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 ق مفسر در تفسير قرآنيوجوه روای تأثير عال

  bagheri@qabas.netمؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ،گروه تفسير و علوم قرآناستاديار علي اوسط باقري / 

 21/21/2998ـ پذيرش:  29/20/2997: دريافت

 دهيچك
 اين پژوهش بر آن است تا ت ثير اين .مانند آن هستندتخصصي، مذهبي و گوناگون   يمفسران قرآن داراي عال

الك م و وجوه رواي ت ثير آنها را نشان دهد. كندبررسي  «توصيفي و تحليلي»  را در تفسير قرآن با روش يعال
يابي به كه دستـ رايج تفسير در ميان مفسران مسلمان، غرض مفسر از تفسير قرآن ارزيابي اين وجوه، روش 

  مفسران در اصلِ برگزيدن روش اجتهادي يعال .استو ممنوعيت هر نوع تحميل بر قرآن ـ مقاصد خداوند است 
كالمي  عي وهمانند گرايش فقهي، ادبي، اجتما ،هاي متنوع تفسيرييا غير اجتهادي)روايي محض( و نيز گرايش

  يخويش نيز يكي از وجوه ت ثير عال عالي ملالب همسو با  ةنكته سنجي مفسران در استفاد اثرگذار است.
بررسي  ايبر  مفسر يكي از عوامل دخيل در انتخاب موضوعات يعال همچنين .آيدبه شمار ميمفسران در تفسير 

تي در تفسير آيات ملرح كند كه انلباقي با احتماال ،  خويشيمفسر ممكن است همسو با عال و استدر قرآن 
 ظاهر آيات نداشته و شواهدي براي ت ييد آن متصور نباشد.

 .هاي تفسيريهاي تفسيري، گرايش  مفسر، روشيتفسير قرآن، عال ها:كليدواژه
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 مقدمه

در فهم  مفسر يكي از عناصر دخيل در تفسير هر متني، از جمله قرآن كريم، مفسر آن متن است. در بارة نقش

 هاي تفسيري از اين منظر، بههاي گوناگون تفسيري اختالف وجود دارد. نظريهو تفسير متن، بين نظريه

هايي كه نقشي براي مفسر در ايجاد معنا هايي كه به دخالت مفسر در ايجاد معنا قايل هستند و نظريهنظريه

 شود.قايل نيستند، تقسيم مي

رداخت، پبايد به خود اثر  ،«ساختارگرايي» ةطب  نظري دانند.قوام معنا را به متن مي محورند وساختارگرايان متن

هاي (. يكي از شاخصه99، ص 2979)بلزي،  اي از معنا قلمداد كردتوان آن را في نفسه پيكرهتا آنجا كه مي

 ،بنابراين. (214، ص 2977)سلدن و ويدوسون،  گرفتن مؤلف و مفسر استساختارگرايي مستقل انگاشتن متن و ناديده

 مفسر هيچ دخالتي در ايجاد معنا ندارد. 

هاي نوتيستهرم همانند هرمنوتيك سنتي نيز مفسر نقشي در ايجاد معنا ندارد. ،محورهاي تفسيري مؤلفدر نظريه

يابي ه براي دستكدانند و برآنند ، قوام معناي متن را به مؤلف ميديلتايو  شالير ماخر، مارتين كالدنيوسسنتي مانند 

 .(200، ص2977؛ هادوي، 17، ص0220مولر ـ ولمر، )مؤلف را به دست آورد.  ظورمورد نبايد معناي  ،به معناي متن

ه مفسر تمام نقش را در ب ،«ساختار شكني» ةطب  نظري دانند.مفسر محوران، مفسر را در ايجاد معنا دخيل مي

ناهاي يابي به معامكان دست ،از اين طري  ،ن ساختار متن را در هم ريختهشكناشالوده .كندوجود آمدن معنا ايفا مي

 .(01، ص 2979)رك: واعظي،  كنندمتعدد را فراهم مي

  امتزاج اف فهمْ ودخيل است  معنامتن در ايجاد هم اف  دنياي مفسر و هم  ،هرمنوتيك فلسفي ةطب  نظري

  اف شود.رف آن اف  ذهني مفسر است، فهمي حاصل نميكه يك ط ،ذهني مفسر و اثر است و بدون اين امتزاج

 گيرد.گويي است كه بين مفسر و متن صورت ميوذهني مفسر شرط حصوز فهم است و تفسير متن برآمده از گفت

 يردگفهمي صورت نمي ،هاي مفسرها و دغدغهها، عالي ، انتظارات و پرسشداوريبدون دخالت پيش ،بر اين اساس

 (.02و 02، ص2977)گادامر، 

ر.ك:  ،محوري مفسران مسلمان)براي شواهد مؤلف محور استكه مؤلف ،تفسيري مفسران مسلمان ةطب  نظري

(، مفسر در ايجاد معنا دخالتي ندارد، و تفسير قرآن عملي است روشمند كه به منظور 89-19، ص 2987باقري، 

آنها بر اساس قواعد ادبيات عرب و اصوز عقاليي  يابي به مقاصد خداي متعاز از آيات قرآن و كشف مداليلدست

 ؛04-20، ص 2979ك: بابايي و ديگران، .ر ،)براي تعاريف گوناگون تفسير و بررسي آنها گيردصورت مي ،محاوره

 .(22-7ص  ،2992رجبي، 

يكي از عناصر  .(0999، ص 0، ج 2972)معين،  است« ارتباط»و « بستگي»به معني  «عالقه»جمع  « يعال»

ر شناسان دبرخي از روان .اوستهاي خاص ها، سالي  و گرايشبستگيها، دزشخصيت هر فرد عالقه ةدهندشكل

 .(121، ص 2، ج2910اند )مان، به اين عنصر تصريح كرده «شخصيت»تعريف 

  و يداراي عال مانند آن،هاي شخصيتي، مذهب، تخصص و ها تحت ت ثير فلرت، تربيت، محيط، ويژگيانسان



  97 رآن  مفسر در تفسير قيوجوه رواي ت ثير عالمقاله پژوهشي: 

مانند يتي و هاي شخصمفسران قرآن نيز از نظرگاه مذهبي، تخصصي، ويژگي هستند.متفاوتي هاي متعدد و بستگيزد

 هستند. ي  متفاوتيداراي عال آن

  مفسر در تفسير قرآن كدام يآنچه در اين پژوهش درصدد بررسي آن هستيم اين است كه مجاري ت ثير عال

تفسير    دريقش را در تفسير دخالت دهد؟ بررسي وجوه نارواي ت ثير عاليعالتواند مي جاهاييو مفسر در چه  ؟است

ن تحقي  اي ةاز عهد ،ها دچار شودقش در تفسير بدانيهايي كه ممكن است مفسر از رهگذر ت ثير عالو بررسي آسيب

 طلبد.هاي مستقلي ميخارج است و پژوهش

شود، و اطالق مي« ه معاني آيات و مقاصد خداوند از آنهاتالش فكري مفسر براي رسيدن ب»گاه بر « تفسير قرآن»

وناگون هاي گها و گرايشاي معرفتي است با مباني و اصوز و روشاست كه منظومه« دانش تفسير قرآن»گاه مراد از آن 

مفسر در هر دو كاربرد آن است؛ يعني هم وجوه اثرگذاري عالي  « تفسير قرآن»(. مراد ما از 7، ص 2992)ر.ك: رجبي، 

  كار فكري مفسر را مد نظر داريم و هم نقش آن در دانش تفسير قرآن به عنوان يك معرفت بشري مورد نظر است.

ر تفسير هاي عالي  مفسر دهايي گاه به صورت گذرا، از برخي اثرگذاريدر مقدمه و متن برخي تفاسير، به مناسبت

 (.009 و007، ص 2917مصباح يزدي،  ؛8-4، ص 2ق، ج 2427سخن گفته شده است )براي نمونه، ر.ك: طباطبائي، 

  مفسر در يهايي كه برخاسته از ت ثير نارواي عالبه برخي آسيب ،هاي تاريخ تفسير نيز در معرفي تفاسيردر كتاب

 .(424، 429، 991، 994، ص 0تا، ج بي : ذهبي،ر.ك ،تفسير است، اشاره شده است )براي نمونه

ير در ضمن مباحث، برخي از جوانب ت ث ،ظهور رسيده ةكه در نقد هرمنوتيك فلسفي به منصها و مقاالتي كتاب

 .(2972ك: الريجاني، .ر ،)از جمله اند  مفسر در تفسير را به نقد كشيدهيعال

ر تفسير دآنان   مفسران مختلف، و هر نوع دخالت يكه مفسر يكي از عناصر دخيل در تفسير است و عال رواز آن

   مفسر شناسايي شود.يست، الزم است وجوه رواي ت ثير عالروا ني

؛ توجه شده   در تفسيريبه صورت گذرا به ت ثير عال هاي تاريخ تفسير و تفسير صرفاًدر كتاب( 2)كه  جاو از آن

ر در تفسير   مفسيهاي مختلف ت ثير عالو گونهشده رد و انكار توجه به در بررسي هرمنوتيك فلسفي بيشتر ( 0)

هاي مختلف مذهبي و غير مذهبي در بهاي تفسيري از اين نظر كه عالي  و گرايش( ميراث گران9بررسي نگرديده؛ و نيز )

 شود.آنها چه ت ثيري داشته، كمتر ملمح نظر قرار گرفته است، ضرورت اين پژوهش با لحاظ پيشينه نيز مدلل مي

روي، ايي كه مالك روايي و ناروايي است، شناسايي شود. بدينالزم است پيش از بيان وجوه رواي ت ثير عالي  معياره

 ماييم:نكنيم و در ادامه، وجوه روا را ذكر ميدهند، بيان ميابتدا مباني و مفروضات پژوهش، كه اين معيارها را به دست مي

 مباني و مفروضات

كنيم و موارد روا و ناروا را مشخص    مفسر در تفسير داورييهاي محتمل عالاثرگذاري ةبراي آنكه بتوانيم دربار

 كه در ،اين امور را ،در اين بخش بيان كنيم. ،داوري استمعيار ما براي اين ارزشرا سازيم الزم است ابتدا آنچه 
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 :كنيمبيان مي ،حقيقت مباني و مفروضات اين پژوهش هستند

 ر قرآنيغرض تفس ؛ابي به مقاصد الهيي.دست2

د اي نداراي كم يا زياد ارتباط دارد، چارهكند و با ديگر همنوعان خود در محدودهعه زندگي ميانسان در جام رو كهازآن

زنده، به تا به اين طري  در تعاملي سا ،جز اينكه بتواند مقاصدش را به ديگران منتقل كند و مقاصد ديگران را دريابد

، به انسان بر پاية استعدادي خدادادي ،اشد. بدين منظورنياز افراد ديگر مؤثر ب ت ميننيازهاي خود بپردازد و در  ت مين

ش بر هايكارگيري جمالت براي انتقاز مقاصدش به ديگران اقدام كرد. خداي متعاز در شمار نعمتوضع الفاظ و به

و  خداوند واژگانبه انسان اين نيست كه  «تعليم بيان»مراد از  ،گمانبي .(4  :)رحمن« عَلَّمَهُ الْبَيَان»فرمايد: انسان مي

هايي را براي معاني خاصي وضع كرده و سپس آنها را به انسان آموخته، بلكه مراد اين است كه خداي متعاز ساختار

دش را به مقاص ،كارگيري آنهاهاي إفرادي و تركيبي و بهاين توانايي را در انسان قرار داده تا با وضع الفاظ و ساختار

 .(91، ص29، جق2427 ،يئطباطبا)ر.ك:  را گسترش دهد تشاعتقاداديگران منتقل كند و 

 (،0: حمن)ر« خَلَ َ الْإِنْسان» كه فرمود: به دنباز آفرينش انسان «الْبَيَان عَلَّمَهُ»شايد ذكر بدون واو عاطفة جمله 

ا اين قدرت ب بيان انسان باشد؛ به اين معنا كه آفرينش انسان به اين صورت بوده كه توانايياشاره به فلري بودن 

 ( 291، ص28، جق2424الحديد، ابي)ر.ك: ابن همراه است

نظر  در ،روهاي زباني دارد. ازاينابداع زبان براي انتقاز مقاصد بوده است و نيت مؤلف نقش اصلي در ارتباط

 نگرفتن نيت مؤلف به صورت ملل  يا نسبي، منافي اين غرض است.

ياز نمورد  وهاي متنوع باز انتقاز مقاصد خويش و معارف الهي در زمينهبه دن ،خداي متعاز نيز در قرآن شريف

ر ب هايي كه نياز دارد رهنمون سازد و به راه صحيح زندگي هدايت نمايد.، و درصدد است انسان را به آموزهبودهبشر 

 يافتن به مقاصد خداي متعاز از آيات قرآن است.غرض مفسر از تفسير قرآن دست ،اين اساس

 ر قرآنيروشمندي تفس. 0

است روشمند و داراي مباني، قواعد و منابع خاص. مباني تفسير قرآن اصوز غيرهنجاريِ ملرح در  كاريتفسير قرآن 

يم هاي فهم و تفسير قرآن است كه به طور مستقباب متن قرآن، پديدآورندة آن، تفسيركنندة آيات و ماهيت و ويژگي

شود ايي ملرح ميكه مبن معناست. ت ثيرِ باواسلة مباني در تفسير، به اين استمؤثر يا با واسله، در نحوة تفسير آيات 

موضعي كه مفسر  .(2992رجبي،  ر.ك:) يابدآن قاعده در تفسير كاربرد مي گيرد واي شكل ميو بر اساس آن، قاعده

رآن حياني بودن الفاظ قو ون، در اموري از قبيل وحياني بودن قرآن، امكان تفسير قرآن براي غير معصوم، زبان قرآ

 شود.گزيند مباني تفسيري آن مفسر محسوب ميبرمي

د ضوابلي باي ،يابي به مراد استعمالي و مراد جدي خداي متعاز از آيات و نيز شناسايي لوازم آنهامفسر براي دست



  99 رآن  مفسر در تفسير قيوجوه رواي ت ثير عالمقاله پژوهشي: 

است كه مفسر  كلي ياصول« يرقواعد تفس» شوند.ناميده مي «قواعد تفسير قرآن»كارگيرد كه اين اصوز هنجاري را به

براي  ،اعم از صرف و نحو و بالغت ،قواعد ادبيات عرب. (0بايد آنها را رعايت كند )همان، ص ،در تالش تفسيري خود

ه بايد شود، از جمله اموري است ككه در دانش اصوز فقه بررسي مي ،و اصوز لفظي ،دستيابي به مراد استعمالي است

 ي جدي خداي متعاز به كار گرفته شود.يابي به مرادهابراي دست

ار هايي تناسب محتوايي دارند، در اختيهايي را كه با مفاد آيه يا آيهاطالعات و داده»، اموري است كه «منابع تفسير»

 (.290)همان، ص « كننددهند و معاني آيات و مفاد واژگان به كار رفته در آن را روشن ميمفسر قرآن قرار مي

 ر به رأييفست تي.ممنوع9

 ،ق2404ك: استرآبادي، .)ر دانندنهي شده است برخي اين روايات را متواتر مي «تفسير به رأي»از  ،در روايات متعدد

)بابايي و ديگران،  روندولي برخي برآنند كه از حد استفاضه فراتر نمي ؛(019ص ،2994ي، ئموسوي خو ؛914ص

از خداي  پيامبر اكرم ،كه بر اساس آن وجود داردصحيح السندي  روايت ،در بين روايات مزبور .(11، ص 2979

 همو، ؛11ص ،2971 )صدوق،« ما آمن بي مَن فَسَّرَ برأيه كالمي»كه خداوند سبحان فرمود:  كندميمتعاز نقل 

 (.281 ،41، ص07ق، ج2429 حر عاملي، ؛221ص ،2ج ،ق2978 همو، ؛18، صق2998

تفسير قرآن به غير روايات م ثور از معصومان را منع  ،به رأي را تفسير اجتهادي دانسته اخباريان مراد از تفسير

نيز از اين روايات، نهي از تفسير اجتهادي را  شيخ طوسي. (914ص ق،2404 ك: استرآبادي،.ر ،)براي نمونه كردندمي

ن و روايات مزبور را مناقض قرآ شمارد،ر چيز ميه ةكنندبا استناد به آياتي كه قرآن را نور و بيان ،فهميده و از اين رو

 .(070ص  ،2ج  ،ق2429)طوسي،  مردود دانسته است

به « رأي»در روايتي كه ذكر شد، زيرا نيست؛  «تفسير اجتهادي»به معناي « تفسير به رأي»رسد ميبه نظر 

بر اساس  قرآن را كسين معنا كه اگر شود؛ به اياضافه شده است و از آن، استقالز و اختصاص فهميده مي« ه»ضمير 

ن شوند، تفسير كند، بر چنيكه عام هستند و نظر يك فرد خاص محسوب نمي ،عقاليي ةقواعد ادبي و اصوز محاور

شود ه ميرأي به ضمير اضافه شده، دانست چوننويسد: مي يئعالمه طباطباشود. اطالق نمي «تفسير به رأي»تفسيري 

بعيت و تا آنكه به مالزمه بر امر به ت ،ي، به معناي نهي از ملل  اجتهاد در تفسير قرآن نيستكه نهي از تفسير به رأ

كه در تفسير قرآن وارد شده است، داللت كند؛ آنچنان بيت آن حضرتو اهل اكتفا به رواياتي كه از پيامبر اكرم

 .(71ص ،9ج ،ق2427 ي،ئاهل حديث معتقدند )طباطبا

 ،كند، معنا مي«اعتقادي كه از طري  اجتهاد براي كسي حاصل شده باشد»را به « رأي»ابتدا  عالمه طباطبائي

بر سخني اطالق شده است كه برخاسته از خواست شخصي و استحسان  «رأي»شود كه گاهي نيز سپس متذكر مي

، مفيد معناي «ه» به ضمير« رأي»افزايد كه اضافه شدن ايشان در ادامه مي .(71، ص 9باشد )ر.ك: همان، ج 

ه كند و كالم آيد، بسنداختصاص و استقالز است؛ به اين معنا كه مفسر به اسبابي كه در فهم كالم عربي به كار مي
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خداي سبحان را به كالم مردم قياس كند و در فهم قرآن نيز همان قواعدي را به كار گيرد كه در فهم كالم ديگران 

اي است و بدون در نظر گرفتن آيات ديگر و صرفاً با اجر پيوستههم و به يرآن كالمكه قدرحالي ،شودبه كار گرفته مي

 .(71، ص 9توان به مراد خداي متعاز دست يافت )ر.ك: همان، ج گيريم، نميقواعدي كه در سخنان ديگر به كار مي

 از آن نهي شده، استقالز درنويسد: آنچه در اين روايات مي ،ايشان در بيان محصل نظر خود دربارة تفسير به رأي

در ادامه، آن غيري را كه مفسر  و .(77، ص 9)همان، ج است تفسير قرآن و اعتماد مفسر بر خود بدون مراجعه به غير 

باشد،  «به قرآن قرآن»تفسيري را كه به غير روش تفسير  ،نتيجه بايد در تفسير به آن مراجعه كند، قرآن دانسته و در

 .(77، ص 9)ر.ك: همان، ج  كندفي ميمعر «تفسير به رأي»

شويم كه توجه به ديگر سخنان متكلم در فهم مراد وي از عالمه اين نكته را متذكر ميمرحوم سخنان  ةدربار

ه قرآن شريف كتابي است كه ب چونعقاليي است. آري،  ةكالمي كه درصدد فهم آن هستيم، مقتضاي اصوز محاور

رورت ض، توجه به آيات ديگر هسخن گفتگوناگون از يك موضوع در مواضع  مكررصورت موضوعي تنظيم نشده و 

 هرحاز، مراجعه به آيات ديگر در تفسير قرآن ملاب  با اصوز محاورة عقاليي است.يابد؛ ولي بهبيشتري مي

ه ب ـدر پرتو شناختي كه از شرايط عصر نزوز قرآن و ظهور اين كلمه « رأي»كند كه واژة ت كيد مي شهيد صدر

 داريم، به حدس و ـ كرداي كه بر حدس و گمان تكيه ميگسترده مصللح و شعاري براي گرايش فقهي ةمثاب

، 0حلقه  ،ق2428 )صدر، شودرأي مبتني بر قريحة عرفي عام را شامل نمي ،رواستحسان منصرف است و ازاين

 ذكر كرده است:  «تفسير به رأي»ايشان سه احتماز در معناي  .(002ص

، تفسير بر اساس اجتهاد شخصي است، نه تفسير بر اساس متفاهم عرفي و «تفسير به رأي»حتماز اوز: مراد از ا

 بر اساس قواعد عرفي و ادبي. 

اين است كه شخص، خارج از متن قرآن موضعي داشته باشد و تالش  «تفسير به رأي»احتماز دوم: مقصود از 

د استغالز قرآن است كه به صورت استدالز نمو ،د. اين كار در حقيقتكند تفسيري هماهنگ با رأي مزبور عرضه كن

تعبير  «كفر و هواي نفس»شمارد كه شايسته است از آن به ترين اعماز مياست. ايشان چنين كاري را شنيع يافته

 دهندة ايمان نداشتن به مرجعيت قرآن است. چيزي جز تحريف حقاي  و داليل نيست و نشان زيراشود؛ 

است كه بر  مدرسة فقهي معاصر با عصر امام باقر و امام صادق ،«رأيتفسير به »مقصود از  ماز سوم:احت

همچون قياس و استحسان و مصالح مرسله مبتني است )هاشمي شاهرودي،  ،از تخميناتحاصل تخمين و ظنون 

 .(087 ـ081، ص4، ج ق2427

ايات تفسير به رأي، به همة آيات قرآن ناظر است، نه فقط روزيرا احتماز اخير با ظاهر روايات هماهنگ نيست؛ 

كه روايت درحالي ،گرددبرمي به آيات فقهي. از سوي ديگر، مدرسة فقهي مزبور به زمان امام باقر و امام صادق

 از خداوند نقل كرده است.  صحيح السند ناهي از تفسير به رأي، حديث قدسي است و پيامبر اكرم



  222 رآن  مفسر در تفسير قيوجوه رواي ت ثير عالمقاله پژوهشي: 

كنندة معاني محتمل روايت ، تعيين«برأيه»در « بـ»و حرف « رأي»حث، بررسي معناي در روايت محل ب

اضافه شده، به معناي نظر شخصي است. « ه»به معناي ملل  نظر است، ولي چون به ضمير « رأي»است. 

 رو، تفسير بر اساس قواعد ادبي و اصوز محاورة عقاليي را، كه ويژة شخص خاصي نيست، بلكه مستندازاين

 شود. همة عقالست، شامل نمي

 در برأيه، سه احتماز ملرح است و به تبع آن، روايت مزبور داراي سه احتماز معنايي است:« بـ»دربارة حرف 

ن چنين است: هركس به سبب نظر شخصيِ پيشياحتماز اوز: باء سببيه باشد كه در اين صورت، معناي روايت 

نگيزة اقدام وي براي تفسير باشد، به خداي متعاز ايمان نياورده است. بنا خود، قرآن را تفسير كند و نظر پيشين ا

بر اين احتماز، در حقيقت، آنچه اصالت پيدا كرده، ديدگاه مفسر است و اين با هدف تفسير قرآن، كه به دست 

 . ر آنآوردن مقصود خداي متعاز از آيات بوده، ناسازگار است و چنين كاري تحميل بر قرآن است، نه تفسي

احتماز دوم: باء استعانت باشد كه در اين صورت، معناي روايت اين خواهد بود: هركس به كمك رأي شخصي 

خود، قرآن را تفسير كند، به خداي متعاز ايمان نياورده است. بنا بر اين احتماز، تفسير بر اساس قواعد ادبي و 

 فسر از روش صحيح تفسير عدوز كند. اصوز عقاليي مذمت نشده و آنچه مذمت گرديده اين است كه م

براي تعديه به مفعوز دوم باشد كه در اين صورت، معناي روايت چنين كه هركس « بـ»احتماز سوم: حرف 

ماز، اين بنا بر اين احت« تفسير به رأي»قرآن را به رأيش تفسير كند، به خداوند ايمان نياورده است. مقصود از 

اي معنا كند كه با ديدگاهش منلب  شود و بين آن باشد و قرآن را به گونهخواهد بود كه مفسر نظري داشته 

گانة مذكور و معناي تفسير به رأي بنابر هر احتماز، ر.ك: هاي سههماني برقرار باشد )دربارة احتمازدو اين

 (17ص  ،2979 بابايي و ديگران،

، اصالت دادن به نظر پيشين و در حقيقت بنا بر اين احتماز نيز همانند احتماز نخست،« تفسير به رأي»

 فروغلتيدن در وادي تحميل و دور شدن از تفسير است. 

بر اساس آنچه ذكر شد، انحراف از مسير صحيح تفسير و نيز هر نوع تحميل بر قرآن، طب  روايات ناهي از 

ند است. اگر كسي به خداوتفسير به رأي، نادرست، و اقدام آگاهانه بدان نشانة ايمان نداشتن به خداي متعاز 

وي هاي شخصي. از سيابد، نه بر اساس ديدگاهايمان داشته باشد، بايد روشمند به معاني و مقاصد الهي دست 

ديگر، بايد درصدد فهم كالم خدا باشد، نه در پي تحميل بر قرآن و يافتن مستمسكي براي موجه جلوه دادن 

 هاي خود. ديدگاه

 ر تفسير  ديوجوه رواي ت ثير عال

در اين بخش، با لحاظ مباني فوق و با نظرداشت روش صحيح تفسير قرآن، ت ثيرهاي رواي عالي  مفسر در تفسير را بررسي 
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ل كالم الهي يابي به مداليكنيم. هرگونه ت ثير مفسر در تفسير، كه با هدف تفسير، كه فهم مراد خداوند از آيات و دستمي

 وادي تفسير صحيح و روشمند به وادي تفسير به رأي و تحميل نكشاند، رواست.  است، سازگار باشد و مفسر را از

 هاي تفسيريها و گرايشتنوع روشالف. 

ا درصدد م از آنها ارائه نشده است. تعريفي متف  عليهتعابيري هستند كه  «روش تفسيري»و  «گرايش تفسيري»

ريفي كه برخي از محققان بعد از بيان برخي تعا تيم.بررسي تعاريف مختلفي كه از روش و گرايش تفسيري شده نيس

؛ ابوطبره، 09ق، ص 2422 ر.ك: اسماعيل، ،)براي تعاريف روش)منهج( تفسيرياز منهج و روش تفسيري ارائه شده 

 «روش تفسيري»از تعريف اين  (،288ق، ص 2421؛ سبحاني، 02و 29، ص 0ق، ج 2428، ت؛ معرف09، ص 2970

ص شيوة تفسيري خاصي كه مفسر بر اساس افكار و عقايد و تخص»اند: تر دانستهاشكازوياتر و بيرا از ديگر تعاريف گ

 (.28، ص 2، ج 2982) بابايي، « گيردعلمي يا مكتب تفسيري خود در تفسير آيات قرآن به كار مي

مفسر  ،«روايي محض»در روش  شود.تقسيم مي «اجتهادي»و  «محض روايي»روش  هاي تفسيري به دوروش

)در تفاسير روايي اهل  )در تفاسير روايي شيعه( و صحابه و تابعان و ائمه اطهار به ذكر رواياتي كه از پيامبر اكرم

ر اهل سنت از د سيوطي الدر المنثورو تفسير  ،در شيعه البرهانو  نورالثقلينپردازد. تفسير سنت( ذيل آيات ذكر شده مي

عناي تفسير تالشي است براي گشودن م زيرا ؛اندنام گذاشته «تفسير» ا مسامحتاً ها ر. اين سنخ كتاباستاين نوع 

 چنين كاري صورت ها اساساًاز جانب نويسندگان اين كتاب ،هادر حالي كه در اين كتاب ،مقصود خداوند از  آيات

 نه كتاب تفسيري. ،مجامع روايات تفسيري هستند ،ها در حقيقتنپذيرفته است. اين كتاب

هاي قرآن را استخراج كند.كساني كه زند تا آموزهمفسر خود به تالش و اجتهاد دست مي ،«اجتهادي»روش  در

جتهادي ا»تفسير اجتهادي به  ،و بر همين اساس گوناگوني هستندهاي معتقدند داراي گرايش «اجتهادي»به روش 

 «اجتهادي اجتماعي»، «اجتهادي كالمي»، «اجتهادي عرفاني»، «اجتهادي قرآن به قرآن»، «اجتهادي روايي»، «ادبي

 شود.و غير آن تقسيم مي

ردي يعني رويكرد يك مفسر رويك ؛مفسران استمتفاوت بيانگر رويكردهاي  ،در تفسيرگوناگون هاي گرايش

و ديگري رويكردش عرفاني است و گرايش تفسيري وي  ،«ادبي»ادبي است و بر اساس آن گرايش تفسيرش 

، 2970؛ ابوطبره، 92و  09ق، ص 2422ر.ك: اسماعيل،  ،)براي تعاريف گرايش تفسيري شودمي ناميده «عرفاني»

 .(02و  29، ص 2، ج 2982؛ بابايي، 01و  01ص 

اسانده و در شن« هو االهتمامات التفسيري»ها( تفسيري را با علف تفسيري اتجاهات)=گرايش اهلل سبحانيآيت

منهج و  .دورزمباحثي است كه مفسر در تفسيرش بدان اهتمام مي «ت تفسيرياتجاها»نويسد: مراد از تعريف آن مي

 ؛ش بازگشودن معناي مواد الفاظ از نظر لغوي استاگيريگاهي جهت ،مثالً  ؛اش در تفسير آيات هر چه كه باشدطريقه

مام جانب بالغي آيات اهت و گاهي به بازگشودن ؛نظر دارد ،شودكه بر آن از نظر اعراب و بنا عارض مي هي تيو گاه به 

هاي قرآن جلب و گاه توجهش به جهات تاريخي و بررسي داستان ؛كندو گاه به آيات االحكام اعتنا مي ؛ورزدمي
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و گاه به   ؛پردازدو گاه به مباحث اجتماعي مي ؛دهدهمت خويش قرار مي ةهاي اخالقي را وجهو گاهي بحث ؛شودمي

اين جهات را به  ةو گاه نيز هم ؛ورزدهاي اعتقادي همچون مبدأ و معاد اهتمام ميهبازگشودن معارف قرآن در زمين

 )288، ص ق2421)سبحاني،  دهدتوان خويش مد نظر قرار مي ةانداز

لحاظ اهتمام  و يا به ،به تفسير ممكن است به لحاظ اهميت يا اولويت دادن به يك منبع باشد متفاوترويكردهاي 

يا غالب ر تر و داراي نمود بيشتكه در نتيجه، آن منبع يا آن بُعد در تفسير برجسته ،هاي قرآنآموزه به يك بُعد از ابعاد

هاي قرآني توجه بيشتر داشته باشد وجه غالب در تفسير وي فقهي كسي كه به بعد فقهي آموزه ،مثاز برايشد. خواهد 

د عنوان يك منبع در تفسير اهتمام بيشتري بورزو اگر كسي به روايات به  ،خواهد شد «اجتهادي فقهي»و تفسيرش 

 خواهد بود. «اجتهادي روايي»وجه غالب در تفسيرش روايي و تفسير وي  

اد متنوع و از منظر ابع ،اندرا مد نظر داشته گوناگونبلكه جوانب  ،بيشتر مفسران يك رويكرد به آيات نداشته

 .اندودهب گوناگونهاي قرآن در ابعاد لكه در پي بازگشودن آموزهب ،اندهاي قرآن نيز به يك بعد خاص نپرداختهآموزه

از جوانبي كه  يك يا چند جانب ةولي آنها را نيز با توجه به غلب ؛شونده ميختشنا« تفاسير جامع»اين تفاسير با عنوان 

 يخ طوسيشمرحوم  نتبيابا اينكه تفسير  ،نمونه براي خت.شناگوناگون هاي توان با گرايشمي ،به آنها اشاره شد

عناي توجهش به بازگشودن م چونولي  ،تفسيري جامع است كه تالش كرده تمام جوانب مربوط به آيات را بازگشايد

يز كه ايشان به بيان جوانب كالمي و اعتقادي نآن رو اي آنها زياد بوده و نيز از گيري معناي اصلي و ريشهالفاظ و پي

هاي كالمي خويش و نقد و بررسي مستندات دوازده امامي در اثبات ديدگاه ةتوجهي خاص داشته و مستندات شيع

 .آيدنيز به شمار مي «لغوي و كالمي»تفسيري  ،هاي كالمي را مد نظر داشته، از منظر گرايشيديگر گروه

راي تفاسيري كه دا .است  مذهبي و تخصصي مفسران يهاي تفسيري عاليكي از عوامل اختالف در گرايش

فسيري گرايش هاي تيكي از گرايش اند.  گوناگون مذهبي ت ثير پذيرفتهيهاي مذهبي گوناگون هستند از عالگرايش

خر فيعني اگر  ؛  تخصصي دخيل بوده استيعال ،در اصل به وجود آمدن اين گرايش در تفسير است. «كالمي»
به خاطر تخصص آنها در  ،ورزندميهاي كالمي اهتمام خاصي به بحث امين االسالم طبرسيو  شيخ طوسيو  رازي

تفاسير كالمي اهل سنت با گرايش كالمي اشعري يا  ،ولي در عين حاز ؛تخصصي است ةمباحث كالمي و اين عالق

اشعري،  يكي از عوامل تنوع تفاسير كالمي به كالمي تفاسير كالمي شيعي با گرايش شيعي همراه است. .اعتزالي است

   مذهبيي  مختلف مذهبي است. مفسرانِ داراي گرايش كالمي بر اساس عاليعال ،شيعي، اعتزالي و غير آن

آن با استناد به آيات قر ،هاي كالمي مخالفهاي كالمي خود و نفي ديدگاههر كدام به دنباز اثبات ديدگاه ،مختلف

مي شيعه و نفي هاي كالكند كه به دنباز اثبات ديدگاهبه اين امر تصريح مي ،تفسيرش ةدر مقدم شيخ طوسياند. بوده

هاي فخر رازي به دنباز اثبات ديدگاه ،سانبه همين .( 0، ص 2، ج ق2429ك: طوسي، .)ر هاي مخالف استديدگاه

 باشد.ها ميكالمي اشعري و نفي ديگر ديدگاه

و سو با از دنويسد: اما اصوز دين مي ،ياد كرده «كالم»از علم  ،در بيان علومي كه با قرآن مرتبط است ابن جُزژي

و  ؛برهان بر آنها و رد اصناف كافران ةيكي از جهت وجود آياتي در قرآن در اثبات عقايد و اقام :قرآن مرتبط است

 اي به قرآن بر مذهبش استدالزهر طايفه ،ديگري از اين جهت كه طوايف مختلف مسلمانان به قرآن استناد جسته
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 (8، ص 2، ج ق2421جُزژي، )ابن نمايدهاي مخالف را رد ميكند و ديدگاهمي

شده تا هر مفسري آيات را همسو با مذهب كالمي خود تفسير كند و در موجب يكي از عواملي كه  روي،بدين

 .است  مذهبي مختلف مفسران يهاي كالمي ديگر از رهگذر تفسير باشد، عالپي نفي ديدگاه

اي اثبات ديدگاه خود امري طبيعي است؛ زيرا هاي كالمي، براصل استناد به قرآن از سوي صاحبان ديدگاه

رو، كم ـ سازگار با آن است. ازاينهايشان برگرفته از قرآن و يا ـ دستتمام فرق اسالمي مدعي هستند كه ديدگاه

راي رد ها اعتنا كنند، و يا بتواند مستند و مثبِت ديدگاهشان باشد بدانطبيعي است در تفسير، اگر آياتي مي

ديگر، ناسازگاري آنها را با آيات قرآن نشان دهند. پس اينكه بخواهيم اصل اين كار را نقص براي  هايديدگاه

 گروهي بدانيم درست نيست.

روف همژ و غمژ خود را مص ةنويسد: دانشمندان مذهب شيعه همتفاسير شيعه مي ةآلود درباربا زباني طعن گلدزيهر

بعد ايجابي و  هم در ،اين تالش يني و سياسي خود را از آن برداشت كنند.عقايد د ،تفسير قرآن ةآن كردند تا به وسيل

 ةحاز آنكه چنين امري اختصاص به شيعه ندارد و هم و (042، ص 2989)گلدزيهر،  اثباتي بود و هم در بعد جدلي

موجب اشكاز  اند. آنچهبوده هاي ديگرهاي كالمي خود از قرآن و نفي ديدگاهها در پي اثبات صحت ديدگاهگروه

و  ورزيچون تعصبهمهايي از روش صحيح تفسير خارج و به آسيب ،شود اين است كه مفسر در اين مسيرمي

 هاي خود دچار شود. دهي به ديدگاهاصالت

  تخصصي در به وجود آمدن گرايش علمي در تفاسير، اعم از تفاسير با گرايش علوم تجربي، فلسفه و ديگر يعال

هاي اجتماعي همچون گرايش به ايجاد تحوز در جامعه، حل   و گرايشينيز عال ي مهم دارد.علوم انساني نقش

 در به وجود آمدن تفاسير اجتماعي نقش بسزايي دارد. مانند آنمشكالت جوامع اسالمي و 

راهين ب به قوانين حِكَمي و ،نويسد: در اين تفسيرمي مفاتيح الغيبدر كتاب  ،در بيان روش تفسير خود مالصدرا

، 2919 ،صدرالمت لهين) خوض بسيار در آنچه مرتبط به ظواهر تفسير است اعراض خواهم كرد از عقلي ملتزم بوده ...

وي به مباحث فلسفي و حِكَمي او را از پرداختن  ةاين كالم وي به روشني نشانگر آن است كه  عالق .(79، ص 2ج 

 دن ملالبي فراتر از ظواهر سوق داده است.بسيار به تفسير ظاهري آيات مانع شده و به بازگشو

نخست  ةكند كه طبقبر اين امر ت كيد مي ،در نفي تقليد از تفاسير پيشينيان و پسينيان در تفسير شيخ طوسي

 ةدر بار ود.ببرخي ديگر ناپسند  ةولي شيو ،برخي از آنها پسنديده ةبودند كه شيوگوناگوني هاي مفسران داراي شيوه

ه گذارد كه هر كدام از مفسران در پي تقويت مذهب خويش بوده و آياتي را كبر اين نكته انگشت مي ،نتفاسير پسينيا

 .(071، 071، ص 2، ج ق2429ك: طوسي، .)ركنند مي، ت ويل نيستشان منلب  پذيرفته شدهبا اصوز از پيش

هاي تفسيري بيان آمدن روش ، نقش عالي  مذهبي و كالمي را در به وجودالميزاندر مقدمه  عالمه طباطبائي

، 2ق، ج 2427)طباطبائي، « تمايل مردم به نيل به معارف ديني از طري  مجاهده و رياضت نفساني»كرده و از جمله، 

 ( در پي ظهور تصوف در عالم اسالم را عامل به وجود آمدن گرايش عرفاني و صوفيانه در تفسير دانسته است.1ص 
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اص در تفسير تحت ت ثير عالي  مشكلي ندارد، ولي بايد مفسر مواظبت كند اصل برگزيدن گرايش يا روشي خ

ه هاي ديگر بهايش به قرآن تحميل نشود، و در برخورد با ديدگاهكه از روش صحيح تفسير خارج نشود، ديدگاه

و نقد و  نهاي كالمي شيعه از قرآورزي و مانند آن دچار نشود. اينكه مفسري شيعي به دنباز اثبات ديدگاهتعصب

ري هاي مقابل، امهاي خود و نقد ديدگاههاي ديگر باشد و مفسري اشعري نيز در پي اثبات ديدگاهبررسي ديدگاه

ش براي كه تالورزي و مانند آن برحذر بود؛ چنانطبيعي است، ولي بايد از فروغلتيدن در تفسير به رأي و تعصب

ح هاي پيشين بر قرآن و پيمودن روش صحيعدم تحميل ديدگاهبازگشودن آيات از منظر عرفاني و فلسفي به شرط 

 تفسير و لحاظ قواعد ادبيات عرب و اصوز محاوره عقاليي محذوري ندارد.

  يملالب همسو با عالاز در استفاده  سنجينكتهب. 

ريع س سنجي يا گذرهاي عالي  مفسر در تفسير قرآن، اعم از عالي  مذهبي و تخصصي، نكتهيكي از اثرگذاري

مفسران در تفسير برخي از آيات است. به طور طبيعي، كسي كه در موضوع خاصي تخصص دارد بر پاية عالقة 

خصصش اي با موضوعات مرتبط با تسنجي در آياتي كه به گونهاش براي  ت مل و وارسي و نكتهتخصصي خود، انگيزه

همسو با  سنجي در آياتانگيزه براي ت مل و نكته ارتباط دارد، بيشتر است. نيز بر اساس عالي  مذهبي گوناگون،

اي با ديدگاه مذهبي مفسري سازگار نباشد دقت و وارسي وي براي حل عالي  بيشتر است. از سوي ديگر، اگر آيه

 اين ناهماهنگي بيشتر است.

رتبط با امامت سنجي در آيات ممعتقدند، انگيزه براي نكته براي نمونه، چون مفسران شيعه به امامت اهل بيت

ها و شئون گوناگون امام را به اثبات براي استخراج ملالب بيشتري از آنها، كه جوانب اعتقاد به امامت و ويژگي

رساند، برايشان بيشتر است، و عمالً در تفاسير شيعه، اين مسئله وجود دارد؛ ولي در  تفاسير اهل سنت، چنين مي

يند تا حد آكنيم، بلكه ايشان معموالً به عكس عمل كرده، درصدد برميمياهتمامي را نسبت به اين آيات مالحظه ن

 ممكن، ادله و بيانات طرف مقابل را زير سؤاز ببرند.

 كنيم.بيان مي گوناگون است عالي كه برخاسته از را هايي كاريها يا اهمازسنجيهايي از نكتهنمونه ،در ادامه

وَ إِذِ ابْتَلي ِإبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكلِمَاتٍ فَ َتَمَّهُنَّ  قَازَ إِنيِ جَاعِلُكَ لِلنَّاِس »فرمايد: سوره بقره مي 204 ةخداي متعاز در آي

ز يك سو، اكنيم وقتي تفاسير شيعه و اهل سنت را بررسي مي .«إَِمامًا  قَازَ وَ مِن ذُرِّيَّتي َقازَ لَايَنَازُ عَهْدِي الظَّالِمِين

مالحظه ت، اسمزبور صورت گرفته  ةآي ةهايي كه در تفاسير شيعه دربارر دقت و موشكافيمذهبي را د عالي ت ثير 

هايي كه شيعه هايي براي نفي استفادهبينيم و يا دقتيا اهماز را مي ،در تفاسير اهل سنتديگر، و از سوي  ،كنيممي

 مزبور كرده است. ةاز آي

 ،درسكه به ظالمان نمي ،را «عهد الهي»دانسته و مقصود از  امامت را غير از نبوت ،مزبور ةمفسران شيعه در آي

فسران از نظر م اند.عصمت امام از گناهان و قبايح را استفاده كرده ،شريفه ةنيز ايشان از اين آي .انددانسته «امامت»

نفي  ياً،نثاو شود؛ ميشامل  ،كه گناهي مرتكب شودرا بلكه هر كسي  ،ظالم منحصر در مشرك نيست اوالً ،شيعه
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اعم از  ،ناي از عمرشابلكه كساني كه در برهه ،شود كه بالفعل ظالم باشندامامت از ظالم فقط كساني را شامل نمي

، ج ق2429)رك: طوسي،  شوندل نمييبه مقام امامت نا ،شريفه ةبر اساس اين آي ،حاز، گذشته و آينده ظالم باشند

 .(074-072 ،018، 017، ص 2، ج ق2427ي، ئاطبا؛ طب982، ص 0-2، ج ق2428؛ طبرسي، 449، ص2

 كرده و از آن عصمت امعن «شرك»را نبي دانسته و ظلم را فقط به  «امام»اهل سنت مراد از  ،ولي در طرف مقابل

 م نيلدهند و تنها آيه را داز بر عدنمي تعميمرا به تمام دوران عمر  ظلمنيز ايشان  .انداز ملل  قبايح را استفاده نكرده

؛ 47، 41، 44، ص 0، ج ق2402؛ فخر رازي، 947، ص 2، ج 2972)رك: ميبدي،  دانندظالم بالفعل به مقام امامت مي

 .(411، ص2تا، ج ؛ رشيدرضا، بي199، 192، ص 2، ج ق2421آلوسي، 

لَِّذينَ کَفَرُواْ هُ إِذْ أَخْرَجَهُ اإِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّ » ةوقتي به تفاسير شيعه و اهل سنت ذيل آي ،ة ديگربراي نمون

تَرَوْهَا وَ َجعَلَ مْ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّثَانيَ اثْنَينْ إِذْ هُمَا في الْغَارِ إِذْ يَُقولُ لِصَحِبِهِ لَاتحَزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا  فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ 

معروف است، نظر  «غار» ة( كه به آي42 :)توبه «وَ کَلِمَُة اللَِّه هِي الْعُلْيَا  َو اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  فْليکَلِمَةَ الَّذِينَ کَفَرُواْ السُّ

ل سنت تفاسير اه. كنيمسنجي در دو سوي مخالف به خوبي مالحظه مينقش گرايش مذهبي را در دقت ،افكنيممي

در جريان هجرت پيامبر به همراه ايشان بوده و در بخشي  كه احتماالً ،كرابوببرآنند تا به وجوه مختلف از اين آيه براي 

اللت آيه بر هر د گوناگون،تفاسير شيعه به وجوه  ،و در طرف مقابل بتراشند،از اين آيه به آن اشاره شده است، فضيلت 

 كنند.را نفي مي ابوبكرفضيلتي براي 

نخست آنكه  :كنددو قوز ذكر مي« فَ َنزَزَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَْيهِ » در عبارت« عَلَيْهِ»مرجع ضمير  ةدر بار شيخ طوسي

 ه است.گفتآن را  جُبژائيگردد كه ميبر ابوبكردوم آنكه به  .بر اين نظر است زجاج گرددميبر ضمير به پيامبر اكرم

، بازگشت ر اكرماند به پيامبهايشان سپس با استناد به بازگشت ديگر ضمايري كه قبل و بعد از اين عبارت قرار گرفت

 .(000، 002، ص 1، ج ق2429شمارد )طوسي، ضمير به آن حضرت  در عبارت مورد نظر را اصح مي

چيزي كه  ،نويسد: در اين آيهمي ،پرداخته ابوبكربر فضيلت  «غار» ةبه بيان عدم داللت آي ،در ادامه شيخ طوسي

در  ،خارج شد خبر از اين است كه پيامبر اكرم صرفاً« اثْنَينْ ثَاني»ا ؛ زيرداللت كند وجود ندارد ابوبكربر فضيلت 

در  ابوبكرو  خبر از آن است كه پيامبر اكرم« إِذْ هُمَا في الْغَارِ » ،سانبه همين .حالي كه ديگري همراه ايشان بود

وي مفيد  ةاردر ب «صاحب»زيرا به كاربردن  ؛نيز دربردارنده فضيلتي براي وي نيست« إِذْ يَقُوزُ لِصَحِِبهِ »و  ،غار بودند

تَ بِالَّذِي قازَ لَهُ صاحِبُهُ وَ هُوَ يُحاِورُهُ أَ كَفَرْ »بيني خداي متعاز در توصيف مؤمن و كافر فرمود: آيا نمي .فضيلتي نيست

را  امهمراه يهودي گويد:نامند و گاه فرد مسلمان به ديگري ميو گاه چارپا را صاحب انسان مي ؛(97 :)كهف « خَلَقَكَ

 ،مدح نيست ،اگر مذمت نباشد« لَا تحَزَنْ »كند. اما فرستم، و اين كالم بر فضيلت آن يهودي داللت نميبه سويت مي

  است و اگر فرضاً  گفته شده كه مقصود تنها پيامبر اكرمهم « إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا» ةدربار .بلكه صرف نهي از خوف است

 احتماز دارد اين كالم بر وجه تهديد ؛ زيرامقصود باشد در آن فضيلتي براي وي نيست امبر اكرمنيز همراه پي ابوبكر

و از  ،«معنا التفعل ان اهلل»گويد: دهد به وي ميكار زشت انجام ميكسي بيند همانند اينكه وقتي شخصي مي ؛باشد
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للَُّه فَ َنزَزَ ا»كه در عبارت  ،«سكينه»آگاه است. اما را اراده كرده كه خداوند بر ما مللع است و بر حاز ما  اآن اين معن

أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ »نازز شد و عبارت  تر بيان كرديم كه بر پيامبر اكرم، پيشاست به آن اشاره شده« سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ 

 .(009، 000، ص 1، ج ق2429مؤيد نزوز سكينه بر ايشان است )طوسي،  ،مختص آن حضرت است كه قلعاً «تَرَوْهَا

)همان، ج  «فأين موضع الفضيلة للرجل لوال العناد؟»نويسد: بعد از بيان ملالبي كه ذكر كرديم، مي شيخ طوسي

ن بر ذكر كرد به منظور طع ابوبكرشود كه آنچه را در نفي داللت آيه بر فضيلت (، و در پايان متذكر مي009، ص 1

 (.009، ص 1دم صحت استدالز به آية مزبور بر فضيلت وي بوده است )همان، ج نبوده و تنها در پي تبيين ع ابوبكر

حث نشده است، را بررسي كرد، وارد ب ابوبكرداللت آيه بر فضيلت  شيخ طوسيبه تفصيلي كه  امين االسالم طبرسي

كه برخي از  به طعني، به ابوبكر« فَ َنزَزَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ »در عبارت « عليه»ولي پس از رد احتماز بازگشت ضمير 

ثمَ »استفاده كنند، اشاره كرده، مي نويسد: خداي متعاز در اين سوره فرمود:  ابوبكراند از اين آيه نسبت به شيعيان خواسته

 وَ رَسُولِهِ  نزَزَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَليفَ َ »(، و در سورة فتح نيز فرمود: 01)توبه: «رَسُولِِه َو عَلي الْمُؤْمِنِين أَنزََز اللَُّه سَكِينَتَهُ عَلي

ني در آية محل بحث سخ و ذكر نكردن مؤمنين ( و شيعه در تخصيص پيامبر به نزوز سكينه01)فتح: «عَلي الْمُؤْمِنِين

 (.49، ص 1-1ق، ج 2428تر است تا آنكه كسي ما را به چيزي نسبت ندهد ) طبرسي، اند كه ذكر نكردنش شايستهگفته

تالش مفسران اهل سنت را براي اثبات فضيلت  ،كنيموقتي به تفاسير اهل سنت مراجعه مي ،جانب ديگر در

بازگشت ضمير  احتماز اساساً ،حتي برخي از اهل سنت با آنكه در تفاسير اوليه .بينيممزبور مي ةبه استناد آي ابوبكر

ن را متعيژ  اند بازگشت ضمير به ويتالش كرده ،ملرح نبوده ابوبكربه « فَ َنزََز اللَّهُ سَكِينَتَُه عَلَيْهِ»در عبارت « عليه»

در تفاسير اهل سنت  ابوبكربه « عليه»را ناموجه بشمارند. بازگشت ضمير  دانسته و بازگشت آن به پيامبر اكرم

احتماز ملرح  ناي يا اساساً هُوژاريو تفسير  طبريمانند تفسير  ،مراحلي را پشت سر گذاشته است. در تفاسير اوليه

 لرح شده استم ،كه حاكي از ضعف آن است ،«قيل»يا آنكه به صورت  ،(42، ص 0، ج 2992ك: ُهوژاري، .) ر نشده

اين احتماز در كنار بازگشت ضمير به پيامبر به عنوان يك احتماز  به تدريج، ( 971، ص 1، ج ق2420ك: طبري، .)ر

برخي از مفسران اهل سنت بازگشت ضمير به  ،در ادامه .(299، ص 0تا، ج ك: ماوردي، بي.)ر موجه ذكر  شده است

به پيامبر  كه براي تقويت احتماز بازگشت ضميررا هايي آن را تقويت و بيان ،را متعين دانسته و به وجوه مختلف ابوبكر

، 9، ج ق2421ابوري، س؛ ني18، ص 29، جزء 8، ج ق2402ك: فخر رازي، .)ر كنندنقد مي است،ذكر شده  اكرم

 (.402، ص 1، ج ق2420؛ ابوحيان اندلسي، 472ص 

هِ لَا ثَانيَ اثْنَينْ إِذْ هُمَا في الْغَارِ إِذْ يَقُوزُ لِصَحِبِ »تمام تعابير به كار رفته در عبارت  ،در برخي از تفاسير اهل سنت

ها بر شمرده شده و وجوهي كه در نفي داللت آن ابوبكرفضيلت داز بر « فَ َنزَزَ اللَّهُ سَكِينََتُه عَلَيْهِ ،تحَزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

 نقد شده است.گرديده فضيلت وي ذكر 

بيان كرده كه بيشتر آنها متخذ از آيه مزبور است.  ابوبكروجه براي اثبات فضيلت  20ذيل آية محل بحث،  فخر رازي

 ، ثانيِ«ينْ اثْنَ ثَاني»ه اينكه خواسته از عبارت راه افراط  پيموده است؛ از جمل ابوبكروي به شدت در ذكر فضايل براي 
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، 29، جزء  8ق، ج 2402پيامبر بودن وي در بيشتر مناصب ديني، از جمله خالفت و دعوت استفاده كند)ر.ك: فخر رازي، 

زمة توان چنين چيزي را  استفاده كرد، و ال( كه بواقع، به هيچ بياني از آيه نمي247، ص  8ق، ج 2421؛ قرطبي، 11ص 

ثاني اثنين بودن در يك سفر،  ثاني اثنين بودن در يك امر ديني يا غير ديني ديگر نيست، چه رسد به بيشتر مناصب 

و صدژي  بودن او دانسته است؛ زيرا اگر باطنش  همراه برداشتن وي در هجرت را دليل بر مؤمن مح ژ فخر رازيديني. 

پيامبر را آگاه سازد، و يا آنكه خود در بين راه به قتل آن  دشمنانِ  بر خالف ظاهرش بود پيامبر اين ترس را داشت كه

(، و حاز آنكه از آيه چنين وجهي براي به همراه برداشتن 11، ص 29، جزء 8ق، ج 2402حضرت اقدام نمايد )فخر رازي، 

 ت.وجب خلر بوده اسشود. شايد مصالح ديگري در همراه داشتن وي مد نظر بوده و يا بودنش در مكه موي استفاده نمي

ي يعني اگر كسي از چيزي نه ،و برخي ديگر به استناد اينكه نهي داز بر استمرار است فخر رازيجالب آنكه 

ن ابوبكر را بعد از اي محزون نبودن« التحزن»اند از گاه آن را محق  نكند، خواستهكه هيچ معناستشود به اين مي

 ،ق2421ابوري، س؛ ني17، ص 29، جزء   8 جرگ استفاده كنند )همان، نهي پيش از مرگ و هنگام مرگ و بعد از م

يافتن نبه فرض تحق   ،مگر نهي از حزن به معناي نفي حزن است؟ از سوي ديگر :ولي بايد پرسيد. (472، ص  9ج 

يچ امري شود براي وي در هآيا معلوم مي ،از نصرت و پيروزي خاطر اخبار پيامبر اكرمه ب ،خاص موردحزن در اين 

 ؟حزني حاصل نشده است و حتي در آخرت نيز حزني برايش وجود ندارد

استفاده  رابوبكشريفه براي فضيلت  ةمفسران متعددي از اهل سنت در ضمن بيان وجوهي كه به نظرشان از آي

يلت وي ضهاي كالمي شيعه در نفي داللت آيه بر فكه در برخي از تفاسير شيعه و نيز در كتابرا شود، وجوهي مي

؛ 472، ص 9ج  ،ق2421ابوري، س؛ ني19، 17، 11، ص  29، جزء  8ج ، ق2402اند )فخر رازي، بيان شده نقد كرده

 .(241، ص 1، ج ق2421آلوسي، 

سنجي اتي نكتهش در آيعاليقاصل اينكه مفسري با توجه به  :بايد گفت ،اثرگذاري عالئ  در تفسير اين وجه ةدربار

يعني چيزي  ؛ولي بايد از تحميل بر قرآن برحذر باشد ،، امري طبيعي استنمايداز آن استخراج كند و ملالب بيشتري 

 در باب آياتي كه به لحاظ .به گردن قرآن نگذارد ،كه طب  ضوابط و قواعد محاوره از آيات قابل استفاده نيسترا 

باشد  ايطر نداشتن تخصص الزم در زمينهخاه اي براي دقت و وارسي در آنها ندارد، اگر اين اهماز بش انگيزهعاليق

بر ديدگاه  ورزياش فرار از حقيقت و تعصبولي اگر انگيزه ،كه آيه در آن زمينه است، مشكلي متوجه مفسر نيست

 مذموم و نكوهيده است.  باطل باشد قلعاً

 بررسي در تفسير موضوعيتحت گزينش موضوعات ج. 

 هاي بينشي،زم است دربر دارد و موضوعات مرتبط به هدايت را در زمينهقرآن شريف هر آنچه را براي هدايت بشر ال

وام پيشين هاي اقآموزي و اهداف تربيتي و اخالقي به داستانگرايشي و رفتاري ملمح نظر قرار داده است. نيز براي عبرت

 ت.پيشين توجه كرده اس و نوع برخورد آنها با پيامبرانشان پرداخته و نيز به چگونگي دعوت و اصوز دعوت انبياي
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يك نحوه آن است كه مفسر آيات الهي را به ترتيب  :توان عمل كرددو گونه مي ،هاي قرآنبراي فهم آموزه

از سابقة بيشتري  ،ودشياد مي «تفسير ترتيبي»كه از آن به  ،اين نوع تفسير مصحف شريف و آيه به آيه  تفسير كند.

ر موضوعي كه مفس معنابه اين  ؛قرآن شريف به صورت موضوعي تفسير شوداست كه  آنديگر  ةشيو برخوردار است.

به شناسايي آياتي كه به آن  ،لرح شودمذيل آن موضوع  و بعد از لحاظ مباحثي كه بايد منلقاً دهدرا مد نظر قرار 

، م تفسيرساين ق آيات مرتبط با آن موضوع را با ترتيبي منسجم به بحث بنشيند. گمارد وهمت  ،مباحث پرداخته

ه اين معنا كه ب ؛اندعمل كرده« ترتيبي موضوعي»برخي از تفاسير نيز به شيوه  شود.ناميده مي« تفسير موضوعي»

ي خاص تحت عنوان موضوع ،ولي به مناسبتِ برخي از آيات ،اندهرچند آيات را به ترتيب مصحف شريف تفسير كرده

اند تر بحث كردهو در تفسير ترتيبي آياتي كه از آنها پيشكرده بحث آيات مرتبط با آن موضوع را يكجا  بيشترتمام يا 

 ةه شيوبارزترين تفسيري است كه ب الميزانتفسير  دهند.به اشاره گذشته و به بحث موضوعي انجام گرفته ارجاع مي

 عمل كرده است. « ترتيبي موضوعي»

وعي د انتخاب موضوع براي تفسير موضتواند در آن ت ثيرگذار باشيكي از چيزهايي كه عالي  تخصصي مي

معارف  هايي كه در زمينةنگاريو نيز پرداختن به موضوعات خاص در تفاسير ترتيبي موضوعي است. تمام تك

رد گونه است كه يك فگيرد از مصادي  تفسير موضوعي قرآن است؛ زيرا گاه اينهاي قرآني صورت ميو آموزه

هاي قرآن را استخراج و بيان كند، ولي گاه فردي تنها در خش اعظم آموزهكند در حد خود، تمام يا بتالش مي

هاي قرآن در يك زمينة خاص است. عالي  محق ، اعم از عالي  تخصصي و مذهبي و پي استخراج آموزه

هاي قرآني، مؤثر است و هر كس بر اساس عالي  خود، موضوعي را در نگاريديگر عالي  وي، به ويژه در تك

« متعص»كند موضوعاتي همچون هاي كالمي تخصص دارد سعي ميكند.كسي كه در زمينهررسي ميقرآن ب

شناسي است اش مباحث جديد كالمي و دينرا از منظر قرآن بررسي نمايد، و كسي كه دغدغه« شفاعت»و 

است كه روشن دهد. و قلمرو قرآن را موضوع بررسي قرآني خود قرار مي« گراييكثرت»هايي همچون بحث

 كند.اين امر خللي در تفسير قرآن ايجاد نمي

 . ابداع احتماز جديد تفسيريد

يكي از ت ثيرات عالي  مفسر در تفسير، ابداع احتماالت جديد در تفسير آيات تحت ت ثير عالي  مذهبي است. براي 

يِيُكْم وَ كُنتُمْ َأمْوَاتًا فَ َحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يحُ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ»فرمايد: سورة بقره مي 08نمونه، خداي متعاز در آية 

بخشي ؛ خداي متعاز در اين آية شريفة، عليه كافران احتجاج كرده، مرده بودن انسان و سپس حيات«ثُمَّ إِلَيْهِ تُرَْجعُون

با صدر  «ثُمَّ يحُيِيُكمْ »در ارتباط عبارت  مرحوم بالغيبه وي توسط خداي سبحان )فَ َحْيَاُكْم ( را متذكر شده است. 

كند: نخست آنكه عبارت مزبور تتمة دليلي باشد كه در صدر آيه بيان شد؛ و احتماز دوم اينكه آيه، دو احتماز ذكر مي

كه عبارت  گويد: در صورتيمي بالغيتتمة آن نبوده، بلكه خود بياني مستقل در ذكر مواضع قدرت خداي متعاز باشد. 
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بور را مرتبط با استدالز صدر آيه و تتمة آن بدانيم، بايد بر چيزي حمل كنيم كه براي همة مردم محسوس باشد. مز

ي نوعكم و معناه حينئذ يحي»نويسد: هاي ديگر معنا كرده، ميايشان بنابر اين احتماز، عبارت مزبور را به احياي انسان

 «.ة الدائمة عبرة و صحة الولي االلباببإحياء امثالكم من الناس و في هذه القدرة التام

ه مناسب ارزيابي كرده و آن را پسنديد« ُثمَّ إِلَيْهِ تُرْجَُعون»ايشان احتماز دوم را با عبارت پاياني آيه، يعني 

 كند:است. وي در ادامه، بنابر اين وجه، دو احتماز در مقصود آيه ذكر مي

 ر قبر و برزخ باشد.زنده كردن د« ثُمَّ يحُيِيكُمْ ». مقصود از 2

كند و حيات زنده مي ـ كه اماميه بدان قايل استـ . مراد اين باشد كه خداوند برخي از شما را در رجعت 0

(. البته ايشان اين معنا را در حد يك احتماز 218، ص 2ق، ج2402مجازاً به نوع نسبت داده شده است ) بالغي، 

وع، به اعتبار حيات يافتن برخي از افراد مجاز است، و مجاز ملرح كرده است، و چون نسبت دادن احيا به ن

 خالف ظاهر است، اثبات آن نيازمند دليل است.

است؛ يعني چون شيعه معتقد به رجعت  بالغيظاهراً طرح اين احتماز برخاسته از عالي  شيعي مرحوم 

« يُكمْثُمَّ يحُيِ»معناي عبارت است و ايشان نيز شيعه است، عالقة مذهبي ايشان سبب شده تا احتمالي را در 

طرح كند كه بر خالف ظاهر آيه است و هيچ دليل روشني هم براي آن وجود ندارد. قابل توجه اينكه احتماز 

رو، احتماز اينكه ايشان به استناد روايتي چنين احتمالي را طرح كرده مزبور در هيچ روايتي نقل نشده است. ازاين

، كه قبل از قيامت است، احياي بعد از مرگ در برزخ است. «احياء»ات، مراد از اين باشد وجود ندارد. طب  رواي

ياء فاإلح»نويسد: اين احتماز را ملرح كرده است. ايشان مي شيخ حر عامليتنها  بالغيظاهراً قبل از مرحوم 

« ةة بعد الموت في الجملالثاني، اما الرجعة او نظير لها، و بالجملة ففيها داللة علي وقوع اإلحياء قبل القيام

 (.84، ص 2910)حرعاملي، 

اشد منافاتي وجه آن نبطرح احتماز بر پاية عالي ، به شرط آنكه قابل اعتنا باشد و مفسر به دنباز ترجيح بي

 شود.با غرض تفسير ندارد و تفسير به رأي محسوب نمي

 گيرينتيجه

داشته باشد. شان هيچ ت ثيري نعاليق ،ر داشت در تفسير قرآنتوان انتظاهستند و نمي گوناگوني عالي مفسران داراي 

مشروط به آنكه روش صحيح تفسير در پيش گرفته شود و به تفسير به رأي و  ،مفسر در تفسير عالي اثرگذاري 

 ورزي ايمن باشد، منعي ندارد.تحميل بر قرآن نينجامد و مفسر از آسيب تعصب

ن اي .تخصصي و مذهبي مفسران است عالي ي تفسيري، تفاوت هاها و گرايشيكي از عوامل تنوع روش

يز ورزي در برابر ح ، و نت ثيرگذاري به شرط خارج نشدن از روش صحيح تفسير و دچار نشدن به آسيب تعصب

 هاي پيشين بر قرآن مشكلي ندارد.تحميل نكردن ديدگاه
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ا رعايت قواعد ادبيات عرب و اصوز تخصص اوست، ب ةسنجي مفسر در آياتي كه محتواي آنها در حوزنكته

 دقت بيشتر در آيات باشد به شرط ةمذهبي اگر انگيز عالي بلكه امري طبيعي است.  ،عقال، محذوري ندارد ةمحاور

 ،گاه باطلورزي بر ديدولي اهماز در تفسير برخي آيات براي فرار از حقيقت و تعصب ،منعي ندارد ،لحاظ قواعد تفسير

 ست.مذموم و نكوهيده ا

و در صورت رعايت ضوابط تفسير در  ،براي بررسي در قرآن طبيعي است عالي گزينش موضوعات همسو با 

زيرا  ؛بلكه انتخاب موضوعات همسو با تخصص مفسر براي تفسير شايسته است ،روند تفسير آيات، هيچ منعي ندارد

سير يز صرف طرح يك احتماز جديد در تفتواند به ملالب بيشتري از آيات دست يابد. نمي ،تخصصش ةبه لحاظ حوز

ي باشد و مفسر در پي ترجيح آن بدون لحاظ ضوابط يمذهبي، در صورتي كه احتماز قابل اعتنا عالي آيه بر اساس 

 برنيايد نيز موجب خلل در تفسير نيست.
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