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 جامع و روایی محضتبیین تطبیقی کارآمدي تفاسیر اجتهادي 
  )سورة بقره 159آیۀ (

  *معصومه امامی
 ایران، اراك، آن و حدیث دانشگاه اراكدانشکده علوم قر دانشجوي دکتري

  **کیوان احسانی
 ایران، اراك، استادیاردانشکده علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراك

  ***ابراهیمی ابراهیم
  ، تهران، ایرانیئه عالمه طباطبااستادگروه علوم قرآن و حدیث دانشگا

  )26/11/99: تاریخ پذیرش؛ 26/11/99: تاریخ دریافت(
  چکیده

از آنها ، هاي تفسیري ابزارهایی هستند که مفسران در کشف و بیان مراد خداوند در آیات قرآنروش
 باشـدتر از این مـراد مـیابزاري متقن براي نیل به ابعادي دقیق، بررسی اینکه کدام روش. کننداستفاده می

-مناسب ذیل آیات بسـنده مـی روایات ذکر به تنها مفسر، محض روایی در روش تفسیري. ضروري است
 این. بردمختلف بهره می هايروش از ترکیب آیات اقتضاي با متناسب، جامع اما در روش اجتهادي؛ کند

بـا )، قـرآنبه معناي حفظ جاودانگی مضامین آیات ( پژوهش جهت مقایسۀ میزان کارآمدي این دو روش
این . استسورة بقره در تفاسیر اجتهادي جامع و روایی پرداخته 159به بررسی تفسیري آیۀ ، روش تطبیقی

تفاسیر روایی محض تنها . کندها منع میهاي هدایت خداوند در قرآن را از کتمان آنعالمان به آموزه، آیه
توسـط  جمله کتمان پیامبري حضـرت محمـدبا ذکر چند روایت در مقام تفسیر این آیه به مصادیقی از 

کتمان امامت هر امام توسط امـام پـیش از او و یـا ، توسط مخالفین ایشان کتمان امامت علی، اهل کتاب
کتمـان حـق را ، لکن تفاسیر اجتهادي جامع با نگاهی جـامعتر. اندکتمان بعضی از احکام الهی اشاره کرده
توسط هـر ( یر روایی ندانسته و بر این باورند که اخفاي هر چیزيمنحصر در مصادیق نامبرده شده در تفاس

در . در مفهوم وسیع کتمـان حـق درج اسـت، که بتواند مردم را در مسیر سعادت به واقعیتی برساند) کسی
  .کارآمدي بیشتر تفاسیر اجتهادي جامع نسبت به تفاسیر روایی محض دریافته شد، مقام نتیجه این تطبیق

  .فریقین، کتمان حقیقت، تفاسیر اجتهادي جامع، تفاسیر روایی محض، سورة بقره 159آیۀ  :هاکلید واژه
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  مقدمه. 1
ظرفیـت ، منـد کـردن آنقرآن کریم با نشان دادن مسیر صحیح زندگی به بشر و ضابطه

این کتاب آسمانی به منظور تعـالی افـراد و . کندسعادت هر دو جهان را براي او فراهم می
ها و دستورات تربیتـی بـراي همـۀ افـراد شامل آموزه، انسانی و اسالمی ساخت یک جامعۀ

هـا و هـا و ورود آن بـه تمـام عرصـهعمل به این آمـوزه. جامعه در هر مرتبه و مقامی است
هــاي یگانــه مســیر رهــایی افــراد و جوامــع از مشــکالت و نابســامانی، ســطوح حیــات بشــر

ه ایـن هـدف اصـلی نـزول آیـات قـرآن یـافتن بـدر راستاي دست. روزافزون موجود است
بـا ارائـۀ تفسـیري صـحیح و ، عنوان معلمان قرآنمفسران این کتاب الهی موظفند به، کریم
  .پرده از چهرة معارف جاودانۀ آن کنار زنند، جامع

و ، کنـدکاري که مفسر براي فهم و آشکار کردن معنا و مقصود آیات انتخاب مـیراه
روش تفسـیري آن ، دهـدبراي رسیدن به آن هدف انجـام مـینوع کوششی که در آن راه 

یا در بیشتر موارد از ، فقط، اگر مفسري براي روشن شدن معنا و مقصود آیات. مفسر است
اش روش تفسـیري، تدبر در سیاق خود آیات و کمک گرفتن از آیات دیگر استفاده کنـد

روش ، در ذیل آیات اکتفـا کنـدو اگر به نقل روایات مناسب ؛ نامندمی» قرآن به قرآن« را
اگر مفسـر افـزون بـر نقـل روایـات بـه بررسـی و تحلیـل . است» روایی محض« تفسیري او

سندي و داللی روایات و نسبت روایات با یکدیگر و نسبت مجموع روایات بـا آیـات نیـز 
ا متناسـب بـ، نامند و اگر در تفسیر آیاتمی» اجتهادي روایی« روش تفسیري او را، بپردازد

گاه با تدبر در سیاق و کمـک گـرفتن از ، هاي مختلف استفاده کنداقتضاي آیات از روش
هاي ادبی و گـاه بـا آیات دیگر و گاه با نقل روایات و بررسی و تحلیل آنها و گاه با بحث

 بـه روش او، به تفسـیر آیـات بپـردازدو...  گیري از علوم تجربیهاي عقلی یا بهرهاستدالل
  ).14ـ 13، 2ج: 1395، بابایی ر.ك؛( شودگفته می» اجتهادي جامع«

-ها تفاسیر متعددي از این کتاب الهی تدوین کردهتاکنون مفسران با تکیه بر این روش
بررسی آنها را به ، مقایسه و حکم در صحت و یا کامل بودن روش تفاسیر نگاشته شده. اند
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اي مجزا از کامـل بـودن آن مقوله، صحیح بودن یک روش تفسیري. طلبدشیوة تطبیقی می
-اي خـاص بـه آیـات مـیکه تنها از زاویه، ممکن است یک روش تفسیري صحیح. است
تنهـا صـحت یـک روش بـراي ، در نتیجه. به دریافت کاملی از مراد الهی نائل نشود، نگرد

، بایسته اسـت روش مختـار. کافی نیست، دست یافتن به فهم کاملی از مراد الهی در آیات
بـه آنهـا اشـاره  ر تقید به شرایط و ضوابط صحت روش که در روایات اهل بیـتعالوه ب

تنهـا بـا . از جامعیت نیز برخوردار و از تمام زوایا به آیات قرآن نظر داشته باشد، استشده
هاي پیرامون آنهـا بپـردازد یک روش تفسیري کامل و جامع که به همۀ ابعاد آیات و قرینه

از قرآن دست یافت و جاودانگی و کاربردي بودن آیات قرآن توان به تفسیري صحیح می
  .ها را ثابت کرددر همۀ زمان

مزایا و فوایـد ، اندهاي تفسیري به نگارش درآمدهدر کتب متعددي که در زمینۀ روش
اي در مقایسـۀ امـا تـاکنون مقالـه؛ اسـتبسیاري براي روش اجتهادي جامع برشـمرده شـده

. اسـتش تفسیري روایی محض و اجتهادي جامع نگاشته نشـدهمیزان کارآمدي بین دو رو
جستار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که کدام یک از این دو روش در نمایانـدن 

زمـانی بـودن باشد و بیش از دیگري ویژگی همهکارآمدتر می، ابعاد کاربردي آیات قرآن
به بررسی شماري از تفاسیر مکتـوب ، جهت نیل به این مقصود. استآن را برجسته ساخته
اسِ ینَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَیتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَیکنَ یإِنَّ الَّذِ﴿فریقین در مورد آیۀ  اهُ لِلنـَّ نـَّ

 بـه یـهایـن آ. پـردازیممـی) 2/159: بقره( ﴾لْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَیلعَنُهُمُ اللّهُ وَی کتَابِ أُولَئِکالْ یفِ
 دهـدمـی هشـدار، دارنـد علم مجید قرآن در خداوند هدایتی هايآموزه به کهکسانی همۀ
 بـا و نشـوند آنهـا رسیدن سعادت به مانع، هاانسان هدایت مسیر کردن پنهان و کتمان با که

امـروزه . کنـدمـی سـرزنش انـدشـده مرتکـب حقیقت کتمان به که را افرادي شدید لحنی
مشکالت وسیعی در جوامع مختلف از جمله کشورهاي اسالمی به دلیل کتمان حقیقـت و 

ایـن . اسـتهاي مختلف از سـوي مسـئوالن و مـردم بـه وجـود آمـدهپوشاندن آن به روش
بـه ویـژه از ناحیـه حاکمـان کشـورهاي ، باشدمی» عدم شفافیت« آسیب که عبارت اخراي
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مسـئوالن ، یابد که در این کشـورها و در مقـام تجـویزاسالمی از آنجا اهمیتی مضاعف می
به مثابۀ عالمان به مسیر سعادت دنیوي و اخروي جامعـه و موظـف بـه یـاري مـردم در ایـن 

هـا را از ایـن توجه و تدبر در آیاتی از قرآن کـه تمـامی انسـان، بدین علت. باشندمسیر می
  .ضروري است، از آنها گناه بر حذر داشته و ارائۀ یک تفسیر کامل و کاربردي

، گیري از چندین ابزار و منبع متقن تفسـیريتفاسیر جامع با بهره، در مقام فرضیه برآنیم
تـري از مـراد آیـات خداونـد را در مقایسـه بـا تفاسـیر یابی و ارائۀ فهم کامـلقابلیت دست

گیـري عدم تحدید بالوجه مقصود آیات و نیز پیش، داد این امربرون. روایی محض دارند
  .باشداز جمودگرایی در تفسیر و حبس آیات جاودانۀ قرآن در عصر نزول می

  تفاسیر اجتهادي جامع. 2
هاي مختلـف ها و روشمتناسب با اقتضاي آیات از ابزار، اگر مفسري در تفسیر آیات«

استفاده کند و گاه با تدبر در سیاق و کمک گرفتن از آیات دیگر و گاه با نقل روایـات و 
گیـري از هاي عقلی یا بهـرههاي ادبی و گاه با استداللی و تحلیل آنها و گاه با بحثبررس

به روش او روش تفسیري اجتهـادي جـامع گفتـه ، به تفسیر آیات بپردازدو...  علوم تجربی
 گوینـدروش تفسیر کامل قرآن نیز می، به این روش) 14ـ 13، 2ج: 1395، بابایی» (شودمی

بـه ، زیرا هر کدام از روشهاي تفسـیري صـحیح) 31، 2ج: 1385، رضایی اصفهانی ر.ك؛(
بلکه هـر کـدام مکمـل یکـدیگر بـوده و ؛ گوي تفسیر همۀ آیات قرآن نیستتنهایی پاسخ

توانـد تفسـیري معتبـر و کامـل ارائـه مـی، ي مورد بحثبه تناسب آیه، استفاده از همۀ آنها
  ).325، 2ج: 1385، رضایی اصفهانی ر.ك؛( سازد

عه و اهل سـنت یرهاى شیاعم از تفس، شترى دارندیه شهرت بک تفاسیر جامعتعدادى از 
خ یشـاثـر ر القـرآن یان فـى تفسـیالتب: عبارتند از که در این پژوهش به آنها استناد داده شده

روض )، شـیعه( فضل بـن حسـن طبرسـى اثر ر القرآنیان فى تفسیمجمع الب)، شیعه( طوسى
د یسـ اثـرر القـرآن یزان فى تفسـیالم)، عهیش( خ ابو الفتوح رازىیشاثر  الجنان و روح الجنان



  69  ابراهیمی و ابراهیم کیوان احسانی، معصومه امامی/ ...تبیین تطبیقی کارآمدي تفاسیر اجتهادي جامع و 

)، شـیعه( رازىیارم شـکـت اللّه ناصـر میآ اثرر نمونه یتفسو ) شیعه( ن طباطبائىیمحمد حس
ن یابو عبد اللّه محمد بن حسـ اثر بیح الغیمفات)، شیعه( نور اثر حجه االسالم محسن قرائتی

م یر القرآن العظـیروح المعانى فى تفس)، اهل سنت( رازى معروف به فخر، طبرستانى رازى
  ).اهل سنت( د محمود آلوسى بغدادىین سیشهاب الد اثرو السبع المثانى 

  تفاسیر روایی محض. 3
 تفـا نمـودهکر قرآن ایشده در تفس ث واردیبه نقل اخبار و احادتنها ، از مفسریناى عدّه

کـه بـه ، انـدردهکاسـت خـوددارى آنها وارد نشدهح یتى در توضیه رواکاتى یر آیاز تفس و
ر یل تفسـکن شیترلیتوان به عنوان اصرا مى این روش. گویندروش آنها روایی محض می

ۀ علـوم یـان دانشـمندان اوّلیدر م، ات قرآنیمعانى و معارف آ كق درین طریدارترشهیو ر
لوم قرآنـى نشـانگر آن رى و عیهاى تفسبررسى تطوّرات بحث، چه. اسالمى به شمار آورد

ه از کـاتى بـوده یـبـه آن سلسـله روا، ه اعتماد مسلمانان صدر اسالم در فهـم قـرآنکاست 
است و به جهت اتّصال ر قرآن نقل شدهیدر مورد تفس، اصحابشان و و ائمّه مرکامبر ایپ

راى یچـون و چـرا پـذهمگـان بى، همچون متن خود قـرآن، ات به سرچشمۀ وحىیآن روا
ر اسـالمى یـه هنوز معـارف اسـالمى بـا معلومـات و فرهنـگ غکاز آنجا ، زین. اندبودهآنها 

و ، امـده بـودید نیمات اسالمى پدیاى در مورد مبانى و تعلو شبهه کخته نشده بود و شیآم
، میرکافى براى اجتهاد و تدبّر و تعقّل در قرآن کرى و علمى کهم به جهت فقدان مبانى ف

ش بـه یهمـان گـرا -از نظـر آنـان  -معارف و مقاصد قرآنـى  كرتنها راه معقول جهت د
 ر.ك؛( اسـتت بـودهیـات بـر اسـاس سـماع و روایر نقلى و فهم آیتفا به تفسکث و ایحد

  ).191: ش1367، عمید زنجانی
برخی از مشهورترین تفاسیر روایی فریقین که در ایـن پـژوهش از آنهـا اسـتفاده شـده 

  :عبارتند از
ر یان فـى تفسـیـجـامع الب«، »مقاتـل بـن سـلیمان« تفسـیر: شـامل اهل سنت رواییر یتفاس
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 ریـثکل بـن عمـر بـن یاسماعاثر » میر القرآن العظیتفس«، ر طبرىیابن جر اثر» القرآن
ر بـن کعبد الرحمن بن ابى باثر » ر بالمأثوریالدر المنثور فى التفس«، ریثکمعروف به ابن 

ابو محمّـد عبـد اثـر » زیتاب العزکر الیفى تفس زیالبحر الوج«، وطىیمحمّد معروف به س
ابـو اثـر » ر القـرآنیان عـن تفسـیـشـف و البکال«، هیـالحق بن غالب معروف به ابن عط

اثـر سـلیمان بـن » الکبیرالتفسیر «، شابورىیم معروف به ثعلبى نیالسحاق احمد بن ابراه
» التأویل فـی معـانی التنزیـللباب « اثر ابن ابی حاتم و» تفسیر القرآن العظیم«، احمد طبرانی

  .اثر علی بن محمد خازن
ابو نصر محمّد بن مسعود بن محمّد بـن  اثر» اشىیر عیتفس: «و تفاسیر روایی شیعه شامل

نى یمان الحسید هاشم بن سلیس اثر» ر البرهانیتفس«، اثر فیض کاشانی» تفسیر صافی«، اشیع
  . رازىیزى شیعه حوخ عبدالعلى بن جمیش اثر» نینور الثقل« و البحرانى

 کتمان حق. 4

  مفهوم کتمان حق. 4-1

مقابل آشکار کردن است که عبارتسـت از پنهـان سـاختن آنچـه در ، در لغت» کتمان«
عبارتست از معارف و » حق« و مراد از) 24، 10ج: ش1360، مصطفوي ر.ك؛( باطن است

  ).268، 4ج: ش1380، مصطفوي ر.ك؛( شوداحکام الهی و آنچه به آن مربوط می
 گـاهی و) سورة بقره 159آیۀ ( کندمی نهی حق کتمان عالمان را از کریم گاهی قرآن

 اینکه بر عالوه، مردم به سعادت راه شناساندن منظور به دانشمندان که کندمی بیان آشکارا
 خود ابتدائاً و بدون درخواست دیگـران از آنهـا وظیفـۀ، هستند حق کتمان عدم بر موظّف

آلوسـی در ) سـورة آل عمـران 187آیـۀ (. دارنـد براي مردم را دینی معارف و حقایق بیان
کتمان یعنـی : «نویسدبدون اینکه از پرسش از عالم سخنی به میان آورد می، تعریف کتمان

.» بیـان آن وجـود دارد در حالی که انگیـزة؛ بیان نکردن عمدي چیزي که به آن نیاز است
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از جمله آلوسی ، لی که برخی از قائالن به این نظریکی از دالی) 425، 1ج: 1415، آلوسی(
حدیثی از ابـوهریره ، آورندو شیخ طوسی و ابوالفتوح رازي در تقویت دیدگاه خویش می

من هرگز از هیچ کس ، اگر یک آیه در کتاب خداوند نبود: «استباشد که چنین گفتهمی
آلوسی ایـن حـدیث .» ردي بقره را تالوت کسوره 159کردم و سپس آیۀ حدیثی نقل نمی

شـیخ  ر.ك؛)، (425، 1ج: 1415، آلوسـی ر.ك؛( ماجه نقل کرده اسـترا از بخاري و ابن
  ).259، 2ج، ابوالفتوح رازي ر.ك؛( و) 46، 2ج، طوسی

نهی از کتمان حق را منحصر در مواقعی که پرسشی از عالمان صـورت ، برخی به خطا
ذِ ثـاقَیمِ هُوَ إِذْ أَخَـذَ اللّـ﴿ آیـۀ نگـرفتن نظر در، دلیل این اشتباه. دانندپذیرد می  أُوتُـوا نَیالـَّ

 تـابک هکـ سـانىک از خداونـد) «3/187: عمـرانآل( ﴾تُمُونَـهُکتَ ال وَ لِلنّـاسِ نُنَّهُیلَتُبَ تابَکالْ
 تمـانک و دیـنک انیب مردم براى حتما را آن هک استگرفته مانیپ شده داده آنها به آسمانى

 کنـدمـی بیـان صراحتا آیه این) 550ص، 1ج، ش1371، مکارم شیرازي(. باشدمی» دیننمائ
و درخواسـت مـردم  سـؤال بـه مشروط، مردم ابتالى مورد مسائل در قیحقا ردنک افشا که

این عهد و میثاقی است که خداوند از دانشمندان گرفته تا حقـایق را بـر مـردم  بلکه؛ ستین
، ي بقـرهي مبارکهسوره 159ي رازي در تفسیر آیهفخر . بیان کنند و از کتمان آن بپرهیزند

)، آل عمـران 187( ایـن آیـه و نظیـر آن: «نویسـدکند و مـیدقیقا به همین مطلب اشاره می
کتمـانش ، داللت دارند بر آن که آنچه متصل به دین است و مکلـف بـه آن احتیـاج دارد

رك اظهـار چیـزي را بـا تـ: «نویسـدوي در تعریف مفهوم کتمان نیز چنین می» جایز نیست
فخـر » (گوینـدکتمـان مـی، وجود نیاز به آن و همچنین وجود انگیزه و وجه براي بیـان آن

  ).140، 4ج: 1420، رازي

  هاي کتمان حقروش. 4-2

توان مردم را از بلکه از طرق متعدد می؛ کتمان حق منحصر در عدم بیان حقیقت نیست
ها و صور متفـاوتی کتمان حق روش. «داشتحقیقت دور کرد و در جهل و گمراهی نگه 
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گاهی با توجیه و گاهی با سرگرم کردن مردم به ، گاهی با سکوت و عدم اظهار حق؛ دارد
، 1ج: ش1388، قرائتـی» (گیردامور جزئی و غافل ساختن آنها از مسائل اصلی صورت می

246.(  
، هاي متعـدد داردروش مفسر تفسیر روح المعانی نیز با اعتقاد بر این امر که کتمان حق

قـرار دادن چیـز ، از بـین بـردن و نـابود کـردن حـق، پنهان و مخفی کردن حـق« سه روش
والیهـود قـاتلهم « را براي کتمان حقیقت ذکر و در آخر با عبارت) دیگري در جایگاه حق

کند که هر سه روش را بـراي پنهـان نگـاه داشـتن حقیقـت از مـردم یهود را نفرین می» اهللا
  ).425، 1ج: 1415، آلوسی ر.ك؛( دادند انجام

تأویـل و ، کـه در سـخنان آلوسـی نیـز بیـان شـده بـود، هاي کتمان حـقیکی از روش
اي که جاي حق را با غیر آن عوض کنند و غیر حـق در نظـر برگرداندن آن است به گونه

علّامه طباطبائی در توضیح این روش و چگـونگی بـه کـارگیري . مردم رنگ حق را بگیرد
الم خـداى عزوجـل وصـفى اسـت کـدر ) نـاتیب( لمـهک: «نوسیدآن توسط یهود چنین می

تمـان و کاعـم اسـت از ، اتیـتمان آن آکن اساس منظور از یو بر ا، ات نازلهیمخصوص آ
نازله را طورى  ۀیه آکنیتمان داللت آن به اکا یردن آن و که و اظهار نیردن اصل آکپنهان 

هـود یه کـطـور همان. فتدیت بودن بیه از آیه آکنند که یتوجا داللتش را طورى یل و یوأت
، دادیامبر اسـالم بشـارت مـیـه از بعثت پکاتى یعنى آ، یردندکات تورات یار را با آکن یا
، دنـدیا اگـر دیـو  دندیات را ندیآن آ ا اصالًیه مردم کطورى ه ب، ردندکا پنهان یل و یوأت
، طباطبـایی» (برگرداندنـد را از رسول اسالمداللتش ، خالصه و دندیرا د اشل شدهیوأت

  ).585، 1ج: ش1374
مخالفـان ، طور که آلوسی نیز نوشـته اسـتکدام جدید نیست و همانها هیچاین روش

ها را براي دورنگاه داشتن مردم از شنیدن و درك تمام این روش، در صدر اسالم پیامبر
هـاي قـدیمی کتمـان حقیقـت و مـانع شیکی دیگر از این رو. دادندحقایق قرآن انجام می

وَ قالَ ﴿هیاهو و قیل وقال به پا کردن است، شدن از اینکه مردم نداي منادیان حق را بشنوند
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افران کـ) «26/ 41: فصـلت( ﴾مْ تَغْلِبُـونَکهِ لَعَلَّیفَرُوا ال تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَ الْغَوْا فِکنَ یالَّذِ
د و جنجـال یلغو و باطل سر ده، د و به هنگام تالوت آنینده ن قرآن فرایگفتند گوش به ا

  »دید تا غالب شوینک
ز بـه صـورت یـه امـروز نکمى براى مبارزه در برابر نفوذ حق است یروش قد یکن یا«

ردن کـو خفـه ار مـردمکه براى منحرف ساختن افکترى ادامه دارد كتر و خطرناگسترده
س کـچیه هـ، کـننـدکن چنان پـر از جنجـال مـىط را آیمح، ان حق و عدالتیصداى مناد

اى دارد و معنـى گسـترده» لغـو« ياز ماده» و الغوا« هکنیصداى آنها را نشنود و با توجه به ا
گاه با جار ؛ ن برنامه روشن خواهد شدیوسعت ا، شوداى را شامل مىهودهیالم بکهرگونه 

هاى عشـقى گاه با افسانه ن ویهاى خرافى و دروغگاه با داستان، ریو جنجال و سوت و صف
و ، ز سـرگرمى و فسـادکـمرا، ز فراتر رفتهیآنها حتی گاهی از مرحله سخن ن. زیانگو هوس

اسـى و ین سیهاى دروغيننده و بازکمحتواى سرگرم هاى مبتذل و مطبوعات بىلمیانواع ف
بـه ار مردم را از محور حـق منحـرف سـازد که افکزى یاذب و خالصه هر چکهاى جانیه

قـوم  یـکان دانشـمندان یاى در مهودهیهاى به گاه بحثکنیاز همه بدتر ا. آورندوجود مى
ر کـه هرگونه مجال تفکدارند ل و قال دربارة آن وا مىینند و چنان آنها را به قکمطرح مى

  ).265، 20ج: 1371، مکارم شیرازي» (ادى از آنها گرفته شودیدر مسائل بن
، شود مفسر به جري و تطبیق صحیح بپردازدکه باعث میکشف مالك و فلسفۀ حکم 

ایـن . سازدنوعی از اجتهاد در تفسیر است که حیات و جاودانگی آیات قرآن را نمایان می
 تمـان حـقکریتعب اًاگـر فرضـ. «گونه از تفسیر در تفاسیر اجتهادي به وضوح مشـهود اسـت

هـا آنهمـۀ مـان حـق در تکم یو فلسـفه تحـر كمـال کبدون ش، نشود هااین روششامل 
  ).155، 1ج: ش1371، همان ر.ك؛» (وجود دارد
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  در تفاسیر روایی محضحقیقت شناسی کتمان مصداق. 5

  تفاسیر روایی شیعه. 5-1

سـورة بقـره و بـه عنـوان تفسـیر ایـن آیـه 159روایاتی که تفاسیر روایی شیعه ذیل آیـۀ 
  :در سه گروه کلی قرار دادتوان اند را میمطرح کرده
کتمان امامت هر امام توسط امام پـیش ، مصداق کتمان حق، در این روایات: گروه اول

  :باشداز او می
ذِ إِنَّ﴿ ۀیـآ در کـه پرسـدمـی صـادق امام و راوي از امام باقر«  ﴾....  تُمُـونَیک نَیالـَّ

 چـون. (نـدک مـانياریـ خـدا هکم یمائ منظور: فرمایدمی پاسخ در امام؟ سانندک چه منظور
 از بعـد امـام از را مردم ستین مجاز عبارتى به ای و تواندنمى دیرس امامت به ما از ىیک اگر

، حـویزي ر.ك؛» (دیـنما معرفـى را خـود از بعـد امـام به مـردم دیبگذارد و با خبریب خود
  ).365، 1ج، ق1415، بحرانی؛ 71، 1ج، ق1380، عیاشی؛ 149، 1ج، ق1415

و  کتمـان حـق را کتمـان پیـامبري حضـرت محمـدروایاتی که مصـداق : گروه دوم
  :کنندتوسط اهل کتاب بیان می، هاي ایشان که در تورات بیان شده بودنشانه
، بحرانـی.» (تابنـدکاهـل ، منظـور: امام فرمود ه گفتکت شده یاز محمد بن مسلم روا«

، 1ج، ق1415، فــیض کاشــانی؛ 149ص، 1ج، ق1415، حــویزي؛ 365ص، 1ج، ق1415
  )206ص

توسـط  روایاتی که مصداق کتمان حق را کتمان امامـت و والیـت علـی: گروه سوم
  :دانندمخالفین آن حضرت می

 ةدربـار، ﴾اْلُهـدى َو ناِتیاْلَب ِمَن َأْنَزْلنا اُتُموَن میکَن یِإنَّ الَِّذ﴿ ۀیآ: ندفرمود امام صادق«
؛ 149، 1ج، ق1415، حـویزي؛ 71، 1ج، ق1380، عیاشـی ر.ك؛( ه اسـتنازل شـد على

  ).206، 1ج، ق1415، فیض کاشانی؛ 365، 1ج، ق1415، بحرانی
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  تفاسیر روایی اهل سنت. 5-2

 159غالب تفاسیر روایی اهل سنت بر این باورند که مـراد از کتمـان کننـدگان درآیـۀ 
باشند که بعضی از احکـام الهـی و همچنـین پیـامبري و رسـالت علماي یهود می، سوة بقره

هاي آن در کتـب آسـمانی پیشـین بیـان شـده بـود را کتمـان و انکـار نشانهرا که  محمد
، 2ج: ق1422، ثعلبـی؛ 32، 2ج: ق1412، طبري؛ 152، 1ج: ق1423، مقاتل ر.ك؛( کردند

: ق1419، ابـن ابـی حـاتم؛ 231، 1ج: ق1422، ابن عطیـه؛ 162، 1ج: ق1404، سیوطی؛ 29
  ).275، 1ج: م 2008، طبرانی؛ 268، 1ج

  تفسیر ارائه شده در تفاسیر روایی محض ذیل آیه تحلیل. 5-3

سورة بقره در تفاسیر روایـی محـض فـریقین بـه عنـوان تفسـیر آیـه  159آنچه ذیل آیۀ 
. باشـدچیزي جز بیان مصادیق حکم آیه در روایات سبب نزول آن نمـی، کنیممشاهده می

بیـان معـانی ( تفسـیر با عدم توجه به مفهوم حقیقـی واژة، دهد که این مفسراناین نشان می
، 1390، طباطبـایی ر.ك؛) (بـرداري از مقاصـد و مـدالیل آنهـاآیات قرآن و کشف و پرده

در سـبب . انـدتنها به ذکر مصادیق عصر نزول آیه به عنـوان تفسـیر آن بسـنده کـرده) 4\1
 آیه دربارة علماي اهـل کتـاب کـه حکـم رجـم: «اندسورة بقره چنین نوشته 159نزول آیۀ 

» کردند نازل شـده اسـتهایشان را پنهان میدر کتاب و پیشگویی ظهور محمد) رزناکا(
جالل الدین سیوطی نیز روایتی را با همـین مضـمون از ابـن عبـاس ) 50: ق1419، واحدي(

چند نفر از مسلمانان همچون معاذ بن جبل و سعد بن معاذ و خارجه بـن زیـد : «کندنقل می
) داشت که ارتباط با ظهور پیامبر( پیرامون مطالبی از توراتسواالتی از دانشمندان یهود 

آیـۀ فـوق دربـارة آنهـا . آنها واقع مطلب را کتمان و از توضیح خـودداري کردنـد؛ کردند
  ).22: ق1422، سیوطی ر.ك؛( نازل شد

به درستی ، با فهم صحیحی از اصطالح سبب نزول و بررسی تفاسیر مفسران ذیل آیات
در حقیقـت تفسـیر ، دهـدآنچه که مفسر به عنوان تفسیر آیه ارائـه مـی خواهیم دریافت که



 1399زمستان ، 43، شماره 10سال پژوهشنامه معارف قرآنی؛   76

گران علوم قرآنی اختالف عمیقـی پژوهش. باشدآیه است و یا تنها بیان سبب نزول آن می
. انـدتـوان گفـت تعریـف واحـدي از آن ارائـه نمـودهدر مفهوم سبب نـزول ندارنـد و مـی

ه در عصر نزول کاى ژهیهاى وها و پرسشازین، طیشرا، موضوعات، اناتیجر، هامناسبت«
نـازل  رمکـامبر ایـاتى بـر پیـا آیه یا در ارتباط با آنها آیش آمده و در پى آنها و یقرآن پ

ات و مناسـبات یخـواه آن مقتضـ. نامندنزول مىي ژهیهاى وتیا موقعیشده را اسباب نزول 
رى مربـوط بـه کـرامون موضوعات فیا رفع ابهام پیو ، رامون مسائل عملى باشدیرفع ابهام پ
  ).17: 1376، سعیدي روشن» (ندهیا حال و آیگذشته و 

؛ تواند کمک شایانی به مفسر کندمی سبب نزول، براي نیل به تفسیر صحیحی از آیات
توجه به کاربرد سبب نزول و نقـش آن در . تواند تفسیر آیه باشدنمی اما خودش به تنهایی

. اسـتامري است که گاهی حتی در نگاه مفسران نیز مغفول مانده، یابی به تفسیر آیهدست
نـزول آنهـا را تبیـین و  تواند فضاي کلی نزول آیات شریفه و دواعی ویـژةسبب نزول می«

اغلب . تشریح نماید و از این لحاظ کمک قابل توجهی در انتقال ذهنی خواننده ایجاد کند
عموم و شمول مفـاهیم و معـارف قـرآن کـریم دانشمندان و محققان اسالمی قائل به اعتبار 
خـاص بـودن ، اي که سبب نزول خاصی دارنـدهستند و معتقدند که در مورد آیات شریفه

در صورتی که تعبیر و لفظ آیه عام . استمورد و سبب و موجبی که انگیزة نزول آیه بوده
. اسـت مـالك و معیـار، شود و آن تعبیر عـام آیـهاست و موجب تخصیص حکم آیه نمی
مقاصد الهی همگانی است و منحصر به عصـر و ، زیرا بنا به تصریح آیات بسیاري در قرآن

سـاز سـعادت او تـا قیامـت نسلی نبوده و سخن نهایی خداوند براي راهنمایی انسان و زمینه
  ).28: 1376، سعیدي روشن ر.ك؛( است

هـوم و حکـم آیـه را هـا مفبسیاري از مفسران شیعه و سنّی به این قاعده که شـأن نـزول
 شـان بـه اختصـاص مـورد چیهـ در اتیآ مفهوم«: کنند اذعان کرده و پایبندندمحدود نمی

 هکـ عمـومى و لىک امکاح انیب براى هستند اىلهیوس هانزول شأن قتیحق در، ندارد نزول
و ) 592، 1ج : ش1371، مکارم شیرازي(» شوندمى محسوب آن هاىمصداق از ىیک خود
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چنانکـه زمخشـري در شـرح و تفسـیر ؛ انـدآیات مختلف قرآن از آن بهـره بـردهدر تفسیر 
لکن تهدید و وعید عام باشد تا هـر ؛ ممکن است سبب خاص باشد: «گویدسورة همزه می

کـه  ﴾ویل لکل همزه﴿مانند، کس که مشابه آن بدي را انجام دهد مشمول کیفر آن گردد
در مقام تعریض است و شامل هرکسی است که اما کالم ؛ ي امیه بن خلف نازل شددرباره

  ).28، 4ج: ق1407، زمخشري» (واجد این صفات زشت است
، این مفهوم که قرآن و احکام آن زنده است و با مردن سبب نزول آیات نمـرده اسـت

. شـودگنجانـده مـی» العبره بعمـوم اللفـظ ال بخصـوص المـورد« در قاعدة اصولی با عنوان
ي اصولی بـه ایـن معناسـت این قاعده: «نویسدچنین می یین این قاعدهاهللا معرفت در تبآیت

هاي عمومی لفـظ که یک فقیه دانا و توانا باید خصوصیات مورد را کنار بگذارد و از جنبه
ولـی انحصـار را ؛ هاي خصوصی براي فهم داللت کـالم مفیـد اسـتالبته جنبه. بهره بگیرد

  ).261، 1ج: ق1395، معرفت» (رساندنمی

  شناسی کتمان حقیقت در تفاسیر اجتهادي جامعمصداق. 6
با کنار گذاشـتن تفسـیر تـک بعـدي قـرآن و ، بسیاري از تفاسیر اجتهادي جامع فریقین

همچنین با پیـروي از دسـتور و سـفارش قـرآن ، استخدام همۀ قرائن متصل و منفصل آیات
به حقـایقی در تفسـیر ، وحی کریم مبنی بر استفاده از عقل برهانی و تدبر و تعمق در آیات

توانیم به تفسـیري کارآمـدتر در می با توجه به آنها. اندسورة مبارکۀ بقره پی برده 159آیۀ 
 در این آیـه، در نگاه تفاسیر اجتهادي جامع. دست یابیم، تبیین مسیر سعادت جامعۀ انسانی

  :باشدمی کلی حکم یک کنندة بیان و شمول داراي بخش هر دو
و عـالوه بـر  شودنمی آیه نزول سبب به منحصر فقط آیه حکم یعنی: افرادي شمول. 1

طبـق حکـم . شودها در طول تاریخ را شامل میتمام انسان، علماي یهود در زمان نزول آیه
هیچ انسان عالمی حق ندارد علمش را در صـورت داشـتن منفعـت بـراي هـدایت ، این آیه

  .کند کتمان و از اظهار آن خودداري، هاانسان
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 شـمول دایـرة، درآیـه موجـود افـرادي شـمول بـر عـالوه: کتمـان قابل موارد شمول. 2
است و تنها به موارد انـدك بیـان شـده در روایـات شـأن گسترده نیز کتمان مورد مصادیق

  .گرددمحدود نمی، نزول

  تفاسیر اجتهادي جامع اهل سنت. 6-1

  :استدو قول مطرح شده ﴾ان الذین یکتمون﴿در بیان ، الغیبدر تفسیر مفاتیح
-عام و مربوط به هر کسی است که هر چیـزي از دیـن را کتمـان مـی، این حکم. الف

  .کند
حکم آن را محدود در شأن نـزول ، گروهی از قائالن به این قول. حکم عام نیست. ب

یهود و نصاري را مشترکاً ، دانند و گروهی دیگر از قائالن قول دومآیه و مختص یهود می
  .داننددر شمول حکم می داخل

دانـد و می» أقرب الی الصواب« قول اول را، فخر رازي پس از بیان و طرح این دو قول
  :پردازدبه تقویت آن می، با استمداد از دو دلیل عقلی و اصولی و یک دلیل نقلی

العبـره بعمـوم اللفـظ ال بخصـوص « لفظ آیه عام است و با توجه به قاعدة اصولی. الف
  .توانیم حکم آیه را تنها مختص به سبب نزول قرار دهیمنمی» السبب
مشـعر بـه ، است که اگر حکمی پس از وصفی قرار گیـرددر اصول فقه ثابت شده. ب

مخصوصاً زمانی که وصف با حکم مناسبت ؛ این است که آن وصف علت آن حکم است
داوند مناسـبت دارد در این آیه وصف کتمان دین با استحقاق لعن از جانب خ. باشد داشته

  .شود که حکم نیز عام باشدو در چنین شرایطی با عموم وصف الزم می
  .اندگروه زیادي از صحابه الفاظ این آیه را حمل بر عموم کرده. 6-1-1

-فخر رازي در تأیید ادعایش حدیثی از عایشه نقل و براي تعمیم این آیه استشـهاد مـی
پـس . اسـتکه به ایشان نازل شده را کتمان نکردهچیزي از وحی ، کند که پیامبر اسالم

اگـر دو آیـه در کتـاب خـدا : «آورد که چنین گفته اسـتاز آن نیز حدیثی از ابوهریره می
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سـورة مبارکـۀ  159کـردم و بعـد ابـوهریره آیـات موجود نبود من هیچ حدیثی را نقل نمی
  ).140ـ 139، 4ج: 1420، فخر رازي» (سورة مبارکۀ آل عمران را تالوت کرد 187بقره و 

کند که مطابق با اقوال بیان شده توسـط می سه دیدگاه را بیان، آلوسی نیز ذیل این آیه
  :باشدفخر رازي می

  .انددیدگاه گروهی که شأن نزول آیه را به عنوان تفسیر آیه بیان کرده. الف
جامعیـت  کمی بیش از گروه اول قائل به کلیـت و، دیدگاه قتاده که در تفسیر آیه. ب

  .دانداست و آیه را نازل شده در شأن تمام کتمان کنندگان از یهود و نصاري می
که قائالنش معتقدند آیه عام و در شأن تمـام کسـانی کـه » قیل« دیدگاهی با عنوان. ج

  .استکنند نازل شدهچیزي از احکام دین را کتمان می
 دربـارة آیـه، اقـرب بـر بنا که کندمی بندي جمع چنین دیدگاه سه بیان از پس آلوسی

 و آیه نزول سبب و است عام، آمده اخبار در که گونه همان آن حکم اما؛ شده نازل یهود
 کـه چـرا؛ کندنمی را آیه حکم کردن محدود اقتضاي شده نازل یهودیان دربارة آیه اینکه

 مفیـد آیـه در» الـذین« موصـول، اینکـه دیگـر ».السـبب بخصـوص ال اللفـظ لعمـوم العبره«
 دیـدگاه تأییـد در همچنـین المعـانی روح تفسیر مفسر. رساندمی را کلیت و است استغراق

 الفـاظ ایـن با کندمی نقل را روایتی صحیح سند به پیامبر از یطبران که کندمی بیان سوم
» نـارٍ مـن بِلجـامٍ مُلجَمَـاً امَـۀِیالْقِ ومَیـ جـاءَ تَمَـهُکفَ عِلـمٍ عَن سُئِلَ مَن: اللّه رسولُ قالَ: «که

  ).425، 1ج: 1415، آلوسی(
شـمار معـدودي از آنهـا کـه از ، قابل ذکر است که در بین تفاسیر روایی اهل سنت نیز

 ماننـد تفسـیر؛ اسـتجرگۀ روایی محض خارج گشته و صبغۀ اجتهـاد در آنهـا قـوت یافتـه
اذعان داشـته ، بقرهي ي مبارکهسوره 159که بر عمومیت حکم آیۀ » تفسیر القرآن العظیم«

ابن کثیر در تفسـیر ایـن آیـه از بیـان . اندو آن را به موارد خاص سبب نزول محدود نکرده
ایـن آیـه تهدیـد : «مصادیق وارد شده در سبب نزول خودداري کرده و چنین نوشته اسـت

هاي نافع براي قلـوب شدیدي است براي کسی که دالالت بیّن بر مقاصد صحیح و هدایت
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، 1ج: ق1419، ابن کثیـر» (کتمان کند، ز نزول آن بر رسل و بیان آن در کتب الهیرا بعد ا
در کنار دیگر ، »قیل« این دیدگاه را با عنوان، بعضی دیگر از مفسرین نیز مانند خازن) 342

العبره به عموم اللفـظ ال بخصـوص « نظرات مطرح و در بیان استدالل آنها به قاعدة اصولی
  ).98، 1ج: ق1415، خازن ر.ك؛( ستاشاره کرده ا» السبب

  تفاسیر اجتهادي جامع شیعه. 6-2

اولـین قـول کـه بـه بیـان شـیخ . کنـدشیخ طوسی در معناي این آیه دو قول را بیان مـی
همان مفهوم انحصاري سبب نزول آیه است که وعیـد ، باشدطوسی قول اکثر اهل علم می

. دانـدمـی کتمان پیـامبري محمـدالهی را مختص به عالمان یهود و نصاري در خصوص 
سـدي و جبـایی از ، قتـاده، حسـن، ربیـع، مجاهـد، صاحب تبیان این قول را به ابـن عبـاس

سپس شیخ طوسی قول دوم را که قائل به شـمول در مفهـوم . دهدمی مفسران تابعین نسبت
بـه  شیخ حکم آیه را عام و مربوط. کندباشد را مطرح و آن را منسوب به بلخی میآیه می

  ).46، 2ج، بیتا، طوسی ر.ك؛( داند که هر چیزي از علوم دین را کتمان کندهر کسی می
 از رسول خدا روایتی، در تفسیر تبیان و مجمع البیان در تأیید قول مختار این مفسران

س از هر علمـى سـؤال شـود و او کهر : (انده فرمودهیر آیدر تفسایشان ه کنقل شده است 
) زننـدامت لگـامى از آتـش بـر دهـانش مـىیروز ق، ندکتمانش کباشد و علم آن را داشته 

  ).137، 1ج: ش1372، طبرسی( و) 46، 2ج: تابی، طوسی(
 شـأن طبـق آیـه ایـن در سـخن روي مفسر تفسیر نمونه نیز بر این باور است که گرچـه

 و کلـی حکـم یـک کـه را آیـه مفهـوم هرگـز معنـی این ولی، است یهود علماي به نزول
نیز معتقد است . کرد نخواهد محدود کندمی را بیان حق کنندگان کتمان يدرباره عمومی

 اخفـاى هکـبل؛ سـتین نبوت هاىنشانه و خدا اتیآ تمانک به منحصر مسلما حق تمانک که
. اسـت درج لمـهک نیـا عیوسـ مفهـوم در برساند تىیواقع به را تواند مردممی هک زىیچ هر

-مى حق تمانک مصداق، ردک افشاگرى و گفت سخن دیبا هک ىیجا در وتکس گاه حتى
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 دانشـمندان و دارنـد تـىیواقع كدر بـه دىیشد ازین مردم هک است موردى در نیا و، شود
، مکـارم شـیرازي ر.ك؛( سـازند برطـرف را مبـرم ازیـن نیـا قتیحق انیب با توانندمى آگاه

  ).548، 1ج: ش1371
سبب گشته تـا برخـی از ، آیات در تفاسیر جامعاستفاده از ابزارهاي مختلف براي فهم 

با این بیـان کـه . مفسرین از یک قاعدة ادبی براي استدالل بر مدعاي خویش کمک گیرند
 تـاریخ طـول در کنندگان کتمان تمام شامل، دارد استمرار بر داللت که» تُمُونَیک« يجمله

: ش1388، قرائتـی ر.ك؛( داشـت خواهـد ادامه ابد تا نیز پروردگار لعنت چنانکه؛ شودمی
  ).246، 1ج

 دایـرة کـه ایـن بـر تأکیـد با، سورة مبارکۀ بقره 159نیز در تفسیر آیۀ  طباطبائی علّامه
محـض  روایـی تفاسـیر مفسـران کـه اسـت مصادیقی از ترگسترده بسیار حق کتمان شمول

. باشـدمـی آیه بر مصداق تطبیق باب از روایات این، است معتقد اندکرده بیان ذیل این آیه
 فهیشر ۀیآ وگرنه است فهیشر ۀیآ بر مصداق قیتطب باب از اتیروا نیا همۀ« با این بیان که

  ).590، 1ج: ش1374، طباطبایی(» است مطلق

  مقایسۀ دو روش تفسیري روایی محض و اجتهادي جامع. 7
بـدان بقره  سورة مبارکۀ 159آنچه که تفاسیر روایی محض فریقین به عنوان تفسیر آیۀ 

بلکـه ؛ در حقیقت تفسـیر آیـه نیسـت؟)، چه کسانی چه چیزي را پنهان کردند( اندپرداخته
بسـیاري از روایـاتی کـه در . «باشـدبیان مصادیقی از قانون کلی نهـی کتمـان حقیقـت مـی

-یـاد مـی» روایات تفسیري« نورالثقلین و برهان آمده و از آن به عنوان: تفاسیر روایی مانند
هـاي قـرآن اسـت و زیرا تفسیر به بیان معانی الفاظ و جملـه؛ سیر آیه نیستنددر پی تف، شود

و در ، بلکه در پی تطبیق آیـه بـر برخـی از مصـادیق؛ از این قبیل نیست، بیشتر آن احادیث
، 1ج: ش1378، جوادي آملـی ر.ك؛» (موارد فراوانی تطبیق بر بارزترین مصداق آن است

168.(  
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اي قوانین مطرح شده در آنها پس از چه پرسش و حادثـه بیان شأن نزول آیات و اینکه
بـه . تواند آن قوانین را محدود سـازدبه هیچ عنوان نمی، استاز طرف پروردگار نازل شده

ي دایـره، حکم اینکه قرآن کتابی جاویدان و راهنما براي تمام ادوار تـاریخ بشـریت اسـت
-یانات مشـابه در طـول تـاریخ مـیشمول احکام بیان شده در آن گسترده و شامل همۀ جر

آیـد کـه خاصـیت و گرایی بر الفاظ قـرآن پدیـد مـیدر غیر اینصورت نوعی جمود. باشد
و آن را از صـحنۀ عملـی زنـدگی ، مکـانی بـودن قـرآن را نفـیزمـانی و همـهویژگی همه

این پیامد دقیقاً مخالف هـدف اصـلی نـزول آیـات قـرآن . سازدها خارج میروزمرة انسان
  .باشدمی

مفسر باید توانایی تطبیق صحیح آیات با شرایط روز ، به منظور ارائۀ یک تفسیر صحیح
این . گو و حالل مشکالت زمانۀ خویش باشدرا داشته باشد و به کمک مفاهیم قرآن پاسخ

امر جز با تدبر و اجتهاد صـحیح در تفسـیر آیـات قـرآن بـه کمـک منـابع متعـدد تفسـیري 
امـا صـحیح ؛ داننـددان روش روایی محض را روشی صحیح مـیاندیشمن. شودحاصل نمی

چرا که ذیل شماري از آیات ؛ به معناي کامل و کارآمد بودن آن نیست، بودن یک روش
است و خالی بودن ذیل ایـن آیـات در تفاسـیر روایـی محـض قرآن هیچ روایتی ذکرنشده

اش و ابـزار تفسـیري امـا اگـر منبـع، هر اندازه هم روشـی صـحیح باشـد. قابل توجیه نیست
نسبت به آن از جامعیت و کارآمدي کمتري ، نسبت به روشی دیگر اندك و محدود باشد

هـاي تفاسـیر مـأثور و روش تفسـیر نقلـی را در برخی از محققان ضـعف. «برخوردار است
 علّامه طباطبـائی. اندبیان کردهو...  وضع حدیث و اسرائیلیات، حذف اسانید: اموري مانند

  ).44: 1391، دیاري» (استرا نیز بر آنها افزوده» ناکارآمدي و محدودیت« عامل
پرواضح است که کمک گرفتن از چندین ابزار در هر طریقی و بـراي رسـیدن بـه هـر 

، کندمی مفسري که تنها از یک ابزار استفاده. رساندتر به مقصود میانسان را سریع، هدفی
، رودمحـدود سـاخته و بـه هـر دلیلـی فراتـر از آن نمـیمثال خود را تنها در دایرة احادیث 

چرا که بیشتر روایات . ناخواسته آیات نورانی قرآن را در عصر نزول محبوس ساخته است
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در صـورتی کـه قـرآن کتـابی . اندبه بیان سبب نزول و یا بعضی از مصادیق آیات پرداخته
  .هاي بشریت استفراتاریخی و متعلق به تمامی نسل

نحـوه ، روایـی محـضو جامع هاي میان دو روش تفسیر اجتهادي ترین تفاوتهاز عمد
، غالـب تفاسـیر روایـیبسیاري از تفاسیر اجتهادي بر خـالف ؛ ها با روایات استتعامل آن

در . پردازنـدنیـز مـیتعـارض ظـاهري میـان روایـات متنـوع حـل به ، افزون بر نقل روایات
اجتهاد و اظهـار نظـر بـر ) شیعه و سنی، (ی محضصورتی که برخی از مفسران تفاسیر روای

داننـد و پایه و اساس قرائن عقلی و نقلی معتبر در آیات قرآن و حتی روایات را جایز نمـی
بـه همـین دلیـل تفاسـیر ایشـان . داننـدمـی فهم حتی ظواهر قرآن را نیز مختص اهل بیـت

بسـیاري از اندیشـمندان و  ،در مقابل. باشدمی بیتعاري از هر کالمی به جز سخنان اهل
بـه  استفاده از عقل و مراجعه به رسول باطنى را ن اساسى در فهم قرآنکر، مفسران معاصر

دانند و دالیل متعددي را در اثبات صحت روش تفسیر اجتهادي عنوان یک دلیل معتبر می
  :از جمله؛ اندبرشمرده

  آیات بسیاري از قرآن. 7-1

ات یـمردمان را به تـدبّر و تعقّـل در معـانى و مقاصـد آ، دیه با لحنى شدکاتى یآ) الف
قـرار  دمـورد انتقـا را ننـدکوتـاهى مـىکه در فهم آنها کرا  و کسانی ندکب مىیقرآن ترغ

ن یان داشـت چنـکچگونه ام، هى است اگر قرآن با تدبّر و تأمّل قابل فهم نبودیبد. دهدمى
ماننـد . ن صـادر گـرددکمـر نـامما یـکآن هم نسبت به ، مکیدستورى از سوى خداوند ح

  ).٢٩-٢٨ص/ ( ﴾اِبَر ُأوُلوا اْلَأْلبکَتَذیِل َو اِتِهیآ دَّبَُّروایِل کُمباَر یکِإَل َأْنَزْلناُه اٌبتک﴿
َو ﴿ ماننـد. دیـنماار و قابل فهم معرّفـى مىکه زبان قرآن را لسان عربى آشکاتى یآ) ب

  ).١٠٣ -١٦حنل/( ﴾ٌنیُمِب یَعَرِب ِلساٌن ذاه
ن حـقّ و باطـل و روشـنگر هـر امـر یفـارق بـ، تیه قرآن را به عنـوان هـداکاتى یآ) ج
 ِمـَن ناٍتیَب َو ِللّناِس ُهدًى اْلُقْرآُن ِهیِف ُأْنِزَل یالَِّذ اَنَشْهُر َرَمض﴿ د مانندنینماف مىیتوص، مبهمى
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  ).١٨٥-٢بقره/ ( ﴾اْلُفْرقاِن َو اْلُهدى
ه اگر به قابـل فهـم کخواهد ند و از مردم مىکحا تحدّى به قرآن مىیه صرکاتى یآ) د

 یـکاى مشـابه سـوره، دست بـه دسـت هـم داده، مان ندارندیبودن آن براى عموم مردم ا
 مانند. ابندیاتش بیا براى اثبات مدّعاى خود اختالف و تناقضى در آیاورند و یسوره از آن ب

) 4/82: نسـاء( ﴾رًایـِثک اْخِتالفًا ِهیِف َلَوَجُدوا الّلِه ِریَغ ِعْنِد ِمْن اَنکوَن اْلُقْرآَن َو َلْو َتَدبَُّریَأَفال  ﴿
تحدّى آن امرى نامعقول ، نباشد كات قرآن تا خود مفهوم و قابل دریه آکپرواضح است 

ننده را کابتدا منظور تحدّى، ه طرف مقابلکاست ا را تحدّى در صورتى قابل اجریز؛ است
مفهـوم  رگـزه هکامّا موضوعى . دید مقابله به مثل برآگاه درصدند و آنک كبه خوبى در

  ).263: 1367، عمید زنجانی ر.ك؛( با آن مقابله با امرى مجهول خواهد بودۀ مقابل، ستین

  روایات. 7-2

از  یـکه هرکـادى وجـود دارد یـات زیـروا، و ائمّه  رمکامبر ایث پیان احادیدر م
ا إَذَفـ«: روایت نبوي: مانند. ر اجتهادى باشدیلى قاطع بر صحّت روش تفسیتواند دلآنها مى

  ).573، 2ج: ق1429، کلینی(» رآِنالُقم ِبیکَلَعَف، ِمظِلاُمل ِلیالّل ِعَطِقک ُنَتالِف ُمیکَلت َعَسَبالَت
جواز و اعتبار هـر گونـه تفسـیر از هـر کـس و قابـل ، البته از این گونه آیات و روایات

. آیـدبر اساس هر تفسیري بیان شود بـه دسـت نمـی اعتماد بودن هر معنایی که براي آیات
هاي الزم براي تفسـیر را نیاز و صالحیتجواز تفسیر براي افرادي که علوم پیش، بلکه تنها

کسب کرده باشند و اعتبار معنایی که با اجتهاد کامل چنین افـرادي تفسـیر شـود و داللـت 
، در برابر آن اطمینـان حاصـل شـود ايآیات بر آن به خوبی آشکار و به نبودن قید و قرینه

  ).22، 2ج: 1395، بابایی ر.ك؛( شودثابت می
نیـز جهـت » سیرة عقال« از دلیل عقلی، اي که بیان شداندیشمندان عالوه بر دالیل نقلی
تـوانیم از آن بـه عنـوان دلیـل اند که میکمک گرفته، اثبات صحت روش تفسیر اجتهادي

  :سوم نام ببریم
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  سیرة عقال. 7-3

روش عقال در فهم مطالب هر کتابی این است که هر گاه معناي قسـمتی از آن کتـاب 
، براي فهمیدن و آشکار شدن معنا و مراد نویسـنده، یا مراد نویسندة آن نامعلوم باشد، مبهم

این روش در مورد قرآن نیز جریان دارد و با توجه بـه اینکـه . کنندتالش علمی مناسب می
جـواز اجتهـاد در تفسـیر بـا ، اسـتمنع نشده و امامان معصوم براین روش از سوي پیام

  ).27، 2ج: 1395، بابایی ر.ك؛( شوداستناد به این روش عقال نیز ثابت می

  گیريبحث و نتیجه
روشـی را بـراي بیـان ، هر کدام از مفسران قرآن بنابر مبانی و مکتب تفسـیري خـویش

هـاي مختلـف تفسـیري به بررسـی روش، بسیاري نیزاندیشمندان . اندمراد خداوند برگزیده
براي تفسیر صـحیح  و اهل بیت هایی که از پیامبرپرداخته و با مد نظر قرار دادن ضابطه

صحیح بودن یک روش . اندبرخی را صحیح و برخی را ناصحیح دانسته، استقرآن رسیده
نگـاه بسـیاري از  گرچـه از، روش تفسیري روایـی محـض. به معناي کامل بودن آن نیست

جامع نیسـت و ، اما به دلیل تحدید منبع و ابزار تفسیر، استنظران صحیح تلقی شدهصاحب
در ایـن . هـا را نـداردتوانایی ارائۀ تفسـیري کارآمـد از تمـام آیـات قـرآن در تمـام دوران

بقـره در شـماري از تفاسـیر روایـی محـض و  سورة 159پژوهش پس از مطالعۀ تفسیر آیۀ 
تفاسیر روایی محض تنها بـا ذکـر چنـد روایـت در مقـام  مشاهده کردیم که، ریقینجامع ف

، توسـط اهـل کتـاب تفسیر این آیه به مصادیقی از جمله کتمان پیامبري حضرت محمد
کتمان امامت هر امام توسط امام پـیش از او و ، توسط مخالفین ایشان کتمان امامت علی

لکـن تفاسـیر اجتهـادي جـامع بـا نگـاهی . انـدکـردهیا کتمان بعضی از احکام الهی اشـاره 
کتمان حق را منحصر در مصادیق نامبرده شده در تفاسیر روایی ندانسته و بـر ایـن ، جامعتر

کـه بتوانـد مـردم را در مسـیر سـعادت بـه ) توسط هـر کسـی( باورند که اخفاي هر چیزي
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طبیق دریافته شـد کـه از پس این ت. در مفهوم وسیع کتمان حق درج است، واقعیتی برساند
، با نادیـده گـرفتن عمومیـت حکـم ایـن آیـه، قریب به اتفاق مفسرین تفاسیر روایی محض

-باعث محدود شدن مراد خداوند در موارد اندك ذکر شده در روایات سبب نزول گشـته
بیـان ایـن . تفاسیر اجتهادي جامع به تفسیري شامل از این آیـه دسـت یافتنـد، در مقابل. اند

مبنی بر شمول افرادي براي کتمان کنندگان و شـمول مصـداقی بـراي حقـایق قابـل تفاسیر 
شاهدي برناکارآمـدي تفاسـیر روایـی ، عالوه بر تأکید بر جاودانگی معارف قرآن، کتمان

  .باشدمحض نسبت به تفاسیر اجتهادي جامع می
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