآنمستقیم یا غیر مستقیم در خدمت دانش تفسیر و کشف رموز آیاتی از 

خاطر (و در معناشناسیِ مفاهیم قرآنیِ متکی به فرهنگ دینی، مفسران را یاري کند
شود غفلت از ایـن مضـامین، کاسـتی مشـترك جریـان روایـی بـا سـایر          نشان می

هاست اما تأکید بر آن در اینجا از آن رو است کـه اصـحاب جریـان مـورد      جریان
اند که طبعاً نادیـده   بحث درصدد تمرکز و اهتمام به بیانات تفسیري پیشوایان بوده

انگاري حجم انبوه بیانات غیر مستقیم تفسیري، خلل عمده در کار آنان بـه شـمار   
  .)آید می

گرایـان از آن   امین ادعیـه، کـه روایـت   در مضـ  قرآنهایی از تفسیر آیات  نمونه
وجوسـت؛   قابل ردیـابی و جسـت   صحیفۀ سجادیهاند، در فرازهاي  غفلت ورزیده

براي مثال در دعاي نخست، افزون بر آیات متعددي که به صراحت مـورد توجـه   
 سـورة  23از آیـۀ   7در فـراز   نجم، سورة 31این دعا از آیۀ  6در فراز (قرار گرفته
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 41جاثیـه و   سـورة  22از آیۀ  12سورة فرقان، در فراز  44از آیۀ  9 در فراز انبیاء،
و ) یـاد شـده اسـت   ... مطففـین و  سـورة  21ـ19از آیۀ  13دخان و در فراز  سورة

اي  تواند به نوعی مفسران را راهنما باشد، مضامین قرآنی ها می چگونگی کاربرد آن
أَلُ   لَـا « ، رابطۀ آیۀ2ینمونه بودن خلقت اله ، بی1ناپذیري خداوند همچون رؤیت سـی

با عدالت الهی، در برابر تفسیر اشعري از عدل، به  )21: انبیاء(»عما یفْعلُ وهم یسأَلُون
، پس از تأکید بر نقش عمـل در پـاداش و جـزاي    7و  6در فراز (استناد آیۀ مزبور

اشـت  الهی و داوري عادالنـۀ خداونـد بـه آیـۀ مزبـور اشـاره شـده کـه طبعـاً برد         
) 156ــ 155، ص11تا، ج فخرالدین رازي، بی: ك.ر(جبرگرایانۀ اشعریان اهل سنت

کند، انسانیت انسان و ارتباط آن با سپاسـگزاري او در برابـر خداونـد و     را نفی می
، آثـار و عالئـم حمـد و سـپاس     3سـورة فرقـان   44مرز آن بـا حیوانیـت در آیـۀ    

، اصـناف و  4»حمـد «در کنار » رشک«، معناشناسی )30ـ29، 17ـ12فراز : ك.ر(الهی
دعـاي دوم،  : ك.ر(هـاي عـالم هسـتی    ها در پدیده احوال فرشتگان الهی و نقش آن

دعـاي اول،  : ك.ر(سورة حج 78سورة بقره و  286و تفسیري از آیۀ ) 24ـ 1فراز 
  .     قابل توجه است)  39شرح و ترجمۀ فیض االسالم، ص: بنگرید/ 23فراز 

هـا از انبـوه    تـوان از غفلـت آن   گرا را همچنین می نگري تفاسیر روایت سطحی
روایاتی که با شرح مفاهیم و مضامین قرآنـی بـه نـوعی در خـدمت تفسـیر قـرار       

و مصادر فـراوان روایـی آن    المیزانسنگ  گیرند، پی برد؛ نگاهی به تفسیر گران می
 ، در)246ـ171، ص3ش، ج1364در این باره بنگرید میرزا محمد، (قرآندر تفسیر 

تـوان برخـی    البتـه مـی  (.کنـد  تر می شده را روشن مقایسه با تفاسیر روایی، نکتۀ یاد

                                                
 »الذي قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین«: 2فراز . 1
 »ابتدع بقدرته الخلق ابتداعاً و اخترعهم علی مشیته اختراعاً«: 3فراز . 2
و ... لتصرفوا فی مننه فلم یحمـدوه ... حمده معرفۀوالحمد هللا الذي لو حبس عن عباده «: 9و   8فراز . 3

 »...الی حد البهیمیه االنسانیۀلو کانوا کذلک لخرجوا من حدود 
ترجمه و شرح محققانۀ فیض االسالم : ك.ر(»...ثم امرنا لیختبر طاعتنا و نهانا لیبتلی شکرنا«،  21فراز . 4

 )37بر صحیفۀ سجادیه، ص
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قابـل مقایسـه    المیـزان تفاسیر روایی را که هر چند در نوع بررسـی و تحلیـل بـا    

انـد،   نیستند اما در جامعیت و توجه به روایات و مضامین متنوع روایی قابل توجـه 
اثـر محمـد صـالح     بحر العرفـان ، و العرفان کنزاز آن جمله دو تفسیر . استثنا نمود

  )554ش، ص1379شهیدي، : برغانی شایستۀ ذکر است؛ بنگرید
علـل  ، نهـج البالغـه  ، کـافی هاي  از باب نمونه در این تفسیر، نقل روایاتی از کتاب

: ك.ر(سـورة حمـد   5، در باب انواع و مراتب عبـادت در ذیـل آیـه    خصالو  الشرایع
هاي  ؛ نقل روایاتی مربوط به رابطۀ اسالم و ایمان از کتاب)37، ص1تا، ج طباطبایی، بی

، 1همـان، ج : ك.ر(سـورة بقـره   131ذیـل آیـه    ،معانی االخبـار و  ارشاد القلوب کافی،
 ةعـد و  دعـوات ، محاسـن هـاي   ؛ نقل روایاتی در معناي ذکر از کتـاب )308ـ  306ص

ـ )342- 340همان،: ك.ر(سورة بقره 152، ذیل آیه الداعی هـاي  اتی از کتـاب ؛ نقل روای
، در تبیـین و توجیـه جـاودانگی    )ع(من الیحضره الفقیه و عیـون اخبـار الرضـا   ، کافی

و نیـز  ) 425، ص2همـان، ج : ك.ر(سـورة بقـره   275رباخوار در آتش جهنم، ذیل آیۀ 
سورة لیل، بـر خـالف    19ـ17، ذیل آیه محاسننقل، تحلیل و بررسی روایتی از کتاب 

  .قابل توجه است) 308، ص2همان، ج: ك.ر(واییتفسیر مشهور آن در آثار ر
  

  گیري  نتیجه
مفسـران روایـی و بـا      بر اساس آنچه گذشت، ضمن تقـدیر از تـالش ارزنـدة   

احترام به اصل رویکرد روایی در تفسیر به مثابۀ گامی مهم در فرایند فهم درسـت  
ربست رسد با توجه به مشکالت فوق، توجه به نکاتی چند در کا ، به نظر میقرآن

  : استوارتر روش روایی ضروري است
  .هاي حدیثی بررسی اصل صدور روایات تفسیري در پرتو اصول فنی دانش. 1
تحلیل کافی مفاد روایات و بررسی تناسب آن با مضامین آیات و عدم اکتفا . 2

  .به قرار گرفتن روایت در ذیل آیه در تفاسیر روایی
و تحلیل کافی از ارتباط مفـاد   رآنقشناختی هاي مختلف زبان تفکیک حوزه. 3

  . هر روایت تفسیري با حوزة زبانی خاص آیه
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جوي روایات مـرتبط بـا آن مضـامین    وکشف مضامین اصلی آیات و جست. 4
گیـري از مضـامین   فراتر از همگونی صرفاً لفظی و ظاهري و به طور خاص بهـره 

 .  رفتر آیات حوزة الهیات و معاواالي ادعیۀ مأثور در فهم دقیق

  
  
  منابع
  . قرآن کریم .1
  .تا ضواء، بیداراال: بیروت ؛هالذریع ؛، محمدمحسنهرانیتآقابزرگ  .2
  .ق1405دار احیاء التراث العربی، : بیروت ؛روح المعانی ؛آلوسی. 3
  .فیض االسالم ۀ، شرح و ترجمهالسجادی الصحیفۀ الکاملۀ. 4
التاریخ العربی،   مؤسسۀ: ، بیروت)ع(تفسیر االمام العسکري، )منسوب(عسکريحسن امام . 5

  .ق1421
  .ق1417نزار الباز،   مکتبۀ: هالمکرم  مکۀ ؛تفسیر القرآن العظیم رازي؛ بی حاتماابن . 6
 .ق1407المکتب االسالمی، : بیروت ؛المسیر زاد ؛ابن الجوزي .7

 .تا ، بیدار احیاء التراث العربی: بیروت ؛شذرات الذهب ؛ابوالفالح ابن العماد، .8

 .ق1404 ،دار الفکر :بیروت ؛تهذیب التهذیب ؛ابن حجر. 9

  .ق1425 دار الکتب العربی، :بیروت؛ همقدم ؛ابن خلدون. 10
 .ق1408، السنّۀ مکتبۀ  : هقاهر ؛االسرائیلیات و الموضوعات فی کتب التفسیر ه؛ابن شهب. 11

 .ق1412بوستان کتاب، :قم ؛السعود سعد ؛ابن طاووس .12

 .ق1420التاریخ،  ۀسسؤم :بیروت؛ التحریر و التنویر تفسیر ؛شورابن عا .13

 .ق1424 ،الریان و دار ابن حزم ۀسسؤم: بیروت؛ جامع بیان العلم و فضله ؛ابن عبدالبرّ. 14

  .م2007 دار الکتب العلمیه، :بیروت؛ المحرر الوجیز ؛ابن عطیه. 15
  .تا ، بیهالعلمی الکتب دار: بیروت ؛تأویل مختلف الحدیث ه؛ابن قتیب .16
  .ق1408دار احیاء التراث العربی، : بیروت ؛النهایه و ۀالبدای؛ ابن کثیر. 17
 .ق1415، المعرفۀ دار: بیروت ؛تفسیر القرآن العظیم ؛ابن کثیر. 18
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  .ق1427العصریه،  ۀمکتب: بیروت ؛فضائل القرآن ؛ابوعبید. 20
  .ق1407االمام المهدي،   مدرسۀ: قم ؛الظاهرةتأویل اآلیات  ؛الدین سترآبادي، شرفا. 21
پژوهشگاه  : قم ؛ هاي تفسیري شناسی جریان آسیب ؛اسعدي، محمد و جمعی از محققان. 22
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  .ق1403المکتب االسالمی، : بیروت ؛شرح السنّه ؛بغوي. 29
 .ق1422دارالفکر، : بیروت ؛معالم التنزیل ؛بغوي. 30

  .م1959 دارالمعارف،: مصر ؛شرافنساب االا ؛بالذري .31
  .ق1410 ،النشر االسالمی ۀسسؤم :قم ؛قاموس الرجال ؛تستري. 32
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  .ق1396 دار الکتب الحدیثه، :مصر ؛التفسیر و المفسرون ؛ذهبی، محمدحسین. 42
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  .ش1379محبی، 
  .ق1405الوفاء،  ۀمؤسس :بیروت ؛الفرقان ؛صادقی، محمد. 57
  .ق1413ضواء، داراال: بیروت ؛الفقیه همن الیحضر ؛صدوق، محمد بن علی. 58
 تـر تبلیغـات اسـالمی،   مرکز انتشارات دف :قم ؛جایگاه قرآن در استنباط احکام ؛صرّامی .59

 .ش1378

  .ق1404اهللا المرعشی، ت مکتبۀ آی: قم ؛بصائر الدرجات ؛صفار. 60
  .م1974 دار النشر فرانز شتایز،: بیروت؛ الوافی بالوفیات ؛صفدي. 61

  .ق1419، هدارالکتب العلمی: بیروت ؛تفسیر عبدالرزاق ؛صنعانی. 62
  .ق1425ابن الجوزي،  دار: ریاض ؛تفسیرسباب الخطأ فی الا؛ طاهر محمود محمد یعقوب. 63
  .تا ، بیهالعلمی  الحوزةالمدرسین فی  جماعۀ: قم ؛المیزان ؛ییطباطبا. 64
  .ق1408، عرفۀمدارال: بیروت ؛مجمع البیان ؛طبرسی. 65
  .ق1420، هدارالکتب العلمی: بیروت ؛جامع البیان ؛طبري. 66

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


 
 
 
 
 

   
184   

 

 

 1389، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان  پژوهی فصلنامه حدیثدو 

 
 .ق1403، )ع(مؤسسۀ آل البیت :قم ؛صولاال عدة ؛طوسی. 67

 .تا ، بیدار احیاء التراث العربى :بیروت ؛التبیان ــــــــ ؛. 68

  .ق1385، هالقاهر مکتبۀ: هقاهر ؛بدع التفاسیر ؛غماري. 69
  .تا دار احیاء التراث العربی، بی: بیروت ؛التفسیر الکبیر ؛فخرالدین الرازي. 70
  .ق1408، هالکتب العلمی دار: بیروت؛ حکام القرآنالالجامع  ؛قرطبی. 71
  .ق1411دارالسرور، : بیروت ؛تفسیر القمی ؛قمی، علی بن ابراهیم. 72
  .ق1412، )ع( میرالمؤمنین علیااالمام  مکتبۀ: اصفهان ؛الوافی ؛کاشانی. 73
  .ق1402علمی، اال ۀمؤسس: بیروت ؛تفسیر الصافی ـــــــــ ؛. 74
  .ق1410دار الذخائر،: ؛ قمکنز الفوائدکراجکی، محمد بن علی؛ . 75
  .ق1413ضواء، اال دار: بیروت ؛الکافی ؛کلینی. 76
 .ق1425الریان ناشرون،  ۀسسؤم :بیروت؛ السنۀهل اتأویالت  ؛بومنصورا ،ماتریدي. 77

  .ق1403دار احیاء التراث العربی، : بیروت ؛نوارالا بحارمحمدتقی؛ مجلسی، . 78
 ،دار االنصـار : قـاهره ؛ ابن تیمیـه  الجامع لتفسیر االمام دقائق التفسیر ؛محمد سید جلیند. 79

  .ق1398

  .تا ، بیهاالسالمی العلمیۀ المکتبۀ: تهران ؛تفسیر العیاشی بن عیاش؛ محمد بن مسعود. 80
  .تا ، بیۀدارالمعرف :بیروت ؛تفسیر المنار؛ محمد رشید رضا. 81
  .ق1411الطبع و النشر،   مؤسسۀ: تهران ؛کنز الدقائق ؛مشهدي. 82
، هللعلـوم االسـالمی   الرضویۀ الجامعۀ: مشهد ؛التفسیر و المفسرون ؛د هادي، محمتمعرف. 83

  .ق1418
  .ق1423التاریخ العربی،  مؤسسۀ: بیروت ؛تفسیر مقاتل بن سلیمان ؛مقاتل بن سلیمان. 84
  .ش1364مرکز نشر فرهنگی رجاء، : تهران؛ مفتاح المیزان ؛میرزا محمد، علیرضا. 85
 .ق1407النشر االسالمی، ۀسسؤم :مق ؛رجال النجاشی ؛نجاشی. 86

  .ق1408، )ع(مؤسسۀ آل البیت: قم ؛مستدرك الوسائل ؛نوري. 87

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

