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چکیده
ها با روایات است؛ یان دو روش تفسیر اجتهادي و نقلی، نحوة تعامل آنهاي مترین تفاوتاز عمده

هاي جدي در نحوة تا جایی که اختالفات مبنایی موجود میان این دو روش تفسیري و بروز تعارض
ها را حائز اهمیت برخورد با آیات و روایات در قرون اخیر و نتایج حاصل از آن، بررسی دقیق آن

تحلیلی، به بررسی محکم و متشابه در -صدد است با روش توصیفیدراین جستار. سازدمی
در این . مقایسه نمایدطباطبائیسورة آل عمران پرداخته و آن را با نظر عالمه 7روایات، ذیل آیۀ 

راستا، نظر صاحب المیزان با تفاسیر روایی نور الثقلین، البرهان، کنز الدقائق، الصافی، قمی و عیاشی 
ها با آیۀ شریفه و روایات مرتبط،یابی به تعریفی جامع، میزان انطباق آنه و پس از دستمقایسه شد

بنابر شیوة اجتهادي عالمه، در استفادة توأم از جمله نتایج پژوهش این است که . استیابی شدهارز
از عقل و نقل و اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد در غیر مسائل فقهی، خصوصاً اصول دین و 

خوانی کامل دارد؛ ضمن اینکه برخالف شود نظر عالمه با روایات همعارف تفسیري، مشخص میم
دیگر اینکه معصوم . دهدغالب تفاسیر روایی به تعارض ظاهري میان روایات متنوع نیز پاسخ می
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م به اي که در هدایت مردم دارد، عالم به تمامی قرآن است و خارج ساختن علبنابر وظیفهالسالم،علیه

حتی یک آیه از قرآن از گستره علمی ایشان، در معناي نقض غرض مسئولیتی است که به عنوان 
ولی الهی از سوي خدا بر عهدة وي نهاده شده و منافی حکمت خداوندي است؛ اما این امر منافاتی 

. با انحصار علم به تأویل به خدا در آیۀ شریفه ندارد

نقلیتفسیراجتهادي،تفسیر،طباطبائیعلم،درخانراسمتشابه،محکم،: واژگان کلیدي


مقدمه

) هر یک در جاي خود(تفسیر اجتهادي، شیوة خاص خود را مبتنی بر مبنا قرار دادن عقل و نقل 
عنوان رویکردي پرسابقه که پس از به(در مقابل تفسیر نقلی نیز . در برداشت از آیات داراست

بر این ) تر بر مبانی خود به حرکتش ادامه داده استصراري افزونظهور رویکرد اجتهادي نیز با ا
براي اینکه بتوان میان این . داند، داراي شیوة خاص خود استمبنا که تنها نقل را مبناي تفسیر می

این مبناي مشترك، . اي صورت داد، باید بر اساس مبنایی مشترك حرکت کرددو روش مقایسه
ها در تفسیر آیات است که میزان و کیفیت آن، به صورت داشت از آنلزوم تعامل با روایات و بر

: محقق شدن این مقایسه دو شرط اساسی دارد. واضح، میان این دو نوع تفسیري، متفاوت است
اي که در آن بتوان از سویی تأثیر روایات را در فهم آیه مورد بررسی قرار داد و اول، گزینش آیه

اي از خیل مفسران هر دو دوم، گزینش نماینده. تلف قرار گرفته باشداز دیگر سو معرکۀ آراء مخ
به منظور تحقق شرط . سورة آل عمران موردي مناسب است7براي تحقق شرط اول، آیۀ . طیف

به عنوان نمایندة مفسران اجتهادي و صاحبان کتب تفسیري روایی متاخر به طباطبائیدوم، عالمه 
انتخاب شد؛ چرا که در کتب روایی متأخر از عصر نشو و نماي عنوان نمایندة مفسران روایی 

اجتهاد در تفسیر، مبانی و اصول نگارندگان این تفاسیر در نحوة برداشتشان از روایات به صورت 
سورة آل عمران، آیات قرآن را به دو دستۀ محکم و 7خداوند در آیۀ . استتر بیان شدهواضح

کسانی که در «دسته اول، . شوندین آیات هم به دو دسته تقسیم میمخاطبان ا. کندمتشابه تقسیم می
دسته . کنند، در طلب فتنه و تأویل آیات متشابه، از متشابهات تبعیت می»هاشان انحراف استقلب
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کنند و از خداوند براي بقاي ، به هر دو دسته محکم و متشابه اظهار ایمان می»راسخان در علم«دوم، 
کند که محکم و متشابه را دو امر نسبی معرفی میطباطبائیعالمه . جوینداري میبر مسیر هدایت ی

او در توضیح معناي راسخون فی العلم هم این گروه را در 1.نسبت به علم و فهم افراد بشر متفاوتند
ه چاستینافیه است و اگر» والراسخون فی العلم«در » و«: گویدکند و میآیه بر علماي امت تطبیق می

معرفی » راسخون فی العلم«به همۀ معانی قرآن عالمند و خودشان را در روایات السالمعلیهممعصومان 
از دیگر سو در روایات، ) همان. (اند، اما در این آیه منظور از این عبارت معصومان نیستندکرده

م معصوم و اول مصداق راسخان در علم، که ه. شودتشتتی در این موضوع از جهات ذیل دیده می
دوم علم به تأویل، که هم به خدا و هم به خدا و معصوم نسبت داده . اندشدههم علما دانسته

این نوشته . شوداست که هر دو نوع در روایات دیده می» و«سوم استینافیه یا عاطفه بودن . استشده
7در تفسیر آیۀ در نظر دارد با بررسی محکم و متشابه در لسان روایات خصوصا روایات رسیده 

خوانی سورة آل عمران، به مقایسۀ محکم و متشابه در روایات و نظر عالمه بپردازد تا میزان هم
. روشن شود) به عنوان تعریف مبتنی بر آیه(تعریف روایات از محکم و متشابه با تعریف عالمه 

هستند یا السالمعلیهمن پس از آن، به واکاوي این امر بپردازد که منظور از راسخان در علم معصوما
علما؟ و ودر نهایت آیا معصومان به همۀ قرآن عالمند یا بخشی از معانی قرآن از حوزة علم ایشان 

خارج است؟ 

پیشینۀ تحقیق. 1

به همین دلیل مفسران از صدر . ترین مسائل تفسیري استمسئلۀ محکم و متشابه در قرآن از مهم
طباطبائیاز جمله عالمه . اندع و نقل آراي گوناگون پرداختهاسالم تا کنون به بررسی این موضو

دربارة موضوع این مقاله که . استرأي را طرح و نقد کرده 16پیش از بیان نظر خود در این باره 
مقایسۀ روش تفسیر اجتهادي با روش تفسیر روایی در برخورد با محکم و متشابه است، پژوهش 

1417رات جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم، دفتر انتشا: قم(، 3،جلد»القرآنتفسیرفیالمیزان«. طباطبائی، محمدحسین. 1
.21،ص ).ق
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پژوهشگران با رویکردهاي تاریخی، تفسیري یا اخباري به مقایسۀ نظر اما برخی از . مشابه یافت نشد
:اند از جملهعالمه با برخی اندیشوران معاصر پرداخته

اثر محمدرضا حاجی اسماعیلی، » تحلیل آراء معاصر در تبیین آیه محکم و متشابه«مقالۀ . 1
، شماره 92ی، بهار مطالعات قرآن-مهدي مطیع و زهره کیانی در مجله علوم قرآن و حدیث

، آیه اهللا جوادي آملی و آیه اهللا معرفت پرداخته و طباطبائیاین مقاله به بررسی آراء عالمه : 13
و در پایان نظر خود را با این ادعا که با همه ها را تبیین نمودهنقاط اشتراك و اختالف آن

. استباشد، ارائه کردههاي آیه سازگار میبخش
و استاد محمدباقر بهبودي دربارة محکم و طباطبائیسه نظرات سید محمدحسین مقای«مقالۀ . 2

در این مقاله نظر این : 66، شماره 89اثر مژگان سرشار در مجلۀ بینات، تابستان » متشابه در قرآن
دو اندیشمند مقایسه شده، نقاط اشتراك و اختالفشان بیان شده، اما نویسنده هیچ یک را به 

ها را در میان آراي مختلف در این زمینه است؛ تنها آنیده انتخاب نکردهعنوان نظر برگز
. استمتمایز دانسته 

، جوادي آملی طباطبائیعمران از دیدگاه آیات عالمه سورة آل7مطالعۀ تطبیقی آیۀ «مقالۀ . 3
در این : 46، شماره 94اثر محمد امین تفضلی در مجله سفینه، بهار » و ملکی میانجی

ها با نظر و آیه اهللا ملکی میانجی و مقایسه آنطباطبائیه نویسنده، ضمن طرح آراء عالمه مقال
اهللا جوادي آملی به این نتیجه رسیده که نظر ایشان عمدتاً وامدار المیزان است؛ اما در آیه

هاي درون متنی شدهاهللا جوادي آملی منجر به بروز تناقضهاي آیهمواردي بسط و تفصیل
.است

اثر محمدکاظم » ها در محکم و متشابهبررسی سیر تاریخی روایات، آثار و دیدگاه«مقالۀ . 4
در این مقاله سیر تاریخی : 58، شماره 89شاکر و سعید فخاري در مجلۀ علوم حدیث، زمستان 

ها بیان شده و در نهایت موضوع از زمان حضرت رسول تا عصر حاضر همراه با تطور دیدگاه
ه رسیده است که دو اصطالح مزبور که نزد دانشمندان صرفاً اصطالحی اصولی بود به این نتیج

. اهللا معرفت از اصطالح قرآنی آن تفکیک شدو آیهطباطبائیبه وسیلۀ عالمه 
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طباطبائیمحکم و متشابه از منظر عالمه . 2

ونگی به عنوان نمایندة مفسران سبک اجتهادي در چگطباطبائیدر این قسمت نظر عالمه 
.گیرداستفاده از روایات در تفسیر مورد امعان نظر قرار می

ی در به کارگیري روایات در تفسیرئمبناي عالمه طباطبا. 2-1

مورد مختلف به آن 20اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد در تفسیر مبنایی است که عالمه در 
خبر متواتر و کنند که ونه عمل میبدین ترتیب ایشان در مواجهه با روایات این گ2.استاشاره کرده

مورد ـنکهیبه شـرط ا) خبر واحد(ی رقطعغیمعتبر است و خبریمعرفتيهاتمام حوزهدریقطع
اما خبر واحد در حوزه غیر فقه اعتباري .باشدیحجت میدر احکام شرعتنهاباشد، یوثوق نوع

: دالیل ایشان بر این امر عبارتند از3.ندارد
راه تواندینماز واقع ندارد؛ لذایقطعتیواحد، کاشفخبرحد مفید علم نیست؛ زیرا خبر وا. ا

4.باشدواقعاحرازقیطرایبه واقع یدسترس

5.خبر واحد در تفسیر و معارف اثر شرعی و عملی ندارد. ب

ی معنا جعل حجیت در خبر واحد غیر فقهی تکویناً محال است؛ زیرا تعبد تنها در فروع عمل. ج
6.معنا استدارد اما در حوزة اصول و معارف دینی تعبد بی

، مجله اندیشه نوین دینی، »طباطبائیعالمهمنظرازاعتقاداتوتفسیردرواحدخبراعتبار«محمدي، عبداهللا، . 2
47، ص 43، شماره 94زمستان 

-85، ص )ش1388کتاب،ستانبو:قم(،1،یخسروشاهيهاددی، به کوشش س»اسالمدرشیعه«طباطبائی، محمد حسین،. 3
86

141، ص القرآنتفسیرفیالمیزان«همان، . 4
11، ص 9همان، ج . 5
205-206، ص 14همان، ج . 6
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جعلی حجیت عقالیی اي بر صحتشان نداریم، به دلیل کثرت اخباراخبار آحادي که قرینه. د
7.ندارند

را در تفسیر از مصادیق ) با مشخصات بیان شده(بر اساس این مبنا، عالمه استفاده از خبر واحد
به همین جهت در نگرش صحیح به روایات معتقد است که تنها روش 8.انددتفسیر به رأي می

چنین 9.استصحیح تفسیر قرآن همان تفسیر قرآن به قرآن است که خود از روایات به دست آمده 
السالم در نقش معلمان شود اهل بیت علیهمباعث می) بر خالف رویکرد روایی صرف(رویکردي 

ته مقصود عالمه از عدم حجیت خبر واحد عاري از قرینه در غیر فقه، الب10.روش تفسیر، ظاهر شوند
که در حوزة اصول و معارف دینی تنها کتاب و سنت ایشان با وجود این. ها نیستکنار گذاشتن آن
: کندداند، متون دینی را به سه دسته تقسیم میقطعی را معتبر می

.دسته از متون الزم استنیارشیپذ. هستندیکه قطعیثیو احـادقـرآن . 1
.الزم استثیدسته از احادنیرد ا. هـستندیکه مخالف قرآن و سـنت قـطعیثیاحاد. 2
که یثیحدیعنیموجود است؛ هاآنانـکاربرلیها و نه دلآنرشیپذبرلیدلکه نهیثیاحاد. 3

توانیرا نمیثیاحـادنیـنچ. ستینزیو مـخالف سنت نستیآن موجود نیبر استحاله عقلیلیدل
11.گذاشتکنار

ترین مبناي عالمه در استفاده از روایات در تفسیر عبارتست از اعتقاد به بنا بر آنچه گذشت، مهم
این مبنا در کنار آشنایی عمیق .»عدم حجیت خبر واحد عاري از قرینه در موضوعات غیر فقهی«

از آیات قرآن براي فهم دیگر آیات آن بهره به نحوي که(وي با روایات و نیز انس با قرآن 
. توان به عنوان عناصري که شکل دهنده روش تفسیري عالمه است، بشمار آوردرا می)بردمی

211-212، ص 9همان، ج . 7
133، ص 14همان، ج . 8
87، ص 3همان، ج . 9

بامواجههدریطباطبائعالمهدیدگاهبررسیوتبیینتفسیري،روایاتآموزيروش«اسعدي، محمد، . 10
28، ص )92، زمستان 12مجله قرآن شناخت، شماره (، »گرایانروایت

293، ص 1طباطبائی، محمد حسین، پیشین، ج . 11
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بارة محکم و متشابهبررسی نظر عالمه در. 2-2

:توان ارائه داد عبارتست از، میطباطبائیآنچه در تعریف محکم و متشابه، بنابر نظر عالمه 
به این معنا که یک . و متشابه بودن آیات ویژگی نشأت گرفته از یکپارچگی کتاب استمحکم

آیۀ جزئی از یک کل به نام قرآن است؛ به نحوي که در نظر نگرفتن این یکپارچگی خود مایۀ 
ایست که از صراحت و اتقان برخوردار بوده، محل رجوع محکم آیه . تشابه آیات نزد فرد است

به همین جهت دربردارندة مسائلی است که اصل و مبناي . باشدعنوان ام الکتاب میآیات متشابه به
دیگر اختالف ندارند و اصول را آیات محکم، با یک. دیگر مسائل و مبناي ایمان و عمل است

در بیان مقصود خود صریح هستند . ها برداشتی چندگانه داشتتوان از آندهند که نمیتشکیل می
حتی به فرض متشابه بودن تمام قرآن، . توانند مورد سوء استفاده قرار گیرندنمیو به همین جهت

محکم است؛ چرا که متشابه بودن این آیه نافی غرض خداوند در ) آل عمران7آیۀ (این آیه 
اوصاف بیان شده براي قرآن، استفهام از چرایی عدم تدبر در قرآن و تفصیل یافتن کتاب به 

12.تصورت قرآنی عربی اس

اي است که مقصود از آن براي فهم شنونده روشن نیست و باید به محکم بازگردانده متشابه آیه
تا زمانی که از تشابه خارج نشود نباید مبناي عمل قرار . شود تا معناي آن براي فرد مشخص شود

آن تغییر و پس از) ایجاد گمراهی از مسیر هدایت(گیرد؛ در غیر این صورت زمینه ابتالي به فتنه 
چنین متشابه آیاتی است هم13.آوردفلسفۀ اصول و نهایتاً متروك ساختن دین توحیدي را فراهم می

تقسیم » شان واژگونگی دارندکسانی که در قلب«و » راسخان در علم«که مخاطبان را به دو دسته 
شوند ماعی میمتشابهات شامل دو قسم کلی امور ماوراي طبیعی و قوانین و احکام اجت14.کندمی

توانند مورد سوء استفاده قرار گیرند و اصوال خود مسیري براي تشخیص که از سوي بیماردالن می
به معناي » ابتغاي فتنه«منظور از سوءاستفاده نیز . روندبیماردالن از راسخان در علم به شمار می

20، ص 3همان، ج . 12
21، ص 3همان، ج . 13
22، ص 3همان، ج . 14
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کام و فروعات است به به معناي شرح فلسفه اح» ابتغاي تأویل«منحرف کردن مسیر هدایت مردم و 
15.انجامدنحوي که به تعطیلی احکام الهی و نهایتاً منسوخ و متروك ساختن دین توحید می

متشابه بودن به عنوان وصفی براي یک آیه نسبت به فهم بشر و توانمندي او در ارجاع به 
دارد به جهت فهم کاملی که از کتاب خدا)ع(گیرد و به همین جهت معصوم محکمات شکل می

ترین نکته در این تعریف این است که متشابه به نسبت فهم مخاطب از بنابراین مهم. متشابه ندارد
گیرد و به اندازة آگاهی فرد به محکمات قرآن از سویی و فهم صحیح او از قرآن از آیه شکل می

زول همانند عالمه معتقد است معارف حقه در سیر ن16.شونددیگر سو، متشابهات براي او کمتر می
رسد به اندازة که به زمین میآب است که تا پیش از جاري شدن روي زمین زالل است، اما همین

17.شودها آمیخته میخالصیشود و در مسیر نزولش با ناراهها جاري میظرفیت آب

چنین باید گفت آنچه فراتر از متشابه بودن آیات به نسبت فهم افراد اهمیت دارد، نحوة هم
در صورتی که در رویارویی با این آیات در عین . ها در برخورد با متشابهات استکرد آنعمل

ایمان آوردن به آن به دلیل تعلق آن به خداوند همانند آیات محکمات، در عمل متوقف شوند و 
هاي شیطانی بعد از هدایت، دچار انحراف قلبی نشوند در ادامه از خداوند بخواهند در نتیجه وسوسه

البته . استطالب رحمت مقتضی این شرایط از خداوند باشند، عکس العمل درست شکل گرفته و 
باید گفت منظور از عکس العمل درست به صورت واضح ارجاع فهم چنین آیاتی به اهل بیت 

. السالم به عنوان کسانی است که دارندة اعلی درجه طهارت براي مس قرآن هستندعلیهم
به این صورت که . عالمه فلسفه اصلی وجود تشابه در قرآن کریم استهمین رویکرد از نظر

یابی به تأویل آیات الهی وجود تشابه در قرآن ناشی از وجود تأویل براي آیات الهی است و دست
ها را پاك گردانیده ها از نیل به حقیقت آن ناتوانند جز نفوسی که خداوند آنچیزي است که عقل

23، ص 3همان، ج . 15
62، ص 3همان، ج . 16
62، ص 3همان، ج . 17
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تاب رسیدن انسان به طهارت است و رسیدن انسان به طهارت جز رجوع به پس غایت این ک. است
18.نامیده است، ممکن نیست» مطهرون«اهل بیت که خداوند ایشان را 

چنین رویکردي نشان دهندة رسوخ در علم بوده، به لطف خداوند مسیر خروج آیه از تشابه 
انگیزي در هند، طبعاً به سمت فتنهدر حالی که اگر این آیات را مبناي عمل قرار د. خواهد بود

بنابراین، . تراشی در جهت حذف دین توحیدي حرکت خواهند کردهدایت خود و مردم و فلسفه
و » مدافعان حقیقی حدود دین«این آیه به مثابۀ شاخصی که جداکنندة راسخان در علم به عنوان 

» در دین از طریق تغییر مسیر آنگزارانبدعت«و » دشمنان دین در لباس دوست«اهل زیغ به عنوان 
. کنداست، عمل می

اصل اِحکام آیه مقسم؛ : اند ازکند که عبارتفاکر، آراء عالمه را در قالب اصولی خالصه می
اصل معیاریت محکمات در تعیین مراد؛ اصل سودرسانی محکمات، اصل سنجش با آیه مقسم؛ 

؛ اصل طبیعی بودن تشابه در قرآن؛ اصل اصل مخلوط شدن نزوالت غیبی پس از فرود به زمین
19.پیروي صحیح از متشابهات؛ اصل فراتري تأویل از متشابه

محکم و متشابه از منظر تفاسیر روایی. 3
مبناي مفسران روایی در بیان روایات. 3-1

ها به این گونه با بررسی عموم تفاسیر روایی می توان دریافت که روش طرح روایات در آن
سر بدون هیچ گونه دخل و تصرف و حتی بعضاً شرح و توضیحی بر روایت، صرفاً به است که مف

در نگاهی مختصر، روایاتی که به عنوان .استآوري روایات در ارتباط با آیات پرداخته جمع
:باشنداند یکی از انواع ذیل میروایت تفسیري ذیل آیات مطرح شده

.استاي در آیه بیان شدهدر تفسیر آیه یا کلمهالسالمعلیهروایت مستقیماً از جانب معصوم . الف

58، ص 3همان، ج . 18
22، ص )93، آبان 203مجله معرفت، شماره (، »طباطبائیعالمهنگاهازمتشابهومحکمچیستی«فاکر میبدي، محمد، . 19
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به آن السالم علیهاي در آیه طرح شده و معصوم اي یا واژهروایت مستقیماً در پرسش از آیه. ب
.استپاسخ داده 

السالمعلیهاي از قرآن از سوي معصوم در روایت، مطلبی بیان شده و در تأیید آن مطلب به آیه. ج

. استده استناد ش
. استیا عبارتی قرآنی از سوي معصوم به کار رفته در روایت، کلمه. د
. اي در قرآن ارتباط داردروایت به صورت مفهومی به موضوع یا واژه. ه

هاي مختلف به دهد میزان و نحوة ارتباط روایات دستهبندي باال نشان میگونه که دستههمان
که به چه میزان یا از چه جهتی این. متفاوت است» تفسیر«جهت کیفی و کمی با عنوان خاص

به ویژه در (بتوانیم یک روایت را روایت تفسیري بدانیم تا مجاز به استفاده از آن در تفسیر آیه 
بنا براین، سخن . استباشیم موضوعی است که اصوال مورد توجه مفسران روایی نبوده) سیاق سوره

تواند سبب کژفهمی و ه درآمیختگی و عدم تفکیک روایات میبرخی صاحبنظران مبنی براینک
سرگردانی برخی مفسران شود، یا دستاویزي براي بیگانگان و مخالفان براي تاختن به شیعه و 

.کامال سنجیده ودرست است20باورهاي صحیح آنان شود،
:تواند ناشی از یکی از دالیل زیر باشددر این میان، این عدم توجه می

فسر معتقد بوده تنها و تنها باید روایات در تفسیر آیات مطرح شوند و از ارائه هر نوع م. الف
بندي از چه حتی ارائۀ دسته21.باید پرهیز شود) هابندي آنحتی دسته(اعمال نظري بر روایات 

.بندي و رویکرد مبتنی بر تحلیل و قضاوت به روایات استروایات نیز به منزلۀ ایجاد نوعی اولویت
حده که غیر معصوم اصوالً مجوز چنین رویکردي را نسبت به روایات و به صورت علیدر حالی

.نسبت به تفسیر قرآن ندارد
مفسر معتقد بوده که هر روایتی به هر میزان و نحوة ارتباطی باید در تفسیر آیات مورد . ب

.استفاده قرار گیرد

، )ق1419مشهد، انتشارات دانشگاه علوم رضوي، (،1ج ،»الغشیبثوبهفیالمفسرونوالتفسیر«معرفت، محمد هادي، . 20
471-469

274، ص )ش1381تهران، انتشارات سمت،(،1ج ،»تفسیريایشهايگروروشها«اکبر، بابایی، علی. 21



37پورعلی حاجی خانی، صادق عباسی، انسیه برومند/...با مفسران روایی در )ره(مقایسۀ تحلیلی روش عالمه طباطبائی

که به روایات حله از تطور علمی نرسیدهدورة تاریخی مفسر به جهت سطح علمی به این مر. ج
شان با آیات بندي روایات بر اساس میزان و نحوه ارتباطکه حداقل به دسته(تري به صورت دقیق

به همین جهت تنها به طرح روایات ذیل آیات عاري از هر گونه کار بیشتري . بنگرد)منجر شود 
.استاقدام کرده

.استو میزان ارتباط روایات جمع آوري شده با آیات، نداشتهمفسر اصوالً توجهی به نحوه . د
بندي و یا تحلیلی از روایات در تفاسیر روایی عرضه گونه دستهحاصل آنکه مفسران روایی هیچ

کدام ذکر اند و عمدة تفاوت میان تفاسیر روایی، تنها اختالف در روایاتی است که هرنکرده
.اندکرده

ان روایی در معناي محکم و متشابهبررسی آراي مفسر. 3-2

مجموع روایاتی که در تفسیرهاي نور الثقلین، البرهان، کنز الدقائق، تفسیر الصافی، تفسیر قمی و 
: تفسیر عیاشی در این باره آمده به شرح زیر است

إن أناسا تكلموا يف القرآن بغري علم، و ذلك أن اهللا تبارك و «:قالعلیه السالمعن أبی جعفر 
ٌهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكامت هن أم الكتاب و أخر متشاهبات : تعاىل يقول ٌ ْ ُ ٌ َ َِ َ ُْ ُ َُّ ُ ُ ََ َّ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َُّ َُ ْ َ

َفأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و ما يعل ْ ُ َّْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ِ ِ ِ ََ ْ َ ََّ َ ْ ََّ ْ َ َ ُ ٌَ ُم تأويله َ َ ِ ْ َ ُ
َّإال اهللاَُّ 22.»اآلية، فاملنسوخات من املتشاهبات، و املحكامت من الناسخاتِ

گویند، این حقیقتی است برخی مردم در قرآن بدون علم سخن می«:السالم فرمودابوجعفر علیه
ِهو الذيکه آیه َّ َ َّإال اهللاَُّ... ُ محکمات از ناسخات پس منسوخات از متشابهات و. کندرا بیان میآن ِ
».هستند

. پردازددر این روایت، معصوم به تبیین نسبت منسوخ و متشابه و نسبت محکم و ناسخ می
باید توجه داشت که دو اصطالح ناسخ و منسوخ در حوزة احکام و قوانین اجتماعی مطرح 

مسائل غیر از که بسیاري از آیات قرآن درباره نظام اعتقادي و اصوال دیگر شوند، در حالیمی

597، ص )ش1374مؤسسه بعثه، :قم(، 1ج ، »القرآنتفسیرفیالبرهان«بحرانى، سید هاشم بن سلیمان، . 22
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از دیگر سو محکم و متشابه وصفی مربوط به تمامی آیات . گویندحوزة احکام و قوانین سخن می
تر از دایرة معنایی ناسخ و منسوخ است و پس دایره معنایی محکم و متشابه بسیار گسترده. است

کم و نوعی از به نوعی از مح) با امعان نظر به مقوله نقل به مضمون در روایات(روایت شریفه 
. متشابه اشاره دارند

در این . انددر حدیثی دیگر، حروف مقطعه به عنوان مصادیقی از آیات متشابه معرفی شده
پس از بیان گفتگویی طوالنی میان حضرت رسول و دو شخصیت از السالمعلیهحدیث امام صادق 

»أُم الْکِتابِ و أُخَرُ متَشابِهاتآیات محکَمات هنَّ«دارند یهود دربارة حروف مقطعه، عرضه می
این روایت براي فهم مصادیق آیاتی که تنها براي معصوم . استدرباره این قبیل آیات نازل شده

.شودتواند الگو باشد، اما روایت تفسیري محسوب نمیمحکم است میالسالمعلیه

بني اخطب و نفرا من هيود حممد بن قيس قال سمعت أبا جعفر حيدث ان حييا و أبا يارس إ
فذكر أبو جعفر عليه السالم ان هذه اآليات أنزلت فيهم منه.... اهللا أهل نجران أتوا رسول

ٌآيات حمكامت هن أم الكتاب و أخر متشاهبات« ٌ ْ ُ ٌِ َ ُ ُ َُّ ُ َُ َِّ ِ ْ ُ قال و هي جتري يف وجه آخر عىل غري » َ
٢٣.تأويل حيي و ابى يارس و أصحاهبام

فرمود که حیی و ابویاسر پسران السالم حدیث میشنیدم ابوجعفر علیه: فتمحمد بن قیس گ
این آیات درباره آنان : پس ابوجعفر فرمود... اخطب و فردي از یهود نجران نزد رسول خدا رفتند 

فرمود و این آیه در وجه » آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات«نازل شده، از جمله 
. یابدشان جریان میل حیی و ابویاسر و اصحابدیگري بر خالف تأوی

روایت بعدي ضمن ارائۀ تعریفی از محکم و متشابه، راسخان در علم را آل محمد معرفی 
. کند که در بیان این موضوع، روایات فراوانی در کتب حدیث و تفسیر آمده استمی

قمى مشهدى، و 315، ص )ق1415، ناسماعیلیا: قم(، 1ج ، »الثقلیننورتفسیر«عروسى حویزى، عبد على بن جمعۀ، . 23
، ص )ش1368سازمان چاپ وانتشارات وزارت، : تهران(، 3،ج »الغرائبوبحرالدقائقکنزتفسیر«، محمد بن محمدرضا
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و آمر، يأمر باجلنة و يزجر عن النار، ان القرآن زاجرقال سمعته يقولعليه السالمعن أيب عبد اهللا 
و فيه حمكم و متشابه، فاما املحكم فيؤمن به و يعمل به، و اما املتشابه فيؤمن به و ال يعمل 

َفأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء ت«به، و هو قول اهللا ْ َ ََّ َ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ ََ ْْ ُ ََّ َ ُ َِ ِ ِ ٌَ َ ِأويله ِ ِ ِ ْ
ِّو ما يعلم تأويله إال اهللاَُّ و الراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ْ َ َ ُ ْ َ ََ َ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ٌَّّ ُ ْ ْ َّ َ َُ ِ َْ ُ ِ َِ ُِ ِ و آل حممد » َ

٢٤.الراسخون يف العلم

حذر کند و از آتش برقرآن زاجر و آمر است، به بهشت امر می: فرمود) السالمعلیه(امام صادق 
شود؛ اما به پس به محکم آن ایمان آورده و بدان عمل می. ارد و در آن محکم و متشابه استدمی

شود و این همان قول خداست که فاما الذین فی شود ولی بدان عمل نمیمتشابه آن ایمان آورده می
».کل من عند ربنا و آل محمد راسخان در علم هستند... قلوبهم زیغ

توصیف »الذین فی قلوبهم زیغ«راسخان در علم، در تقابل با السالمعلیهنین اي از امیر المؤمدر خطبه
دانست و در این صورت راسخان در » واو استیناف«بر این اساس باید واو را در آیۀ شریفه . اندشده

می باشند که در زمان رویارویی السالم علیهمعلم در این آیه علماي دین غیر از حضرت رسول و ائمه 
اند، به آن ایمان اي که از فهم آن عاجزند و فراتر، آیاتی که از تعمق در آن منع شدهیهبا آ
. کنندآورند ولی در عمل به آن توقف میمی

و اعلم ان الراسخني يف العلم هم الذين أغناهم اهللا عن االقتحام يف السدد املرضوبة «
ِيقولون آمنا به «لغيب املحجوب دون الغيوب فلزموا االقرار بجملة ما جهلوا تفسريه من ا ِ َّ َ َ ُُ َ

ِّكل من عند ربنا َْ ِ ِ ِْ ٌّ فمدح اهللا عزوجل اعرتافهم بالعجز عن تناول ما مل حييطوا به علام و سمى » ُ
٢٥».يف هنج البالغة مثله سواء.... تركهم التعمق فيام مل يكلفهم البحث عنه منهم رسوخا 

دار : قم(، 2ج ،»القمیتفسیر«قمى، على بن ابراهیم، و 316، ص 1ج ، »پیشین«عروسى حویزى، عبد على بن جمعۀ، . 24
451، ص )ق1404الکتاب، 

: تهران(، 1ج ،»الصافیتفسیر«و فیض کاشانی، مال محسن، 318، ص 1ج ، »پیشین«لى بن جمعۀ، عروسى حویزى، عبد ع. 25
319، ص )ق1415انتشارات الصدر، 
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هاي افتاده بر رفتن در حجابها را از فروآنبدان که راسخان در علم کسانی هستند که خدا«
دانند پس به اقرار به همۀ آنچه از غیب محجوب که تفسیرش را نمی. نیاز کرده استغیب بی
شان به پس خدا اعتراف. اش از نزد پروردگار ما استگویند به آن ایمان آوردیم همهمی. پایبندند

را در آنچه ایشان را به جستجوي آن تکلیف نکرده، تعمق ایشان عجز از تأویل را ستوده و ترك
»...رسوخ نامیده 

ثم ان اهللا «يف كتاب االحتجاج للطربيس عن أمري املؤمنني عليه السالم حديث طويل و فيه
قسم كالمه ثالثة أقسام فجعل قسام منه يعرفه العامل و اجلاهل و قسام ال يعرفه ... جل ذكره 

ه و صح متييزه ممن رشح اهللا صدره لإلسالم، و قسام ال يعرفه اال من صفا ذهنه و لطف حس
اال اهللا و أنبياؤه و الراسخون يف العلم و انام فعل ذلك لئال يدعى أهل الباطل من املستولني 
عىل مرياث رسول اهللا صىل اهللا عليه و آله و سلم من علم الكتاب ما مل جيعله اهللا هلم و 

ر ملن واله أمرهم، فاستكربوا عن طاعته تعززا و افرتاء عىل اهللا ليقودهم االضطرار اىل االيتام
٢٦».و اغرتارا بكثرة من ظاهرهم و عاوهنم و عاند اهللا جل اسمه و رسوله

سپس «:السالم در حدیثی طوالنی نقل شده کهدر احتجاج طبرسی از امیر المؤمنین علیه
دانند و قسمی از آن را عالم و جاهل میقسم کرده و اینگونه قرار داده که3کالمش را ... خداوند

داند که ذهنش پاك و حسش لطیف است و قدرت تشخیص دارد از قسمی از آن را کسی می
شان را براي اسالم گشاده کرده و قسمی است که فقط خدا و انبیایش و کسانی که خدا سینه

که خدا در این علم از کتاب دانند و اینگونه شده تا غاصبان میراث رسول اهللا راسخان در علم می
کسانی . برایشان تسلطی قرار نداده نسبت به والت امر خداوند و رجوع به ایشان دچار اضطرار شوند

بندند و به دلیل کثرت ورزند و به خدا دروغ میکه به دلیل برتري جویی از عبادت خدا استکبار می
».کنندمنی میاند و با خدا و رسولش دششان فریب خوردهظاهري یاران

از آنجایی که دلیل این تقسیم بندي رسوایی مدعیان غیرحقیقی میراث رسول اهللا بیان شده، 
بنابراین راسخان در علم، در این حدیث مبناي تقسیم هستند و علم یا جهل بقیه مردم نسبت به 

32، ص 3،ج پیشین«، قمى مشهدى، محمد بن محمدرضاو 314، ص 1ج، »پیشین«عروسى حویزى، عبد على بن جمعۀ، . 26
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آیات براي آنان ) متشابه براي خواص(یا خاص ) متشابه براي عوام(ایشان مبناي اِحکام و تشابه عام 
به این ترتیب دستۀ اول محکمات عام، دستۀ دوم محکم و متشابه خاص و دسته سوم . شودمی

. گیرندمتشابهات عام نام می
اند که در علمشان اختالف در معناي در روایت دیگر راسخان در علم کسانی معرفی شده

وایت در اثبات علم عاري از انواع شیوة استدالل منطقی این ر. تعارض و ناهماهنگی راه ندارد
بر این اساس مجهز بودن خلفاي رسول اهللا به علم . بی نظیر استالسالمعلیهمتعارض ائمه اهل البیت 

. استراسخ، الزمۀ غیر قابل انکار خالفت رسول اهللا خوانده شده 

من الراسخون يف : فان قالوا: السالمعليهباسناده اىل ابى جعفر الباقر حديث طويل يقول فيه 
من ال خيتلف يف علمه، فان قالوا فمن هو ذاك؟ فقل كان رسول اهللا صاحب : العلم؟ فقل

و اخلليفة من بعده يعلم صىل اهللا عليه و آله و سلمهل مات : قد بلغ فقل: ذلك فهل بلغ أوال؟ فان قالوا
يستخلف رسول ان خليفة رسول اهللا مؤيد و ال: ال فقل:علام ليس فيه اختالف؟ فان قالوا

اهللا اال من حيكم بحكمه و اال من يكون مثله اال النبوة، و ان كان رسول اهللا مل يستخلف يف 
٢٧.علمه أحدا فقد ضيع من يف أصالب الرجال ممن يكون بعده

کسی که :راسخان در علم کیستند؟ بگو: از ابوجعفر در حدیثی طویل نقل شده که؛ اگر گفتند
پس آیا . رسول خدا صاحب آن امر بود: اینان کیستند؟ بگو: اگر گفتند. در علمش اختالفی نیست

که آیا رسول از دنیا رفت در حالی: بگو. آري ابالغ کرد: خود ابتدائا آن را تبلیغ فرمود؟ اگر گفتند
خلیفه رسول خدا تایید : پس بگو. نه: اگر گفتند. دانستخلیفه بعد از او علم بدون اختالف را می

کند مگر کسی را که به حکم او حکم کند رسول خدا هیچ کس را جانشین خود نمیشده است و 
و کسی را که مانند او باشد مگر در نبوت و اگر رسول خدا در علمش کسی را جانشین خود 

».بودکرد قطعاً تمامی کسانی را که پس از او در اصالب رجال هستند، ضایع کرده نمی

تفسیر«، قمى مشهدى، محمد بن محمدرضاو 317، ص 1ج ، »الثقلیننورتفسیر«عروسى حویزى، عبد على بن جمعۀ، . 27
45، ص 3،ج »الغرائببحروالدقائقکنز
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رود و در پرسش از یت نیز در شمار روایات تفسیري به شمار نمیالبته باید توجه داشت این روا
. استمصادیق راسخان در علم به عنوان یک اصطالح مطرح شده

٢٨.»نحن الراسخون يف العلم، و نحن نعلم تأويله«: قالعليه السالمعن أيب عبد اهللا 

.»دانیمقرآن را میما راسخان در علم هستیم و ما تأویل«: فرمود) السالمعلیه(امام صادق 
.و استفاده از آن در تفسیر آیه نیازمند قرینه استاین روایت اساساً به صورت مطلق بیان شده

إن رسول اهللا أفضل الراسخني يف العلم، فقد علم مجيع ما «: عن أيب جعفر عليه السالم قال
ا مل يعلمه التأويل و أوصياؤه أنزل اهللا عليه من التنزيل و التأويل و ما كان اهللا لينزل عليه شيئ

جعلت فداك، إن أبا اخلطاب كان يقول فيكم قوال عظيام : قلت: قال. »من بعده يعلمونه كله
: إنكم تعلمون علم احلالل و احلرام و القرآن، قال: إنه يقول: ؟ قلت»و ما كان يقول«: قال

٢٩.»يف الليل و النهارإن علم احلالل و احلرام و القرآن يسري يف جنب العلم الذي حيدث «

رسول خدا افضل راسخان در علم است و تمامی آنچه از تأویل و «:السالم فرمودابوجعفر علیه
اینگونه نیست که خدا چیزي را بر پیامبر نازل کرده . داندتنزیل وحی که بر وي نازل شده را می

فدایت شوم، : راوي پرسید.داننداش را میباشد که او تأویلش را نداند و اوصیاي او نیز تمامی
گوید شما علم می: گوید؟ پاسخ دادچه می: فرمود. گویدابوالخطاب دربارة شما چیزي بزرگ می

علم حالل و حرام و قرآن در مقایسه با علمی که : امام پاسخ داد. دانیدحالل و حرام و قرآن را می
.»شود بسیار سهل استنو به نو می) براي ما(در روز و شب 

حدیث شریف به گستره و وسعت علم معصوم نظر دارد که علم به محکم و متشابه و درنتیجه 
محکم )ع(بنابراین روایت، تمامی آیات براي معصوم . رودعلم به تأویل جزئی از آن بشمار می

تفسیر«و فیض کاشانی، مال محسن، 597، ص 1ج ، »القرآنتفسیرفیالبرهان«بحرانى، سید هاشم بن سلیمان، . 28
164، ص )ق1380المطبعۀ العلمیۀ، : تهران(، 1ج ،»اشیالعیتفسیر«عیاشى، محمد بن مسعود، و 318، ص 1ج ،»الصافی

ج ،»تفسیر القمی«قمى، على بن ابراهیم، و 599، ص 1ج ، »القرآنتفسیرفیالبرهان«بحرانى، سید هاشم بن سلیمان، . 29
96، ص 1
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و این قول جایی » آمنّا به کلّ من عند ربنا«کنند که راسخان در علم در آیه بیان میدرحالی. است
دهد تا براساس آن معنا دارد که فرد در جزئی دچار ابهام باشد و درنتیجه کل را مورد استناد قرار

پس راسخ در علم ).که باید به آیه عمل کند یا در آن متوقف شود(تکلیفش مشخص شود
درنتیجه باید گفت در روایت نقل به مضمون رخ داده یا اینکه در این . باشد)ع(تواند معصوم نمی

بلکه . پس با روایتی تفسیري مواجه نیستیم. استاصطالحی شده روایت از راسخان در علم استفاده
این مفسر بوده که روایت را براساس تشخیص خود تفسیري دانسته و ذیل آیۀ شریفه بیان کرده 

. است

ُو ما يعلم«: يف قول اهللا عزوجلعليهام السالمعن عبد اهللا بن محاد عن أحدمها  َ ْ َ َتأويله إال اهللاَُّ و َ َُّ َِ ِ ْ َ
ِالراسخون يف العلم َْ ِْ ِِ ُ ّفرسول اهللا أفضل الراسخني يف العلم قد علمه اهللا عزوجل مجيع ما : َّ

أنزل عليه من التنزيل و التأويل و ما كان اهللا لينزل عليه شيئا مل يعلمه تأويله و أوصياؤه من 
إذا قال العامل فيهم بعلم فأجاهبم اهللا بقوله بعده يعلمونه كله و الذين ال يعلمون تأويله 

ِّيقولون آمنا به كل من عند ربنا و القرآن خاص و عام و حمكم و متشابه و ناسخ و منسوخ  ْ ََ َِ ِ ِ ِْ ٌَّّ ُُ ِ َ ُ
٣٠.»فالراسخون يف العلم يعلمونه

ُو ما يعلمالسالم دربارة قول خداونداز عبداهللا بن حماد از یکی از صادقَین علیهم َ ْ َ َتأويله إال اهللاَُّ و َ َُّ َِ ِ ْ َ
ِالراسخون يف العلم َْ ِْ ِِ ُ نقل شده که فرمود رسول خدا افضل راسخان در علم است و خداوند تمامی َّ

آنچه از تنزیل و تأویل بر وي نازل کرده را به وي آموخت و خدا اینگونه نیست که چیزي را بر 
. و اوصیاي بعد از او به تمامی آن علم دارندتهکه تأویل آن را به وي نیاموخوي نازل کند در حالی

شان سخنی از روي علم گفت خدا از قول ایشان دانند هرگاه عالم دربارةکسانی که تأویلش را نمی
ِّيقولون آمنا به كل من عند ربنادهد کهچنین پاسخ می ْ ََ َِ ِ ِ ِْ ٌَّّ ُُ ِ َ و قرآن عام و خاص و محکم و متشابه و ناسخ ُ
. پس راسخان در علم به آن علم دارند.و منسوخ است

یکی تقدیر در متن آیه بر خالف ظاهر آن به این معنا . پذیرش این روایت مستلزم دو امر است
خبر براي مبتداي محذوفی باشد که » ...یقولون «باشد و عبارت » واو عاطفه«که واو محل نزاع 

597، ص 1ج ، »القرآنتفسیرفیالبرهان«بحرانى، سید هاشم بن سلیمان، . 30
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دوم اینکه، مؤمنان این جمله . است» زیغو المؤمنون الذین لیس فی قلوبهم«تقدیر آن چیزي مانند 
اي که پذیرش آن شنوند به گونهگویند که تأویل آیه را از رسول و اوصیاي او میرا زمانی می

الذین فی قلوبهم «شود که واکنش که از ظاهر آیه چنین فهمیده میدر حالی. برایشان دشوار است
شوند، نه زمانی که که با آیات متشابه مواجه میمربوط به زمانی است»الراسخون فی العلم«و »زیغ

. رساندبه خوبی این مطلب را می»ابتغاء تأویله«چنین عبارت هم. شودتأویل آن برایشان بیان می
. تواند مستند برداشت تفسیري از آیه باشدبنابراین این روایت با ظاهر آیه سازگار نیست و نمی

َّهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكامت هن «:قول اهللا تعاىليف عليه السالمعن أيب عبد اهللا  ُ َ ْ َُ ٌُ ْ ُ ٌ َ ََ ْ ِ ِ ِْ َ َ ََّ ْ َ
ِأم الكتاب ِ ْ ُّ ٌو أخر متشاهبات. »أمري املؤمنني و األئمة«: قالُ ِ َ ُ ُ َ ُ َفأما الذين . »فالن و فالن«: قالَ ِ َّ َّ َ َ

ٌيف قلوهبم زيغ ْ َ ْ ِ ِ ُ ُ ِفيتب. »أصحاهبم و أهل واليتهم«: ِ َّ َ َعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ َ َُ ْْ َْ َ
ِتأويله و ما يعلم تأويله إال اهللاَُّ و الراسخون يف العلم َْ ْ َّ َ َِ ِ ِِ ِ ُِ َّ َُ ُ ْ َ َِ ْ َْ ٣١.»»أمري املؤمنني و األئمة«: َِ

ُقول خدا هو الذي أنزل عليك الكتاب منْه آيۀدربار)ع(ابوعبداهللا  َ ْ َِ ِ ِْ َ َ ََّ َ َ ْ َ ِات حمكامت هن أم الكتاب فرمود ُ ِ ْ ُّ ُ َّ ُ ٌ ْ ُ ٌَ
ٌأخر متشاهبات فرمود فالنی و فالنی هستند و دربارۀاند و دربارامري املومنني و ائمه ِ َ ُ ُ َ ِفأما الذين يف ۀُ َ ِ َّ َّ َ َ

ٌقلوهبم زيغ فرمود اصحاب و اهل واليات آن ْ َ ْ ِ ِ ُ ََيتبعون ما تشابه منْه ابتغاء ا.ها هستندُ ِ ِْ ُ َ َ ُ ََ ََّ ِلفتنَة و ابتغاء تأويله ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َْ ْ َ ْ
َّو ما يعلم تأويله إال اهللاَُّ  َ َِ ُ ْ َ َِ ْ َ .»و دربارة والراسخون فی العلم فرمود امیر المومنین و ائمه هستندُ

شده و عالم به تأویل نیز در این روایت مصادیق راسخون فی العلم، امیر المؤمنین و ائمه معرفی
اینکه . استکرده ها را محکمات کتاب نیز معرفیکه در همین آیه آندر کنار این. انددانسته شده

در یک روایت اهل بیت هم مصداق محکمات و هم راسخان در علم و هم عالمان به تأویل 
موضوع 3اند، گویاي این معناست که در موضع واحد مصداق یکسانی براي متشابهات معرفی شده

بنابراین روایت داراي اضطراب است و این اضطراب به . تاسغیر قابل جمع در نظر گرفته شده 
با این توضیح بر اساس این . استدلیل نقل به مضمون یا خلط بین دو یا چند روایت ایجاد شده

هستند و بر اساس آن، » اهل بیت«راسخان در علم در آیۀ شریفه توان نتیجه گرفت کهروایت نمی
. است» واو عاطفه«او در آن عالمان به تأویل بوده و در نتیجه و

162، ص 1ج ،»العیاشیتفسیر«عیاشى، محمد بن مسعود، و 598ص ،1ج ، همان. 31
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است که تأویل قرآن را خدا هاي امیر المؤمنین به معاویه از قول رسول اهللا آمده در یکی از نامه
دانند و به بقیۀ امت توصیه شده که بگویند آمنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربنا و تسلیم و راسخان در علم می

. ا از ایشان بخواهندباشند و علمش رالسالمعلیهمعصوم 

و إين سمعت رسول اهللا ... «: عن أمري املؤمنني عليه السالم يف حديث له مع معاوية قال
يقول ليس من القرآن آية إال و هلا ظهر و بطن و ال منه حرف إال و له حد و لكل حد مطلع 

لعلم و أمر اهللا عز عىل ظهر القرآن و بطنه و تأويله و ما يعلم تأويله إال اهللا و الراسخون يف ا
ِّآمنا به كل من عند ربنا و أن يسلموا لنا، و أن يردوا علمه إلينا، : و جل سائر األمة أن يقولوا ٌَّ َ َُ ِّ ِْ ِ ِ ِْ َُّ ِ

ِو لو ردوه إىل الرسول و إىل: و قال اهللا عزوجل َِ ُ ُّ ْ َِ ُ َّ ََ ُأويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه َ َ َ ُ َ َُ َُ ِ َْ ْْ َ ْ ِْ َِّ َ ِْ ِ ِ ُ
ْنهمِم ُ 32.»و يطلبونهْ

گفت و همانا من شنیدم که رسول خدا می... «: خطاب به معاویه نقل شده) ع(از امیر المؤمنین 
باشد و براي باشد و حرفی از آن نیست که حد نداشتهاي از قرآن نیست که ظهر و بطن نداشته آیه

خدا و راسخان در علم هر حدي مطلعی در ظهر و بطن و تأویل قرآن است و تأویل قرآن را
دانند و خدا سایر امت را امر کرده که بگویند آمنا به کل من عند ربنا و اینکه تسلیم ما شوند و می

علمش را به ما بازگردانند و خداوند فرمود اگر آن را به رسول و اولو االمر از خودشان 
این روایت نیز ».داشتندعلوم میکنند آن را مگرداندند آنان را که آن را استنباط و طلب میبازمی

. مشابه روایت پیشین است
روایتی دیگر، علم به تأویل آیه ابتدایی سورة روم را منحصر به خداوند و راسخان در علم 

.روداین روایت نیز تفسیري بشمار نمی. نامدمی)ص(داند و راسخان در علم را آل محمد می

597، ص 1ج ، »القرآنتفسیرفیالبرهان«بحرانى، سید هاشم بن سلیمان، . 32
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ِامل غلبت الروم يف «: ه السالم عن قول اهللا عز ذكرهسألت أبا جعفر علي: عن ابى عبيدة قال ُ ُّ ِ َ ِ ُ
ِأدنى األرض ْ َ ْ َ ْ يا با عبيدة ان هلذا تأويال ال يعلمه اال اهللا و الراسخون يف العلم : فقال: قال«َ

٣٣»من آل حممد

اي ابو عبیده براي این : شنیدم ابوجعفر دربارة آیات ابتدایی سورة روم فرمود: ابوعبیده گفت
. دانندات تأویلی است که فقط خدا و راسخان در علم از آل محمد میآی

:حاصل بررسی روایات فوق عبارتست از
. شوندپردازند، روایات تفسیري محسوب میاول، روایاتی که با رعایت سیاق به بیان مصادیق می

به سطح خاصی دهند و به همین جهت این گونه روایات نوعاً مصادیق خاصی را بر آیه انطباق می
. از تفسیر آیه اشاره دارند

ها ذکر شده، خارج از سیاق سوره استفاده دوم، در نوع روایات موجود، بخشی از آیه که در آن
توان تفسیر آیه دانست تا در نتیجه با آنچه از سیاق به همین سبب مطلب بیان شده را نمی. استشده 

در این گونه روایات از تعابیر قرآنی استفاده توان گفت می. شود تعارضی پیش آیدفهم می
به بیان دیگر معصوم از عبارات قرآنی در معنایی غیر از معناي سیاقی استفاده . استاصطالحی شده

. استکرده 
سوم، مطالب بیان شده به معناي قابل قبول نبودن مطالب مندرج در این روایات نیست؛ بلکه 

وایات از عبارات قرآنی، در قالب اصطالح یا به صورت بیان قاعده باید توجه داشت در این قبیل ر
برداري شدهبهره) باشددر صورتی که عبارت استقالل معنایی الزم براي بیان قاعده را داشته 1(

. است

تفسیر«، قمى مشهدى، محمد بن محمدرضاو 315، ص 1ج ، »الثقلیننورتفسیر«عروسى حویزى، عبد على بن جمعۀ، . 33
42، ص 3،ج»الغرائببحروالدقائقکنز
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سورة آل عمران7هاي روایی پژوهش مبتنی بر آیۀ تحلیل داده. 4

هاي روایی که مجموع دادهآید،ه به دست میگفتاساس آنچه که از تحلیل روایات پیشبر
:یابی به تعریف جامع باشد عبارتند ازساز دستتواند زمینهمی

آیه اي است »متشابه«اي است که باید به آن ایمان آورد و به آن عمل کرد و آیه» محکم«اول، 
.متوقف شدکه تنها باید به آن ایمان آورد و در عمل به آن تا پیش از ارجاع به محکم

همان (اي است که با وجود علم نیافتن به آن براي عمل، به دلیل تعلق آن به کل دوم، متشابه آیه
. که از جانب خداست باید به آن ایمان آورد) قرآن

. نوعی از ناسخات و منسوخ نوعی از متشابهات است» محکمات«سوم، 
ها ت که مقسم در آن، میزان فهم انسانچهارم، محکم و متشابه از تقسیمات تمام آیات قرآن اس

.به عنوان مبنایی براي عمل است
اي است که در آن رجوع به معصوم براي رفع تشابه به صورت خاص پنجم، متشابه آیه

.موضوعیت دارد
تواند توسط اهل زیغ یا اصوالً به دلیل وجود واژگونی در قلب اي است که میششم، متشابه آیه

طلب ،ها دو نوع کلی دارد که عبارتند از ابتغاي فتنهاین سوء استفاده. ده قرار گیردمورد سوء استفا
اي به حقیقت وجودي آن که نهایتاً به گسترش کفر، ابتغاي تأویل، جلوگیري از بازگرداندن هر آیه
انجامد و به عدم رجوع به ولی الهی وتعطیل شدن دین خدا در نتیجه استفاده ناصواب از آیات می

.پذیرش والیت او ارتباط مستقیم دارد
نوع اول براي همه متشابه است و در فهم آن . هفتم، متشابه به نسبت فهم افراد داراي انواع است

ناگزیر از رجوع به معصوم هستند و نوع دوم براي گروهی که طهارت الزم براي فهم آن را ندارند 
. نامید» متشابه عام«توان نوع دوم را میو» متشابه خاص«توان نوع اول را می. متشابه است

هشتم، رسوخ در علم از آثار اکتفاي به محکمات و پرهیز از تمسک به متشابه در حوزة عمل به 
اي است که تبعیت از آن به رسوخ در علم و نجات یافتن فرد از در نتیجه محکم آیه. قرآن است

دهندة اي است که عمل کردن به آن نشانآیهکه متشابهدرحالی. انجامدآور میهاي هالکتفتنه
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کننده واژگونگی قلب و ایجاد واژگونگی و هالك شدن فرد به دلیل افتادن در هلکات گمراه
. است

توانند تواند عطف باشد و نیز، راسخان در علم در آیۀ شریفه نمینهم، واو در آیۀ شریفه نمی
هم این برداشت یا دچار اضطراب در متن است و یا روایات موباشند؛ زیراالسالمعلیهممعصومین 

چرا که سبک و سیاق روایات تفسیري مستقیم معموالً در پرسش از . اصوالً روایت تفسیري نیست
اند و یا اینکه از سوي معصوم براي تبیین آیات صادر معناي واژه، عبارت یا تمامی آیه مطرح شده

. اندشده
مبتنی بر (به واسطۀ استطاعت انسان در علم یافتن به آن اي است کهحاصل آنکه محکم آیه

تواند به صورت قطعی مبناي ایمان و می)) اِحکام خاص(اِحکام عام آیه یا حصول طهارت در فرد 
عمل قرار گرفته، او را به رسوخ در علم برساند و در نتیجه، او را از افتادن در هلکات گمراهی 

.)کندا براي فرد عملیاتی میاستفاده از قرآن ر. (نجات دهد
خواه به دلیل نقص ( اي است که به واسطۀ عدم استطاعت انسان در علم یافتن به آن متشابه آیه

تنها باید ) » تشابه عام«علیهم السالمو خواه به دلیل اختصاص علم آن به اهل بیت » تشابه خاص«علم 
به عنوان عالم به (واسطه رجوع به معصوم مبناي ایمان قرار گیرد و از عمل به آن مادامی که به

از تشابه خارج نشده، پرهیز شود و عمل کردن به آن، نشانۀ زیغ ) هاتمامی قرآن در تمامی زمان
انگیز منجر به کفر و در صورتی که مستند عمل واقع شود به جریانات فتنه. قلبی و افزاینده آن است

هاي فردي و اجتماعی به هالکت فرد در مقیاسشود که قطعاً کننده حقیقت بدل میملتبس
با آنچه در روایات تفسیري ذیل آیۀ شریفه درباره تعریف طباطبائیبنابراین نظر عالمه . انجامدمی

ها، مصادیق راسخان در علم و برشمردن معصومین در این محکم و متشابه و برخی مصادیق آن
در علم، عدم منافات علم به تأویل براي معصوم با مصادیق، عالم به تأویل بودن یا نبودن راسخان 

است، انحصار علم به تأویل به خدا در آیۀ شریفه و استینافیه بودن واو محل بحث در آیه بیان شده 
. منافاتی ندارد؛ بلکه روایات از سویی مبنا و از دیگر سو مؤید نظر ایشان است
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رواییمفسرانآرايخصوصدرعالمهنقدتحلیل. 5

در این مرحله، بنابر این است که میزان قدرت نظر مفسر اجتهادي در نقد آراي مختلف سنجیده 
که همگی در (نظر تفسیري بیان شده ذیل آیۀ شریفه 16به همین جهت در این مرحله از میان . شود

آراي مبتنی بر روایت جدا شده و استدالالت مفسر در رد آن نظر تحلیل و) استالمیزان آمده
:این آراء عبارتند از.شودارزیابی می

سوره انعام و 153تا 151دارد محکمات آیات نظر منسوب به ابن عباس که بیان می. 1
نیز این نظر ) ع(در روایات رسیده از معصومان 34.متشابهات آیات دربردارنده حروف مقطعه است

نسبت در آن به عکس شده به عالمه معتقد است تقریر این روایت نادرست است و . استآمده
شود؛ آیه مذکور و متشابهات به حروف مقطعه برداشت می3نحوي که از آن انحصار محکمات به 

که بر اساس نقل در المنثور از ابن عباس در چند روایت آیات بیان شده به عنوان مثال در حالی
تقریر لزوم وجود قسم سومی دلیل عالمه براي رد این . استبراي آیات محکم و متشابه ذکر شده 

. از آیات که نه محکم باشد و نه متشابه است؛ حال آنکه چنین نظري با ظاهر آیه منافات دارد
کند و بنابراین عالمه این رأي را ضمن ارائۀ تحلیل صحیحی از آن مبتنی بر روایت تصحیح می

)همان. (پذیردروایت را به عنوان مثالی براي محکم و متشابه می
متشابهات آیات منسوخ است به این دلیل که باید به آن ایمان داشت ولی عمل نکرد و .2

این نظر منسوب به . محکمات آیات ناسخ هستند به این دلیل که باید ضمن ایمان، به آن عمل شود
این نظر نیز در روایات موجود است؛ با این تفاوت . اي از صحابه استابن عباس، ابن مسعود و عده

شده و در روایت دیگر محکم ر یک روایت ناسخ از محکمات و منسوخ از متشابهات دانسته که د
.استاي که تنها باید به آن ایمان داشت معرفی شدهاي که مستند ایمان و عمل و متشابه آیهآیه

این نظر را به سبب انحصار محکمات به ناسخات و متشابهات به منسوخات المیزانصاحب 
داند؛ چرا که آنچه خدا از خواص تبعیت از متشابه با عنوان ابتغاي فتنه و تأویل ذکر یدلیل مبی

42، 3،ج »القرآنتفسیرفیالمیزان«طباطبائی، محمدحسین،. 34
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عالوه بر آن، الزمۀ پذیرش این قول، . نموده درباره بسیاري از آیات غیرمنسوخ نیز جاري است
کند این نظر نیز بنابر مذهب ابن پس از آن بیان می. وجود قسم دیگري بین محکم و متشابه است

، تقریري نادرست دارد؛ چرا که ابن عباس حالل و حرام و که در کتاب الدر المنثور آمدهعباس
پس . داندحدود و فرائض را نیز جزو محکمات و مقدم و مؤخر و امثال آن را از جزو متشابهات می

در این رأي نیز عالمه مانند رأي 35.شماردمنسوخ را نوعی متشابه و ناسخ را نوعی محکم برمی
شین همراه با تصحیح تقریر بیان شده مبتنی بر نقل روایی، آن را به عنوان انواعی از محکم و پی

.پذیردمتشابه می
گیرد و متشابه آیه اي بر اساس نظر آخر محکم، آیه اي است که مستند ایمان و عمل قرار می. 3

تیمیه نسبت داده شده این نظر به ابن . است که ضمن ایمان به آن، در عمل به آن باید متوقف شد
دارند که ظاهراً مراد از آنچه در تعریف محکم عالمه در بیان استدالل براي این نظر بیان می. است

کند، است؛ اما این تعریف براي شناخت و متشابه بیان شده بر اساس آنچه لفظ آیه بر آن داللت می
ساس آن بتوانیم وظیفۀ خود را ادا کند تا بر ااشان کفایت نمیمحکم و متشابه در تشخیص مصداق

بنابراین صاحب المیزان ضمن پذیرش این نظر، تعریف ارائه شده را به جهت کاربردي 36.کنیم
:توان گفتپس می. داندنبودن ناقص می

اول، حاصل کار تفسیري ایشان به جهت رسالتی که در این امر به عهده دارند بسیار راهگشاست 
.باشندهاي اصلی زمینه بحث میاي از سؤالاف و واضح به سهم عمدهگویی شفو قادر به پاسخ

مند براي تفسیر استفاده که از روایات در نظامی قاعدهاستدوم، این شیوة تفسیري باعث شده 
کنند؛ به این صورت که در شیوه ایشان نسبت دوري و نزدیکی روایات در تبیین آیه قابل تشخیص 

بندي شده، در نظامی معنادار استفاده ات مستقیم و غیرمستقیم اولویتاست و بر همین اساس روای
. شوندمی

34، ص 3همان، ج . 35
37، ص 3همان، ج . 36
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سازد با هاي مشخصی است که مفسر را قادر میها و مالكسوم، شیوة ایشان مبتنی بر شاخص
روایات را به ویژه در صورت تعارض از یکدیگر تفکیک کرده و ) مبتنی بر آیه(مبناي دقیق 

. خوانی دارد با شفافیت و دور از تردید برگزینده هماي را که با آیدسته
چهارم، بر اساس شیوة ایشان بسیاري از روایاتی که براي مفسر در نوع تفسیر نقلی متعارض 

ها از تعارض ندارد، اصوالً متعارض نیست؛ چه روایات به واسطۀ کاري براي خروج آناست و راه
در . کنندمعنادار یافته و موقعیت درست خود را پیدا میقرار گرفتن در نظام روابط طولی، نسبتی 

حالیکه در شیوة نقل خام روایات به جهت دید عرضی که مفسر به روایات دارد، اصوالً امکان رفع 
. تعارض میان بسیاري از روایات وجود ندارد

و حتی ترین حاصل کار مفسر اجتهادي در برخورد با روایات مستقیم و غیرمستقیم تفسیريمهم
روایات غیرتفسیري در روند تفسیر آیات این است که به دلیل مناط محکمی که در برداشت از 

مند استفاده ببرد؛ بدون آنکه در دام تواند از روایات متعدد یاد شده به صورتی روشآیات دارد می
وایات یا اي از رتعارضات ظاهري موجود در روایات گرفتار شود و مجبور به کنار گذاشتن دسته

مندي از روایات ارائه بندي نظامتوان تقسیمبر این اساس می. مسکوت گذاشتن نظر نهایی خود شود
گون با اطمینان خاطر در تفسیر، ناشی از قدرت رفت و برگشت داد به نحوي که از روایات گونه

ا به دلیل میان روایات و آیات در حدود مختلف بهره برد و به این صورت به راحتی روایات ر
: بندي مفید را از روایات شاملتوان انواع تقسیمبا این بیان می. ناتوانی در برداشت مطرود نساخت

ارائه کرد تا به 39روایات غیر تفسیري38روایات غیرمستقیم تفسیري،37روایات مستقیم تفسیري،
بخشی ناچیز از برداري کرد؛ تا بدیل ارجاع قرآن به روایت بهرهتر از اصل بیصورتی مطلوب

.گر شودهمراهی جاودانه ثقلین جلوه

، ص )ش1385انتشارات مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت، : تهران(، »رواییتدبرهايروش«اخوت، احمدرضا، . 37
55
93َهمان، ص . 38
131همان، ص . 39
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نتیجه گیري

:آیدبر اساس آنچه در این جستار بررسی شد، نتایج زیربه دست می
را طباطبائیبنابر شیوة اجتهادي در استفاده توأم از عقل و نقل، روایات مختلف نظر عالمه . 1

چرا که . خوانی کامل داردروایات همکنند و تعریف ایشان با تعریف ارائه شده از تأیید می
ایشان در بیان نظر تفسیري نهایی خود، مبتنی بر فهم ابتدایی منسجمی که از کلیت آیه دارند، 

.اندروایات را بررسی کرده و پس از آن نظر تفسیري خود را بیان کرده
یشان متشابه منظور از راسخان در علم، علماي امت هستند که در برخورد با آیاتی که برا. 2

دهندة تقواي آنان این امر نشان. کننداست توقف کرده، فهم آن را از درگاه خداوند طلب می
دارد عالم مسلمان به هیچ روي، با آیات خداوند فتنه در مواجهه عملی با قرآن بوده، بیان می

ال آیات را توان کسانی را که ادعاي علم داشته، در عین حبا این رویکرد می. کندافکنی نمی
. دهند، از زبان قرآن مورد نقد قرار دادمعرکه آراي ناشی از هواي نفس خویش قرار می

اي که در هدایت مردم در جمیع شئون آن در عصر خود دارد بنابر وظیفهالسالمعلیهمعصوم . 3
خارج ساختن علم به حتی یک آیه از قرآن از گستره علمی ایشان. عالم به تمامی قرآن است

ها نهاده در معناي نقض غرض مسئولیتی است که به عنوان ولی الهی از سوي خدا بر عهده آن
از دیگر سو این امر منافاتی با انحصار علم به تأویل به . شده و منافی حکمت خداوندي است

بندي بیان شده در آیه عموم مردم در مواجهه با آیات خدا در آیۀ شریفه ندارد، چه در تقسیم
بنابراین دیگر جایی . اند و اصوالً معصوم تخصصاً از این بحث خارج استبندي شدهتقسیم

. ماندبراي بحث از عاطفه بودن واو در آیه شریفه و نتایج حاصل از آن در این بخش نمی
ترین وجه افتراق روش عالمه با روش مفسران روایی مبناي او در عدم پذیرش حجیت عمده. 4

خالف مفسر روایی که تنها ظاهر روایت ه خصوصا در تفسیر است؛ برخبر واحد در غیر فق
.داندبندي و تحلیلی، مبناي اعتقاد و عمل میتفسیري را بی هیچ دسته

توان اي خاص منتج از رویکرد منطقی مفسر اجتهادي به قرآن و روایت میبه عنوان نتیجه. 5
است و به صورت مؤثري از شیوه سنجی روایات در رابطه با قرآنگفت وي قادر به نسبت
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دهد تا در این امر به او قدرت تحلیل متن حدیث را می. کندارجاع روایت به قرآن استفاده می
چرا که از زاویه . موضع برخورد با روایاتی که ضعف سندي دارند ملزم به ترك روایت نشود

دارد به بررسی روایات نگرد و در نتیجه برداشت محکمی که از آیهدید قرآن به روایات می
کند، پردازد و پس از آن در نتیجه فهمی که به وسیلۀ سنجش نسبت روایات با آیه پیدا میمی

به ) به شرط تأیید آن با آیه در سطوح مختلف(یابد که عرضه آن به آیه تحلیلی از روایات می
یات و روایات برقرار اي دوسویه میان آبه این صورت رابطه. رساندوضوح بیشتر آیه یاري می

. یابدها فهم وي از هر دو منبع ارتقا میکند که در هر بار رفت و برگشت میان آنمی
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