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بررسی امکان و جواز تفسير قرآن از منظر فريقين

علی نصيری١   

چکيده 
ــت که آيا تفسير  ــی اين نکته اس ــير پژوهی بررس يکی از مباحث قابل توجه در عرصة تفس

ــت؟ به سخن ديگر آيا وقوعًا می توان به مفاهيم و مداليل آيات دست يافت  قرآن ممکن اس

و در صورت امکان، آيا چنين کاری از مشروعيت، جواز شرعی، صحت يا وجاهت برخوردار 

است يا خير؟ در برابر اين پرسش، دو ديدگاه اساسی از آغاز تا کنون در ميان صاحب نظران 

ــير قرآن را با رعايت اصول و  ــت: ۱. ديدگاه شمول گرايی که تفس ــکل گرفته اس فريقين ش

ــير مجاز می داند. اين ديدگاه مشهور دانش وران فريقين است. ۲. ديدگاه انحصار  قواعد تفس

گرايی؛ شماری از مفسران سلف و گروهی از اخباريان افراطی متأثر از روايات نهی از تفسير 

ــتناد به روايات نبوی يا اهل  ــير قرآن جز با اس به رأی و ادله ای ديگر، بر اين باورند که تفس

ــی اين دو ديدگاه دو نتيجه به دست آمده  ــت. در اين مقاله، پس از بررس بيت (ع) جايز نيس

ــير در ميان فريقين مدافعانی دارد؛ ۲. به رغم آنکه  ــت: ۱. نظرية عدم امکان و جواز تفس اس

١- عضو هيئت علمی و استاديار گروه معارف اسالمی دانشگاه علم و صنعت ايران
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گروهی، همة اخباريان را مدافع ديدگاه دوم دانسته و شماری ديگر همة آنان را از اين اتهام 

ــان می دهد که ميان آنان دو ديدگاه افراطی و  تبرئه می کنند، بازخوانی گفتار اخباريان نش

ــته است و کسانی همچون محمد امين استرآبادی به صراحت از ديدگاه  اعتدالی وجود داش

عدم امکان و جواز تفسير دفاع کرده اند. 

کليد واژگان: قرآن، تفسير، امکان و جواز تفسير، اخباريان، فريقين 
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مقدمه 
ــتمر پيامبر اکرم (ع) از تحريف لفظی روايات که با اعالم خطر از پديدة  در برابر نگرانی مس

ــرآن که در قالب  ــته از تحريف معنوی در بارة ق ــرد، آن حضرت پيوس ــل خودنمايی ک جع

ــی، ۲۲۳/۳) تبلور يافت، ابراز نگرانی کرد. شماری از  ــير به رأی (مجلس روايات نهی از تفس

انديشمندان فريقين در گذشته و حال، از روايات ناهی از تفسير به رأی، عدم امکان و جواز 

ــيری (ر. ک: مسلم،  ــت کردند. بدين جهت در منابع تاريخی و تفس ــير قرآن را برداش تفس

۴۹/۴؛ طبری، ۶۱/۴) آمده است که شماری از صحابه و تابعان از هر گونه اظهار نظر دربارة 

ــير قرآن اجتناب می کردند، چنان که گروهی از اخباريان افراطی شيعی بر عدم امکان  تفس

ــير را منحصرًا برای معصومان جايز  دانستند. در اين  ــير قرآن تاکيد کرده، تفس و جواز تفس

ــب است چند نكته مورد  ــی اين ديدگاه ها می پردازيم. البته پيش از آن مناس مقاله به بررس

توجه قرار گيرد: 

ــد كه . ۱ با توجه به نوع كاركرد اصطالح امكان در گفتار موافقان و مخالفان، به نظر می رس

مقصود از آن، امکان فلسفی از نوع امکان وقوعی است نه امکان ذاتی؛ زيرا فهم، نوعی فرآيند 

ــازی اين فهم است که استحالة  ــير، تبيين و آشکار س ــتيابی به مداليل يک متن و تفس دس

ذاتی در بارة آن ها معنا ندارد. 

ــواز وضعی از اين جهت گفتگو . ۲ ــت. در ج ــراد از جواز، اعم از جواز وضعی يا تکليفی اس م

ــت و در جواز  ــير قرآن به صورت مطلق يا محدود صحيح يا باطل اس ــود كه آيا تفس می ش

ــرعًا جايز  ــير قرآن به صورت مطلق يا مقيد ش ــت كه آيا تفس ــخن از اين امر اس تکليفی س

است؟ در صورت عدم جواز، هرگونه اظهار نظر تفسيری حرام بوده و مفسر مستحق مذمت 

و عقوبت خواهد بود. 

ميان فهم و تفسير رابطة عموم و خصوص مطلق برقرار است. به اين معنا که هر تفسيری . ٣

متوقف بر فهم و مسبوق به آن است؛ اما ممکن است هر فهمی با تفسير همراه نشود، نظير 

ــرار قرآنی که اهل بيت (ع) از آن اطالع يافته و با اين حال آن ها را در اختيار مردم قرار  اس

نداده اند. 

به رغم تفاوت فهم و تفسير، موافقان و مخالفان اين دست از مباحث، هر دو معنای فهم و . ٤

تفسير را از تفسير اراده می کنند؛ يعنی مقصود آنان از تفسير، فرايندی شامل فهم و تبيين 

آن فهم برای ديگران است. 
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بحث امکان و جواز تفسير، تا حدودی به روش های تفسيری مربوط می شود. به اين معنا . ٥

که مثلًا مدافعان انحصار گرايی در تفسير، تنها روش صحيح در تفسير قرآن را روش تفسير 

روايی می دانند. روشن است اگر کسی منحصرًا روش روايی را راه دستيابی به مداليل آيات 

ــدود دانستن راه های ديگر، عملًا تفسير قرآن را برای ديگران ناممکن می سازد  بداند، با مس

و نتيجة عدم امکان، عدم جواز خواهد بود. 

 

بررسی ديدگاه ها پيرامون امکان و جواز تفسير 
به نظر می رسد که دو ديدگاه عمده در اين باره وجود دارد که عبارتند از: ١. شمول گرايی؛ 

اين ديدگاه از سوی عموم صاحب نظران فريقين (شيعه و اهل سنت) مورد تأکيد قرار گرفته 

ــنت از سوی گروهی از مفسران سلف  ــت. ٢. انحصار گرايی؛ اين ديدگاه در ميان اهل س اس

ــيعه از سوی گروهی از اخباريان افراطی مورد دفاع قرار گرفته است. اينک به  و در ميان ش

بررسی اين دو ديدگاه می پردازيم: 

الف) شمول گرايی (ديدگاه مشهور ميان فريقين) 
ــمول گرايی و جواز تفسير قرآن ديدگاه مشهور فريقين (شيعه و اهل سنت) است. با اين   ش

ــنت تفسير قرآن را  ــيعه و اهل س ــهور عالمان ش ــت كه وقتی می گوييم مش حال بايد دانس

ــت؛ زيرا ميان  ــته اند، مقصود اتفاق نظر آنان در اين امر از هر جهت نيس ممکن و جايز دانس

آنان دربارة چند و چون شرايط تفسير و به ويژه نوع مبانی و قواعد تفسيری اختالف وجود 

ــير قرآن را  ــه هر روی آنان به عکس مدافعان ديدگاه انحصار گرايی، فهم و تفس ــا ب دارد. ام

منحصر به گروهی خاص نمی دانند. 

ــمول گرايی، تفسير قرآن برای همگان - به شرط برخورداری از شرايط  بر اساس ديدگاه ش

ــت؛ يعنی افزون بر آنکه  ــير - ممکن و جايز اس ــير و رعايت مبانی و قواعد صحيح تفس تفس

ــان از مداليل آيات دارای جواز  ــير آن ــتيابی به مداليل آيات برای آنان امکان دارد، تفس دس

شرعی بوده و از صحت و اعتبار نيز برخوردار است. مقصود از شرايط صحت تفسير دو نكته 

است: 

ــر از دانش های پيشين برای تفسير که در کتب علوم قرآنی مورد بحث . ١ برخورداری مفس

ــث، ادبيات و.... (برای  ــت، نظير: آگاهی از علوم قرآنی، علوم حدي ــی قرار گرفته اس و بررس

ــيوطی، ۲/ ۴۷۷؛ معرفت، ۵۷/۱ – ۵۲؛ بابايی،  ــتة تفسير ر.ک: س آگاهی از دانش های بايس
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 (۳۱۷ – ۳۷۳

رعايت اصول روش شناختی در برخورد با آيات قرآن نظير پرهيز از پيش داوری و تحميل . ٢

رأی بر قرآن، پرهيز از شتاب زدگی در تفسير، رعايت اصل فحص از ادله و.... 

ــته ها و پيش فرض های  ــير، مجموعه ای از پيش دانس ــويی ديگر، مقصود از مبانی تفس از س

منّقح است که به عنوان زيرساخت های فهم و تفسير آيات کارآيی داشته و قواعد تفسيری 

ــکل می گيرند. تحريف ناپذيری قرآن، الهی بودن الفاظ و محتوای قرآن  با ابتناء بر آن ها ش

ــمار می روند و مراد از قواعد  ــير به ش ــاختار لفظی قرآن از جمله مبانی تفس و الهی بودن س

ــتخراج و  ــد تعامل با آيات قرآن به منظور اس ــت که در فرآين ــير، مجموعه اصولی اس تفس

اصطياد مداليل آن ها کارآيی دارند. نظير قواعد فهم واژه ها، قواعد مربوط به چينش عبارات 

و جمالت در آيات. 

ــخی که از بزرگان فريقين در نقد ديدگاه انحصارگرايی در تفسير خواهيم آورد و نيز  از پاس

ــوم تا کنون در اختيار ما قرار دارد، به  ــدة س ــير در ميان فريقين که از س وجود صدها تفس

ــمندان فريقين بر امکان و جواز  ــت می آيد که به استثنای شماری اندک، عموم انديش دس

تفسير اتفاق نظر دارند. 

ب) انحصار گرايی (ديدگاه گروهی از مشرب های فکری فريقين) 
ــير قرآن تنها در انحصار گروهی خاص از مفسران است و  ــاس اين ديدگاه، فهم و تفس بر اس

ديگران به رغم برخورداری از شرايط تفسير و نيز رعايت مبانی و قواعد تفسير يا نمی توانند 

ــود، تفسير آنان شرعًا جايز  ــر ش به مداليل مطابق با آيات قرآن راه يابند يا اگر اين امر ميس

نيست يا فاقد وجاهت علمی است؛ يعنی از جواز وضعی بهره ندارد. از نگاه گروهی از عالمان 

ــماری از  ــاص عبارتند از: پيامبر (ص)، صحابه و تابعان و از نگاه ش ــنت اين گروه خ اهل س

عالمان شيعه (اخباريان) اين گروه عبارتند از پيامبر و ائمه (ع). بر اين اساس به نظر می رسد 

ــماری از مفسران سلف؛ ۲.  اند كه عبارتند از: ۱. ش
 
ــير قائل دو گروه به انحصارگرايی در تفس

گروهی از اخباريان. اينك به بررسی ديدگاه آنان می پردازيم.

 

۱. انحصار گرايی در تفسير در نگاه مفسران سلف 
ــير به  ــاس گزارش های تاريخی، گروهی از صحابه و نيز تابعان از بيم گرفتاری در تفس بر اس

رأی - كه به شدت از سوی پيامبر (ص) مورد نكوهش قرار گرفته بود (ر. ك: مجلسی، ۸۹ 
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/۱۱۲ – ١٠٧ ) «باب تفسير القرآن بالرأی و تغييره»؛ دارمی، ٤٦/١ «باب التورع عن الجواب 

ــر القرآن  ــنة»؛ ترمذی، ٢٦٨/٤ – ٢٤٩ «باب ما جاء فی الذی يفس فيما ليس فيه کتاب او س

ــير قرآن اجتناب  ــار نظر در بارة آموزه های دينی و از جمله تفس ــه») - از هر گونه اظه برأي

می كردند. 

احمد بن حنبل در اين باره چنين نقل كرده است: 

ــمعه؛ اشعث از ابن  ــيئًا س ــيرين أنه كان ال يقول برأيه اال ش ــعث عن ابن س «حفص عن أش

ــنيده های خود هيچ گاه طبق رأی خود نظر  ــتناد به ش ــيرين نقل کرده که او بدون اس س

نمی داد». (احمد بن حنبل، ٤٢٨/٤)

«عن األعمش قال ما سمعت إبراهيم يقول برأيه فی شئ قط؛ اعمش می گويد هرگز نشنيدم 

که ابراهيم در امری طبق رأی شخصی خود نظر دهد». (همان) 

ــنة؛  ــنة قال أبو هالل منذ أربعون س ــو عوانة عن قتادة قال ما قلت برأيی منذ ثالثون س «أب
ــی سال گذشته طبق رأی شخصی خود  ــت که گفت: طی س ابوعوانه از قتاده نقل کرده اس

نظر ندادم. ابو هالل زمان نقل شده از قتاده را چهل سال دانسته است». (همان)

ــی يا چهل سال، از وجود جريان حزم  ــموعات يا روايات طی س پرهيز از رأی و تكيه بر مس

ــدار های  و احتياط گرايی در ميان صحابه و تابعان حكايت دارد كه نمی تواند بی تأثير از هش

پيامبر(ص) باشد. 

ــت، روايت ذيل را پيرامون دخالت دادن رأی دربارة قرآن  ــيری، نخس ــلم بن حجاج قش مس

نقل می كند: 

«عن أبی رجاء قال قال عمران بن حصين نزلت آية المتعة فی كتاب اهللا (يعنی متعة الحج) 

وأمرنا بها رسول اهللا (ص) ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج و لم ينه عنها رسول اهللا صلی 
اهللا عليه و سلم حتی مات قال رجل برأيه بعد ما شاء؛ عمران بن حصين می گويد: آية متعه 

(يعنی متعة حج) به عنوان آيه ای از قرآن نازل شد و پيامبر(ص) ما را به انجام آن فرمان داد 

و پس از آن آيه ای در نسخ آية متعه نازل نشد و پيامبر (ص) نيز تا هنگام وفات ما را از آن 

نهی نکرد تا آنکه پس از رحلت آن حضرت شخصی بر اساس رأی خود آن را تحريم نمود». 

ــی كه در زمينة متعه با آيات  ــلم، ٤٩/٤ – ٤٨). بخاری در جايی توضيح داده: کس (ابن مس

قرآن و سنت نبوی مخالفت كرده و بر اساس رأی خود به حرمت آن حكم داده، خليفة دوم 

است! (ر.ك: ابن حجر، ٣٤٤/٣)

آن گاه در تحليل دخالت رأی در تفسير قرآن چنين آورده است: 
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ــلم و غيرهم أنهم  ــل العلم من أصحاب النبی صلی اهللا عليه وس ــذا روی عن بعض أه «وهك

شددوا فی هذا فی أن يفسر القرآن بغير علم وأما الذی روی عن مجاهد و قتادة وغيرهما من 

أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا فی القرآن أو فسروه بغير علم أو من 

قبل أنفسهم وقد روی عنهم ما يدل علی ما قلنا؛ أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم؛ 

ــت که به شدت از هر گونه اظهار  ــده اس نيز از برخی اصحاب پيامبر (ص) و ديگران نقل ش

ــاير  ــر بدون مدرک علمی دربارة قرآن اجتناب می کردند. اما آنچه از مجاهد، قتاده و س نظ

ــده است، بر اساس خوش گمانی که ما نسبت به آن ها  ــير قرآن نقل ش صحابة عالم به تفس

داريم، بدان معنا نيست که آنان دربارة قرآن يا تفسير آن بدون استناد به مدرک علمی يا با 

استناد به رأی شخصی خود اظهار نظر کرده اند، بلکه آنچه از احتياط آنان در عرصة تفسير 

نقل شده، گواه اين مدعا است که آنان قرآن را بر اساس نظر شخصی و بدون پشتوانة علمی 

تفسير نمی کردند». (همان)

ــلم از رواياتی كه در باب پرهيز صحابه و تابعان از تفسير آورده، چنين نتيجه گرفته كه  مس

مقصود، تفسير به رأی در زمينة قرآن است. او آنگاه گفتار قتاده در زمينة پرهيز از هر گونه 

اظهار نظر دربارة قرآن را چنين گزارش كرده است: 

ــيئًا؛  ــمعت فيها ش «أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما فی القرآن آية إال و قد س
قتاده می گويد: هيچ آيه ای در قرآن نيست، مگر آنکه دربارة آن مطلبی را شنيده ام». (همان)

ــرأت قرائة عبداهللا بن  ــال: قال مجاهد لو كنت ق ــفيان بن عيينة عن األعمش ق ــا س «أخبرن

مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت؛ اعمش از مجاهد نقل 

ــتم از  ــعود می خواندم، نياز نداش می کند که گفت اگر قرآن را طبق قرائت عبد اهللا بن مس

عبداهللا بن عباس دربارة تفسير بسياری از آيات قرآن پرسش کنم». (همان)

ــر؛ يعنی قتاده و مجاهد  چنان که می بينيد، اين دو روايت نيز اجتناب دو تن از تابعان مفس

ــان می دهند. به هر روی، از مجموع اين روايات می توان به  ــير به رأی صراحتًا نش را از تفس

دست آورد كه بر اساس نهی پيامبر از تفسير به رأی، شماری از صحابه و تابعان از هر گونه 

اظهار نظر دربارة قرآن پرهيز می كردند. 

طبری پس از دفاع از امکان و جواز تفسير قرآن البته با رعايت اصول تفسير، گفتار آن دسته 

ــير  ــتناد رواياتی از صحابه و تابعان معتقدند که تفس ــوران را ذکر می کند که به اس از انديش

ــت. به استناد يکی از اين روايات، حتی پيامبر (ص) با تعليم جبرئيل  قرآن امری ممنوع اس

قرآن را تفسير می کرد. طبری اين روايت را به صورت زير نقل کرده است: 
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ــة، قالت: ما كان النبی (ص) يفسر شيئًا من القرآن إال  ــام بن عروة، عن أبيه، عن عائش «هش

آيات عد، علمهن إياه جبريل؛ از عايشه نقل شده که گفت: پيامبر (ص) جز شماری از آيات 

قرآن را که جبرئيل به او می آموخت، تفسير نمی کرد». (طبری، ۵۸/۱) 

طبری آن گاه روايات ديگری را در اين زمينه به شرح ذيل نقل می کند: 

ــام، عن ابن سيرين، قال: سألت عبيدة السلمانی عن آية، قال: عليك بالسداد، فقد  «عن هش

ــليمانی دربارة تفسير  ــيرين می گويد: از عبيده س ذهب الذين علموا فيم نزل القرآن؛ ابن س

آيه ای پرسيدم. او در پاسخ گفت: بر تو باد به سداد و صالح انديشی! زيرا آنان که می دانستند 

قرآن دربارة چه چيز نازل شده است، چشم از جهان فرو بسته اند». (طبری، ۵۹/۱) 

ــام بن  ــت: «عن هش ــت دومی که او با اندکی تفاوت در اين زمينه نقل کرده چنين اس رواي

ــة، قالت: لم يكن النبی(ص) يفسر القرآن إال آيات عّد، عّلمهن إياه  عروة، عن أبيه، عن عائش
جبريل عليه السالم». (همان)

ــأل سعيد ١.  ــوذب، قال: حدثنی يزيد بن أبی يزيد قال: كنا نس «قال: حدثنا عبد اهللا بن ش

ــير آية من القرآن  ــألناه عن تفس ــيب عن الحالل والحرام وكان أعلم الناس و إذا س بن المس

ــمع؛ يزيد بن يزيد می گويد: از سعيد بن مسيب که عالم ترين مردم بود،  ــكت كأن لم يس س

ــيدم (و او پاسخ می گفت)، اما هرگاه از او دربارة تفسير آيه ای  در بارة حالل و حرام می پرس

ــکوت می کرد که گويا پرسش ما را نشنيده است». (طبری،  ــيديم، چنان س از قرآن می پرس

(۵۹ - ۶۰/۱

«شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن، فقال: ال ٢. 

ــألنی عن آية من القرآن وسل من يزعم أنه ال يخفی عليه شئ منه، يعنی عكرمة؛ عمرو  تس

ای از قرآن پرسيد. او در پاسخ 
 
بن مره می گويد: مردی از سعيد بن مسيب درباره تفسير آيه

ــی را از کسی جويا شو که  ــير آيه ای از قرآن مپرس چنين پرسش گفت: از من در بارة تفس

ــت، مقصود او عکرمه بود». (طبری،  ــير هيج آيه ای از قرآن بر او پنهان نيس می پندارد تفس

(۵۹ - ۶۰/۱

ــار نظر در بارة قرآن،  ــت می آيد که تابعان با اجتناب از اظه ــوع اين روايات به دس  از مجم

ــن امر را به روايات پيامبر (ص)  ــرآن را به صحابه احاله می کردند و صحابه نيز اي ــم ق مفاهي

ــتناد تفسير پيامبر(ص) به جبرئيل را  ــتين؛ يعنی اس موکول می کردند. حال اگر حلقة نخس

ــيم که صحابه و تابعان بر اين باور بوده اند که  به اين امور اضافه کنيم، به اين نتيجه می رس

تفسير قرآن بدون استناد به وحی برای هيچ کس روا نيست. 
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ــرآن را از اين جهت می داند که آنان از  ــير ق ــری» برخورد صحابه و تابعان در برابر تفس «طب

ــت  ــة مداليل و مفاهيم قطعی آيات قرآن اجتناب می کردند؛ يعنی در برابر اين درخواس ارائ

ــار نظر دربارة قرآن  ــد را در اختيار قرار دهند، از اظه ــّدی و قطعی خداون ــه بايد مراد ج ک

ــتند، اما اين امر بدان معنا نبود که آنان مطلق اظهار نظر دربارة قرآن را روا  دوری می جس

نمی دانستند. گفتار طبری در اين باره چنين است: 

ــن التابعين بإحجامه عن التأويل، فإن فعل من فعل ذلك  ــا االخبار التی ذكرناها عنه م «وأم

منهم كفعل من أحجم منهم عن الفتيا فی النوازل وعلمه بأن اهللا فی كل نازلة وحادثة حكمًا 

ــص أو داللة. فلم يكن إحجامه اال عن خائف أن ال يبلغ فی اجتهاده ما كلف اهللا  ــودًا، بن موج

العلماء من عباده فيه. فكذلك معنی إحجام من أحجم عن القيل فی تأويل القرآن وتفسيره 

ــغ أداء ما كلف من إصابة صواب  ــلف، إنما كان إحجامه عنه حذار أن ال يبل ــن العلماء الس م

ــر موجود بين أظهرهم؛ اما  ــه، ال علی أن تأويل ذلك محجوب عن علماء األمة غي ــول في الق

دربارة رواياتی که دربارة اجتناب تابعان از تفسير قرآن نقل کرديم، بايد بگوييم هر کس از 

ــی است که با اعتقاد به آنکه خداوند در هر حادثه ای  ــان کس آنان چنين می کرد، کار او بس

ــت، از دادن فتوا اجتناب می کند. پيداست اجتناب چنين شخصی از  دارای حکم خاصی اس

اظهار نظر تنها از بيم آن است که در اجتهاد خود به حدی که خداوند بندگان خود را بدان 

ــاس، اجتناب عالمان سلف از اظهار نظر دربارة  ــده است. بر همين اس مکلف کرده، نايل نش

ــت که آنان از آن که نتوانند تکليف خود را در برابر  ــير قرآن تنها بدان معنا اس تأويل و تفس

قرآن؛ يعنی لزوم انطباق تفسير با مراد جدی خداوند، به درستی به انجام رسانند، از تفسير 

ــت که عالمان عصرهای پس از نزول از  ــاب می کردند و چنين اجتنابی بدان معنا نيس اجتن

تفسير قرآن محروم هستند». (طبری، ۶۱/۱) 

ــلف از تفسير قرآن ابراز رأی کرده، ابن  ــانی که در بارة چند و چون اجتناب س از جمله کس

ــران صحابه و تابعان نه به  ــت که مفس ــت. ابن کثير نيز همصدا با طبری معتقد اس کثير اس

صورت مطلق، بلکه در آن جا که به مراد قطعی آيات دست نمی يافتند، از اظهار نظر در قرآن 

پرهيز داشتند. سخن او چنين است: 

ــلف محمولة علی تحرجهم عن الكالم فی  ــاكلها عن أئمة الس «فهذه اآلثار الصحيحة و ما ش
ــرعًا فال حرج عليه و  ــير بما ال علم لهم فيه. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وش التفس

ــير وال منافاة ألنهم تكلموا فيما عّلموه و سكتوا  لهذا روی عن هؤالء وغيرهم أقوال فی التفس

عما جهلوه وهذا هو الواجب علی كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عمًا ال علم له به فكذلك 
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يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالی: «َلُتَبيُِّننَُّه لِلنَّاِس َوال َتْكُتُموَنُه» ولما جاء فی 

الحديث الذی روی من طرق «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار»؛ اين 

دست از روايات صحيح و نظاير آن ها که از عالمان سلف نقل شده، بدان معنا است که آنان 

از اظهار نظر در بارة تفسير قرآن در آن جا که بدان علم نداشتند، اجتناب می کردند اما اگر 

کسی با استناد به لغت و شرع دربارة قرآن اظهار نظر کند، بر او حرجی نيست. از اين جهت 

ــير آيات قرآن سخنانی نقل شده است و ميان اين دو  ــلف در زمينة تفس از همين عالمان س

ــير آيات قرآن  نکته منافاتی وجود ندارد. به اين معنا که بايد بگوييم آنان هر جا که از تفس

ــکوت می کردند و اين روشی  ــتند، اظهار نظر می کردند و هرجا جاهل بودند، س آگاهی داش

است که رعايت آن بر همگان الزم است؛ زيرا همان گونه که سکوت در جايی که انسان علم 

بدان ندارد، واجب است، در آن جا که پرسشی از او شود و او بدان علم دارد، پاسخ به پرسش 

نيز واجب است، چنان که قرآن می فرمايد: «َلُتَبيُِّننَُّه لِلنَّاِس َوال َتْكُتُموَنُه» و در حديثی که با 

ــت: از هر کس پرسشی شود و او پاسخ آن را کتمان کند،  ــده، آمده اس طرق مختلف نقل ش

خداوند در قيامت لگامی از آتش بر دهان او خواهد بست». (ابن كثير، ٨/١ – ٧)

ــير را به معنای مخالفت با مطلق  ــلف از تفس ــران س گرچه طبری و ابن کثير اجتناب مفس

امکان و جواز تفسير ندانسته و می کوشند آن را به معنای نوع خاصی از تفسير نظير تفسير 

ــران صحابه و تابعان نقل کرديم،  ــات حمل کنند، اما تأمل در رواياتی که از مفس ــی آي قطع

ــماری از آنان تفسير قرآن را به طور مطلق جايز نمی دانستند.  ــان می دهد که حداقل ش نش

ــتگانة پيشين، به صراحت از باور  ــتم از روايات هش به عنوان مثال روايت پنجم، هفتم و هش

ــلف به عدم امکان و جواز مطلق تفسير جز برای معصوم يعنی پيامبر (ص) حکايت دارد.  س

ــة عن اهللا» (همان) و  ــألت عنها ولكنها الرواي ــی نظير: «واهللا ما من آية إال وقد س ــا جمالت آي

ــعبی، قال: ثالث ال أقول فيهن  ــلم - قال: حدثنی رجل، عن الش «عن صالح - يعنی ابن مس

ــوگند  ــی با س ــت؟! وقتی کس حتی أموت: القرآن والروح والرأی» (همان) اثباتگر مدعا نيس

ــه به روايت نبوی، دربارة قرآن  ــش؛ يعنی بدون تکي به خداوند، ادعا می کند که بدون پرس

ــه چيز از جمله قرآن هيچ سخنی  اظهار نظر نکرده يا ديگری می گويد تا زنده بود دربارة س

ــخنان می توان فهميد که آنان گاه دربارة قرآن اظهار نظر  ــت، آيا از اين س بر زبان نرانده اس

می کردند؟! 

زرکشی از اين نظريه به نقل از راغب اصفهانی چنين گزارش کرده است: 

ــير القرآن: هل يجوز لكل ذی علم  ــيره: اختلف الناس فی تفس «وقال الراغب فی مقدمة تفس
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ــع باعه فی  ــكالم - ولو تفنن الناظر فی العلوم واتس ــه؟ فمنهم من بالغ ومنع ال ــوض في الخ

ــاهد التنزيل من الصحابة  ــلم، أو عمن ش المعارف - إال بتوقيف عن النبی صلی اهللا عليه وس

ــر القرآن برأيه  ــلم: (من فس أو من أخذ منهم من التابعين واحتجوا بقوله صلی اهللا عليه وس

ــر» وقيل: إن كان ذا معرفة وأدب  ــأ) وفی رواية: «من قال فی القرآن برأيه فقد كف ــد أخط فق

بَُّروا  ــع له تفسيره والعقالء واألدباء فوضی فی معرفة األغراض واحتجوا بقوله تعالی: «لَِيدَّ فواس

َر ُأوُلو األْلَباِب»؛ راغب در مقدمة تفسير خود می گويد: ميان انديشمندان در بارة  آَياِتِه َولَِيَتَذكَّ

ــت يا نه،  ــير قرآن از اين جهت که آيا برای هر صاحب علمی ورود در اين عرصه روا اس تفس

اختالف است: گروهی به افراط گراييده و تفسير را هر چند برای کسی که در علوم مختلف 

ــير  ــت، ممنوع می دانند. از نظر آنان تفس ــترده ای اس دارای نظر بوده و دارای اطالعات گس

ــاهد نزول آيات بوده اند،  ــتند به روايات نبوی يا روايات صحابه و تابعان که ش تنها بايد مس

ــخن پيامبر (ص) است که فرمود: «هر کس قرآن را از روی رأی تفسير  ــد. دليل آنان س باش

ــماری ديگر معتقدند اگر شخص، عالم و اديب باشد،  ــت». در مقابل، ش کند، خطا کرده اس

می تواند قرآن را تفسير کند؛ زيرا عاقالن و اديبان قادر به شناخت مقاصدند. دليل اين دسته 

َر ُأوُلو األْلَباِب». (زرکشی، ١٦٤/٢)  بَُّروا آَياِتِه َولَِيَتَذكَّ از انديشمندان اين آية قرآن است: «لَِيدَّ

سيوطی در اين باره چنين آورده است: 

ــير القرآن هل يجوز لكل أحد الخوض فيه فقال قوم ال  «وقال بعضهم اختلف الناس فی تفس

يجوز ألحد أن يتعاطی تفسير شیء من القرآن وإن كان عالمًا أديبا متسعًا فی معرفة األدلة 

ــه إال أن ينتهی إلی ما روی عن النبی(ص) فی ذلك  ــه والنحو واألخبار واآلثار وليس ل والفق

ــيره لمن كان جامعًا للعلوم التی يحتاج المفسر إليها وهی خمسة  ومنهم من قال يجوز تفس

ــرح مفردات األلفاظ و مدلوالتها؛ برخی می گويند:  ــر علمًا أحدها اللغة ألن بها يعرف ش عش
انديشمندان دربارة تفسير قرآن و اين که آيا هر کس می تواند به غور در اين زمينه بپردازد، 

ــت که دربارة تفسير آيه ای از  ــماری می گويند: برای هيچ کس روا نيس اختالف کرده اند، ش

قرآن اظهار نظر کند، هر چند اگر عالم و اديب بوده و در زمينة شناخت ادله، شناخت فقه، 

نحو، روايات و آثار دارای دانش وسيع باشد، او حق ندارد بدون استناد به روايات نبوی دربارة 

ــمندان بر اين باور هستند اگر کسی  قرآن اظهار نظر کند. در مقابل، گروهی ديگر از انديش

ــتة تفسير برخوردار باشد، مجاز به تفسير است. دانش های بايستة تفسير  از دانش های بايس

ــت از علم لغت که با کمک آن مفاهيم و  ــتين آن ها عبارت اس ــت که نخس پانزده دانش اس

مداليل واژه های قرآن به دست می آيد».
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از گفتار ياد شده از زركشی و سيوطی نكات زير را می توان برداشت نمود: 

عبارت «هل يجوز» در گفتار زرکشی و سيوطی نشانگر آن است که اختالف گزارش شده . ١

ــد که مقصود از جواز، جواز  ــير؛ ثانيًا: به نظر می رس ــت نه امکان تفس اولًا: ناظر به جواز اس

شرعی و تکليفی است، نه جواز وضعی. 

عبارت «و لو تفنن الناظر فی العلوم و اتسع باعه فی المعارف» در گفتار زرکشی و عبارت . ٢

ــمًا فی معرفة األدلة و الفقه و النحو و األخبار و اآلثار» در گفتار  «و إن كان عالمًا أديبًا متس

سيوطی، تقسيم ثنايی مورد نظر ما دربارة امکان و جواز تفسير را تأييد می کند. معنای اين 

ــت که بر اساس ديدگاه انحصارگرايی حتی اگر مفسر دارای شرايط تفسير  عبارت ها آن اس

ــير برخوردار باشد، باز حق تفسير ندارد. بر اساس گزارش  بوده و از دانش های الزم در تفس

ــته ای ديگر معتقدند که با تحقق  ــتة انحصارگرا، دس ــيوطی، در برابر اين دس ــی و س زرکش

شرايط، تفسير قرآن جايز است. 

ــاهد التنزيل من الصحابة أو من أخذ منهم . ٣ عبارت «إال بتوقيف عن النبی (ع)، أو عمن ش
ــا روی عن النبی» در گفتار  ــی و عبارت «إال أن ينتهی إلی م ــن التابعين» در گفتار زرکش م

سيوطی نشان از آن دارد که گروهی از عالمان اهل سنت تفسير را تنها برای پيامبر، صحابه 

و تابعان جايز می دانند. 

ــرآن برأيه فقد أخطأ) وفی رواية: (من قال فی . ٤ ــر الق عبارت «و احتجوا بقوله (ع): (من فس

القرآن برأيه فقد كفر)» در گفتار زرکشی بيانگر آن است که عمده ترين دليل مدافعان نظريه 

انحصار گرايی در تفسير، بيم درغلتيدن در تفسير به رأی است. 

بَُّروا آَياِتِه . ٥ عبارت «و العقالء و األدباء فوضی فی معرفة األغراض و احتجوا بقوله تعالی: «لَِيدَّ

َر ُأوُلو األْلَباِب » در سخن زرکشی به نقد ديدگاه انحصار گرايان در تفسير اشاره دارد.  َو لَِيَتَذكَّ

۲. اخباريان و انحصار گرايی در تفسير 
ــير قرآن  ــدم حجيت ظواهر قرآن که مآلًا به معنای عدم امکان و جواز فهم و تفس ــای ع ادع

ــوی اخباريان افراطی مطرح شده است. اما آنچه از سوی اخباريان معتدل ارايه  ــت، از س اس

ــالمی بر امكان و جواز تفسير داللت  ــاير متفکران اس ــده، هم صدا با ديدگاه اصوليان و س ش

دارد. 

ديدگاه اخباريان افراطی 
در ميان اخباريان افراطی می توان از دو چهرة بنام يعنی محمد امين استرآبادی و شيخ حر 
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ــت. با اين  ــير قرآن به هيچ روی برای غير معصوم روا نيس عاملی ياد کرد که معتقدند تفس

تفاوت که گفتار استرآبادی در اين باره بسيار صريح است؛ اما ديدگاه شيخ حر عاملی را تنها 

می توان از عناوينی که وی برای برخی از ابواب کتاب وسائل الشيعه انتخاب کرده، اصطياد 

کرد. اينک اين دو ديدگاه را مورد بررسی قرار می دهيم. 

۱. محمد امين استرآبادی
نمايندة اصلی اخباريان افراطی محمد امين استرآبادی (م ۱۰۳۳) بنيان گذار اين فرقه است 

ــتر از آراء و انديشه های ديدگاه اخباريان ر.ك: بجنوردی، ١٦٣/٧ـ ١٦٠).  (برای آگاهی بيش

ــاخته، الزم  ــه های خود را در کتاب الفوائد المدنيه منعکس س ــالودة انديش از آنجا که او ش

است برای روشن شدن ديدگاه او برخی از عبارت های او را بررسی کنيم. ما از البالی گفتار 

تفصيلی او در اين باره چهار عبارت را به شرح ذيل نقل می كنيم: 

ــترآبادی دربارة ديدگاه اخباريان دربارة حجيت ظواهر قرآن چنين آورده است : «الفصل  اس

ــرعية أصلية  ــائل الش ــی فی بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين من المس الثان
ــماع عن الصادقين (ع) و لی فيه أدلة: األول: عدم ظهور داللة قطعية  كانت أو فرعية فی الس
ــرة: و الريب فی جواز  ــی نظريات الدين بغير كالم العترة الطاه ــك ف و اذن فی جواز التمس
ــك بكالمهم فتعين ذلك و األدلة المذكورة فی كتب العامة و كتب متأخری الخاصة  التمس
علی جواز التمسك بغير كالمهم مدخولة أجوبتها واضحة مما مهدناه و نقلناه ال نطول الكالم 
ــا و دفعها. الدليل الثانی: الحديث المتواتر بين الفريقين: «إنی تارك فيكم الثقلين ما  بذكره
ــكتم بهما لن تضلوا بعدی: كتاب اهللا عز و جل و عترتی أهل بيتی لن يفترقا حتی  إن تمس
ــك  ــتفاد من األخبار المتواترة أنه يجب التمس يردا علی الحوض» و معنی الحديث كما يس
بكالمهم، إذ حينئذ يتحقق التمسك بمجموع األمرين و السر فيه: أنه ال سبيل إلی فهم مراد 
ــخة و منسوخة و الباقی منه علی اإلطالق و المؤّول و  اهللا إال من جهتهم ألنهم عارفون بناس
ــی(ص) بذلك و الدليل الثالث: أن كل طريق غير  ــر ذلك، دون غيرهم، خصهم اهللا و النب غي
ــك بكالمهم يفضی إلی اختالف الفتاوی و الكذب علی اهللا تعالی و ّكل ما هو كذلك  التمس
ــرة معنی و الدليل الرابع: أّن كّل  ــردود غير مقبول عند اهللا، لما تقدم من الروايات المتوات م
ــلك إنما يعتبر من حيث إفادته الظن بحكم اهللا تعالی و قد أثبتنا  ــلك غير ذلك المس مس
ــی أو بنفيها و الدليل الخامس:  ــی الظن المتعلق بنفس أحكامه تعال ــابقًا أنه ال اعتماد عل س
ْكِر ِإْن  ُلوا َأْهَل الذِّ ــأَ أنه تواترت األخبار عن األئمة األطهار(ع) بأن مراده تعالی من قوله: «َفاْس
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ُكْنُتْم ال َتْعَلُموَن» و من نظائرها من اآليات الشريفة أنه يجب سؤالهم (ع) فی كل ما لم يعلم 
ــل و إنزال الكتب  ــادس: أن العقل و النقل قاضيان بأن المصلحة فی بعث الرس و الدليل الس
ــهم و معادهم، فإذا كان من القواعد  رفع االختالف و الخصومات بين العباد ليتم نظام معاش
ــت المصلحة، لحصول  ــس أحكامه أو بنفيها لفات ــواز العمل بالظن المتعلق بنف ــرعية ج الش
ــابع: التوقيع المنقول بطرق واضحة  ــاهد و الدليل الس االختالف و الخصومات كما هو المش
ــالم اهللا  ــتمل علی قول إمام الزمان ناموس العصر و األوان - س ــيجیء بيانه - المش - كما س
عليه» و أما الوقائع الحادثة فارجعوا فيها إلی رواة حديثنا فإنهم حجتی عليكم» و أنا حجة اهللا 
عليهم و نظائره من الروايات و الدليل الثامن: قولهم: هذا العلم عليه قفل و مفتاحه المسألة». 

(امين استرآبادی، ٢٥٦ – ٢٥٤) 
او در جايی ديگر از اين كتاب چنين آورده است: 

ــؤال أهل الذكر: عن حالها:  ــتنباط األحكام النظرية من ظواهر كتاب اهللا من غير س «وأما اس
ــوخة أم ال، مقيدة أم ال، مأولة أم ال. فقد جوزه جمع من متأخری أصحابنا و  من كونها منس
عملوا به فی كتبهم الفقهية، مثل التمسك بعموم قوله تعالی: (أوفوا بالعقود) فی إثبات صحة 
العقود المختلف فيها و هو أيضًا غير جائز و ذلك لوجوه: من جملتها: عدم ظهور داللة قطعية 
ــد علی فتح هذا الباب، أال تری أن علماء العامة قالوا  علی ذلك و من جملتها: ترتب المفاس
ُسوَل َو ُأوِلی األْمِر ِمْنُكْم» أن المراد السالطين و من  فی قوله تعالی: «َأِطيُعوا اهللاََّ َو َأِطيُعوا الرَّ
جملتها: أنه تواترت األخبار عن األئمة األطهار(ع) بعدم جوازه معللًا بأنه إنما يعرف القرآن من 
خوطب به و بأن القرآن نزل علی وجه التعمية بالنسبة إلی أذهان الرعية و بأنه إنما نزل علی 
ــوخه و الباقی علی ظاهره و غير الباقی  ــخه و منس قدر عقول أهل الذكر(ع) و بأن العلم بناس

علی ظاهره ليس إال عندنا أهل البيت(ع)» (امين استرآبادی، ٢٧٦ – ٢٦٩) 
او در جايی ديگر چنين اظهار نظر کرده است: 

ــر األخباريين فی الظواهر القرآنية مثل قوله  ــع أن يقال: كيف عملكم معاش ــؤال التاس «الس
تعالی: «أوفوا بالعقود» و قوله تعالی: «أو المستم النساء» و قوله تعالی: «إذا قمتم إلی الصالة 
فاغسلوا وجوهكم» و فی ظواهر السنن النبوية مثل قوله(ص): ال ضرر وال ضرار فی اإلسالم؟ 
ــی كالم العترة الطاهرة (ع) ــن نوجب الفحص عن أحوالهما بالرجوع إل ــه أن يقال: نح وجواب

فإذا ظفرنا بالمقصود و علمنا حقيقة الحال عملنا بهما و إال أوجبنا التوقف و التثبت». (امين 
استرآبادی، ٣٣٨ – ٣٣٦)

او در جايی ديگر چنين می گويد: 
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ــن و طريقتهم، أما مذهبهم فهو أن كل ما تحتاج  ــواب عندی مذهب قدمائنا األخباريي «الص
ــه األمة إلی يوم القيامة عليه داللة قطعية من قبله تعالی حتی أرش الخدش و أن كثيرًا  إلي
ــخ و  ــنة نبيه (ص) من نس ــاء به النبی(ص) من األحكام و مما يتعلق بكتاب اهللا و س ــا ج مم
تقييد و تخصيص و تأويل مخزون عند العترة الطاهرة: و أن القرآن فی األكثر ورد علی وجه 
ــبة إلی أذهان الرعية و كذلك كثير من السنن النبوية (ص) و أنه ال سبيل لنا  التعمية بالنس
ــرعية النظرية أصلية كانت أو فرعية إال السماع من الصادقين  فيما ال نعلمه من األحكام الش
ــنن  ــكام النظرية من ظواهر كتاب اهللا و ال من ظواهر الس ــتنباط األح ــه ال يجوز اس (ع) و أن
ــر (ع) بل يجب التوقف و االحتياط فيهما».  ــة ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذك النبوي

(امين استرآبادی، ١٠٥ – ١٠٤) 
از عبارت هايی که از استرآبادی نقل كرديم، نكات ذيل قابل استفاده است: 

ــت. به اين معنا که  ۱. ميان ضروريات دين و غير ضروريات دين (= نظريات دين) تفاوت اس

ــتقيم از قرآن و سنت نبوی بهره جست. محل شاهد  در ضروريات دين می توان به طور مس

ــت استرآبادی است: «فی بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريات  اين فقره، عبارت نخس

الدين من المسائل الشرعية أصلية كانت أو فرعية فی السماع عن الصادقين (ع)» 

ــتناد است، مگر دليلی بر اعتبار آن منبع اقامه شود.  ٢. اصل در منابع اجتهاد، عدم جواز اس

ــترآبادی معتقد است که در جواز استناد در نظريات دين به غير از سخن  ــاس، اس بر اين اس

ــت او است: «عدم  ــاهد اين فقره از عبارت نخس معصومان دليل قطعی وجود ندارد. محل ش

ظهور داللة قطعية و اذن فی جواز التمسك فی نظريات الدين بغير كالم العترة الطاهرة(ع)».
ــتناد حديث ثقلين، فهم مراد الهی بدون تمسک به کالم ائمه ممکن نيست. محل  ٣. به اس

شاهد اين فقره نيز، عبارت نخست استرآبادی است: «أنه ال سبيل إلی فهم مراد اهللا إال من 

ــوخه» از اين سخن به دست می آيد که وی فهم قرآن  ــخه ومنس جهتهم:ألنهم عارفون بناس

بدون تمسک به گفتار ائمه(ع) را ناممکن می داند. جملة «بأن القرآن نزل علی وجه التعمية 

ــده از استرآبادی و نيز جملة «أن القرآن  ــبة إلی أذهان الرعية» در عبارت دوم نقل ش بالنس
ــده از  ــبة إلی أذهان الرعية» در عبارت چهارم نقل ش فی األكثر ورد علی وجه التعمية بالنس

او، در بيان مدعا بسيار صريح و روشن است وقتی قرآن برای مخاطبان عام بر اساس تعميه 

ــد، جايی برای امکان فهم برای غير معصومان باقی نمی ماند.  ــده باش و معما نگاری نازل ش

ــترآبادی تفسير ظواهر قرآن را بدون  ــان می دهد که اس تعبير «غير جائز» در عبارت دوم نش

مراجعه به اهل بيت(ع) جايز نمی داند. 
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ــير دو  ــترآبادی، عملًا در زمينة امكان و جواز تفس ــت می آيد که اس از اين عبارت ها به دس

مدعای اساسی دارد: 

١. تفسير قرآن بدون تمسک به روايات اهل بيت(ع) ممکن نيست؛ ۲. چنين تفسيری جائز 

ــترآبادی تابعی از  ــت می آيد که عدم جواز از نگاه اس ــت. از انضمام اين دو مدعا به دس نيس

عدم امکان است. 

۴. استرآبادی بر اساس آنچه دربارة آيات قرآن آورده، معتقد است که سنت نبوی نيز بدون 

ــارت او در اين باره  ــت. صريح ترين عب ــل بيت (ع) غير قابل عمل و غير جائز اس ــير اه تفس

ــنة النبوية من غير تفحص عن حالها  ــت: «وأما استنباط األحكام النظرية من الس چنين اس

هل هی منسوخة أم ال، مقيدة أم ال، مأولة أم ال؟ بسؤال أهل الذكر (ع) عن ذلك. فقد جّوزه 
ــكوا بعموم قوله (ص): «ال ضرر وال ضرار فی  جمع من متأخری أصحابنا وعملوا به، مثلًا تمس
ــی تؤدی» وهو أيضًا غير جائز بعين  ــالم» و بإطالق قوله (ص): «علی اليد ما أخذت حت اإلس
ــؤالهم (ع) عن حالها. مع زيادة  ــك بظواهر القرآن من غير س الوجوه المذكورة آنفًا فی التمس

هنا». (امين استرآبادی، ٢٧١) 
بر اين مدعا سه عبارت ديگر پيش نقل شده از استرآبادی نيز گواه است. نخست اين بخش 

ــر األخباريين فی الظواهر  ــت: «كيف عملكم معاش ــوم كه در آن چنين آمده اس از عبارت س

ــاَء» وقوله تعالی: «ِإَذا  ــُتم الِنس القرآنية مثل قوله تعالی: «أوفوا بالعقود» وقوله تعالی: «أو الَمس
ــنن النبوية مثل قوله (ص): ال ضرر و  وا ُوُجوَهُكْم» و فی ظواهر الس ــلُ الِة َفاْغِس ُقْمُتْم إَِلی الصَّ

ــالم؟ و جوابه أن يقال: نحن نوجب الفحص عن أحوالهما بالرجوع إلی كالم  ال ضرار فی اإلس

ــرة الطاهرة(ع) فإذا ظفرنا بالمقصود وعلمنا حقيقة الحال عملنا بهما و إال أوجبنا التوقف  العت
والتثبت» دوم: بخش ذيل از عبارت دوم «أن القرآن فی األكثر ورد علی وجه التعمية بالنسبة 

إلی أذهان الرعية وكذلك كثير من السنن النبوية» سوم: بخش ذيل از عبارت چهارم: «وأ نه 
ــنن النبوية ما لم  ــتنباط األحكام النظرية من ظواهر كتاب اهللا وال من ظواهر الس ال يجوز اس

يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر». 
ــاس سخنان نقل شده از استرآبادی، وی معتقد است که در صورت عدم دسترسی  ۵. بر اس

به مداليل قرآن و سنت نبوی، چاره ای جز توقف و تثبت وجود ندارد.

ــير قرآن به داليل  ــترآبادی برای اثبات مدعای خود مبنی بر عدم امكان و جواز تفس ۶. اس

مختلف استناد كرده است كه عبارتند از: 

ــتناد به گفتار اهل  ــف) دليل قطعی بر جواز اظهار نظر در آموزه های نظری دين بدون اس ال



۲۵

بررسی امکان و جواز  تفسير قرآن از منظر فريقين

ــاس، طبق مدعای  ــت. بر اين اس ــده نيز مخدوش اس بيت (ع) وجود ندارد و داليل ارائه ش

استرآبادی اصل اولی عدم جواز اظهار نظر در آموزه های نظری دين بدون تمسك به گفتار 

اهل بيت (ع) است. 

ــل بيت (ع) نمی توان  ــت كه بدون مراجعه به اه ــای مدلول حديث ثقلين آن اس ب) مقتض

دربارة قرآن اظهار نظر كرد. 

ــذب بر خداوند  ــتن ك ــه کالم ائمه (ع) منجر به اختالف و بس ــتند ب ــای غير مس ج) فهم ه

ــير گواه اين امر است. از سويی ديگر كتاب و  ــوند. از نظر استرآبادی مراجعه به تفاس می ش

ــير قرآن  ــد. بنابراين بايد پذيرفت كه تنها راه صحيح تفس ــنت برای رفع اختالف آمده ان س

مراجعه به گفتار اهل بيت (ع) است. 

ــتند و ظن فاقد حجيت  ــتند به گفتار اهل بيت (ع) تنها مفيد ظن هس د) فهم های غير مس

است. 

هـ) آية سؤال از اهل ذکر از جمله ادلة استرآبادی است. از نظر او از اين آيه لزوم پرسش در 

تمام موارد فقدان علم از اهل ذكر كه همان اهل بيت (ع) هستند، استفاده می شود.

ــد  ــی، پيامبران(ع) برای رفع اختالف آمده  اند و اگر قرار باش ــتناد ادلة عقلی و نقل ــه اس و) ب

ــد، اين امر به اختالف در ميان مردم منجر  ــير بدون مراجعه به اهل بيت (ع) مجاز باش تفس

خواهد شد. 

ــة فارجعوا فيها إلی رواة  ــام عصر(عج) كه فرمود: «و أما الوقائع الحادث ــريف ام ز) از توقيع ش

ــتيابی به آموزه های  ــت می آيد كه هماره تنها راه دس حديثنا فإنهم حجتی عليكم» به دس

دينی گفتار ائمه:است. 

ح) از روايت «هذا العلم عليه قفل و مفتاحه المسألة» به دست می آيد كه بر صندوق محتوی 

آموزه های دينی قفل خورده شده و تنها راه دسترسی به آن ها پرسش از اهل بيت (ع) است. 

ــترآبادی نقل کرديم، ادعا کند که  ــتناد به عبارت هايی که از اس ــی با اس ــت کس ممکن اس

مقصود او عدم حجيت ظواهر قرآن در حوزة آيات فقهی يا آيات االحکام است نه در مطلق 

آيات. به عنوان مثال، در عبارت نخست پيشگفته از او، سخن از مسائل شرعی به ميان آمده 

است، آن جا که می گويد: «فی بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين من المسائل 

الشرعية أصلية كانت أو فرعية فی السماع عن الصادقين (ع)» در عبارت دوم نقل شده نيز از 
احکام فقهی نظری گفتگو کرده است، آن جا که می گويد: «أما استنباط األحكام النظرية من 

ظواهر كتاب اهللا من غير سؤال أهل الذكر (ع) عن حالها من كونها منسوخة أم ال، مقيدة أم 
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ــترآبادی ظواهر آيات قرآن را به طور مطلق فاقد  ال، مأولة أم ال...» بنابراين، اين مدعا که اس
ــه است و از آن جا که نمايندة اصلی تفکر اخباريان، استرآبادی  حجيت می داند، قابل مناقش

است، بايد در استناد اصل مدعا؛ يعنی نظرية انحصارگرايی در امکان فهم و تفسير قرآن به 

اخباريان ترديد روا داشت. 

ــترآبادی ناظر به آيات  ــت که بخش هايی از گفتار اس ــخ بايد بگوييم: انصاف آن اس در پاس

االحکام است و نمی توان آن را به تمام ظواهر آيات توسعه داد. اما با اين حال شواهدی ديگر 

ــت می آيد که  ــار او وجود دارد که نافی اين انحصار بوده و از آن ها به دس ــة گفت در مجموع

ــواهد  ــيری از معصومان فاقد حجيت می داند. اين ش او ظواهر تمام آيات را بدون وجود تفس

بدين شرح است: 

ــت: «عدم ظهور داللة قطعية و اذن فی جواز  ــترآبادی چنين آمده اس ــت اس در دليل نخس

ــار، از عبارت «نظريات  ــر كالم العترة الطاهرة» در اين گفت ــك فی نظريات الدين بغي التمس

ــت. به عبارت روشن تر، استرآبادی  ــده اس ــتفاده ش الدين» يعنی آموزه های نظری دين اس

معتقد است در آموزه های نظری دين در برابر آموزه های قطعی دين، نمی توان به گفتار غير 

معصوم حتی اگر ظواهر آيات باشد، تمسک کرد. پيداست که نظريات دين، افزون بر حوزة 

احکام، ساير حوزه های دينی نظير عقايد و اخالق را نيز در بر می گيرد. اين گفتار به خوبی 

نشان می دهد که او ظواهر آيات را به طور مطلق فاقد حجيت می داند. 

ــرای اثبات مدعای خود، چنين  ــترآبادی در تحليل حديث ثقلين، به عنوان دليل دوم ب اس

ــبيل إلی فهم مراد اهللا إال من جهتهم» روشن است منحصر دانستن  ــت: «أنه ال س آورده اس

امکان فهم مراد الهی به طريق معصومان(ع)، تمام آموزه های قرآن و تمام ظواهر آيات را در 

بر می گيرد. به عبارت روشن تر به عنوان مثال برای فهم مداليل آيات در حوزة خداشناسی 

ــت که اخباريان در تمام آيات  ــی جز فهم ائمه(ع) وجود ندارد. اين همان مدعای ما اس راه

قائل به عدم حجيت ظواهر هستند. 

ــك  ــت، آن جا که می گويد: «أن كل طريق غير التمس ــترآبادی نيز عام اس ــوم اس دليل س

ــالف الفتاوی والكذب علی اهللا تعالی وكل ما هو كذلك مردود غير  ــم يفضی إلی اخت بكالمه

ــور عبارت «اختالف الفتاوی» در حوزة احکام پای  ــول عند اهللا» باری! اگر بر انحصار ظه مقب

ــود؛ زيرا طبق اين مدعا  ــريم، از عبارت «کذب علی اهللا» چنين انحصاری فهميده نمی ش فش

سخن گفتن دربارة آيات عقايد بدون استناد به روايات و فهم معصومان مستلزم دروغ بستن 

بر خداوند خواهد بود. 
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ــترآبادی نيز تمام آيات قرآن را در بر می گيرد و از آن انحصار عدم حجيت  دليل پنجم اس

ــرت األخبار عن  ــا که می گويد: «أنه توات ــت نمی آيد. آن ج ــر به آيات االحکام به دس ظواه

ْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال َتْعَلُموَن» و من  ُلوا َأْهَل الذِّ ــأَ األئمة األطهار (ع) بأن مراده تعالی من قوله: «َفاْس
ــريفة أنه يجب سؤالهم (ع) فی كل ما لم يعلم»؛ زيرا ضرورت پرسش  نظائرها من اآليات الش

از معصومان فراگير بوده و لزومًا به حوزة احکام منحصر نمی شود. 

ــالت پيامبران تأکيد  ــترآبادی که در آن بر رفع اختالف به عنوان هدف رس ــم اس دليل شش

ــز در برمی گيرد، آن جا  ــناخت را ني ــاير حوزه های دين ش ــده، افزون بر حوزة احکام، س ش

ــل و إنزال الكتب رفع  ــد: «أن العقل والنقل قاضيان بأن المصلحة فی بعث الرس ــه می گوي ک

االختالف و الخصومات بين العباد ليتم نظام معاشهم و معادهم» 

ــده نيز دارای  ــتناد ش ــريف امام زمان (ع) اس ــترآبادی که در آن به توقيع ش دليل هفتم اس

عموميت و فراگيری است و تمام آموزه های دينی و قرآنی را در بر می گيرد و از آن استفاده 

می شود که مقصود استرآبادی عدم اعتبار هر گونه فهمی است که مستند به فهم معصومان 

ــتند، تنها به  ــد؛ زيرا حوادث واقعه که به اختالفات و ابهامات در حوزة دين ناظر هس نباش

حوزة احکام منحصر نمی شوند. 

استرآبادی در عبارت دوم نقل شده از او با استناد به رواياتی از ائمه (ع) امکان فهم قرآن را 

ــته، آن جا که گفته است: «إنما يعرف القرآن من خوطب به.. وبأنه إنما  منحصر در آنان دانس

ــتند و قرآن به اندازة  ــزل علی قدر عقول أهل الذكر(ع)» آيا اين که ائمه مخاطب قرآن هس ن

عقل آنان نازل شده، منحصر به آيات االحکام است؟! 

ــرده که قرآن در مقايسه با  ــده دوبار بر اين نکته پای فش ــترآبادی در عبارت های نقل ش اس

مخاطبان عام آن به صورت رمز و معما و متن سر به مهر شده ای نازل شده و مهر و معمای 

ــت. عبارت مورد تأکيد او چنين است: «أن  ــودن اس ــط اهل بيت(ع) قابل گش آن تنها توس

القرآن نزل علی وجه التعمية بالنسبة إلی أذهان الرعية» آيا با چنين نگرش صريحی که در 

ــد که او تنها در حوزة آيات فقهی قرآن  ــترآبادی انعکاس يافته، می توان مدعی ش گفتار اس

ــد؟! بلکه به عکس، ارائة چنين  ــته و آن را در انحصار ائمه (ع) می دان ــم را ناممکن دانس فه

ــا، تمام حوزه های  ــرآن به عنوان کتاب رمز و معم ــيدن ق ــی از قرآن و به تصوير کش تحليل

ــتقيم و امکان فهم غير  معارف آن را دربرگرفته و مجموع آيات قرآن را از حوزة مراجعة مس

معصومان (ع) خارج می کند. 

چنان که در ادامة مقاله خواهيم آورد، عالمه طبرسی در پاسخ به شبهة کسانی که با استناد 
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به روايات ناهی از تفسير به رأی، فهم و تفسير آيات قرآن را ناممکن و غير مجاز می دانند، 

ــت: «أن اهللا  ــی از گفتار او چنين آمده اس ــتناد می کند. در بخش به ادلة امکان فهم قرآن اس

ــبيل إليه و مدح أقوامًا عليه فقال: لعّلمه الذين  ــتنباط و أوضح الس ــبحانه ندب إلی االس س

ــتبطونه منهم و ذم آخرين علی ترك تدبره و االضراب عن التفكر فيه» استرآبادی در رّد  يس

اين گفتار طبرسی چنين آورده است: «ان كالم هذا الفاضل الصالح - نّور اهللا مرقده - ناطق 

ــول الفقه والمتعلقة بما يجب  ــه عن األحاديث الواردة عن أهل الذكر(ع) المتعلقة بأص بغفلت
ــت،  ــن اس علی الناس بعد موته صلی اهللا عليه و آله و المتعلقة بكتاب اهللا..» چنان که روش
ــترآبادی، در پاسخ به  ــد، اما اس ــی ناظر به امکان فهم همة آيات قرآن می باش گفتار طبرس

ــت؛ يعنی نه  ــخن به ميان آورده اس او، از انحصار فهم قرآن به ائمه (ع) به صورت مطلق س

سخن طبرسی منحصر به آيات االحکام است و نه پاسخ استرآبادی و هر دو از امکان يا عدم 

امکان فهم آيات به صورت مطلق سخن به ميان آورده اند. اين امر نشان می دهد که مدعای 

استرآبادی تنها منحصر به حوزة آيات احکام نيست. 

ــانی خواهيم آورد، فيض پس از نقل  ــی ديدگاه فيض کاش چنان که در ادامة مقاله در بررس

ــترآبادی، خود به نقد مدعای استرآبادی  ــی و نقد سخن آن از سوی اس گفتار عالمه طبرس

ــان آمده و در آن هيچ  ــخن به مي ــت. در اين نقد از امکان فهم مطلق آيات س ــه اس پرداخت

ــترآبادی به آيات االحکام ديده نمی شود. فيض در آغاز  ــانه ای دربارة انحصار ديدگاه اس نش

ــير القرآن لغير  ــاب أحد فی جواز تفس ــت: «ال ينبغی ان يرت ــود چنين آورده اس ــخن خ س

ــت، در اين عبارت بر جواز تفسير قرآن به  ــالم». چنان که روشن اس المعصومين عليهم الس

طور مطلق در آيات االحکام و غير آيات االحکام برای غير معصومان تأکيد شده است. پاسخ 

مطلق فيض به استرآبادی نشان از آن دارد که او نيز بسان نگارندة مقاله، از گفتار استرآبادی 

چنين فهميده است که وی بر عدم امکان فهم مطلق آيات (اعم از آيات االحکام و غير آن) 

ــت که تنها بر عدم امکان فهم و عدم حجيت ظواهر آيات تنها در  ــرد و چنان نيس پا می فش

حوزة آيات األحکام تأکيد داشته باشد. 

ــق ظواهر آيات را فاقد  ــترآبادی مطل ــواهدی نمی توان ترديد کرد که اس  با وجود چنين ش

حجيت می داند، هر چند به خاطر محّط بحث از آيات االحکام سخن به ميان آورده است. 

۲. شيخ حّر عاملی 
ــدگاه اخباريان افراطی  ــانی که تا حدود زيادی به دي ــاره کرديم، از جمله کس چنان که اش
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ــه های او عمدتًا در اين زمينه در کتاب  ــد که انديش ــيخ حّرعاملی می باش ــده، ش نزديک ش

های اين کتاب منعکس 
 
ــيعه» و عنوان گذاری ــيه»، بخش خاتمة «وسائل الش «الفوائد الطوس

شده است. از عنوان  گذاری های وی در کتاب «وسائل الشيعه» می توان ديدگاه او را در زمينة 

امکان و جواز فهم و تفسير قرآن دريافت وی در دو جا بدين شرح عنوان گذاری کرده است: 

ــيرها من  ــتنباط االحكام النظرية من ظواهر القرآن اال بعد معرفة تفس ١. «باب عدم جواز اس

األئمة (ع)» (وسائل الشيعه، ١٧٧/٢٧ – ١٧٦) 
ــة من ظواهر كالم النبی (ص) المروی عن غير  ــتنباط االحكام النظري ٢. «باب عدم جواز اس

جهة األئمة(ع) ما لم يعلم تفسيره منهم». (شيخ حر عاملی، ٢٧ / ٢٠٨ – ٢٠٦)
گر چه اين دو عنوان نمی تواند بازگو کنندة ديدگاه شيخ حرعاملی دربارة عدم امکان و جواز 

تفسير باشد، اما با توجه به ساير نظراتش در دفاع از انديشه های اخباريان و نيز شباهت زياد 

اين دو عنوان با عبارت هايی که از استرآبادی نقل کرديم، اين احتمال وجود دارد که او نيز 

مدافع نظرية انحصارگرايی در تفسير است. 

بررسی ديدگاه اخباريان اعتدالی 
برجسته ترين چهره های اخباريان نظير فيض کاشانی و شيخ يوسف بحرانی در ميان طيف 

ــرب فکری قرار دارند. آنان به عکس ديدگاه اخباريان افراطی و همصدا با  اعتداللی اين مش

ــاير انديشوران شيعه، معتقدند که تفسير قرآن با رعايت مبانی و اصول تفسير  اصوليان و س

ــت ديدگاه آنان را دربارة امكان و جواز تفسير قرآن  ــب اس ــت. در اين بخش مناس جايز اس

مورد بررسی قرار دهيم. 

١. فيض کاشانی 
فيض کاشانی در دو اثر خود، پيرامون امکان و جواز تفسير قرآن سخن گفته است. نخست 

در کتاب تفسير صافی و دوم در کتاب االصول االصلية. 

ــير به رأی  ــت رواياتی را دربارة ممنوعيت تفس ــير صافی، نخس فيض در مقدمة پنجم تفس

چنين نقل كرده است: 

«المقدمة الخامسة فی نبذ مما جاء فی المنع من تفسير القرآن بالرأی و السر فيه. روی عن 
ــر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ.. و فيه و فی الكافی عن  النبی (ص) أنه قال: من فس

الصادق عن أبيه (ع) قال ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إال كفر. أقول: لعل المراد بضرب 
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بعضه ببعض متشابهاته إلی بعض بمقتضی الهوی من دون سماع من أهله أو نور و هدی من 

اهللا». (فيض کاشانی،٣٦/١ – ٣٥) 

ــا رواياتی كه بر مراجعه به قرآن فرا  ــت از روايات ب ــا اذعان به تناقض ظاهر اين دس آن گاه ب

خوانده اند، دربارة چگونگی جمع ميان اين دو دسته از روايات چنين آورده است: 

«وال يخفی أن هذه األخبار تناقض بظواهرها ما مضی فی المقدمة األولی من األمر باالعتصام 
ــه و التفكر فی تخومه و  ــاس غرائبه و طلب عجائبه و التعمق فی بطون ــل القرآن و التم بحب
جوالن البصر فيه و تبليغ النظر إلی معانيه فالبد من التوفيق و الجمع. فنقول: و باهللا التوفيق 
ــه و هو  ــير فهو مخبر عن حد نفس إن من زعم أن ال معنی للقرآن اال مايترجمه ظاهر التفس
مصيب فی األخبار عن نفسه و لكنه مخطئ فی الحكم برّد الخلق كافة إلی درجته التی هی 
حّده و مقامه بل القرآن و األخبار و اآلثار تدل علی أن فی معانی القرآن ألرباب الفهم متسعًا 

بالغًا و مجالًا رحبًا» (فيض کاشانی، تفسير، ٣٦/١ – ٣٥) 
آنگاه فيض از آياتی از قرآن و نيز رواياتی که داللت بر امکان فهم و تفسير قرآن دارند، برای 

دفاع از امکان و جواز تفسير اين چنين بهره می گيرد: 

ْلَنا َعَلْيَك  ــبحانه: «َوَنزَّ ــال اهللا عز وجل: َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلی ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها وقال س «ق
ــُروَن» و  ــْیٍء ُثمَّ إَِلی َربِِّهْم ُيْحَش ْطَنا ِفی اْلِكَتاِب ِمْن َش ــْیٍء» و قال «َما َفرَّ اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا لُِكلِّ َش

قال: «َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم». 
ــاب اهللا تعالی فما وافق كتاب  ــی (ص): إذا جاءكم عنی حديث فاعرضوه علی كت ــال النب و ق
ــئ و  ــا خالفه فاضربوا به عرض الحائط و كيف يمكن العرض و ال يفهم به ش ــوه و م اهللا فاقبل
ــن الوجوه و قال أمير المؤمنين(ع) اال أن  قال (ع): القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه علی أحس
ــار به إلی أن  ــر جمل العلم. أش يؤتی اهللا عبدًا فهما فی القرآن و قال (ع) من فهم القرآن فس
ــانی،  ــير إلی مجامع العلوم كلها إلی غير ذلك من اآليات و األخبار» (فيض کاش القرآن مش

تفسير، ٣٦/١ – ٣٥) 
ــاير ادله ای که ظاهر آن ها  ــتناد به اين ادله و در مقام جمع ميان آن ها و س فيض پس از اس

بر عدم امکان و جواز تفسير داللت دارند، چنين آورده است: 

ــت (ع) وأخذ علمه  ــوله (ص) و ألهل البي ــال من أخلص االنقياد هللا و لرس ــواب أن يق «فالص
ــوخ فی العلم و  ــرارهم بحيث حصل له الرس منهم و تتبع آثارهم و اطلع علی جملة من أس
ــر روح  ــا قلبه و هجم به العلم علی حقائق األمور و باش ــی المعرفة و انفتح عين ــة ف الطمأنين
ــتوعره المترفون و أنس بما استوحش منه الجاهلون و صحب الدنيا  ــتالن ما اس اليقين و اس
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ببدن روحه معلقة بالمحل األعلی فله أن يستفيد من القرآن بعض غرائبه و يستنبط منه نبذا 
ــانی،  من عجائبه ليس ذلك من كرم اهللا تعالی بغريب و ال من جوده بعجيب...» (فيض کاش

تفسير، ٣٦/١ – ٣٥) 
ــانی در کتاب االصول االصلية نخست گفتار امين االسالم طبرسی دربارة مفهوم  فيض کاش

ــرآن را اين چنين نقل  ــير ق ــير به رأی و عدم مخالفت مدلول آن با امکان فهم و تفس تفس

کرده است: 

ــبيل إليه و مدح أقوامًا عليه فقال: لعلمه  ــبحانه ندب إلی االستنباط و أوضح الس «أن اهللا س
ــرك تدبره و االضراب عن التفكر فيه فقال: أفال  ــتبطونه منهم و ذم آخرين علی ت الذين يس
يتدبرون القرآن أم علی قلوب أقفالها و ذّكر ان القرآن نزل بلسان العرب فقال: انا جعلناه قرآنًا 
عربيًا و قال النبی(ص): إذا جاءكم عنی حديث فاعرضوه علی كتاب اهللا فما وافقه فاقبلوه و ما 
خالفه فاضربوا به عرض الحائط، فبين ان الكتاب حجة و معروض عليه و كيف يمكن العرض 
ــی أن الخبر متروك الظاهر فيكون  ــو غير مفهوم المعنی؟ ! فهذا و أمثاله يدل عل ــه و ه علي
ــواهد ألفاظه فأصاب الحق فقد  ــاه ان صح أن من حمل القرآن علی رأيه و لم يعمل بش معن

أخطأ الدليل... ». (فيض کاشانی، االصول االصلية، ٣٣) 
آن گاه گفتار استرآبادی را با عنوان بعض الفضالء اين چنين منعکس ساخته است: 

ــال بعض الفضالء ان كالم هذا الفاضل الصالح نور اهللا مرقده ناطق بغفلته عن األحاديث  «و ق
ــالم المتعلقة بأصول الفقه و المتعلقة بما يجب علی الناس  الواردة عن أهل الذكر عليهم الس
بعد موته صلی اهللا عليه و آله و المتعلقة بكتاب اهللا و المتعلقة بكالم رسول اهللا(ص) أو عدم 
ــث أو تأويلها بزعمه... و  ــبهة عليه أوجبت طرح تلك األحادي ــان النظر فيها أو دخول ش امع
تلك األحاديث الواردة مع تواترها معنی صريحة فی أن استنباط االحكام النظرية من كتاب 
اهللا و من السنة النبوية شغلهم صلوات اهللا و سالمه عليهم ال شغل الرعية معلال بأنه بأمر اهللا 
ــالم اهللا عليهم أجمعين بتعليم ناسخ القرآن و  خص أمير المؤمنين(ع) و أوالده الطاهرين س
ــوخه و بتعليم ما هو المراد منه و بتعليم ان أية آية من آيات القرآن باقية علی ظاهرها  منس
ــالم...»  ــة منه لم تبق علی ظاهرها و بأن كثيرًا من ذلك مخفی عندهم عليهم الس ــة آي و أي

(فيض کاشانی، االصول االصلية، ٣٥) 
آنگاه در نقد و تحليل ديدگاه استرآبادی چنين آورده است: 

ــالم  ــير القرآن لغير المعصومين عليهم الس «و أقول: ال ينبغی ان يرتاب أحد فی جواز تفس

ــی الجملة و اال لما صح قولهم فی أخبار كثيرة: إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه علی كتاب  ف
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اهللا، كما يأتی ذكرها، بل ما جاز لنا االنتفاع بالقرآن أصلًا مع أنه الثقل األكبر الواجب االتباع 

ــم الثقلين،... فإذا لم يجز  ــه و لما صح قوله (ص): انی تارك فيك ــدی به كما يأتی بيان المقت

تفسير القرآن بالرأی الشتماله علی أمثال ذلك فال يجوز تفسير كالمهم عليهم السالم أيضًا 

ــت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم  ــتراك العلة بعينها و لما صح قوله (ص): فإذا التبس الش

فعليكم بالقرآن.. و لما جاز للفاضل المذكور االستدالل باآليات علی النهی عن اتباع الظن و 

أمثالها كما فعله، إلی غير ذلك من المفاسد» (فيض کاشانی، االصول االصلية، ۳۵) 

فيض، آن گاه در مقام جمع ميان دو دسته ادله، روايات ناهی تفسير قرآن را به دو وجه قابل 

ــت: ١. مقصود تفسير آيات متشابه قرآن است؛ ٢. مراد دست يابی به همة  ــته اس حمل دانس

علوم و معارف قرآن است. بنابراين، از نظر فيض، تفسير متشابهات قرآن جايز نيست. چنان 

ــير خود به همة معارف و آموزه های قرآن  ــری نمی تواند ادعا کند که با تفس که هيچ مفس

دست يافته و همة مرادات خداوند را فراچنگ آورده است. گفتار او در اين باره چنين است: 

ــير القرآن بغير نص و اثر فيجب حملها علی  «و إذا ثبت هذا فنقول: اما اخبار المنع من تفس

المتشابهات منه دون المحكمات و كذا األخبار الدالة علی تخصيص أهل الذكر عليهم السالم 

ــه، أو علی علم الكتاب و ذلك  ــابهات من ــه دون غيرهم، فإنها أيضا محمولة علی المتش بعلم

لوجوه من العقل و النقل، منها ان الحكم اما نص و هو ال يحتمل الخالف و اما ظاهر و الحكيم 

ــی مقام البيان و التفهيم ال يتكلم بما يريد خالف ظاهره و اال يلزم االغراء بالجهل». (فيض  ف

کاشانی، االصول االصلية، ۳۷ - ۳۶) 

 

بررسی گفتار فيض کاشانی 
ــد، نقدهای او ناظر به گفتار استرآبادی  ــی سير گفتار فيض دانسته ش ١. چنان که از بررس

است. از اين جهت به نظر می رسد که عبارت وی در کتاب تفسير صافی آن جا که می گويد: 

«إن من زعم أن ال معنی للقرآن اال ما يترجمه ظاهر التفسير فهو مخبر عن حد نفسه و هو 
مصيب فی االخبار عن نفسه و لكنه مخطئ فی الحكم برد الخلق كافة إلی درجته التی هی 

حده و مقامه» ناظر به استرآبادی بوده و از انتقاد شديد و گزندة فيض از او حکايت دارد.
ــت که فهم قرآن در  ــيعه و اصوليان معتقد اس ــض، همصدا با عموم صاحب نظران ش ٢. في

انحصار کسی نيست و عموم مخاطبان قرآن از مفاهيم و مداليل آن سهم دارند. گواه مطلب 

ــی معانی القرآن  ــرآن و األخبار و اآلثار تدل علی أن ف ــت: «بل الق ــده، اين عبارت اس يادش

ألرباب الفهم متسعًا بالغًا و مجالًا رحبًا». عبارت «متسعًا بالغًا و مجالًا رحبًا» بسيار قابل تأمل 
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و دقت است. عبارت او در کتاب االصول االصليه در اثبات مدعا بسيار صريح است، آن جا كه 

ــالم  ــير القرآن لغير المعصومين عليهم الس می گويد: «ال ينبغی ان يرتاب أحد فی جواز تفس

ــی الجملة و اال لما صح قولهم فی أخبار كثيرة: إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه علی كتاب  ف

اهللا، كما يأتی ذكرها، بل ما جاز لنا االنتفاع بالقرآن أصلًا مع أنه الثقل األكبر الواجب االتباع 

المقتدی به». 

ــی به استناد ادلة  ــت و آن اين که اگر کس ــده اس ٣. در گفتار فيض به نکتة لطيفی تأکيد ش

ــير قرآن برای غير معصومان را جايز نداند، بايد همين رأی را  ــير به رأی، تفس نهی از تفس

دربارة روايات اهل بيت (ع) نيز جاری و ساری بداند و به اين معنا که عين همان محذورات 

مدعايی دربارة تفسير قرآن نظير برخورداری قرآن از محکم و متشابه و عام و خاص دربارة 

روايات نيز جاری است. 

ــالم مثل القرآن منها عام و  ــت: «إذ أحاديثهم عليهم الس عبارت فيض در اين باره چنين اس

خاص، مجمل و مبين، محكم و متشابه، تقية و حق، إلی غير ذلك، فإذا لم يجز تفسير القرآن 
بالرأی الشتماله علی أمثال ذلك فال يجوز تفسير كالمهم عليهم السالم أيضا الشتراك العلة 

بعينها» 
ــه ای که فيض برای مدعای خود آورده - نظير آيات دعوت به تدبر در قرآن، احاديث  ٣. ادل

ــخ  ــيوة پاس عرضه، حديث ثقلين، احاديث مراجعه به قرآن هنگام رويکرد فتنه ها - و نيز ش

ــترآبادی نطير آنچه که دربارة معنای احاديث تفسير به رأی آورده،  دهی فيض به گفتار اس

همگام و همصدا با ادلة اصوليان است.

ــت که هرکس به ميزان صالح و سداد باطنی  ٤. فيض، در برابر ديدگاه اخباريان، معتقد اس

ــره دارد، چنان که می گويد: «فالصواب أن  ــم از معارف و آموزه های قرآن به ــوخ در عل و رس

ــذ علمه منهم و تتبع  ــوله (ص) و ألهل البيت (ع) و أخ ــن أخلص االنقياد هللا و لرس ــال م يق

ــوخ فی العلم و الطمأنينة فی  ــرارهم بحيث حصل له الرس آثارهم و اطلع علی جملة من أس

ــتالن  ــر روح اليقين و اس المعرفة و انفتح عينًا قلبه و هجم به العلم علی حقائق األمور و باش
ــتوعره المترفون و أنس بما استوحش منه الجاهلون و صحب الدنيا ببدن روحه معلقة  ما اس

ــتفيد من القرآن بعض غرائبه و يستنبط منه نبذًا من عجائبه». او  بالمحل األعلی فله أن يس

ــی به عنوان يکی از راسخان در علم معرفی شده،  ــلمان فارس اين نکته را که در روايات، س

شاهدی بر مدعای خود دانسته و بر اين نکتة لطيف تأکيد کرده است که: «فليست السعادة 

وقفًا علی قوم دون آخرين».
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٢. شيخ يوسف بحرانی 
شخصيت معتدل ديگر اخباری که دربارة حجيت ظواهر قرآن اظهار رأی کرده، شيخ يوسف 

بحرانی است. او در اين باره می گويد: 

«و ال خالف بين أصحابنا األصوليين فی العمل به فی األحكام الشرعية و االعتماد عليه حتی 
ــمائة آية عندهم  ــف جملة منهم كتبا فی اآليات المتعلقة باألحكام الفقهية و هی خمس صن
ــا األخباريون فالذی و فقنا عليه من كالم متأخريهم ما بين افراط و تفريط، فمنهم من  و أم
منع فهم شئ منه مطلقًا حتی مثل قوله: «قل هو اهللا أحد» إال بتفسير من أصحاب العصمة 
و منهم ممن جوز ذلك حتی كاد يدعی المشاركة ألهل البيت (ع) فی تأويل مشكالته و حل 
ــام أن األخبار متعارضة من الجانبين و متصادمة من الطرفين،  ــه و التحقيق فی المق مبهمات

إال أن أخبار المنع أكثر عددًا و أصرح داللة». (بحرانی، ٢٨/١ – ٢٧) 
آنگاه وی شماری از روايات ناظر به منع از تفسير و نيز رواياتی كه در آن ها تفاسير خاصی 

از ائمه (ع) نقل شده، را منعكس ساخته است. شيخ يوسف بحرانی در پايان بهترين راه حل 

در اين باره را گفتار شيخ طوسی می داند که آيات قرآن را به چهار نوع تقسيم کرده است. 

ــده که اصوليان بر  ــير به همان راهی منتهی ش در حقيقت بحرانی دربارة امکان و جواز تفس

آن پای فشرده اند. (بحرانی، ٣٤/١ – ۲۷)

 

نکات قابل استفاده از گفتار شيخ يوسف بحرانی 
ــت که وی اخباريان را به دو گروه افراطی و  ــی ترين نکته در گفتار بحرانی آن اس ۱. اساس

ــانی هستند که مطلق فهم قرآن را  ــيم می کند. مقصود او از گروه افراطی کس تفريطی تقس

ــانی هستند که  ــته اند و مراد از اخباريان تفريطی از نظر وی کس ممنوع و غير ممکن دانس

سهم ديگران در تفسير را همتای سهم ائمه دانسته اند: «و أما األخباريون فالذی وفقنا عليه 

ــئ منه مطلقًا حتی مثل  من كالم متأخريهم ما بين افراط و تفريط، فمنهم من منع فهم ش
ــاب العصمة (ع) و منهم ممن جوز ذلك حتی  ــير من أصح قوله: «ُقْل ُهَو اهللاَُّ َأَحٌد» إال بتفس

كاد يدعی المشاركة ألهل البيت (ع) فی تأويل مشكالته وحل مبهماته». 
۲. بحرانی می پذيرد که دو دسته از ادله در زمينة امکان و جواز تفسير قرآن وجود دارد که 

ــاس بخشی از آن ها تفسير برای غير ائمه (ع) نيز مجاز است و براساس دسته ای ديگر  براس

تفسير منحصرًا در اختيار ائمه است. بحرانی تأکيد می کند که ادلة منع از نظر شمار، بيشتر 
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ــتند. «و التحقيق فی المقام أن األخبار متعارضة من الجانبين و  و از نظر داللت، قوی تر هس

متصادمة من الطرفين، إال أن أخبار المنع أكثر عددًا و أصرح داللة» نيز عبارت «و ال يخفی 

ــليم التكافؤ  علی الفطن المنصف صراحة هذه األدلة فی المدعی و ظنی أن ما يقابلها مع تس

ال صراحة له فی المعارضة». 

ــان می دهد که برخی از برداشت های اهل  ــهاد به رواياتی از ائمه (ع) نش ٣. بحرانی با استش

ــت و اين امر در نقد ديدگاه  بيت (ع) از قرآن منحصر به آنان بوده و قابل فهم برای ما نيس

اخباريان تفريطی است که سهم ديگران در فهم قرآن را همپای اهل بيت (ع) می دانند.

ــت که وی مآلًا در مبحث حجيت  ــی و مهم در گفتار بحرانی آن اس  ٤. از جمله نکات اساس

ظواهر قرآن، ديدگاه شيخ طوسی را که خود از پرچمداران تفکر اجتهادی است، می پذيرد. 

بر اساس ديدگاه شيخ طوسی (ره) آموزه های قرآن به چهار دسته تقسيم می شوند. فهم يک 

قسم آن ها منحصر به خداوند است. بنابر اين در اين بخش در عدم امکان تفسير ميان اهل 

ــتة دوم که ظاهر آيه يا همان مراد استعمالی  بيت (ع) و ديگران تفاوتی وجود ندارد. در دس

با معنای مورد نظر آن؛ يعنی مراد جدی آيه انطباق دارد، سهم فهم مخاطبان قرآن با اهل 

بيت(ع) برابر است. اما دستيابی به مراد جدی خداوند در دستة سوم و چهارم يعنی در آيات 

مجمل و دارای اشتراک بدون مراجعه به روايات نبوی و اهل بيت (ع) ممکن نيست. بنابراين 

فهم و تفسير اين دست از آيات در انحصار اهل بيت (ع) خواهد بود. 

ــد، می توان نتيجه گرفت كه مدعای عدم امكان و جواز تفسير قرآن، دست  از آنچه گفته ش

کم از سوی گروهی از اخباريان افراطی مورد تأكيد قرار گرفته است و چنان نيست كه نزاع 

ميان اخباريان و اصوليان در زمينة حجيت ظواهر قرآن، صغروی و لفظی باشد. استاد محمد 

هادی معرفت (ره) در كتاب «التفسير و المفسرون فی ثوبه القشيب»، پس از يادكرد عبارات 

ــوای محّدثان و  ــد: «ببينيد كه محّدث بحرانی، پيش چهره های طراز اّول اخباريان می نويس

ــرآمد اصوليان، شيخ طوسی، در  ــيخ الطائفه و س پرچمدار اخباريان در دوره های اخير، با ش

ــت. با وجود اين، چه انگيزه ای  ــيم بندی معانی قرآن به چهار دسته، يك صدا شده اس تقس

است كه ما بين دو طايفه از اماميه، قائل به افتراق و جدايی باشيم؟» (معرفت، ٩٤/١).

نويسندة كتاب «مصادر االستنباط بين األصوليين و األخباريين» نيز دربارة تقسيم اخباريان 

ــذا يظهر مّما تقّدم أّن األخباريين قد  ــد: «هك به دو گروه افراطی و تفريطی چنين می نويس

ــئلة الی فريقين: فريق يجيز العمل بالظاهر و فريق اليجيز  ــموا فی خصوص هذه المس انقس
ــت می آيد كه اخباريان دربارة اين مسئله [= حجيت ظواهر  ــت، به دس العمل. از آنچه گذش
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ــن  ــته اند». (محس ــته اند، گروهی عمل به ظاهر را جائز و گروهی جائز ندانس قران] بر دو دس

الغراوی، ٨٥)

ــه ای از وجود نظرية افراطی ميان  ــرة محّدث بحرانی با يكی از اخباريان افراطی، نمون مذاك

اخباريان مبنی بر عدم امكان و جواز تفسير قرآن است. سيد نعمت اهللاَّ جزايری اين مذاكره 

را اين چنين گزارش كرده است:

ــجد جامع شيراز، شاهد مناظرة استاد خود، محّدث بحرانی با نويسنده «جوامع  «من در مس

ــارة معنای آيه «ُقْل ُهَو اهللاَُّ َأَحٌد»  ــيد: «نظرت درب الكلم» بودم، تا آن كه محّدث بحرانی پرس

چيست؟ آيا فهم معنای اين آيه را هم محتاج سّنت می دانی؟ نويسندة «جوامع الكلم» گفت: 

آری! زيرا معنای احديت و فرق آن را با واحديت نمی دانيم». (جزائری، ٤٨)

نتيجه 
از آنچه در اين مقاله منعکس شده، نتايج ذيل قابل استفاده است: 

ــمول گرايی؛ بر  ــير قرآن دو ديدگاه عمده وجود دارد که عبارتند از: ١. ش الف) دربارة تفس

ــاس اين ديدگاه تفسير قرآن با رعايت شرايط الزم در تفسير جايز است. مشهور فريقين  اس

بر اين رأی هستند؛ ٢. انحصار گرايی؛ بر اساس اين ديدگاه تفسير قرآن امکان نداشته و در 

نتيجه افزون بر عدم صحت (عدم جواز وضعی)، فاقد حلّيت نيز هست (عدم جواز تلکيفی).

ب) انحصار گرايی در تفسير از سوی دو مشرب فکری مورد دفاع قرار گرفته است: ١.شماری 

از مفسران سلف که تفسير قرآن را جز با استناد روايات منسوب به پيامبر جايز نمی دانستند؛ 

٢. شماری از اخباريان افراطی که معتقدند تفسير قرآن تنها برای معصومان جايز است. 

ــدگاه اخباريان مفرط  ــيم کرد و دي ــد به دو گروه معتدل و مفرط تقس ــان را باي ج) اخباري

ــترآبادی، عدم امکان و جواز تفسير است؛ اما نظر اخباريان معتدل  همچون محمد امين اس

نظير فيض کاشانی و محدث بحرانی در اين باره همان نظر اصوليان است.



۳۷

بررسی امکان و جواز  تفسير قرآن از منظر فريقين

منابع
ابن كثير، عماد  الدين اسماعيل، تفسير القرآن  العظيم، بيروت، دار احياء التراث العربی، بی تا . ۱

احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل،  بيروت، دار احياء التراث العربی، ۱۴۱۲ق. ۲

امين استرآبادی،  محمد، الفوائد المدنّيه و الشواهد المکية، دار النشر ألهل البيت (ع)، بی تا. ۳

بابايی، علی اکبر و همكاران، روش شناسی تفسير، قم، پژوهشكدة حوزه و دانشگاه و سمت، ١٣٧٩ش. ٤

ــالمی، چاپ . ۵ ــالمی، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اس بجنوردی، محمد کاظم، دائرة المعارف بزرگ اس

دوم،۱۳۷۴ ش

بحرانی، شيخ يوسف، الحدائق الناضرة، قم، جامعة مدرسين، بی تا. ٦

ترمذی، محمد بن عيسی، سنن ترمذی، بيروت، دار الفكر، ١٤٠٣ق. ٧

جزائری، سيد نعمت اهللا، منبع الحياة، بغداد، مطبعة النجاح، بی تا . ۸

حجاج قشيری، محمد بن مسلم، الجامع الصحيح (صحيح مسلم)، بيروت، دار الفکر، بی تا . ۹

دارمی تميمی، عبداهللا بن عبدالرحمن، سنن دارمی، بيروت، دارالكتب العلميه، ۱۴۱۷ق. ۱۰

زركشی، بدرالدين، البرهان فی علوم القرآن، بيروت، دارالكتب العلميه، ١٤٢٢ق. ١١

سيوطی جالل الدين، االتقان فی علوم القرآن، لبنان، دار الفکر، ١٤١٦ ق. ١٢

شيخ حر عاملی، محمد بن حسن، الفصول المهمة فی ُاصول االئمة(ع)، تحقيق محمد نائينی،  قم،  موسسه . ۱۳

معارف اسالمی، امام رضا (ع)،  ۱۴۱۸ق

شيخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، تهران، اسالميه،  ۱۳۷۵ش. ۱۴

طبری، ابن جرير، جامع  البيان عن تأويل آی القرآن، بيروت، دارالفكر، ١٤١٥ق. ١٥

عسقالنی، ابن حجر، فتح الباری فی شرح صحيح البخاری، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٣ق. ١٦

فيض کاشانی، االصول االصلية، تهران، سازمان چاپ دانشگاه، ۱۳۹۰ ق . ۱۷

فيض كاشانی، محمد محسن، تفسير الصافی، بيروت، مؤّسسه االعمی للمطبوعات، ١٤٠٢ق. ١٨

مجلسی، محمد باقر، بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار (ع)، بيروت، مؤّسسه الوفاء، ١٤٠٣ق. ١٩

محسن الغراوی، محّمد عبد الحسن، مصادر االستنباط بين االصوليّين و االخباريّين، قم، دفتر تبليغات . ٢٠

اسالمی، ١٤١٣ق

ــهد، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، . ۲۱ ــرون فی ثوبه القشيب، مش ــير و المفس معرفت، محمد هادی، التفس

۱۴۱۸ق




