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ُ
اعتبار وكاركرد روایات در تفسیر آیاتاألحكام
با تأکید بر دیدگاه عالمه طباطبایی
حجج اسالم :دکتر محمدتقی دیاری و دکتر سید رضا مؤدب و دکتر مجید معارف

1

اشاره
ُ
در این نشست به برخی از دیدگاهها دربارۀ اعتبار روایات در تفسیر آیاتاألحکام اشاره و
کارکرد روایات در تفسیر آیات فقهی با بیان مثال و مصادیقی چون آیۀ وضو و ّ
حد زنا ،تبیین
شده است .عالمه طباطبایی ،اخبار آحاد را فقط در حوزه فقه و آیاتاالحکام معتبر میداند
و در حوزه غیر فقه معتقد به روش «قرآن به قرآن» است؛ برخالف آیتالله خویی و آیتالله
معرفت که معتقد بودند مالک حجیت خبر واحد در هر دو جا یکی است .عالمه طباطبایی1
و امامخمینی 1اعتبار و حجیت احادیث را در طول قرآن میدانند نه در عرض قرآن .همچنین
ی و تبیینی بیان
بنابر نظر عالمه ،نقش ائمه و روایات در تفسیر با تقسیم روایات به دو گروه تعلیم 

 .1این نشست توسط کارگروه فقه و قرآن و حدیث (حلقههای علمی افق ،حدیث و قرآن) برگزار و توسط آقای محمدهادی
میهندوست استناددهی شده است .برای آشنایی با سخنرانان اصلی و دخیل در بحث ،ر.ک :پایان نشست.
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میشود :روایات تعلیمیبه ما در فهم بهتر آیه کمک میکند نه اینکه بدون روایات قرآن قابل
فهم نباشد و روایات تبیینی در مواردی است که بدون روایت ،آیه روشن نمیشود .در دیدگاه
امامخمینی ،1روایات تفسیربهرأی مربوط به مثل آیات فقهی و تعبدیات است و در دیدگاه
عالمه این روایات ،نهی از طریق نادرست (مراجعه به غیر قرآن) در تفسیر است.
کلیدواژگان :روایات تفسیری ،اعتبا ر روایات تفسیری ،حجیت روایات تفسیری ،کارکرد
روایات تفسیری ،روایات فقهی.
سرآغاز
نسبتسنجی آیات و دانش تفسیر
دکتر دیاری :اصل موضوع (اعتبار وكاركرد روایات در تفسیر ُ
آیاتاالحكام) و حد و مرز آن
ً
مشخص است .ابتدا ممکن است به ذهن بیاید که اصال مگر کسی در اعتبار و حجیت روایات
در فقه تردیدی دارد و آیا کسی نظر مخالفی ابراز کرده است؟ شاید بیشترین بحث و اشکالها در
غیر فقه مطرح باشد؛ ولی ما سعی میکنیم در همین حوزه بحث را پیش ببریم.
َ
َ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ِّ
ین ل َّ
الذ ْك َر ل ُت َ
اس َما ُن ِّزل ِإل ِْیه ْم
لن

ّ
َ
ب
بهعنوان مقدم ه با آیهای از قرآن شروع میکنم« :و أنزلنا ِإلیك
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ َ َّ
َو ل َعل ُه ْم َی َتفك ُرون» 1نظر من بیشتر به بخش اول آیه است که خطاب به پیامبر است :ما قرآن را به
سوی تو نازل کردیم و هدف و غایت اصلی هم این است که ّ
«لتبین للناس ما ّنزل الیهم»؛ آنچه
برای مردم نازل شده را تبیین و تفسیر کنی .با توجه به «ما ّنزل الیهم» میخواهم استفاده کنم
ظاهر آیه این است که اطالق دارد و هیچقیدی هم دیده نمیشود« :آنچه که نازل شده است».
بنابراین ّ
«لتبین للناس ما ّنزل الیهم» همه آیات قرآن را در بر میگیرد.
فقط یک چیزی هست که ممکن است این اطالق را از بین ببرد؛ یعنی بگوییم در مقام
تخاطب ،قرینهای وجود دارد که ّ
یزند؛ آیا همه آیات
لتبین را منصرف میکند و قیدی به آن م 
قرآن نیاز به تبیین و تفسیر دارد؟
 .1نحل.44 :
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ممکن است بگوییم خیر؛ تفسیر در معنای مصطلح ،در جایی است که امری پنهان و
معنایی روشن نیست و بنابراین یک پردهبرداری و یک کشف معنایی صورت میگیرد .از الفاظ
یا از ترکیب چه در لفظ و چه در ترکیب و عبارت؛ بنابراین اگر کسی بگوید تفسیر در آیاتی که
نص هستند و داللت آنها بسیار روشن است و آیاتی که ظاهر الدالله هستند کاربرد ندارد و آنچه
را که عیان است چه حاجت به بیان است؛ در این صورت آیه ّ
«لتبین للناس ما ّنزل الیهم» تقیید
میخورد به آن آیاتی که نیاز به تفسیر دارد.
از آنسو اگر تبیین بهمعنای تفسیر باشد و تفسیر را اعم بگیریم و شامل تأویل هم بشود ،یا
هر دو را با هم بکار ببریم ،ممکن است بگوییم همه آیات نیاز به تفسیر دارد؛ چون به تعبیر عالمه
طباطبایی در بحث تأویل در آیه هفت سوره آلعمران 1همه آیات تأویل دارند و ارتباطی با آیات
متشابه ندارد؛ آنجایی که آیات را دو دسته میکند ،بخشی از آیات محکمات هستند و برخی
ُ
متشابهُ :
«ه ّن ّام الکتاب و أخر متشابهات».
عالمه طباطبایی و تفسیر روایی
َ
َ
ُ َ ِّ َّ َّ
اس َما ُن ِّزل ِإل ِْیه ْم دربارۀ اصل اعتبار روایات و سنن پیامبر
عالمه در ذیل همین آیه ِلتبی ِن ِللن ِ
و اهلبیت ،:عبارت کوتاهی آوردهاند .ایشان میفرمایند« :آیه داللت دارد بر اینکه پیامبر و
بیانات اهلبیت - :البته به ضمیمه حدیث شریف ثقلین -در تفسیر قرآن و تبیین معانی آن
ت و این تنها دربارۀ پیامبر و عترت مورد پذیرش است والغیر؛
از اعتبار و حجیت برخوردار اس 
َُ َُ َ َ ٌ َ
ُ َّ
ُُ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ٌ ُّ َ ٌ ُ ُ ْ َ
َ ٌ َ َّ ُ َ َ
ات َفأ َّما َّالذ َ
وب ِه ْم ز ْیغ ف َیت ِبعون ما
ین فی قل
اب َو أخ ُر متش ِابه
محك َمات ه َّن أ ُّم ال ِكت
 .1ه َو ال ِذی أنزل علیك ال ِكتاب ِمنه ءایات
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ َ َّ َّ
َ َ
َ َ
َ ْ َْ
ْ
ْ ْ َُ ُ َ
َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َّ َّ ُ َ َّ ُ َ
ون َء َام َّنا به ُ ٌ ّ ِّ ْ
ند َر ِّبنا َو ما َیذك ُر
الر ِاسخون فی ال ِعل ِم یقول
تش َاب َه ِمن ُه ْاب ِتغ َاء ال ِفتن ِة َو ْاب ِتغ َاء تأو ِیل ِه و ما یعلم تأویله ِإل الله و
ِِ
كل من ِع ِ
ِ
ِ
َّ ُ ُ ْ ْ َ
َ
ْ
َّ
ْ
َ
ْ
َ
اب .تأویل اختصاص به آیات متشابه ندارد بلكه تمامیآیات قرآن تأویل دارد ...نظیر آیه «َ ...بل كذ ُبوا ِبما ل ْم
ِإل أولوا اللب ِ
َ ُ َّ
ْ َ َ َّ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ َ َّ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
ُ ُ
َ
َ
عاقبة الظ ِال ِمین» است که تمامیقرآن را دارای
ذلك كذب ال ِذین ِمن قب ِل ِهم فانظر كیف كان ِ
ی ِحیطوا ِب ِعل ِم ِه و لما یأ ِت ِهم تأ ِویله ك ِ
ْ
«و ما َی ْع َل ُم َتأو َیلهُ
تاویل میداند ،چون میفرماید« :با اینكه هنوز تاویل قرآن نیامده است» .ظاهر این است که ضمیر تاویله در َ
ِ
َّ َّ
ِإل الل ُه» تنها به متشابه برمیگردد؛ چون نزدیكترین مرجع است...؛ اما صرف برگشتن ضمیر به كلمه متشابه ،مستلزم این
نیست كه تاویل هم تنها از آن متشابه باشد ،و آیات محكمات تاویل نداشته باشند .ممكن هم هست كه ضمیر تاویله را به
َ َ ْ
شاب َه ِمن ُه» به همه كتاب برمیگردد(ترجمه المیزان ،ج ،3ص.)42
كلمه كتاب برگردانیم ،همچنانكه ضمیر در جمله« :ما ت

 352کرانههای اجتهاد
گفتارهایی در موضوعات و مسایل فقهی و اصولی

یعنی غیر از پیامبر و اهلبیت پیامبر را این آیه دربرنمیگیرد و روایاتی که مربوط به صحابه پیامبر
و تابعین و دیگران میشود ،هیچ اعتبار و حجیتی ندارد :هذا ُّکله فی نفس بیانهمّ :
المتلقی
بالمشافهه و ّاما الخبر الحاکی له یعنی آن روایاتی که حکایت از سنت و قول پیامبر میکند -در
اصطالح حدیث هم این را داریم که گاهی گفته میشود :الحدیث هو نفس الکالم المسموع
عن المعصوم یا عن النبی و گاهی گفته میشود :الحدیث هو ما یحکی قول المعصوم أو فعله أو
تقریره .هر دو بخش آن قابل قبول است؛ اطالق حدیث به اولی حقیقی است و در دومیبه نوعی
ً
ً
توسعا و مجازا است و سند هم که حدیث نیست و بهمعنای قول معصوم نیست -.فما کان منه
ً
ً
ً
ٌ
قطعیة و ما یلحق به فهو حجة .اگر خبر متواتر باشد یا خبر واحد
بقرینة
بیانا متواترا أو محفوفا
ٍ
ٍ
محفوف به قراین صحت ،حجت است؛ چرا؟ لکونه بیانه و ّاما ما لم یکن کذلک فالحجیة فیه
لعدم احراز کونه بیانا .ما باید احراز کنیم که این قول و فعل و تقریر معصوم است .چنین چیزی
احراز نشده است ،واسطهها هستند و ما میخواهیم از ورای این طرق و واسطهها و نقلها به
سنت و حدیث معصوم آ گاه شویم .این واسطهها برای ما مشکلآفرین شدند.
اعتبار روایات در تفسیر آیات فقهی
دکتر مؤدب :در ابتدا به برخی از دیدگاهها در زمینه اعتبار روایات در فقه و بویژه آیات فقهی
اشاره میکنم و در مرحله بعد با مثالهایی کارکرد و نمونههایی را در تبیین رفع ابهام از آیات مطرح
میکنم.
تحریر محل بحث
روایات بهلحاظ تعداد راویان به روایات متواتر و غیرمتواتر تقسیم شده است .بحث ما
در مورد غیرمتواتر و اخبار واحد است .خبر واحد هم به سه گروه تقسیم شده است :روایات
مستفیض ،عزیز و غریب .خبر واحد از هر رتبهای که برخوردار باشد ،اگر همراه قراین صحت
ً
و اعتبار باشد از محل نزاع خارج میشود .مثال کلینی معتقد است همه اخبارش صحیح است
و متقدمان مثل مرحوم صدوق معتقدند که روایات آنها صحیح است .چون تعریفی که آنها از
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صحیح دارند بهلحاظ برخورداری از قراین صحت در یک عصر است! بنابراین کل بحث در
آنجایی است که روایات از قراین صحت برخوردار نیستند .حاال در تعریف قراین صحت و قراین
حجیت هم یک اختالفی هست و هرکسی براساس مبنای خودش میتواند عمل کند مثل اصول
متأخرین که از دوران ابنطاووس به بعد اینها اصطالحات چهارگانه صحیح و حسن و موثق و
ً
ضعیف را بنا نهادند و تمام اخبار را بر این معیارها ارزیابی کردند و بدینجهت مثال وقتی مرحوم
مجلسی در کتاب مرآت ،شانزدههزار حدیث کتاب کافی را ارزیابی میکند ،بخش زیادی از
آن ،غیرصحیح(حسن ،موثق ،ضعیف) تلقی میشود و محل نزاع هم اینجا است که اگر از نظر
محدثی این روایات از قراین صحت برخوردار نباشد باید با آن چگونه رفتار کرد؟
بیان دیدگاهها
در اینکه با خبر واحد فاقد قراین صحت در تفسیر و بهویژه در آیات فقهی باید چگونه رفتار
شود ،دیدگاهها متفاوت است:
ً
ً
 .1سید مرتضی 1قایل به عدم حجیت خبر واحد بود و میگفت «ال یوجب علما و ال عمال»؛
 .2برخالف سید مرتضی ،شیخ طوسی که هم مفسر بود و هم فقیه و هم محدث ،این روایات
را در حوزه فقه معتبر میدانست .بهلحاظ اینکه فقه در حوزه تعبد است و نیازمند است که فقیه
با این روایات احکام فقهی را تبیین کند .جمع زیادی از فقها نیز همین دیدگاه را داشتند .عالمه
طباطبایی نیز در حوزۀ فقه همیندیدگاه را داشت؛ گرچه در حوزه غیر آیات فقهی معتقد بودند
همان جایگاه قرآن به قرآن را باید مالحظه کرد و منزلت روایات در حوزه غیر فقه با حوزه فقه
متفاوت است که حاال دیدگاه خاصی هست که اگر الزم بود اشاره میکنم؛
 .3در معاصرین متأخر آیتالله خویی معتقد بود که نه ،فرقی ندارد و فقه و غیرفقه ندارد،
 .1ابوالقاسم علیبن حسینبن موسی ،مشهور به مرتضی علمالهدی(۴۳۶-۳۵۵ق) .او برادر سید رضی و از شاگردان شیخ
مفید و شیخ صدوق بود ه است ،تولد و رحلت او در بغداد بوده و پیكرش در كربال مدفون است .شیخ طوسی ،قاضی
ی وی تربیت
ابنالبراج ،ابوالصالح حلبی ،ابوالفتح کراجکی ،ساالر عبدالعزیز دیلمی و دهها بزرگ دیگر در حوزه درس 
شدهاند .مرحوم عالمه امینی در الغدیر نام  86اثر او را بیان كرده و مرحوم سید محسن امین نیز  89كتاب از او را ستوده است.
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مالک حجیت خبر واحد را باید مالحظه کرد و همینطور آیتالله معرفت هم همین دیدگاه را
داشتند .این دو بزرگوار بهصورت کلی معتقدند مهمترین مالک اعتبار خبر واحد ،بنای عقال
است .عقالی قوم به خبری که برای آنها از طریق راوی یا از قراین دیگر وثاقت بیاورد عمل
میکنند و فرقی بین روایات فقهی و غیرفقهی نمیگذارند.
ً
اصوال باید دید این تقسیمبندی درمورد آیات چقدر دقیق است .آیا میتوان آیاتی را صرفا
فقهی دانست؟ بههرحال عدهای معتقدند گرچه فقه خیلیمهم است اما نباید آیات فقهی را از
غیرفقهی جدا کنیم چون قرآن کتاب زندگی است و روایات هم از معصوم آمده و همه اینها باهم
پیوستگی دارند.
کارکرد روایات تفسیری در آیۀ وضو
ابتدا مثالی را عرض میکنم تا ببینیم روایات فقهی و اعتباردهی به آنها چقدر میتواند کارکرد
داشته باشد .آیه وضو ،از آیاتی است که معموال فقها ابهامات این آیه را با روایات حل میکنند.
عبارت «إذا قمتم الی الصلوة» 1از حیث محدث و غیرمحدثبودن اطالق دارد ،اما روایت
بیان میکند که تا محدث نشده وضوی قبلی کافی است:
ْ
َ
َ
َ
«م َح َّم ُد ْب ُن َی ْع ُق َ
ُ
وب َع ْن ُم َح َّمد ِْب ِن ِإ ْس َم ِاعیل َع ِن ال َف ْض ِل ْب ِن شاذ َان َو َع ْن َع ِل ِّی ْب ِن ِإ ْب َر ِاه َیم َع ْن
َ
َ َ ُْ َ
ً
ِّ
ُ ُ
أ ِب ِیه َج ِمیعا َع ْن َح َّم ِاد ْب ِن ِع َیسی َع ْن َح ِر ٍیز َع ْن ُز َر َار َة قال قل ُت ِلِبی َج ْع َف ٍرع ُی َصلی َّالر ُجل ِب ُوض ٍوء
ُ َّ
َ َّ
َو ِاح ٍد َصل َة الل ْی ِل َو َّالن َه ِار كل َها» راوی از امام سؤال میکند که نمازگزاری با یک وضو نماز شب
ُ
و روز را میخواند آیا درست است؟ چون آیه میگوید «إذا قمتم إلی الصلوة» یعنی هر نمازی را
َ
که شما برپابدارید« ،فاغسلوا َ
وجوهکم و َ
أیدیکم» امام در این روایت میفرماید که َ«ن َع ْم َما ل ْم
ِ
َ
ْ
َ َ ُ
ُ
َ َ ُّ َّ َ َ َ ُ ْ
ْ َْ
وا إ َذا ُق ْم ُت ْم إلی َّ
الص َل َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ
َ َ
َ ْ َ ُ ْ ُ ُ
ین
وسك ْم َو أ ْر ُجلك ْم ِإلی الكع َب ْ ِ
ِ
وة فاغ ِسلوا وجوهكم و أی ِدیكم ِإلی المر ِاف ِق و امسحوا ِبرء ِ
ِ
« .1یأیها ال ِذین ءامن ِ
َ
َ
َ
َ
ََ
ْ
ُ َ َّ َّ ْ
َ َ ْ َ َ َ ٌ ِّ ُ ِّ َ ْ َ
َ
َ ُ ْ َ ََ
َ َ ُ ِّ
ُ ُ
ُ ُ َّ
ائط أ ْو لم ْست ُم الن َس َاء فل ْم تجدوا م ًاء فت َی َّم ُموا
َو ِإن كنت ْم ُجن ًبا فاطه ُروا َو ِإن كنتم م ْرضی أ ْو عل 
ی سف ٍر أو جاء أحد منكم من الغ ِ
َ
َ َ
َ
َّ
ُ ُ ُ َ ِّ َ ُ ْ َ ُ َّ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُْ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ْ َ َ
ِّ َ
ِّ ْ َ
َ ً ِّ ً ْ َ ُ
ُ ُ
وهك ْم َو أ ْی ِدیكم من ُه ما ُیرید الل ُه ِل َیجعل عل ْیكم م ْن ح َرج و ل ِكن یرید ِلیطهركم و ِلی ِتم ِنعمته علیكم
ص ِعیدا طیبا فامسحوا ِبوج ِ
ِ
ِ
ٍ
َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ
لعلك ْم تشك ُرون( ».مائده)6 :
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ْ
ُی ْح ِدث» 1هیچ اشکالی ندارد .اگر وضوی او باطل نشده است با همان وضو میتواند نماز صبح و
ظهر و همینطور ادامه آن را به جا آورد؛ همانطورکه همه فقهای معروف ما اینگونه فتوا دادهاند؛
ُ
اما آیه که اطالق داشت« :إذا قمتم إلی الصلوة فاغسلوا» ،اینکه میتوان با یک وضو چندنماز
خواند و تا محدث نشده وضوی قبلی کافی است از کجای آیه بدست میآید؟ آیه اطالق دارد اما
تبیین آن در روایات است.
َ
برءوسکم و أرجلکم» در مورد أرجل که
یا در ادامه همین آیۀ شریفه میفرماید «وامسحوا
ِ
ُ
بحث مهمیهم وجود دارد در وسائلالشیعه (کتاب الطهاره ،باب  )23روایتی است که درباره
مسح توضیحاتی میدهند:
ْ ْ ََ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ِل ِّی ْب ِن ال ُح َس ْی ِن ِب ِإ ْس َن ِاد ِه َع ْن ُز َر َار َة قال قل ُت ِلِبی َج ْعفر 7أل ُتخ ِب ُر ِنی ِمن أین
َ َ
ُ َّ
َ َ
َ َ
َعل ْم َت َو ُق ْل َت َأ َّن ْال َم ْس َح ب َب ْعض َّالر ْأس َو َب ْ
ض ِّالر ْجل ْی ِن ف َض ِح َك ف َقال َیا ُز َر َار ُة قال ُه َر ُسولالل ِه6
ع
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اب م َن َّالله َع َّز َو َج َّل َل َّن َّالل َه َع َّز َو َج َّل َق َال َف ْاغس ُلوا ُو ُج َ
وه ُك ْم َف َع َر ْف َنا َأ َّن ْال َو ْج َه ُك َّلهُ
َو َن َز َل به ْالك َت ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ََ َ َ َْ َ ْ َ ِ ْ ََ ْ َْ ْ َ َ َْ َ
َ ْ َ َِ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
َّ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
راف ِق فوصل الیدی ِن ِإلی ال ِمرفقی ِن ِبالوج ِه فعرفنا أنه ینب ِغی
ینب ِغی أن یغسل ثم قال و أی ِدیكم ِإلی الم ِ
َ َ َ
َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َْ
لهما أن یغسل ِإلی ال ِمرفقی ِن ثم فصل بین الكلِم فقال و امسحوا ِبرؤ ِسكم فعرفنا ِحین قال
َ ْ
ْ
َّ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ِّ ْ َ ْ َّ ْ َ
ب ُر ُءوس ُك ْم َأ َّن ْال َم ْس َح ب َب ْ
أ
الر
ب
ن
ی
ل
ج
الر
ل
ص
و
م
ث
اء
ب
ال
ان
ك
م
ل
س
أ
الر
ض
ع
س ك َما َو َصل ال َی َد ْی ِن ِبال َو ْج ِه
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َف َق َال َو َأ ْر ُج َل ُك ْم إ َلی ْال َك ْع َب ْین َف َع َر ِ ْف َنا ح َین َو َص َل ُه َما ب َّالر ْأس َأ َّن ْ ِال َم ْس َح َ ِع َلی َب ْعضه َما ُث َّم َف َّس َر َذلكَ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِْ
َ ُ ُ َّ َّ َ
َ
َ
ُ
2
َّ
ُ
اس فضیعوه الح ِدیث .
رسولالل ِه ِللن ِ
مضمون این روایت ،فتوای فقهای ما را بهخوبی توضیح میدهد .بنابراین به اختصار عرض
کنم که اعتقاد فقها و همینطور محدثان این است که کارکرد مهم روایات فقهی این است که
ً
میتوانند ابهامات آیات را بهخوبی شناسایی کرده و رفع کنند و اصال تفسیر یعنی همین رفع ابهام.

 .1حرعاملی ،وسائلالشیعه ،ج ،3ص.377
 .2همان ،ج ،1ص.413
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طبق روایت پیامبر« :6القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه علی أحسن الوجوه»؛ 1قرآن
دارای معانی و وجههای مختلفی است و پیداکردن احسنالوجوه جز با کمک روایات فقهی
ممکن نیست.
البته هیچ نباید تردید کرد که در باب روایات حتی در حوزۀ فقه الزم است که بررسیهای
سندی و متنی مورد توجه فقیه واقع شود و من گاهی با خود فکر میکنم که چرا سید مرتضی
ً
ً
قایل به عدم حجیت خبر واحد شد و گفت« :الیوجب علما و ال عمال» .اگر کسی تاریخ حدیث
را بهویژه در قرن دوم و سوم مرور کند دستان آشکاری را میبیند که برای مخدوشکردن درخت
تنومند حدیث به جعل حدیث پرداختند! شاید سید مرتضی باغ حدیث را مانند باغ مسمومی
میدید و مصلحت را تا اطالع ثانوی احتیاط کامل و عدم ورود به باغ میدانست تا مسموم و
غیرمسموم مشخص شود.
به هرحال روایات شیعه در مقایسه با روایات اهلسنت بهلحاظ برخورداری سه قرن حضور
امامان معصوم ،از اعتبار و قوت بیشتری برخوردار است و امروزه اگر در بین اهلسنت دهها
کتاب موضوعه تألیف شده است ،در شیعه چنین چیزهایی را نداریم .ما به ُ
بحار األنوار میگوییم
ُ
بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار االئمةاالطهار .البته ممکن است در بحار هم روایات ضعیفی
باشد .از منظر فقهای ما اگر روایتی برخوردار از قراین صحت نبود الزم است که بحثهای
سندی و متنی انجام شود و اگر جعل ثابت نشد همینکه روایت یک اطمینانی بیاورد و گمانی
بیاورد که این گمان بتواند جای علم بنشیند میتوان از آن استفاده کرد و براساس آن فتوا داد.
آیۀ ِّ
«لتبین للناس ما ِّنزل الیهم» و اثبات حجیت سنت و نه حدیث پیامبر6
ی در فرمایشات دکتر دیاری بود که محل نزاع است .عبارتی را از
دبیر جلسه 2:نکته مهم 
 .1ابن ابیجمهور احسائی ،عوالیالآللی ،ج ،4ص.153
 .2حجتاالسالم محمد الهیخراسانی(دبیر وقت «حلقه علمی حدیث» وابسته به مرکز آموزشی آخوندخراسانی دفتر
تبلیغات مشهد)
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عالمه طباطبایی نقل فرمودید که اگر روایتی به درجه تواتر نرسد یا احتفاف به قراین قطعیه نداشته
ً
اصال بیانبودن آن ثابت نیست و ما دیگر نمیتوانیم این را مشمول آن آیه ِّ
«لتبین للناس ما
باشد؛
ِّ
بودن قرآن ثابت است .این حرف ُپربحث و مناقشه است.
نزل الیهم» بدانیم؛ درصورتیکه بیان ِ
من میخواستم این مطلب در همین حد رها نشود و حضرتعالی این را بیشتر توضیح دهید.
دکتر دیاری :بحثی که من مطرح کردم بهعنوان مقدمه بود و در واقع مهمترین جایگاه و
کارکرد روایات در حوزه فقه است و بنا است بیشتر در این باب صحبت کنیم اما محدود شدیم؛
چون تخصص ما در حوزه علوم قرآن و تفسیر است ،ما را هرجا رها کنید به تفسیر بر میگردیم.
بحث اعتبار اخبار آحاد ،یک بحث اصولی است و اگر آقای طباطبایی هم در تفسیر به این
موضوع میپردازد از منظر یک اصولی به این موضوع میپردازد نه یک مفسر.
ً
ایشان بین احادیث و سننی که مشافهتا در زمان حضور از پیامبر و اهلبیت :دریافت
شده با آنچه حکایت از قول و فعل و تقریر معصوم بکند تفاوت قایل شدند و خبر متواتر و خبر
واحد و محفوف به قراین و غیر آن در این جهت تفاوتی ندارند و داللت آیه مربوط به اصل سنت
حاکی از آن را.
و حدیث پیامبر است و حجیت اصل سیره پیامبر را اثبات میکند و نه ِ
دبیر جلسه :یعنی درواقع میگویند با این آیه حجیت سنت را میشود ثابت کرد؛ ولی با این
آیه حجیت حدیث را نمیشود ثابت کرد؟
ً
دکتر دیاری :بله ،شما ادلۀ اعتبار و حجیت اخبار آحاد را در کتب اصولی ببینید .اصولیان نوعا
در کتابهای اصولی خود بهتفصیل به ادلۀ اعتبار و وحجیت اخبار آحاد پرداختهاند چه آیات قرآنی
و چه روایاتی که مستند آنها هست؛ اما حتی آنهایی که مبنای حجیت و اعتبار اخبار آحاد را تعبدی
ً
دانسته و دلیل اعتبار آن را هم عمدتا آیات و روایات گرفتهاند نیز به این آیه استدالل نکردهاند.
ُ
در بحث احکام شرعی آنچه که در قرآنکریم آمده بیشتر امهات و کلیات مباحث است .اگر
ما بخواهیم به همین آیات قرآن بسنده کنیم در بسیاری از موارد با مشکل مواجه میشویم؛ یعنی
فقط بگوییم نصی وجود ندارد و به سراغ اصول عملیه برویم! ولی وقتی روایات در اختیار ما
هست دلیل فقاهتی داریم و میشود با روایتی آیه را تخصیص زد یا تقیید کرد.
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اعتبار و حجیت احادیث معصومین در عرض قرآنکریم یا در طول آن؟
یک بحث جدی همینجاست که این روایات تا کجا ُبرد دارد و محدودۀ آن کجاست؟ چه
آنجایی که روایت ناظر به آیات قرآنی باشد ،بهصورت تخصیص یا تقیید یا تبیین و چه آنجایی که
موضوع حکمیدر کالم معصومینمطرح شده باشد که در قرآن نباشد.
در پاسخ به این سؤال باید به اعتبار و حجیت خود سنت و حدیث معصومین ،در کنار قرآن
یک نحوه استقاللی داده شود که آیا اعتبار و حجیت احادیث معصومین در عرض قرآنکریم
است یا در طول آن؟ جناب آقای دکتر نصیری بهعنوان نظریهپردازی این را مطرح و چهار احتمال
و دیدگاه متفاوت بین علمای شیعه و اهلسنت مطرح کردهاند .ایشان در اینزمینه کتابی هم
تحت عنوان رابطه متقابل کتاب و سنت دارند كه دیدگاههای زیر بیان شده است:
ً
یک دیدگاه این است که قرآن ّمدنظر باشد و اصال کاری به روایات نداشته باشیم .چیزی که
آقای دکتر مهدویراد هم ازاندیشمندان معاصر اهلسنت نقل كردند كه قرآنیان ،اعتباری برای
ً
سنت و حدیث قایل نیستند .در کالم ّ
ابوریه 1به نقل از آقای رشیدرضا 2صریحا مطلبی در توجیه
ً ً
تأخیر در کتابت احادیث پیامبر مطرح شده است« :ألنه الیجعل االحادیث کتابا عاما کالقرآن»؛

 .1یكی از كسانی كه دیدگاههایش درباره سنت ،در جهان اسالم مناقشات زیادی به پا كرده ،شیخ محمود ابوریه نویسنده
مصری است که دارای کتابها و نوآوریهای فراوانی است؛ ازجمله :اضواء علی السنه المحمدیه و کتاب ابوهریره شیخ
المضیره .او در كتاب اضواء علی السنة المحمدیه ،به طرح مباحثی پرداخت كه بر حدیثپژوهان اهلسنت گران آمد و او
را به سنتستیزی متهم كردند .در برابر ،دیدگاههای او درباره جوامع حدیثی اهلسنت ،در جهان تشیع بهویژه در ایران ،به
شدت مورد استقبال قرار گرفت .هرچند ابوریه بهطور صریح به رویارویی با سنت نپرداخته است و برخی دیدگاههای او در
نقد احادیث موجود در جوامع روایی اهلسنت ،نشان از حقیقت دارد و از این رو ،ما اتهام او به سنتستیزی را نمیپذیریم؛ اما
نباید این امتیاز ،ما را از توجه به الیههای پنهان دیدگاههای وی و پیامدهای سوء آنها غافل كند .او در مواردی بهگونهای درباره
سنت سخن گفته كه نتیجهای جز انكار سنت ندارد و پذیرش دیدگاههای او ،بنیان سنت را از بن دچار تزلزل میكند؛ هرچند
این سخنان را به هدف نقد منابع حدیثی موجود اهلسنت ـ نه انكار حجیت سنت ـ بیان كرده باشد.
 .2محمدرشید ملقب به رشیدرضا(متولد 1865م ،طرابلس لبنان) محدث ،مفسر ،مورخ ،ادیب ،سیاستمدار ،شاعر و از

شاگردان محمد عبده و حسین جسر است .از آثار علمیوی میتوان به تفسیرالقرآنالکریم (تفسیرالمنار) ،الخالفة واالمامة
العظمی ،الوهابیون والحجاز ،الوحی المحمدی ،تاریخ االستاذ اإلمام الشیخ محمدعبده و نداء للجنس اللطیف اشاره کرد.
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یعنی حدیث و سنت پیامبر نباید در عرض قرآن و همسنگ با قرآن مطرح شود .فروکاستن از نقش
و جایگاه سنت و حدیث براساس این دیدگاه تا آنجا پیش میرود که گفته شده ابن ّ
قیم جوزی 1در
ُ
اعالمالموقنین به  60فتوای صریح مخالف با احادیث قطعی و صحیح پیامبر اذعان کرده است.
دیدگاه دوم ،در نقطه مقابل دیدگاه اول است و روایات معصومین را مرجع و اصل میداند.
ایندیدگاه به اخباریان شیعه و اگر تعمیم هم بدهیم به اهلحدیث حنابله منسوب است .اگر
میتوانیم چیزی از قرآن بفهمیم به برکت روایات اهلبیت است؛ یعنی اگر ذیل آیهای روایت
نداشته باشیم ،آیه را کنار میگذاریم.
دیدگاه سوم ،قرآن و حدیث را در یک رتبه و منزلت و در عرض هم میداند چه اینکه هردو
منبع مستقلی هستند و خاستگاهشان وحی است؛ آقای نصیری میگوید این حرف مشهور
اصولیان است؛ اما معتقدم گرچه حرف مشهور اصولیان باشد؛ اما امروزه یک مقداری از سکه
رواج افتاده است.
دیدگاه چهارم اینکه رابطه قرآن و سنت طولی باشد .برخی از شخصیتهای اصولی و مفسر
مثل مرحوم آقای طباطبایی و مرحوم امام و شخصیتهای این چنینی این اندیشه را تقویت
کردهاند ،اما به نظر من این دیدگاه بیشتر در نوشتهها و کتابها و مقاالت خود را نشان داده است.
حجیت روایات اهلبیت:
نسبت به این سؤال که روایات اهلبیت :برای ما حجیت دارد یا نه ،حداقل از سه منظر
باید این حجیت را مورد بررسی قرار داد و بعد ببینیم که کارکردهای آن چگونه خواهد بود:
 .1اصل صدور روایات؛ آیا این روایات از معصومین صادر شده است یا نه؟ که بحث تواتر و اخبار
احاد مطرح میشود و تقسیمبندیهایی که آقای مؤدب به آن اشاره کردند و نیز راههای اثبات صدور.
ظنیالدالله یا ُ
 .2داللت روایات؛ آیا روایات ُ
ظنیالصدور را میتوان بهعنوان مخصص و
 .1شمسالدین محمدبن ابوبکربن ایوببن سعدبن حریز دمشقی (۷۵۱-۶۹۱ق) و از شاگردان ابنتیمیه بود .او در ایام
نوجوانی به دمشق رفت و در محضر علمای آن شهر به کسب دانش پرداخت.
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قطعیالصدور قرار داد؟ اگر بحث ظهور است به چه دلیل ما بگوییم ُ
مقید قرآن ُ
قطعیالدالله
ّ
است! ضمن اینکه اصل ،عدم حجیت ظنون است إل ماخرج بالدلیل .حاال اگر این را به مدالیل
احادیث تعمیم دهیم ،بعید نیست چون احادیث هم مانند قرآن محکم و متشابه دارد و خاص و
عام دارد ،مطلق و مقید دارد.
 .3صدور روایات از حیث تقیه و عدم تقیه؛ در این زمینه بحث تعارض اخبار و عالمتها و
نشانههایی که از زبان معصومین بهگونههای مختلف بیان شده است میتواند در شناخت احکام
واقعی از غیرواقعی کمک کند.
تبیینی ائمه:
نقش تعلیمیو
ِ
عدول عالمه طباطبایی از اصل تفسیر قرآن به قرآن در ُ
آیاتاألحکام
من معتقدم عالمه طباطبایی مانند برخی از محدثان و مفسران ،روایات را در تفسیر به دو گروه
تقسیم میکند :روایات تعلیمیو روایات تبیینی .این اصطالح تعلیمی در المیزان و همینطور در
کتاب قرآن در اسالم آمده است .ایشان در ذیل آیه هفتم آلعمران 1در خصوص تفصیل محکم
و متشابه میگوید :نقش پیامبر و بهتبع آن دیگر معصومان ،برای قرآن نقش معلمیاست .وی
در ادامه میفرماید :روایات برایناساس به ما کمک میکند تا آیه را بهتر بفهمیم نه اینکه بدون
روایات قرآن قابلفهم نباشد!
مراد عالمه این است که قرآن نور است و آیات قرآن با کمک همدیگر بیان میشوند و نقش
معصوم ،تعلیم آن است .در آیه شریفهای که آقای دکتر دیاری هم اشاره کردند «و َأنزلنا َ
إلیک
َ
الذکر ِل ُت َب ِّین» میفرمایند ،نقش معصوم در اینجا نقش تبیین نیست گرچه در آیه عبارت تبیین آمده
است ،نقش معصوم ،نقش تعلیم است.
َُ َُ َ َ ٌ َ
ُ َّ
ُُ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ٌ ُّْ َ ٌ ُ ُ ْ َ
َ ٌ َ َّ ُ َ َ
ات َفأ َّما َّالذ َ
وب ِه ْم ز ْیغ ف َیت ِبعون ما
ین فی قل
اب َو أخ ُر متش ِابه
محك َمات ه َّن أ ُّم ال ِكت
« .1ه َو ال ِذی أنزل علیك ال ِكتاب ِمنه ءایات
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
َّ
ْ
َّ
َ
َ
ُ
َ ِّ َ َ َ َ َّ َُّ
ُ
ُ
َ
َ
ون َء َام َّنا به ٌ ّ ِّ ْ
َت َش َاب َه م ْن ُه ْابت َغ َاء الف ْت َنة َو ْابت َغ َاء َتأویله َو َما َی ْعل ُم َتأویل ُه إل الل ُه َو َّ
ند ر بنا و ما یذكر
الر ِاسخون فی ال ِعل ِم َیقول
ِِ
ِ ِ ِ
كل من ِع ِ
ِ ِ ِ
ِ َِ
ِ ِ
َّ ُ ْ ُ ْ
وا ْال ْل َ
اب» (آلعمران)7 :
ب
ِإل أول
ِ
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فرق تعلیم و تبیین
در تعلیم اگر معلم نباشد موضوع قابلفهم است ولی به سختی و زحمت و دشواری؛ اینچنین
نیست که اگر معلمینبود تعلیمیحاصل نمیشد .به عبارت دیگر اگر معصومین هم آیات را
توضیح نمیدادند ،قرآن قابل فهم بود؛ اما ممکن بود به خوبی قابل فهم نباشد ،البته این نقش
تعلیمیدر برخی آیات ،مانند آیات فقهی نیست.
عالمه در کتاب قرآن در اسالم 1نیز به نقش تعلیمی ائمه اشاره میکند  :همچنان پیامبر و
َ َ ْ َ َ ْ َ ِّ
الذ ْك َر ل ُت َ
ین  -و
ب
ی کتاب را داشتند چنانکه به موجب آیه یادشده  -أنزلنا ِإلیك
امامان ِسمت معلم 
ِ ِ
حدیث متواتر ثقلین ،ائمۀ اهلبیت را در ِسمتهای نام برده جانشینان خود قرار دادند و این
مطلب منافات ندارد با اینکه دیگران نیز با اعمال سلیقهای که از معلمین حقیقی یاد گرفتند مراد
قرآن مجید را از ظواهر آیاتش بفهمند.
و در بخش دیگری بر نقش معلمیمعصومین تاکید کرده میگویند« :نتیجه این است که
در قرآنمجید برخی از آیات با برخی دیگر تفسیر میشود ،موقعیت پیامبراکرم و اهلبیت :او
در برابر قرآن موقعیت معلمین معصومیهستند که در تعلیم خود هرگز خطا هم نمیکنند – قید
ً
ً
عصمت را میآورند که قید مهمیاست -و قهرا تفسیری که آنا ن میکنند با تفسیری که واقعا از
انضمام آیات با یکدیگر بدست میآید مخالف نخواهد بود».
اما حضرت عالمه وقتی این مسیر را پیش میروند به نظر من با مشکالت جدی روبرو
ً
هستند؛ مثال همین آیات فقهی که یکی دو مورد را عرض کردم .به این آیات که میرسند میبینند
هرچه آیات را کنار هم بگذارند آیه با یک نقش معلم یا بدون معلم حل نمیشود ولذا اینجا یک
اصطالح دیگری در روایات دارند به نام روایات تبیینی که فراتر از نقش تعلیمیائمه است .این
روایات در مواردی است که اگر روایت معصوم نباشد ،آیه روشن نمیشود و اگر معصوم نباشد
 .1کتاب «قرآن در اسالم» به کوشش سیدهادی خسروشاهی ،با ویراستی جدید از سوی انتشارات بوستان کتاب در سال 86
منتشر شده است .این کتاب در پنج بخش :ارزش قرآن مجید در میان مسلمانان ،چگونگی تعلیم قرآن ،وحی قرآن مجید،
رابطه قرآن مجید با علوم ،ترتیب نزول قرآن و انتشارش در میان مردم ،سامان یافته است.
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ً
هیچ ابهامیاز آیه برطرف نمیگردد .همچون :آیات فقهی ،تفصیل قصص و آیات معاد .قطعا
آیات دیگری هم میتوان در این حوزه وارد کرد و این برداشت که عالمه فقط سه گروه از آیات را
ً
جدا کردهاند درست نیست زیرا ایشان تعبیر «مثال» را آوردهاند.
این هما ن گرهای است که به نظرم عالمه در این مسیر برای خود حل میکند و همان دیدگاهی
است که نشان میدهد در آیات فقهی ،آیات معاد و آیات تاریخی ،چارهای نیست که به معصوم
مراجعه کنیم ،زیرا آیات این سه حوزه مانند آیات اعتقادی نیست که با کمک خردورزی و با
کمک عقل قابلحل باشد و خارج از حوزۀ درک عقل است.
تعبدیات ،حوزۀ روایات تفسیربهرأی
ً
از دیدگاه حضرت امام 1نیز ،اصطالح تفسیر بهرأی ناظر به همین حوزههایی است که اصال
ً
1
جای رأی و فکر نیستند .ایشان میفرمایند :روایات تفسیربهرأی عمدتا در حوزه تعبدیات است؛
همچون حوزۀ آیات فقهی.
اعتقاد من اصل روایات تفسیر به رأی قابل بحث است و همچنان که مرحوم طبرسی در
ُ
مجمعالبیان میگوید ،از اهلسنت به روایات ما وارد شده است ،اما بههرحال از امام
مقدمۀ
صادق 7هم یکی دو روایت آمده است؛ اگرچه بیشتر آن از ابنعباس و از پیامبر 6است؛
لذا اگر این روایات درست هم باشد ،مربوط به حوزۀ تعبدیات است.
« .1استفادات اخالقی و ایمانی و عرفانی به هیچ وجه مربوط به تفسیر نیست تا تفسیربهرأی باشد؛ مثال اگر كسی از كیفیت
مذاكرات حضرت موسی با خضر و كیفیت معاشرت آنها ...بزرگی مقام علم و آداب سلوك متعلم با معلم را كه شاید
بیست ادب در آن هست ،استفاده كند ،این چه ربط به تفسیر دارد تا تفسیربهرأی باشد ...و در معارف ،مثال اگر كسی از قول
خدایتعالی« :الحمد لله رب العالمین» كه حصر جمیع محامد و اختصاص تمام اثنیه است به حق تعالی ،استفاده توحید
افعالی كند و بگوید از آیه شریفه استفاده شود كه هر كمال و جمال و هر عزت و جاللی كه در عالم است و چشم احول و قلب
محجوب به موجودات نسبت میدهد ،از حقتعالی است و هیچ موجودی را از خود چیزی نیست ...این چه مربوط به تفسیر
است تا اسمش تفسیربهرأی باشد یا نباشد( ».آدابُالصلوة ،ص )199از نظر امام مقصود از تفسیربهرأی اظهارنظر در گزارههای
فقهی قرآن بدون استمداد از معصومان است؛ زیرا این گزارهها امور تعبدی هستند و در امور تعبدی فكر و تعقل جایی ندارد.
ً
ظاهرا این تحلیل از تفسیربهرأی منحصر به امام خمینی است و از دیگر اندیشهوران شنیده نشده است.
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دیدگاه عالمه طباطبایی در تفسیربهرأی
عالمه طباطبایی روایات تفسیربهرأی را نهی از طریق میداند که ممکن است با نظر مرحوم
امام قابل جمع باشد .عالمه براین باور است که روایات ،نهی از طریق خطا کردهاند ،گرچه
نتیجه صحیح باشد و از نظر ایشان ،طریق نادرست در تفسیر ،مراجعه به غیر قرآن است و اگر
بالفاصله از عالمه بپرسید ،پس جایگاه معصوم چه میشود؟ میگوید :نقش معصوم یا تبیینی
است یا تعلیمی؛ صورت اول جایی است که چارهای جز رجوع به روایت نداریم و صورت دوم
جایی است که روایت ما را در فضای فهم آیه قرار میدهد و کمک به فهم قرآن با قرآن میکند.
شاهد آن هم روایاتی است که معصوم ،با ارجاع آیه به آیه ،فضای تعلیم را هموارکرده است.
استاد دیاری :به نقش تعلیمیائمه اشاره شد که در واقع برگشتش به روش فهم است؛ یعنی
ائمه راه و روش صحیح فهم قرآن را تعلیم میدادند و خیلی از جاها وقتی که از پیامبر هم سؤال
میکردند به جای اینکه پاسخ سؤال را بدهند میگفتند باید سراغ قرآن بروید؛ یعنی جواب از
آیات قرآن بدست میآید .در بیان امام صادق 7هم شبیه این معنا هست که اگر حدیثی برای
شما میخوانم ،شما از من سؤال کنید که این مطلب در کجای قرآن است! 1یعنی ریشه همه
روایات در قرآن و مستند به آن است؛ منتها اینکه بتوانیم این مضامین و مفاهیم عالی را از البهالی
آیات دربیاوریم کار هر کسی نیست.
ُ َّ
ُ َ ّ َ
واح ٍد
نمونهای را عرض میکنم :آیۀ دوم سورۀ نور میفرماید :الزانیة والز ِانی ف ِ
اجلدوا کل ِ
َ
ِمنهما ِمئة َج َلدة« .الزانیة والزانی» اطالق دارد و محصن و غیرمحصن را شامل میشود؛
درحالیکه حکم زنای محصنه در سنت بیان شده و چیز دیگری است .ممکن است آیه در مقام
بیان نباشد ،ما نمیتوانیم اطالقگیری کنیم .خیلی از جاها در آیات قرآن اینگونه است و قید آن
در کالم معصوم است.
َّ
َّ
ب الل ه ثم قال فی بعض حدیثه إن رسولالله 6نهی عن
ن كتا 
 7إذا حدثتكم بشیء فاسألونی [أین هو] م 
 .1قال أبوجعفر 
َّ
َّ
َّ
َ
ْ
َ
ل ال خیر ِفی
ل و فساد المال و كثرة السؤال فقیل له یا بن رسولالله أین هذا من كتاب الله قال إن اللهتعالی یقو 
القیل و القا 
َ
ْ َ ْ ُ
َ ْ َ َّ
واه ْم إ َّل َم ْن َأ َم َر ب َ
ص َد َقة َأ ْو َم ْع ُروف َأ ْو إ ْ
اس .کلینی ،الكافی ،ج ،1ص ،60ح 5و ج ،5ص ،300ح.2
الن
ن
ی
ب
الح
ص
ك ِثیر ِمن نج
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
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ً
دکتر مجید معارف :نسبت به بحث روایات تفسیری و مخصوصا دیدگاه عالمه طباطبایی
1
در اعتبار روایات و خبر واحد ،چند سال پیش توفیق پیدا کردیم ،شماره  11مجله پژوهشدینی
را که مجله علمیپژوهشی است ،به بزرگداشت مرحوم عالمه طباطبایی اختصاص بدهیم که
منبعی مهم در این زمینه به شمار میرود .خود بنده هم درآنجا مقالهای با عنوان حدیث ،جایگاه
و کارکرد آن در تفسیر المیزان 2داشتم که اعتبار خبر واحد ،از دیدگاه عالمه و همچنین کارکرد
حدیث در تفسیر المیزان در آن مقاله بررسی شده است؛ اآلن که من به فرمایشات جناب آقای
ً
دکتر مؤدب توجه میکردم احساس کردم که چقدر افق فکری ما با هم نزدیک است یعنی کامال
این بزرگوار مطالب به حقی راجع به کارکرد حدیث در تفسیر المیزان بیان کردند که چندسال
پیش شاید در یادداشتهای ما هم بود!
آسیبزدایی روایات تفسیری در المیزان
جدای از نقش تعلیمیو تبیینی که دستهبندی خیلی خوبی بود ،یکی از ثمرات عملی آوردن
روایات تفسیری در تفسیر المیزان ،آسیبزدایی از همین روایات تفسیری است که منجر به دفاع
راستین از عقاید اسالمی میشود؛ ایشان گاهی خبر واحدی را میآورد که بگوید اعتبار ندارد!
بسیاری از خرافات مذهبی در پوشش اخبار واحد تفسیری اآلن در کتابهای تفسیری وارد
شده است .بنده نمیخواهم بگویم که این اخبار آحاد تفسیری شاید از سایر روایات تفسیری،
لْخیزتر است؛ اما میدانیم دست مفسران اولیه یا بعضی از راویان در جعل روایات تفسیری
جع 
خیلی باز بوده است.
ً
عالمه یکی از رسالتهای خودشان را این میدانستند که حدیث را بیاورند تا بعدا از طریق
اعالم تعارض آن با قرآن یا عقل ،آسیبشناسی کنند .خبر واحد تفسیری در تاریخ یا عقاید یا
 .1فصلنامه پژوهش دینی ،رتبه علمیپژوهشی (علوم انسانی) ،محل انتشار :تهران ،شروع انتشار :سال  .1378صاحبامتیاز
و مدیرمسئول :دكتر عباس همامی ،سردبیر :دكتر مجید معارف .نشانیwww.pdsaqh.ir :
 .2پژوهش دینی ،1384 ،ش.11
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اخالق ،اعتبار آن اخبار آحاد فقهی را ندارد و به مجرد ْ
اندک تعارض یا تقابلی با قرآن رد میشود.
این هم خودبهخود جزو دستاوردهای استفاده از روایات تفسیری در المیزان شده است.
فرق تفسیر و تدبر در قرآن
نسبت تدبر به تفسیر نسبت فهم عام به فهم خاص است؛ یعنی هرچه که تفسیر یک امر
تخصصی است و یک لوازم خاص خودش را دارد تدبر از جهت اتکاء به لوازم تخصصی یک
مقداری فارغتر و آزادتر و غیر وابستهتر است؛ بهگونهای که تدبر در قرآن میتواند یک رزق
معنایی برای عموم طبقات مسلمین باشد؛ مخاطب تدبر در قرآن همه مردم هستند؛ اگرچه
تدبر هم یک امر مطلقی نیست و مراتب دارد ولی بههرحال این تکلیفی برای همه مردم است؛
درحالیکه در تفسیر ،گروهی که ما به آنها مفسران میگوییم سعی میکنند با اتکاء به علوم و
ی برداشتهایی از آیه بکنند که در نگاه اول بدست نمیآید .تدبر عامتر است و مثل یک
لوازم 
سفرهای میماند که همه دعوت میشوند که بر سر این سفره بنشینند و متناسب با استعداد خود
و متناسب با فهم خود از این سفره بهرهمند شوند.
تدبر یعنی توجه به مفاهیم آیات با تکیه بر عواقبی که یک آیه میتواند داشته باشد در صورتی
که قرآن جدی گرفته شود .بهترین مثال برای اینکه ما این قضیه را حس کنیم ذکر آن روایتی
است که میگویند :عربی وارد مجلس پیامبر شد و به مناسبتی سورۀ مبارکه زلزال خوانده شد تا
ً
ْ ْ َ َ
َ
ْ ْ َ َ َ
«ف َم ْن َی ْع َمل ِمثقال ذ َّر ٍة َخ ْیرا َی َر ُه َو َم ْن َی ْع َمل ِمثقال ذ َّر ٍة ش ًّرا َی َر ُه» 1همه ما این سوره را بارها و بارها
ً
ْ ْ َ َ
َ
شنیدیم و در دریافت معنای «ف َم ْن َی ْع َمل ِمثقال ذ َّر ٍة َخ ْیرا َی َر ُه» و آیه بعد آن مشکلی نداشتیم؛ اما
ً
مرد عرب سؤال میکند و میگوید که جدا چنین اتفاقی میافتد؟ ببینید توجه به معنا با توجه به
توابع و پیامدهای آن چه میکند .چون تدبر از ُدبر یا َدبر بهمعنای پشت است؛ یعنی از ظاهر یک
ً
ی عبور کن و به مطالب بعدی هم توجه کن .پیامبر فرمودند :بله ،واقعا چنین روزی در پیش
کم 
است و مردم با اعمال خودشان از ذرهای خیر و ذرهای شر روبرو میشوند .مرد عرب گفت همین
 .1زلزله7 :و.8
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ً
یک آیه مرا بس است ،بلند شد و خداحافظی کرد و رفت .پیغمبر فرمودند« :صار فقیها».
این یک الیه از فهم آیه است که فهم باالی تخصصی و به مدد علوم و ابزارها نیست؛ بلکه فهم
آیه ـ با توجه به عواقب و پیامدهایی که واقعا بر عمل به این آیه ممکن است نصیب انسان شودـ
ََ َ
ون ر ْز َق ُك ْم َأ َّن ُك ْم ُت َك ِّذ ُب َ
ون َو َْتج َع ُل َ
هذا ْال َحدیث َأ ْن ُت ْم ُم ْده ُن َ
است .قرآن میفرماید« :أ ف ِب
ون»؛ 2شما
ِ
ِ
ِ
چرا این پیام را جدی نمیگیرید ،چرا با آن بازی میکنید؟ چرا بهره خود را از قرآن ،تکذیبکردن
آن قرار میدهید؟
1

نقش روایات در ّ
تدبر
ً
تدبر یک امری است که گرچه مراتب دارد اما واقعا قابلدسترسی است و حداقل مراتب اول
ً
آن برای هر کسی که حتی قرآن را از رهگذر ترجمه بخواند قابل حصول و دسترسی است و طبعا
ً
هرچه اطالعاتش باالتر رود مراتب تدبر او نیز باالتر میرود؛ اگر به روایات مراجعه کند طبعا
میتواند درجه تدبر را هم بهتبع آن باال ببرد؛ چون بههرحال در خود روایات به مراتبی از معنا و به
یک برداشتهایی اشاره میشود.
پرسش و پاسخ
رابطۀ تخصیص و تبیین
دکتر دیاری :این خودش مسئلهای است که قانونگذار در مقام قانونگذاری یک اصل
کلی را بیان میکند و بعد با مالحظه اطراف و جوانب گاهی تبصرهها و استثناهایی وجود دارد؛
َ ُ
ََ ْ َ ْ ُْ َ ً
َ
ریضا َأ ْو َعل  َ
باألخره «فمن كان ِمنكم م
ی َسفر» «ف ِع َّد ٌة ِم ْن أ َّی ٍام أ َخر» 3هم دارد.
 .1تفسیر ُ
روحالبیان ،ج ،10ص495؛ تفسیر ُ
نور الثقلین ،ج ،5ص.650
 .2واقعه81 :و.82
َ
َ
َ َ َ َّ ٌ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ
َ ً َْ ُ
ًَ َ
ََ َ
َ ْ ُ َ
ون ُه ف ْد َی ٌة َط ُ
عام ِم ْسكین ف َم ْن تط َّوع
ودات ف َم ْن كان ِمنك ْم مریضا أ ْو عل 
« .3أ َّیاما معد
ی سف ٍر ف ِعدة ِمن أیام أخر و علی الذین یطیق ِ
ٍ
ٍ
ٍ
َ
َ ْ ً ََُ َ ٌْ َُ َ ْ َ ُ ُ َ َ ُ ْ ُُْ َْ َ
َ
صوموا خ ْی ٌر لك ْم ِإن كنت ْم تعل ُمون» (بقره)184 :
خیرا فهو خیر له و أن ت
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یو
یک جایی ممکن است یکسری اصول کلی را تعلیمدهند که این همان نقش تعلیم 
ً
یاددادن روش تفسیر قرآن به قرآن است و یک جاهایی هم هست که دقیقا مشخص میکند
که شما چگونه عمل کنید و راه را برای شما باز میکند که به اشتباه مشی نکنید که اینجا همان
تبیین است.
منتها در بحث تبیین ،تخصیص و تقییدی مورد قبول است که منجر به قبح نشود و بهلحاظ
عقلی و عقالیی قابل پذیرش باشد ،یعنی همان تخصیص و تقیید عرفی .بنابراین تخصیص اکثر
ً
در دایره تبیین نمیگنجد و درست نیست ،مثال در بحث حیلههای شرعی مربوط به ربا بعضیها
بر اساس روایات ،برخی مصادیق را قبول کردند ،اما برخی از بزرگان و فقها به اعتبار اینکه این
روایات حداقل دو اشکال اساسی دارد قبول نکردند :یکی اینکه با اصل آن آیهای که فلسفه
حرمت ربا را مطرح میکند 1ناسازگار است و این ظلم آشکار و ّبین است .و دوم احتمال فراوان
داده میشود که برخی این روایات را برای تشویش اذهان عامۀ مردم و برای اینکه چهره معصومان
و طهارت و پاکی آنها را از بین ببرند جعل کرده باشند .عقیدۀ مرحوم امام در بحث حیلۀ شرعی
یزند که نمیشود گفت که قوطی کبریت به ضمیمه اینها ،صدمیلیون
ربا این است و مثال هم م 
تومان را حالل کند.
تفسیر المیزان و الهامگیری عالمه از روایات
دکتر مؤدب :عالمه از روایات غیرفقهی زیاد الهام گرفته است ،اما در رابطه با روایات
فقهی میگوید :روایاتی که در خصوص احکام شرعی است ،حجت است و برای آنها جعل
حجیت شده است هر چند متواتر نباشد یا همراه با قراین ُ
قطعیالصدور نباشد .این در بحث
فقه است.
ْ
َّ
َ
در آیۀ «ال َی َم ُّس ُه إال ال ُمط َّه ُرون» 2در اینکه منظور از این ّ
مس چیست ،عالمه ابتدا از روایت
ِ
ُْ َ
َ ْ ُُْ ْ ََ ُ ْ ُُ ُ َْ ُ
َْ
َ ْ َ ْ َْ َ ُ ََُْ
َ
َ
َ َّ َ َ ُ
َ ْ
والك ْم ال تظ ِل ُمون َو ال تظل ُمون» (بقره)279 :
ول ِه و ِإن تبتم فلكم رؤس أم ِ
« .1ف ِإن لم تفعلوا فأذنوا ِبحر ٍب ِمن الل ِه و رس ِ
 .2واقعه.79 :
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الهامیمیگیرد که ّ
مس یعنی لمس؛ مطهرون هم یعنی پاکان و معصومین و همین را در معنی
آیه میگوید .سپس در بحث روایی یک اشارهای به روایت میکند؛ ولی چرا در ذیل آیه وقتی
این بحث را میگوید هیچ ارجاعی به روایت نمیدهد .بهخاطر اینکه روایت اشکال سندی دارد
یا ارسال دارد یا عللی که به ظاهر ضعفی بر روایت است .این الهامگیری حضرت عالمه ناشی
از این است که برای ایشان اعتبار یکسری از روایات ثابت شده است .از آنها الهام میگیرد و
استفاده میکند؛ ولی بهخاطر ضعف سند ارجاع نمیدهد .اگر از یک روایتی میخواهند الهام
بگیرند به نوعی باید در بررسیهای خود به آن اعتبار دهند وگرنه اگر بدانند آن روایت از معصوم
صادر نشده است و ارسال جدی دارد ،الهام معنا ندارد.
بحثهای روایی حضرت عالمه هم زیاد است ولی همه اینها در حوزههای غیرفقهی است،
ً
در همین آیه هم که فقهی است و خیلی از فقها بحث فقهیاش را ذیل آیه بحث کردهاند ،اصال
وارد بحث فقهی آیه نمیشود.
بنابراین من این مقدار موافقم که الهامگیری عالمه از روایات درست است و عالمه روایات
را دیده و براساس آن بینش خود ،یک سری مفاهیمیدر ذهن خودش جا داده است ولی در عمل
خیلی از جاها استناد نمیکند و بحث روایی میآورد .آن هم با فاصلهای معنادار که خودش یک
فلسفه خاصی دارد.
اطالق آیه الزانیة والزانی
ْ
َّ
ُ
َ
َ
«الزان َی ُة َو َّالزان  ْ ُ
َّ
واح ٍد ِم ْن ُهما ِم َائة َجل َد ٍة» 1ظاهر آن اطالق است
ی فاج ِلدوا كل ِ
دکتر دیاری :آیه ِ
و اینکه گفتیم به این اطالق نمیتوانیم تمسک کنیم بهدلیل روایات فراوان و معتبری است که در
َ َّ َّ ْ
اینجا وجود دارد .من مثال دیگری از آیه قرآن برای شما م 
یزنم «أ َحل الل ُه ال َب ْی َع َو َح َّر َم ِّالربا» 2که
این اطالق دارد ولی متکلم در مقام بیان همه مسایل بیع نیست .حلیت اصل بیع و حرمت ربا را

 .1نور.2 :
 .2بقره.275 :
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دارد مطرح میکند و اصل بیع را بهعنوان یک قضیه مهمله مطرح میکند .بیع این همه شرایط
دارد ،آیا در مقام بیان شرایط متعاقدین و عوضین هم هست؟ خیر ،در مقام بیان خصوصیات و
اجزاء و موانع آن نیست؛ لذا از این جهت نمیتوانید اطالقگیری کنید و به اطالق آیه تمسک
کنید و بگویید پس هربیعی ولو مثال متعاقدین شرایط آن را نداشته باشند حالل و صحیح است.
اینکه میگویم در مقام بیان نیست منظور من این بود.
در مورد دیدگاه اهلسنت هم روایت هست و اال نمیتوان دست از اطالق و عموم آیه برداشت،
یعنی محوریت و مرجعیت قرآن را که نباید از بین ببریم ،ما نیز تابع حجت شرعی هستیم و اگر
ً
واقعا دلیل نقلی معتبر یا دلیل ّلبی قابل قبول نداشته باشیم نمیتوانیم دست از اطالق و عمومات
قرآن برداریم ،البته حجت شرعی بر اساس دیدگاه اهلسنت ،روایات پیامبر و با قدری مسامحه،
روایات صحابه است و اگر هست باید بر اساس آن عمل کنند.
آشنایی با سخنرانان
 .1محمدتقی دیاریبیدگلی(متولد 1338ش ،بیدگلکاشان) در سال  1354وارد حوزۀ علمیۀ
کاشان شد .مقدمات و سطوح عالی را در کاشان و قم نزد حضرات آیات اعتمادی ،خراسانی،
وجدانیفخر ،ستوده و محقق داماد؛ و درس خارج فقه و اصول و تفسیر را از سال  1366به
بعد نزد آیات عظام مکارمشیرازی ،مظاهری ،فاضللنکرانی ،منتظری ،صانعی ،جوادیآملی
و سبحانی گذراند .استاد دیاری در سال  1377نیز موفق به أخذ کارشناسیارشد مرکز تربیت
مدرس دانشگاه قم و دکترای تخصصی دانشکده الهیات دانشگاه تهران گردید.
اهم آثار و مقاالت :اسرائیلیات در تفاسیر قرآن ،درآمدی بر تاریخ علوم قرآنی ،بررسی حجیت
مراسیل ابن ابیعمیر ،جریان شناسی غلو و غالیان در رجال نجاشی ،ضرورت عرضه و تطبیق
روایات بر قرآن كریم ،كتابشناسی موضوعی شیعه ،مأخذشناسیاندیشههای قرآنی و تفسیری
امام خمینیره ،نقد و بررسی روایات قصص قرآن و نقد و بررسی علل منع و نگارش حدیث.
 .2سیدرضا مؤدب (متولد 1341ش ،کاشان) پس از تحصیالت راهنمایی در سال  1354وارد
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حوزه علمیه شد .اساتید درس خارج او عبارتنداز :آیات عظام :مکارمشیرازی و علویگرگانی (در فقه
و اصول) ،فاضللنکرانی (در فقه) و صانعی (در اصول) .وی در سالیان (1376ـ )1360کارشناسی
اسالمی مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم
الهیات آموزش عالی دفتر تبلیغات ،ارشد الهیات و معارف
ِ
ِ
و دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران را گذرانده است .اهم آثار ،کتاب :مفردات قرآن ،علمُ
ِ

الحدیث ،درسنامه در ُایةالحدیثُ ،
علمالدرایة المقارن ،تاریخ حدیث ،روشهای تفسیر قرآن .مقاله:
ضرورت تطبیق روایات بر یکدیگر ،معصومین و فهم ویژه آنان از قرآن ،تأملی در روایات جواز تبدیل
کلمات قرآن با یکدیگر ،پژوهشی در روایات هفت حرف و دیدگاه راغب در اعجاز قرآن.

 .3حجتاالسالم دکتر علی نصیری (متولد 1344ش ،گیالن) تحصیالت حوزوی را از سال
 1361در مدرسه علمیه امام صادق 7رشت آغاز و تا سال  1376در حوزه علمیه مشهد
مقدس دنبال نمود .در سال  1377وارد حوزه علمیه قم شد و طی دهسال در حوزه علمیه مشهد
و قم در دروس خارج فقه و اصول از محضر اساتید معزز و آیات عظام :مرتضوی ،فلسفی،
رضازاده ،میرزاجواد تبریزی ،معرفت و سبحانی بهره جست .وی تحصیالت دانشگاهی را
تا مقطع کارشناسی در رشتههای «علوم قرآن و حدیث» (دانشگاه علوم اسالمی رضوی) و
«ادیان و عرفان» (دانشگاه فردوسی مشهد) دنبال نمود و در سال  1378در دانشکدۀ الهیات
دانشگاه تهران از پایاننامه کارشناسیارشد با عنوان« :بررسی جایگاه هنر در کتاب و سنت»
و در سال  1382در همین دانشکده از رساله دکترای خود با عنوان« :بررسی مکتب تفسیری
صدرالمتألهین» دفاع نمود .وی در این سالها در کنار تدریس ،در زمینههای تحقیق ،مدیریت
پژوهش و ارایۀ طرحهای آموزشی و پژوهشی فعالیت داشته است.
 .4محمدعلی مهدویراد(متولد1334ش ،نیشابور) در سال  1348وارد حوزه علمیه مشهد
شد .وی در  7سال اقامت در حوزۀ علمیۀ مشهد ،دروس :مقدمات ،ادبیات عرب ،و سطوح عالی
حوزوی را در محضر استادان این دیار آموخت .در قم :رسائل ،مکاسب ،کفایه و آنگاه دوره عالی
اجتهادی فقه و اصول را از محضر استادان ارجمند آن حوزه فرا گرفت .برخی از استادان وی در
این حوزه عبارتند از حضرات آیات :اعتمادی ،موسوی ،تبریزی(سید ابوالفضل) ،پایانی ،فاضل
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لنکرانی ،ستوده ،بهشتی ،احمد فاضلهرندی ،صانعی ،حاج شیخجواد تبریزی ،وحیدخراسانی
و منتظری ،و فلسفه را در محضر حضرات آیات :انصاریشیرازی ،محمدیگیالنی و مصباح
فراگرفت .وی سال  1369وارد دانشگاه تربیت مدرس شد و تدریس مقاطع تحصیالت تکمیلی
را در رشتۀ علوم قرآن و حدیث به عهده گرفت.
 .5دکتر مجید معارف(متولد 1332ش ،شیراز) کارشناسی رشته اقتصاد را در دانشگاه شهید
بهشتی گرفت و سالیان 1361ـ 1358در سازمانهای دولتی اعم از آموزش و پرورش ،صدا و
سیما وغیره اشتغال داشت .آنگاه در مقطع کارشناسیارشد علوم قرآن و حدیث در دانشگاه
تربیت مدرس ادامه تحصیل داد .سپس در مقطع دکترا رشته علوم قرآن و حدیث در دانشگاه
تربیت مدرس پذیرفته شد .از سال  1372تاکنون به فعالیت در دو عرصۀ آموزش و پژوهش
مشغول است و سمتهای معاونت پژوهشی دانشكده الهیات دانشگاه تهران و سردبیری مجلۀ
پژوهش دینی را عهدهدار است.
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