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  چکیده
، نهی کرده است. تعدادي از به رأيمسلمانان را از تفسیر  ملو از روایاتی است کهم نابع روایی فریقینم

 گونـه  برخـی ایـن   این روایات، با استناد به منابع روایی متقدم و متأخر معتبر فریقین ذکر شده اسـت. 

نقل  دارا بودن سند مستقل شیعی و سبب اند که به روایات در کتب روایی شیعه را منتقل از عامه دانسته

ـ  د. ی ندارتقوچندان ها در کتب معتبر شیعه، این ادعا  آن ژوهش، پـس از بررسـی احادیـث    در ایـن پ

سـند   آیـد کـه   مـی بر و میزان مطابقت با مضامین قرآن، از جهت وثوق سندي، وثوق صدوري ذکرشده

ثیق صدوري، دو مـورد  اما از جهت تو ؛ضعیف است ی موثق و برخیح، برخاحادیث، صحیاین برخی از 

تواتر، علو مضمون، شهرت روایی و عمل اصحاب و...، تقویت شده و معتبـر   قراینۀ واسط از روایات به

همخوانی دارد. بر این اساس، وقتی در یک  با آیات قرآن شانمونمض عالوه بر اینکهآیند.  به حساب می

و  ها صحیح و معتبر است کم سه مورد از آن و دست آمدهمضمون، صدها روایت در کتب روایی فریقین 

ن روایات عمل شـود؛  که به مضمون آ سزاوار استهمخوانی دارد،  ون آن روایات با مضامین قرآنمضم

  ط با احکام عملی باشد.برخی، این روایات بیشتر مرتب هرچند طبق گفتۀ

  .، اعتبارروایت، قرآن، پیامبر، تفسیر، به رأيسیر تف :ها واژهکلید
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  مقدمه .1

هـا   آنۀ از جملـ  کـه  رو بوده است هروب هایی فتبا آ همواره تفسیر قرآن از صدر اس�م،

وامـل  ع ازدجویی و مخالفـت بـا اسـ�م،    غفلـت، جهالـت، سـو    .است »به رأيتفسیر «

ها  توانست آسیب می به رأيتفسیر قرآن  در تفسیر قرآن است. برخیدخالت دادن رأي 

د؛ در صورت گسترش تفسیر مسلمانان ایجاد کنۀ ي براي اس�م و جامعو خطرات زیاد

مسـلمانان بـا فقـدان    ۀ د و جامعـ کـر  کس قرآن را به شکل دلخواه تفسیر می، هربه رأي

ان مسلمانوضوع، این م ۀبا مشاهد معصومینۀ و ائم شد؛ پیامبر مواجه می حقیقت

دنـد؛  کر نهی می ک�م خدا و پیامبر و نسبت دادن دروغ به خدا و به رأيرا از تفسیر 

نقـش اساسـی در تعظـیم تفسـیر قـرآن توسـط        ،کنونتا به رأيتفسیر نهی از احادیث 

منـد در   هاي ضابطه ها و روش آمدن اسلوبوجود بهمسلمانان و احتیاط فراوان در آن، و 

مسلمانان این روایات هرچه بیشتر براي داشته است؛ روشن است که اعتبار  تفسیر قرآن

  تر خواهند بود.   مصمم ها محرز شود، در عمل به آن

در پی آن است تا با بررسی سندي و صدوري این روایات، گامی در  نوشتار حاضر

احتیـاط بیشـتر در   را بیش از پیش، به  خوانندگانها برداشته،  جهت روشنگري اعتبار آن

ایـن   دربـارۀ �ي کتـب بزرگـان    هرچند مطالب زیـادي در �بـه   سوق دهد. تفسیر قرآن

 وجود دارد؛ براي مثال به رأيتفسیر ۀ در زمین مستقل اندکیآثار  ،شود ع یافت میوموض

کـه   اشاره کـرد  تا) ، بیمکارم شیرازي(مرج ادبیو رأي و هرج تفسیر بر توان به کتاب می

و ذکـر   بـه رأي به تعریـف تفسـیر    سپس اهمیت قرآن و تفسیر آن وبه  نخستدر آن، 

را در صدر اسـ�م   به رأيتفسیر ۀ که ریش ؛شده است پرداخته آنروایات نهی از ی برخ

بـا   پرداخته شـده اسـت.   به رأيذکر آثار شوم تفسیر به نیز  در بخش آخر اند. ذکر کرده

بررسـی نشـده و   کنون ، تابه رأياین حال، میزان اعتبار و وثاقت روایات نهی از تفسیر 

  سعی دارد تا گامی در جهت اشباع خأل مذکور بردارد. پژوهش حاضر

  شناسی فهومم. 2

حات مرتبط، هرچند مفهوم برخی اصط�شن شدن مبحث پیش رو، �زم است براي رو

  .دگذرا تبیین شو
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  تفسیر .1ـ2

معنی  بهو فسر)  ق، مادۀ1412راغب اصفهانی، نک: (» ر  س  ف«ۀ در لغت از ریش تفسیر

 ) و80ص، 1جش، 1372طبرسـی،  نـک:  (برداري و کشف مراد و مقصـود گوینـده   پرده

رفتن کـار  دلیل بـه  ل معقول است؛ همچنین ممکن است بهو کشف معنی به شکتوضیح 

آشکار کردن چیزي بـه  وجود داشته باشد؛ یعنی در آن م معناي مبالغه ه باب تفعیل،در 

ـ  بـه و  »فَسـرَ «ۀ ماداز  را تفسیر معرفت نیز اهللا آیت بهترین وجه. روشـن کـردن و    ايمعن

در اصط�ح مفسـران عبـارت اسـت از زدودن ابهـام از لفـظ       کهدانسته آشکار ساختن 

نـک:  (.مشکل و دشوار، که در انتقال معناي مـورد نظـر، نارسـا و دچـار اشـکال اسـت      

، معناي اصط�حی آن، بیان معانی آیات و دیگربه تعبیر  )63، ص1ج ق،1418معرفت، 

  )4ص، 1جق، 1390طباطبایی، نک: هاست.( کشف مقصود و مضمون آن

ـ یو إل «ۀ آیبار در  یک فقط ،تفسیر و مشتقات آنۀ واژ الْحقِّ و أْتُونَک بِمثَلٍ إِإلَّ جِئْناك بِ

ـ ان براى تـو آورد ین بیکوتریاوردند، مگر آنکه [ما] حق را با نیو براى تو مثَلى ن؛ راًیأَحسنَ تَفْس  » می

مختلفـی   اهـاي معن بـه  ،آیـه  سیاقمفسران این واژه را در  .به کار رفته است )33: (فرقان

طبرسـی،  نـک:  (انـد.  از آن جملـه  »بیان و کشف« و» بیان و تفصیل«، »بیان« اند که گرفته

، 8ج ،ق1419حـاتم،   ابـن ابـی   ؛468، ص4ج ،م2008 طبرانی، ؛266، ص7ج ،ش1372

ســایر  ؛124، ص4ج ،ق1418بیضــاوي،  ؛99، ص6ج ،ق1419؛ ابــن کثیــر، 2692ص

بـه خـود گرفـت و تبـدیل بـه       مفهـوم جدیـدي   ،) این واژه بـا گذشـت زمـان   مفسران

گشت و  ها اط�ق می از آن آیات قرآن و تبیین مراد خدااصط�حی شد که به علم شرح 

 )13، ص1ج ،ق1418معرفـت،  نک: (.رود در همان معناي اصط�حی به کار می ،کنونتا

اینکـه   یـا   تحریف معنـاي آیـات بـوده    دنبال بهاي  همواره عده ،اما در طول تاریخ اس�م

بر این  کند. یا مفاسد آنان را تأیید اي تفسیر کنند که منافع گونه اند آیات را به هخواست می

از ایشان صادر شده اسـت   و ائمه وایات متعددي در طول حیات پیامبراساس، ر

   د.ده که این روش تفسیر را رد کرده و رأي به حرمت آن می

  يأر. 2ـ2

راغب اصـفهانی،  نک: (.خیزد است که از ظن و گمان برمیاي نظر و اعتقادي معن به رأي

نک: (.اند معناي هوا و هوس گرفته آن را به برخی از بزرگان نیز) 636ـ374ص ،ق1412
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  ) 63، ص1ج ،ق1418 معرفت،

  به رأي. تفسیر 3ـ2

بـه  توان دریافت که منظور از تفسیر  پس از روشن شدن معناي لغوي تفسیر و رأي، می

از چـه   ،د که حرف باء جـاره در عبـارت مـذکور   شوروشن  ابتدا باید؛ اما چیست رأي

توان براي حـرف بـاء    می سه معنی این مورد،نوعی است و معنی دقیق آن چیست؟ در 

  :خواهد بودمتفاوت  ،بسته به جنس حرف باء ،به رأيمفهوم تفسیر  که در نظر گرفت

مفـاد آیـه و   ۀ کننـد  دیدگاه شخصی مفسر، تعیـین  ،در این صورت باء سببیت: .الف

ش و تحمیل آن، آیات قرآن را دلیل رأي خاص به باشد و مفسر شده می علت تفسیر ارائه

بلکـه در   ،نیست ی در صدد پی بردن به مقصود خدامفسر در چنین حالت کند؛ تفسیر می

  قرآن است. همقام تحمیل دیدگاه خویش ب

و محوریـت  این است تا به کمـک   دنبال بهمفسر  ،در این صورت باء استعانت: .ب

  از آیات. مراد خدادریافت ؛ نه بپردازدبه تفسیر آیات  ،رأي شخصی خود

این است کـه   به رأيمنظور از تفسیر  ،در این صورت باء تعدیه به مفعول دوم: .ج

بیان رأي شخصی خود بـوده و سـپس از    درصددجاي بیان مفاد آیه،  به در تفسیر مفسر

  برقرار سازد. »همانی این«کرده و میان آیه و رأي خودش رابطۀ آیه استشهاد 

در هـر سـه    ،به رأيتوان نتیجه گرفت که معناي تفسیر  این سه حالت می بررسی از

، ش1383، رجبـی نک: (بسیار مخربی در پی خواهد داشت. نکوهیده بوده و آثار ،حالت

33(  

گونـه   ایـن مهمی را ۀ نکت ،»به رأيتفسیر « حرمتبا تکیه بر روایات  ع�مه طباطبایی

مفید اختصاص، انفراد ] "من فسر القرآن برأیِه"[در روایت  "رأیه"ۀ اضاف« :دفرمای بیان می

و استق�ل است؛ یعنی مفسر اسباب عادي در فهم ک�م عربی را در تفسیر قرآن، مقیاس 

ـ   ۀ مجموعی و توجه به هماهنگی هم قرار دهد و بدون درك ه آیات، به تفسـیر یـک آی

، 3ج ،ق1390 ،طباطبایی(»و ممنوع است. "به رأيتفسیر " مصداق اقدام کند. این کار نیز

   )26، ص1ج ،ش1390 روشن،  سعیديو مشابهش در ؛ 87ـ86

قواعـد  توجـه بـه    آن است که مفسر بـدون   به رأيمقصود از تفسیر  ،در ک�م جامع

اساس دیـدگاه شخصـی و غیرمسـتند     بر و فقط ،ک�م قراینمحاوره و ادبیات عرب و 
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یا آنکه پیش از مراجعه به قرآن، دیدگاهی را برگزیند؛ سـپس   ،خود، قرآن را تفسیر کند

ین قـرار دهـد. بـه همـ     مورد بحـث ۀ از آی و همان را مراد خدا آن را بر آیه تحمیل کند

رأي «تـا   اسـت  اضـافه شـده   »ه« به ضـمیر  »رأي«ۀ واژ، رأي بهدلیل، در روایات تفسیر 

  )81، ص2ج ش،1386مصباح یزدي، نک: را افاده کند.( »شخص

  صدورى وثوق و سندى وثوق .4ـ2

محمدحسن ربانی  کنند؛ مى تدق ثیحد سند در اریبس معاصران، و رانمتأخ از گروهى

 و عـاملى  حسـن  خیش عاملى، دمحم دیس ى،یخو اهللا تیبرخی از پیروان این مکتب را آ

 اریبس ،تیروا سندۀ دربار نانیکند که ا همچنین اضافه می کند. معرفی می )ره(ثانى دیشه

 وثـوق « مکتـب  را گـروه  نیا. دانند مى سند قیطر از فقط را تیروا اعتبار و ندریسختگ

 کـه  تـى یروا« :دکن مى فیتعر نیچن را »حیصح« حدیث ،دلیل نیهم به نامند؛ مى »سندى

 نـان، یا مقابـل  در .»باشند ثقه و امامى دوازده ،همه و باشد شده ذکر سندش سلسله همۀ

ـ پ قدماۀ هم که است »صدورى وثوق« مکتب ـ ا روی انـد و امـروزه نیـز     بـوده  مکتـب  نی

 ،معصـومان  روایـت از  صدور به نیقی و اعتماد براى که ندمعتقد طرفدارانی دارد؛ آنان

ـ  آمـده  کتاب چند در تىیروا گاهى ست؛ین راه تنها سند،  اصـحاب  از آن راوى کـه نیا ای

 صـدور بـراي   ىقراینـ  همـه کـه   شـده  نقل ث�ثه خیمشا از تیروا نکهیا ای است اجماع

  )119ص ،ش1385ربانی، نک: (.است معصوم از تیروا

  به رأيروایات نهی از تفسیر بررسی  .3

در منـابع  ، رأي بـه حرمـت تفسـیر   به ذکر روایات مربوط به  ،در این بخش از پژوهش

هـا مـورد    آن روایات و منـابع آن  سندياعتبار میزان ه شده، پرداختفریقین روایی متقدم 

  .گیرد میبررسی قرار 

  در منابع حدیثی عامه به رأيحدیث حرمت تفسیر  .1ـ3

بـر   نقل شده است که بنـا  در منابع اهل سنت از پیامبر به رأيحدیث حرمت تفسیر 

طبرسـی،  نـک:  (ت، نخسـت از مصـادر عامـه نقـل شـده     طبرسی، این دسته روایا گفتۀ

ش، 1388، مـؤدب نک: .(مقدمه سوم) و از روایات منتقله است، 80ص، 1ج ش،1372

و معـانی آن]  [ هرکس در مـورد قـرآن   د:فرمای در این دست روایات می ) پیامبر117

هـایی از   که بـه ذکـر نقـل    ؛بدون علم [قطعی] حرفی بزند، جایگاهش آتش خواهد بود
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  شود. ها پرداخته می آن

عبـد  ، عـنْ  انُیسفْ، حدثَنَا عیوکحدثَنَا «نویسند:  می نساییحنبل و  بناحمد . 1ـ1ـ3

مـنْ قَـالَ   " :هللاِقَـالَ: قَـالَ رسـولُ ا    ابنِ عباسٍ، عنِ رٍید بنِ جبیسع، عنْ یالْأَعلَى الثَّعلَبِ

لْمٍ، فَلْیالْقُرْآنِ بِغَ یفیرِ عنَ النَّارِتَبم هدقْعأْ منسـایی ؛ 496، ص3ج ،ق1416حنبـل،   ابن(»."و ،

  )31، ص5ج تا، بی

  بررسی سندي حدیث. 1ـ1ـ1ـ3

میـزان   بارۀدر رّاح بن ملیح است. ابن حجراولین راوي در سند حدیث، وکیع بن ج

گویـد:   در مورد او چنین می الدقائق کنزصاحب کتاب : «نویسد می و اعتبار وکیع وثاقت
یحیـی بـن معـین کـه یکـی از       "تر از وکیع ندیدم. تر و حافظ در عمرم شخصیتی عالم"

سـتاید.   سختگیرترین ناقدان حدیث است، وکیع را به عدالت، فضیلت، علم و کمال می

تـرین آنـان    دارمی پس از ذکر چند تن از ثقات حـدیثی اهـل سـنت، وکیـع را فاضـل     

نیکی یـاد شـده    دیگر بزرگان دینی اهل سنت هم به در گفتار وکیع بن جرّاح خواند؛ می

ابـن حجـر   نـک:  (»انـد.  اسامی ثقات ذکر کـرده ۀ است و کتب رجال، نام وي را در زمر

  )123، ص11ج ،ق1325عسق�نی، 

 ، مشهور به سفیان اسـت کـه شخصـیتش   راوي دوم، سعید بن مسروق ثوري کوفی

. خطیب اند را ستوده مقام علمی و عملی سفیانمشاهیر اهل تسنن مورد اخت�ف است. 

مورد اتفاق همگان  اهل سنت،  و ضبط حدیث او را در میان ورع  ، معرفت،علم بغدادي

 ) برخـی از اهـل حـدیث، لقـب    152، ص9ج ،ق1417خطیب بغـدادي،  نک: (.داند می

تراز بزرگان مـذهب   و تقوا، هم به او داده و او را از جهت علم را »امیرالمؤمنین حدیث«

، ) ابـن نـدیم  12ص ق،1425صـبري،  نـک:  (کننـد.  خود، مانند ابوبکر و عمر معرفی می

بزرگـان  برخی  ) اما253ص ،تا ندیم، بی  ابننک: (کند. مذهب معرفی می سفیان را زیدي

 ش،1383حلـی،   ک:(نداننـد.  میغیرشیعه و حتی غیرقابل اعتماد ثوري را  تشیع، سفیان

شـاهد   هشام بن عبـدالملک،   که در لشکر را از کسانی شمرده سفیان طریحی )228ص

است کـه در قتـل    یا از کسانی ،بوده است و بر این اساس زید بن علی بن الحسین  قتل

) 238، ص3ج ش،1375طریحی، نک: (.یا به قتل او کمک کرده است زید شریک بوده

پس از مهاجرت به بصره، از تشـیع  اما  ده،کند که او شیعه بو بیان می منتخبالطبري در 
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به وثاقت و علـم سـتوده   او را  اي نیز ) عده142ص ق،1358طبري، نک: برگشته است.(

ابـن  نک: انـد.(  خوانـده  و حتـی از اصـحاب امـام صـادق     بیـت   محب اهـل  و

  )274، ص15ج و 371، ص6ج ،ق1385الحدید،  ابی

رجالیون بزرگ اهل سـنت، او  علی بن عامر ثعلبی است که تمام راوي بعدي، عبدا�

  ) 94، ص6ج ق،1325 عسق�نی،ابن حجرنک: اند.( را به روایت از ضعفا محکوم کرده

و از اصـحاب امـام   مـذهب   راوي بعدي، سعید بن جبیر اسدي وابلی اسـت کـه امـامی   

 ،ش1348کشـی،  نک: باشـد.(  که مورد توثیق و اعتماد رجال شـیعه مـی   بوده سجاد

 )169ص ،ق1383، حلی؛ 79ص ،ق1411ی، ؛ حل120ص

کند و  روایت می علیامام و  از پیامبر ابن عباس است که فقط آخرین راوي،

، 8ج ،ق1325ابن حجـر عسـق�نی،   نک: (اند. رجالیون، او را به وثاقت و عدالت ستوده

  )195، ص22ج ،ق1410؛ خویی، 165ص

احمـد   یعنـی کتـاب،  ۀ د، نویسندبررسی شوآخرین شخصی که باید از جهت اعتبار 

 و را بـه علـم، زهـد، روایـت و وثاقـت     بن حنبل است کـه اربـاب رجـال و تـراجم، ا    

 ق،1430؛ نـووي،  276ص ،ق1430؛ عطار، 161، ص9ج تا، ابونعیم، بینک: (اند. ستوده

  )63، ص1ج ،تا ابن خلکان، بی ؛82ص

: ثعلبـی محکـوم بـه روایـت از     سـت دو ضعف را در سند خود دارا کورحدیث مذ

؛ بنابراین حدیث مذکور از جهـت  ندارد آور اعتبار کافی و اطمینان نیز سفیان. ضعفاست

توانـد جبـران    مـی  تواتر، این ضعف سندي ا به جهت شهرت وام سندي ضعیف است.

  که از آن جمله است:ر کتب حدیثی اهل سنت نقل شده احادیث دیگري د شود.

ـ د بنِ جبیأَبو عوانَإلَ، عنْ عبد الْأَعلَى، عنْ سعد، حدثَنَا یحدثَنَا أَبو الْول« .2ـ1ـ3 رٍ، عـنِ  ی

ولُ اللَّهساسٍ، قَالَ: قَالَ ربنِ عاب: "دنِّیاتَّقُوا الْحـ   یثَ ع  یإِ� ما علمتُم، فَإِنَّه منْ کَـذَب علَ

؛ در "وأْ مقْعده منَ النَّـار تَبیرِ علْمٍ، فَلْیالْقُرْآنِ بِغَ ینْ کَذَب فتَبوأْ مقْعده منَ النَّارِ، ومیمتَعمدا، فَلْ

بر مـن ببنـدد و نیـز    مورد روایت کردن از من تقوا پیشه کنید؛ زیرا هرکس سخن دروغی 

[تفسیر] قرآن، بدون علم به آن، دروغی به زبان آورد، جایگـاهش آتـش    هرکس در مورد

  )43، ص5ج ،ق1419 ترمذي، ؛122، ص5ج ق،1416حنبل،   ابن(»خواهد بود.

و هـو   ـِ اهللالُ بنُ عبدید، حدثَنَا حبانُ بنُ هلَالٍ، حدثَنَا سهیحدثَنَا عبد بنُ حم« .3ـ1ـ3
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اهللاِ، قَـالَ:  جنْدبِ بنِ عبـد ، عنْ یحدثَنَا أَبو عمرَانَ الْجون ـ یحزْمٍ أَخُو حزْمٍ الْقُطَع یابنُ أَبِ

؛ هرکس با رأي شخصی "ه فَأَصاب فَقَد أَخْطَأَیالْقُرْآنِ بِرَأْ یمنْ قَالَ ف :"قَالَ رسولُ اهللاِ

خطـا کـرده    خویش در مورد قرآن حرفی بزند و حتی اگر حرفش درست باشـد، قطعـاً  

 )291، ح44، ص5ج ق،1416(ترمذي، ».است

القُـرآنِ   یمن قالَ فـ « آورده است که امبریاز پ يگرید ثیدر حد يترمذ. 4ـ1ـ3

نـک:  .(اسـت  دانسـته  حیصـح حسن را  ثیحد نیو ا.» ارِالنّ منَمقعده  تَبوءیعلمٍ فَل رِیبِغَ

مشـابه ایـن    )القـرآن  ریتفسـ کتـاب   48 بـاب ، 2959ح، 439ص، 4جق، 1429 ،يترمذ

مـن فَسـرَ   «فرمـود:   نقل شده است که پیامبرگونه  ی و طبري نیز اینروایت از احسای

، 1ج، تا ؛ طبري، بی104ص، 4ج، ش1378احسائی، (».القُرآنَ بِرَایِه فَلیتَبوا مقعده منَ النّارِ

  )27ص

ـ 1ـ3 و مـن قـالَ    «... :از آن حضـرت آورده اسـت   يبعـد  ثیدر حـد ترمـذي   .5ـ

، 4ج ،ق1429نـک:  .(اسـت  دانسته حسن را آن و »النَّار منَ مقْعده تَبوأْیفَلْ هیِالقُرآنِ بِرَا یف

  )2960ح، 439ص

ى قَالَ: یحیأَخْبرَنَا محمد بنُ بشَّارٍ قَالَ: ثَنَا « آورده است: باره دراینی نیز نسای .6ـ1ـ3

مـنْ  "قـالَ:   یابنِ عباس عنِ النَّبِ رٍ عنِید بنِ جبیانُ قَالَ: ثَنَا عبد الْأَعلَى عنْ سعیثَنَا سفْ

ا لَا یالْقُرْآنِ بِرَأْ یقَالَ فبِم أَو ،فَلْیه ،لَمنَ النَّارِیعم هدقْعأْ مو؛ هـرکس در مـورد [تفسـیر]    "تَب

داند بزند، جایگاهش آتـش خواهـد    قرآن، حرفی بر اساس رأیش یا بر اساس آنچه نمی

  )31، ص5ج ،تا ، بینسایی(».بود

کنـد   نقل مـی  متقی هندي نیز با کمی تفاوت و بدون ذکر سند از پیامبر. 7ـ1ـ3

رجلٌ یتَاَولُ القُـرآنَ؛ یضَـعه علـی غَیـرِ      خَوف علی اُمتی من بعدي،اَکثَرُ ما اَتَ« که فرمود:

هعواض187ص، 10ج، ق1419 ،(متقی هندي.»م(  

وفـور در کتـب اهـل سـنت      نیز بـه  به پیامبرهمین مضمون در مورد دروغ بستن 

 برخی بدین شرح است: شود که یافت می

منْصور، قَالَ: سمعت  یبنُ الْجعد، قَالَ: أَخْبرَنَا شُعبإلُ، قَالَ: أَخْبرَن یحدثَنَا عل« .8ـ1ـ3

عرَاشٍ  یرِبنَ حیبلع تعمیقُولُ:قَالَ النَّبِیا یقُولُ: س :"َلوا عبیلَا تَکْذ   ـنْ کَـذَبم فَإِنَّه ،

؛ بر من دروغ نبندید؛ زیـرا هـرکس بـر مـن دروغ ببنـدد داخـل آتـش        "لج النَّاریفَلْ یعلَ
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  )94، ص1، جق1410بخاري، (».خواهد شد

عنْ عـامرِ بـنِ عبـد    د، قَالَ: حدثَنَا شُعبإلُ عنْ جامعِ بنِ شَداد یحدثَنَا أَبو الْول« .9ـ1ـ3

نِ الزُّبب نْ أَبِیاللَّهیرِ علزُّبل قَالَ: قُلْت ،رِ: یه...   تُهعملَ"قُولُ: یسع نْ کَذَبیفَلْ یم   هـدقْعأْ مـوتَب

  )95، ص1ج همان،(»؛ هرکس بر من دروغ ببندد، جایگاهش آتش خواهد بود."منْ النَّارِ

ـ أَبو معمرٍ قَالَ: حدثَنَا عبد الْوارِث عنْ عبد الْعزِ حدثَنَا« .10ـ1ـ3 أَنَـس: إِنَّـه     زِ، قَـالَ ی

تَبوأْ مقْعده مـنْ  یکَذبا فَلْ یمنْ تَعمد علَ"قَالَ:  یرًا أَنَّ النَّبِیثًا کَثیأَنْ أُحدثَکُم حد یمنَعنیلَ

جا؛  همان(»نسبت به من دروغی ببندد، جایگاهش آتش خواهد بود. ؛ هرکس عمداً"النَّارِ

  )10، ص1ج ق،1412مسلم، 

ـ عب ید بنُ أَبِیزِیم، قَالَ: حدثَنَا یبنُ إِبرَاه  یحدثَنَا مکِّ« .11ـ1ـ3 قَـالَ:   د عـنْ سـلَمإل  ی

؛ هـرکس حرفـی   "تَبوأْ مقْعده منْ النَّارِیما لَم أَقُلْ فَلْ یقُلْ علَیمنْ "قُولُ: ی یسمعت النَّبِ

 »را به من نسبت دهد که من آن حرف را نگفته باشم، جایگـاهش آتـش خواهـد بـود.    

 )95، ص1ج ق،1410بخاري، (

ـ یحص ی. حدثَنَا أَبو عوانَإلَ، عنْ أَبِيد الْغُبرِیحدثَنَا محمد بنُ عب« .12ـ1ـ3  ینٍ، عنْ أَبِ

تَبوأْ مقْعده مـنْ  یمتَعمدا فَلْ یمنْ کَذَب علَ": رَةَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اهللایهرَ یصالحٍ، عنْ أَبِ

 »صورت عمدي بر مـن دروغ ببنـدد، جایگـاهش آتـش خواهـد بـود.       ؛ هرکس به"النَّارِ

  )10، ص1ج ،ق1412(مسلم، 

د. حـدثَنَا  ید بنُ عبیحدثَنَا سع یرٍ. حدثَنَا أَبِیاللَّه بنِ نُمعبددثَنَا محمد بنُ ح« .13ـ1ـ3

لبِ یعنُ رإلَ؛ قَالَ: أَتَیبیعغالْم و .جِدسالْم یتیرَةُ أَم   غـ رُ الْکُوفَـإلِ. قَـالَ فَقَـالَ الْم رَةُ: سـمعت  ی

ـ    یلَ یإِنَّ کَذبا علَ": قُولُی رسولَ اهللاِ متَعمـدا   یس کَکَذبٍ علَى أَحـد. فَمـنْ کَـذَب علَ

که دروغ بستن بر من، مانند دروغ بسـتن بـر هـیچ کسـی      ؛ قطعاً"تَبوأْ مقْعده منْ النَّارِیفَلْ

نیست؛ پس هرکس که به شکل عمدي بر من دروغ ببنـدد، جایگـاهش آتـش خواهـد     

  جا) همان(»بود.

حـاتم،   ابـن ابـی  نـک:  (.داند می معانی آیات قرآنۀ کنند تبیینرا  پیامبر کریم قرآن

ــی، 2289، ص7ج ق،1419 ــی، 67، ص4ج ،م2008؛ طبرانــ ، 6ج ،ش1372؛ طبرســ

؛ صـادقی  260، ص12ق، ج1390؛ طباطبایی، 493، ص4ج ق،1419؛ ابن کثیر، 558ص

تفسـیر  در راسـتاي   این اساس، احادیث پیـامبر  ) بر360، ص16ج ،ق1406تهرانی، 
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تواند مصداق دروغ بستن  در بسیاري از موارد، می نیز قرآن بوده و دروغ بستن بر ایشان

  باشد. به رأيبر قرآن و تفسیر 

مجـال، اسـناد ایـن روایـات      دلیـل محـدودیت   لیل تعداد با�ي این احادیث و بهد به

تـوان بـه صـحت مضـمون و وثاقـت       دلیل شـهرت و تـواتر، مـی    بهشود و  یمبررسی ن

  ها حکم کرد. صدوري آن

  در منابع حدیثی شیعه به رأيحدیث حرمت تفسیر  .2ـ3

  ند از:ا در منابع حدیثی شیعه عبارت به رأياهم روایات نهی از تفسیر 

  حدیث اول .1ـ2ـ3

محمـد بـنُ موسـى بـنِ     حـدثَنَا  « چنین آورده اسـت:  توحیدشیخ صدوق در کتاب 

انِ بنِ یالرَّعنِ  یبِقَالَ حدثَنَا أَ م بنِ هاشمٍیبنُ إِبرَاه یعلاللَّه عنْه قَالَ حدثَنَا  یرض الْمتَوکِّلِ

لْتالص لنْ عى الرِّضَا یعوسنِ مب ِنْ أَبیعائنْ آبع هنْ أَمع یهنؤْمنَیرِ الْم   َقَالَ قَـال

 ،ق1378ابن بابویه، (»...یه کَلَامیمنْ فَسرَ بِرَأْ یما آمنَ بِ  )جلَالُه جلَّ(قَالَ اللَّه رسولُ اهللاِ

ـ التوح  یمن األخبار ف بن موسى یالرضا علباب ما جاء عن ، 116، ص1ج ؛ 4د، حی

ـ بـاب التوح ، 69ص ،ق1398، همو ؛3، مجلس دوم، ح6ص ،ش1376، همو  ید و نفـ ی

بـاب  ال، 10، صنـص  ،ق1385طبرسی، ؛ 410ص، 2ج ،ق1403، طبرسی ؛23، ح هیالتشب

ـ  ، تعلق بهمایس�م و ما مان و ا�یا� یاألول ف ـ التوح یالفصـل األول ف  ؛ حـر عـاملی،  دی

  )137ص، 18جق، 1416

از  ،اطهـار ۀ چند تـن از ائمـ  ۀ واسط باشد که به حدیث مذکور حدیث قدسی می

 :فرمایـد  کرده و میرا بازگو  سخن خدا ایشان نیز ؛صادر شده است خدا زبان رسول

   ».کندخویش تفسیر  به رأيبه من ایمان نیاورده است کسی که سخن مرا «

  بررسی سندي حدیث. 1ـ1ـ2ـ3

روایـت  سـند   .است آنسندي و رجالی ، بررسی روایتیکی از مراحل اثبات اعتبار 

ۀ با احتسـاب نویسـند  اي نیست،  ها شک و شبهه که در وثاقت آن  جز ائمه بهمذکور 

    :شود میبررسی  اعتبار و وثاقت میزان از جهت راوي دارد که کتاب، پنج

، محمد بن علی بن حسین مشهور به شیخ صدوق اسـت کـه وثاقـت و    اولین راوي

؛ 390ص ق،1407نجاشـی،  نـک:  .(، مشهور ارباب رجـال اسـت  فقاهت و بصیرت وي
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  ) 147ص ،ق1411حلی، ؛ 444ـ439ق، ص1381وسی، ط

خـویی،  نک: (استاز مشایخ شیخ صدوق محمد بن موسی بن متوکل  ،راوي بعدي

حلـی،  نـک:  (کنـد.  ع�مه حلی او را ثقه و امامی معرفی می و )284، ص17ج ق،1410

   )149ص ،ق1411

او را از  ،کتـب رجـال  صـاحبان  ابراهیم بن هاشـم اسـت کـه    علی بن  ،بعدي راوي

؛ حلـی،  560ص ،ق1407نجاشی، نک: د.(کنن ق و امامی معرفی مین شیعه و موثَّمعتمدا

   )100ص ق،1411

ابراهیم بن هاشم قمی است که معتمـد علمـاي رجـال بـوده و کتـب       ،راوي بعدي

طوسـی،  ؛ 16ص ،ق1407نجاشـی،  نـک:  (داننـد.  شـده مـی   اقوال او را پذیرفتـه  ،رجالی

   )5ق، ص1411حلی، ؛ 12ص، ]ب[تا بی

اسـت کـه     يشـعر ا� الصـلت  بـن  انیـ آخرین راوي که متصل به معصوم است، الرّ

نجاشـی،  نک: سـتایند.(  او را ثقه معرفی کـرده و بـه صـداقت مـی     ،صاحبان کتب رجال

 ،بــر ایــن مبنــا )70ص ،ق1411؛ حلــی، 386ص ،ق1381؛ طوســی، 165ص ق،1407

  .استو از اعتبار کافی برخوردار  السند  عالی، صحیح ،حدیث مذکور

  حدیث دوم .2ـ2ـ3

ـ  هیلَویماجِ یمحمد بنُ علحدثَنَا «د: کن می صدوق چنین نقلحدیث دوم را نیز  ضیر 

عنْ  یالْکُوف یرَفیالص یمحمد بنِ علعنْ  الْقَاسمِ یمحمد بنُ أَبِ یعم ی عنْه قَالَ حدثَناهللاُ

ـ یسع عنْ ید الْجعفیزِیجابِرِ بنِ عنْ  الْمفَضَّلِ بنِ عمرَعنِ  محمد بنِ سنَانٍ سنِ الْمب بِید 

ه فَقَد افْتَـرَى  ی...و منْ فَسرَ الْقُرْآنَ بِرَأْ" :قَالَ قَالَ رسولُ اهللاِ عبد الرَّحمنِ بنِ سمرَةَعنْ 

السـماوات و الْـأَرضِ و کُـلُّ    رِ علْمٍ فَلَعنَتْه ملَائکَـإلُ  ی الْکَذب و منْ أَفْتَى النَّاس بِغَعلَى اهللاِ

 ؛ هرکس قرآن را با رأي خود تفسیر کند، قطعاً"لُها إِلَى النَّارِیبِدعإلٍ ضَلَالَإلٌ و کُلُّ ضَلَالَإلٍ سبِ

به خدا دروغ بسته است و هرکس بدون علم، فتوایی براي مردم صادر کنـد، فرشـتگان   

تی، گمراهـی اسـت و هـر گمراهـی     بـدع  هـا و زمـین او را لعنـت کننـد و هـر      آسمان

، ق1413؛ ابـن طـاووس،   257، ص1ج ،ق1395بابویـه،   ابـن (».سرانجامش آتش اسـت 

و مشابهش  257ص، 1جالدین،  از کمال 1383، حدیث 1جق، 1385زي، ؛ حوی625ص

  )68صاز توحید صدوق،  1384، حدیث 1جق، 1385در حویزي، 
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  بررسی سندي حدیث. 1ـ2ـ2ـ3

 ،اعتبار مؤلـف  که دارد راوي نُه ،کتاب مؤلف انضمام به ،خودحدیث مذکور در سند 

در  کـه  محمد بن علی ماجیلویه است ،راوي نخستین .تر مورد بررسی قرار گرفت پیش

ز دیـدگاه  ا .وي از اساتید شـیخ صـدوق اسـت    وصفی براي او ذکر نشده؛ ،کتب رجال

کند،  یا ترضّیترحم  ،يک راویعه، در حقّ یبزرگ ش ياز علما یکیگاه هرعلما، برخی 

 کـه صـدوق   از آنجا ،اگر این مبنا را بپذیریم ؛است ياو به آن راو نشان از توجه خاص

ي به وثاقت و امامی بودن توان رأ ی کرده است، میبراي او ترضّ ،سند حدیث در سلسله

ــک: (او داد. ــاد، ن ــاظمی،  150ص ،ش1381میردام ــی ک ــینی اعرج ، 1ج ،ق1415؛ حس

امـا اگـر ایـن     )90ص ،ش1389؛ محسنی، 113ص ق،1413بیرجندي، ؛ قائنی 135ص

  زیر سؤال خواهد رفت. اعتبار سند حدیثمبنا را نپذیریم، 

القاسم عبداهللا بن عمران است کـه شـاعر و ادیـب و فقیـه      محمد بن ابی ،راوي دوم

نـک:  (ورد زبان صـاحبان کتـب رجـالی اسـت.     ،بوده و وثاقت و فقاهت و علمیت وي

  ) 157ص ق،1411؛ حلی، 354ص ،ق1407نجاشی، 

است کـه رجـالیون او را   الصیرفی  ابوسمینه مشهور به محمد بن علی ،راوي بعدي 

   )254ص ،ق1411؛ حلی، 412ص ،ب][تا طوسی، بینک: (دانند. ضعیف می

 ؛که وثاقت او مورد اخت�ف علماي رجال اسـت  محمد بن سنان است ،راوي بعدي

؛ 328صق، 1407 ،نجاشـی نـک:  (انـد.  ضـعف وي داده غالـب رجـالیون رأي بـه    ولی 

   )92، ص1جق، 1364 ،؛ ابن غضائري364، صق1381طوسی، 

ابـن  نـک:  (انـد  کرده شرجالیون تضعیف یبرخ است کهمفضل بن عمر  ،راوي بعدي

ــائري،  ــی، 87، ص1ج ق،1364غض  ق،1411؛ حلــی، 416، ص1ج ،ش1365؛ نجاش

بزرگ شیعه همچون شیخ مفید و شیخ طوسی وي را توثیق نمـوده   علماي اما )412ص

؛ 216، ص2ج ،ق1413مفیـد،  نک: انـد.(  خوانـده  از بزرگان اصحاب امام صـادق و 

   )315، ص19ج ،ق1413؛ خویی، 310، ص6ج ق،1416 حائري،مازندرانی 

 داننـد.  که رجالیون او را امامی و موثق مـی  است ید الجعفیزیجابر بن ، راوي بعدي

 ،هرچند برخـی کتـب رجـال    )35ص ،ق1411؛ حلی، 195ص ش،1348کشی، نک: (

  ) 129ص ق،1407نجاشی، نک: (اند. أي به ضعف وي در روایت دادهر
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او رسـیده اسـت؛   ۀ مدح و ذم بسیاري دربارب است که یسعید بن مس ،راوي بعدي

او زده  دربـارۀ دسـت بـه توقـف     ،هـا  از بررسی تمام این مدح و ذم اهللا خویی پس آیت

  ) 139، ص8ج ق،1410خویی، نک: (است.

اهللا خـویی او را از اصـحاب    کـه آیـت   اسـت آخرین راوي، عبدالرحمن بن سـمره  

نـک:  (، هیچ وصفی از او نرسیده است.اما در کتب رجالی ؛کند معرفی می خدا رسول

گذشـت،   مـذکور  حـدیث  در بررسی سندي و رجالیبر آنچه  بنا )331، ص9همان، ج

  این حدیث ضعیف است. 

  حدیث سوم .3ـ2ـ3

عـنْ   أَحمد بنِ محمد بنِ خَالدعنْ  عدةٌ منْ أَصحابِنَا« :چنین آورده است کافی کلینی در

ـ   حکیو جعفَرٍفَقَالَ أَبو قَالَ: ... د الشَّحامِیزعنْ  عنْ محمد بنِ سنَانٍ هیأَبِ قَتَـادةُ إِنْ  ا ی

 کُنْت إِنَّما فَسرْت الْقُرْآنَ منْ تلْقَاء نَفْسک فَقَد هلَکْت و أَهلَکْت و إِنْ کُنْت قَد أَخَذْتَه منَ

  ) 311، ص8ج ق،1407کلینی، (»الرِّجالِ فَقَد هلَکْت و أَهلَکْت.

 بـه نـام قتـاده   وقتی آگاه شد که یک نفر از اهل بصره  در حدیث فوق، امام باقر

 !اي قتـاده واي بـر تـو   «: دهد ه او را مورد خطاب قرار میگون این کند، قرآن را تفسیر می

از مردمـی  چنـین تفسـیري را   ه بر اجتهاد خود تفسیر کنی و یـا  با تکیاگر قرآن را فقط 

داشـت کـه حـدیث     البته بایـد توجـه   ».اي خود و اهلت را به ه�کت افکنده ،اي گرفته

منـد نیسـت و فقـط در مقـام تـذکر بـوده و        تفسیر معقول و ضابطه مذکور، در مقام رد

دانـد کـه    این حدیث را یکی از احادیثی می ع�مه مجلسی تفسیر است. اهمیتگویاي 

، 26ج ،ق1404 مجلسـی، نک: کنـد.(  د�لت مـی  به رأيبر عدم جواز تفسیر  احتصر به

  )408ص

  بررسی سندي حدیث. 1ـ3ـ2ـ3

رجالیون کلینی را از هر لحـاظ   آورده است. کافیدر کلینی اولین بار، این حدیث را 

 داننـد.  ترین راوي جهـان تشـیع مـی    معتمدترین و موثقرا  ستایند و حتی برخی وي می

   )145ص ،ق1411؛ حلی، 395ص ،[ب]تا ؛ طوسی، بی378صق، 1407نجاشی، نک: (

هور و معتبـر اوسـت کـه    ، چند نفر از مشایخ مشکلینی در سند روایت اناولین راوی

کلینـی در  ۀ عد کند. ذکر می »عدة من اصحابنا« طور مشخص با عنوان ها را به آن معمو�ً
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علی بـن  « ،»بن هاشم علی بن ابراهیم«نقل از احمد بن محمد بن خالد، مشایخی به نام 

نـک:  (اسـت  »علی بن حسـن «و  »همحمد بن أمیاحمد بن « ،»د بن عبداهللا بن أذینهمحم

جز علی بـن ابـراهیم    به )  430ص ق،1411حلی،  ؛34، ص1ج ،ق1406فیض کاشانی، 

 ،ق1407نجاشـی،  نـک:  (انـد.  را به وثاقـت و امـامی بـودن سـتوده     او ،که کتب رجالی

   )100ص ،ق1411؛ حلی، 260ص

به شخصیت بعدي، علی بن محمد است که استاد کلینی بوده و افندي او را توثیق و 

علی بن الحسن ) 212، ص4ج ،ق1431افندي، نک: (ده است.بهترین شکل توصیف کر

 [ب]،تـا  بی طوسی، نک: (توثیق شده است. فهرستخ طوسی در بن فضال نیز توسط شی

اما اسم و وصفی از احمد بن محمد بن عبداهللا در کتب رجال و تـراجم یافـت    )92ص

  نشد.

ۀ احمد بن محمد و پدرش محمد بن خالـد هسـتند کـه بـه نوشـت      ،دو راوي بعدي

محکـوم  بـه روایـت از ضـعفا     اي هم ایشـان را  اند؛ هرچند عده رجالیون، امامی و موثق

 ،ق1383حلـی،  ؛ 363ص ،ق1381طوسـی،   ؛335ص ق،1407نجاشـی،  نک: اند.( دهکر

   )15ص ،ق1411؛ حلی، 40ص

(نک: د.قبلـی ذکـر شـ    او در بخـش  نان است کـه احـوال  محمد بن س ،راوي بعدي

طوسـی،  نک: مذهب است.( زید الشحام است که موثق و امامی ،راوي بعدي )1ـ2ـ2ـ3

ــی ــا ب ــی، 201ص ،]ب[ت ــی، 73ص ،ق1411؛ حل ــه  ) 337ص ش،1348؛ کش از آنچ

 ،یکـی از روات ناشـناخته بـودن    سـبب  بـه  د که حدیث مـذکور شو روشن میگذشت، 

  مجهول است.

  حدیث چهارم .4ـ2ـ3

قـال: سـئل    عبداهللا یعن أب عمار بن موسىعن «چنین آمده است:  تفسیر عیاشیدر 

ـ فَ اهللاِ تابِن کم إلًیآ  ]هیأرَ[بِ رَسن فَم ..." قال: عن الحکومإل ـ د کَقَ  ،ق1380عیاشـی،  (»."رَفَ

  )17، ص1ج

 فرمایـد:  ابشـان مـی  حاست که در جواب یکـی از اص  این حدیث از امام صادق

  اي از کتاب خدا را با تکیـه بـر رأي خـود تفسـیر کنـد، کفـر ورزي کـرده         آیه هرکس«

  »است.
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  بررسی سندي حدیث. 1ـ4ـ2ـ3

که رجـالیون رأي بـه    وجود دارد عمار بن موسی ساباطی فقط ،این روایتسند  در

اظهـار  اي پـس از   عده ،با این حال ؛)290ص ،ق1407نجاشی، نک: (اند وي دادهوثاقت 

 ؛335ص ،]ب[تـا  طوسی، بـی نک: (.خوانند می مذهب او را فطحی وثاقت وي، اعتقاد به

نک: دانـد.(  وثاقـت او را اجمـاعی مـی    ع�مه مامقـانی  )345ـ284ص ،ش1348کشی، 

  )489، ص1، جق1431مامقانی، 

او را امامی و ثقـه   ،محمد بن مسعود عیاشی است که کتب رجال نیز کتابۀ نویسند

 ،ق1411؛ حلـی،  397ص ،تـا  ؛ طوسـی، بـی  440ص ،ق1381، طوسینک: اند.( خوانده

   )145ص

 ، مرسل بودن حدیث است؛ عیاشی که این روایـت را عمده در حدیث مذکور اشکال 

، بن موسـی که عمار آناز علماي قرن چهارم است؛ حال و نقل کرده است، معاصر کلینی، 

تواند بدون واسطه از  و از راویان قرن دوم است؛ پس عیاشی نمی، معاصر امام صادق

  ساباطی روایت نماید و بر این اساس، حدیث مذکور، از ارسال برخوردار است.

  مپنجحدیث  .5ـ2ـ3

آن را نقـل   شـعیري نیـز  آورده که  به رأيهم در نکوهش تفسیر روایت دیگري  عیاشی

  :قَـالَ  اهللاِعبـد   یعنْ أَبِ هشام بن سالمعن «بدین شکل است:  آن روایت .کرده است
 ؛ امـام صـادق  "هیـ ؤْجرْ فَـإِنْ أَخْطَـأَ کَـانَ إِثْمـه علَ    یه فَأَصاب لَم یالْقُرْآنَ بِرَأْمنْ فَسرَ"

کند، هرچنـد تفسـیرش درسـت هـم باشـد،       به رأيکس قرآن را تفسیر فرمایند: هر می

عیاشـی،  ( »سـت. ر اشتباه شود، گناهش بر گردن اومأجور نیست و اگر در تفسیرش دچا

  )49ص ،تا ؛ شعیري، بی17، ص1ج ،ق1380

  بررسی سندي حدیث. 1ـ5ـ2ـ3

نـک:  .(امی و موثـق اسـت  وجود دارد که امبن سالم هشام  فقطاین روایت، سند در 

در  کتابۀ اعتبار و وثاقت نویسند )179ص ،ق1411حلی، ؛ 434ص ،ق1407نجاشی، 

؛ حدیث است، انقطاع این روایتاشکال  )1ـ4ـ2ـ3نک: (.دشهاي پیشین بررسی  بخش

ۀ کلینی بـوده و بـا دور  ۀ دور هم است؛ اما عیاشی هشام بن سالم معاصر امام صادق

تواند بدون واسـطه از   نمی دارد؛ پس روایت مذکورزمانی زیادي ۀ هشام بن سالم، فاصل
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  است. و ضعیف ، مرسلبرسد و بر این اساس هشام به عیاشی

  مششحدیث  .6ـ2ـ3

 رحمـه  الْمتَوکِّلِ بنِ موسى بنُ محمد حدثَنَا« :استچنین آورده  توحیدصدوق در کتاب 

 عنْ یالْبرْق اللَّه عبد یأَبِ بنُ أَحمد حدثَنَا قَالَ يالسعدآباد  نیالْحس بنُ یعل حدثَنَا قَالَ اهللاُ

داونِ دمِ بقَالَ الْقَاس تعمس لنَ یعى بوسالرِّضَا م اهللاَ " : قُولی هنْ شَـبم   ـوفَه ـهبِخَلْق 

نَهى عنْه فَهو کَـاذب ثُـم تَلَـا     ه مایو منْ نَسب إِلَ ـمشْرِك و منْ وصفَه بِالْمکَانِ فَهو کَافرٌ

هرکس ؛ » " و أُولئک هم الْکاذبونات اهللاِیؤْمنُونَ بِآینَ � یالْکَذب الَّذ يفْتَرِیإلَ إِنَّما یهذه الْآ

خدا را بر خلقش مشتبه سازد، مشرك است و هرکس او را وصف به مکان کنـد، کـافر   

سـت، و  گو ، دروغنچه را که خدا از آن نهـی کـرده  آ است و هرکس به خدا نسبت دهد

ـ کنند کـه بـه آ   پردازى مى تنها کسانى دروغ« سپس این آیه را ت�وت نمودند: ات خـدا  ی

طبرسی هم این روایـت را بـه شـکل مرسـل      »ند.ا انیگو مان ندارند و آنان خود دروغیا

  )9صق، 1385؛ طبرسی، 69ص ،ق1398بابویه،  ابن ک:ن(آورده است.

  بررسی سندي حدیث .1ـ6ـ2ـ3

 ق،1411حلـی،  نـک:  .(شایخ صدوق بوده و توثیق شده استموسی بن متوکّل از م

 ن کلینی بوده و استاد زراري اسـت. آبادي از شاگرداطوسی، سعدۀ ) بنا به نوشت149ص

راوي بعـدي،   )181، ص1ج ،ق1430؛ آقـابزرگ تهرانـی،   433ص ،ش1381(طوسی، 

همان احمد بن محمد بن خالـد برقـی اسـت کـه وثاقـت او      عبداهللا بن خالد برقی،  ابی

 ،ق1381 طوسـی،  ؛335ص ،ق1407 نجاشـی، نـک:  (تر مورد بحث قـرار گرفـت.   پیش

   )15ص ،ق1411 حلی، ؛40ص ،ق1383 حلی، ؛363ص

از شـیعیان مـورد    و  سـتوده  را بـه وثاقـت  است کـه وي   داود بن قاسمراوي بعدي 

 ق،1381طوسـی،  ؛ 156ص ،ق1407نجاشـی،  نـک:  (.ندا دهخوان عنایت خاص ائمه

پس در اعتبـار ایـن    )68ص ،ق1411حلی، ؛ 182ص ،]با[ت ؛ طوسی، بی399ـ386ص

   حدیث اشکالی وجود ندارد.

  تمفحدیث ه .7ـ2ـ3

و  ...« فرماینـد:  برخورد با قـرآن را بـه مسـلمانان تعلـیم داده و مـی     ۀ نحو علیامام 

 و کُملَى أَنْفُسع وهحتَنْصلَاسوا عیاتَّهِمشُّوا فتَغاس و کُماءآر کُمیهاءوأَه قـرآن، ۀ وسـیل  هب ؛ه 
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د، و یـ هم دارمـت  ]سـت یار نگکه با قـرآن سـاز  [تان را یها يد؛ و رأیشتن را اندرز دهیخو

ـ کـار انگار  انتیهاى نفسانى خود را خ خواهش ، 212ص ،ق1414، شـریف رضـی  (»د.ی

  )176خ

  بررسی سندي حدیث .1ـ7ـ2ـ3

  .استذکر شده و مرسل  الب�غه  نهج در يحدیث مذکور، بدون هیچ سند

  وثاقت صدوري. بررسی 4

، به بررسی میزان اعتبار احادیث، بر طبق معیارهاي متأخران و معاصران در بخش پیشین

شد؛ اما معیار کاتبان کتب اربعه و محدثان متقدم و نیز برخی از علماي معاصـر    پرداخته

صحیح، با معیارهاي متـأخران و معاصـرانی کـه در بررسـی اعتبـار      در گزینش حدیث 

آن دسـته   بـر  را حیصح ثیحد قدماکنند، متفاوت است؛  حدیث، فقط به سند توجه می

 اعتمادشـان  موجـب  ،دلیـل دارا بـودن شـرایطی    بـه  که دندکر یم اط�ق هایی حدیث از

ـ ز تعـداد  در ثیحد آن معیارها، وجود یکۀ براي مثال از جمل شد؛ یم  اصـول  از يادی

 اتیـ و روا اتیـ و نـص آ  یبا ادلـه عقلـ   موافقت ای عه،یش اعتماد مورد کتب ای هائم اربع

 امـروزه نیـز   )58ـ57صش، 1383 ،مؤدب؛ 139ص، 1ج ،ق1411 ،یمامقاننک: .(است

ند؛ براي مثـال  کن پیروي می رده و از آنلماي معاصر، همین مطلب را تأیید کبرخی از ع

شود که اولـین   ت خبر واحد، از دو راه محرز میحجیاهللا مکارم شیرازي،  از دیدگاه آیت

 راویان آن روایت، موثق باشند کـه اگـر  معیار حجیت خبر واحد، این است که راوي یا 

معنـاي   بـه  توان رأي به حجیت آن روایت داد؛ اما ضعف سند هم لزومـاً  احراز شد، می

دیگري هم وجود دارنـد کـه    قراین، ایت نیست؛ بلکه در صورت ضعف سندضعف رو

، یشهرت عمل تضافر، توان به ، میقراینآن ۀ تواند ضعف سند را جبران کند. از جمل می

ایشان از ایـن روش،   ؛اشاره کرد تعالی مضمونو  اجماع، شهرت فتوایی، شهرت روایی

مکارم  ک:ن(کنند. تحت عنوان وثاقت صدور یاد کرده و آن را راه روش عق� معرفی می

ـ کلینـی   بـراي مثـال  ش) 31/6/89شیرازي، درس خارج کتاب الحج،  ی در دسـت  قراین

 قـراین از آن  متـأخران کرد و  غربال می ها داشته است که احادیث خود را با توجه به آن

ۀ همـ «: دیـ گو یم تیحج بر دال قراین برخی ذکر پس هم یطوس خیشاند.  بهره بوده بی

 ینفس صحت بر د�لت هرچند کند؛ یم آحاد اخبار مضمون صحت بر د�لت قراین نیا



 1400، پاییز و زمستان موشش، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیحدیثعلمی لنامه صفدو    252

اگر حدیثی از کتب اربعـه   بنابراین )145ص، 1ج ،]الف[تا یب ،یطوسنک: (».نکند ها آن

ها، رأي بـه ضـعف آن حـدیث    اساس آن معیار  با معیارهاي متأخران ارزیابی شده و بر

دیگر را هم بررسـی   قراینباید بلکه ؛ این رأي را پذیرفت ،توان با قطعیت داده شد، نمی

  کرد.

تواننـد   با در نظر گرفتن این مطالب، بسیاري از احادیثی که ضعف سندي دارند، می

کـه   در روایات عامه مورد بررسی اولبراي مثال حدیث دیگري تقویت شوند؛ ۀ با قرین

از جهت سندي ضعیف است، در کتب روایی فریقین، به تعداد زیاد و با اسـناد متعـدد   

ن، دلیلی بـر اعتبـار ایـن حـدیث     و ای رسد ؛ تا جایی که به حد تواتر میشده استبیان 

  است.

و  الب�غـه   نهـج  از این قسم اسـت؛ اعتبـار  نیز،  الب�غه  نهجد در کتاب موجومطالب 

خـویی،   ک:.(نتأیید شده اسـت  آن، توسط بسیاري از بزرگان شیعهۀ همچنین گردآورند

را انکـار کـرد؛    الب�غـه   نهـج توان مرسل بودن روایات در  ) نمی21، ص16ج ق،1410

راویان در احادیث این کتاب، بر اسـتحکام  ۀ توان کتمان کرد که ذکر سلسل نمی همچنین

دیگري وجود دارد که بـا توجـه بـه     قراینباید توجه داشت که اما افزود؛  مطالب آن می

برخی از صاحبان آثـار   براي مثال این کتاب را جبران نمود؛ توان ضعف سندي ها می آن

اتفاق نظر عالمان بر حدیث خاص و... احادیث را  خاطر شهرت حدیث و یا به ،حدیثی

طبرسـی بـا    دانسـتند؛  ند و آوردن نام راویان را ضـروري نمـی  دآور صورت مرسل می به

 کنـیم،  نقل می در کتاب خودما اسناد بیشتر اخباري را که «گوید:  تأکید بر این روش می

موافق اسـت و   ،ها با عقل ها اجماع وجود دارد و یا مضمون آن آوریم؛ زیرا یا بر آن نمی

، 1جق، 1403(طبرسـی،  »میان مخالف و موافـق، مشـهور اسـت.   ها،  یا در سیره و کتاب

هاي آن و نیز  و فراوانی نسخه نهج الب�غه عمومی و نیز توجه عالمان، به) رویکرد 4ص

 عبـداللهی نک: اسـت.(  نهـج الب�غـه   دیگري بر اعتباردلیل هاي متعدد آن، همگی  شرح

  )25ص ش،1386عابد،  

برخی روایات با وجود دارا بودن ضعف سندي، ممکـن اسـت    چه گذشت،بنا بر آن

و معیارهاي  قراینبلکه  ،ت یا ضعف روایت نیستسند، تنها معیار قو شند؛ زیرامعتبر با

ممکـن اسـت انسـان     کند؛ زیـرا  عقل نیز این شیوه را تأیید می دیگري نیز وجود دارند.
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صل، مسند و یا روایتی باشد که در افاسق یا غیر شیعه هم گاهی در سخن صادق باشد؛ 

طور مرسل به دست مـا رسـیده    زمان، به د�یل مختلفی، به مرور موثق بوده است؛ اما به

ارسال در سـند و  ۀ صرف مشاهدعلماي شیعه، به که کتب رجال و برخی آن حالاست؛ 

 ،ش1385ربـانی،  نـک:  (کننـد.  شیعه بودن یک راوي، حکم به ضعف روایت می یا غیر

  )119ص

  با مضامین قرآن به رأيبررسی میزان مطابقت احادیث حرمت تفسیر  .5

و بررسـی   بـه قـرآن   روایت آن مضمونۀ سنجی روایات، عرضدر اعتبار گام مهم دیگر

متعـال   خـوانیم کـه خـداي    می مائده 41ۀ در آی با مفاهیم قرآن است. آنمیزان مطابقت 

ـ « فرمایـد:  ها را آلوده به کفـر دانسـته و مـی    یهودیان را مذمت کرده و آن برخی هـا  یا أَی

ورزند، تو  امبر، کسانى که در کفر شتاب مىیاى پ؛ ...الْکُفْرِ یسارِعونَ فینَ یحزُنْک الَّذیالرَّسولُ إل 

ها را تحریف ک�م الهـی از مواضـع    و سپس یکی از اخ�ق ناپسند آن »ن نسازندیرا غمگ

 فرمایـد:  کنـد و مـی   ، از مراد حقیقی خود معرفـی مـی  و تبعید سخن خدا  مشخص شده

 »کننـد...  کلمات را از جاهاى خود دگرگون مى[مفاهیم و] ... ؛...حرِّفُونَ الْکَلم منْ بعد مواضعهی«...

دهد  و سپس آنان را نجس القلب خوانده و انذار به خواري دنیوي و عذاب اخروي می

ـ ط ه ر  ق ل وب ه م  ل ه م  ف   ی ِ  َّ      َ ْ ر د  الل ه  أ ن  ی َ  َ  ن  ل م  ی ُ       َّ أ ولئ ک  ال ذ «... فرماید: و می     َ      ُ ُ  َ  َ الـد ن   ی  ْ    ـ ْ ا خ ز   ی   ـ  و  ل ه م  ف      ي    ـ َ   ی 

ا بـراى آنـان   یـ شان را پاك گرداند. در دنیها دلند که خدا نخواسته ا نانیا ؛ ...... م ی  ْ         ِ َ  ال آخ ر ة  ع ذاب  ع ظ

 ؛301، ص3ص ،ش1372طبرسـی،  نـک:  (». ى و در آخرت عذابى بزرگ خواهد بود...یرسوا

از مصـادیق بـارز    بـه رأي روشن اسـت کـه تفسـیر     )340، ص5ج ،ق1390ی، یطباطبا

بـه  را تفسیر بنابراین افرادي که قرآن  ؛باشد می حریف ک�م خدا از موضع حقیقی خودت

در انتظـار   آیـه بـوده و ذلـت دنیـا و عـذاب آخـرت      ند، مشمول حکم ایـن  کن می رأي

  هاست.  آن

  َّ     َ   َـ  َ  ً    َـ َّ    ع ل ى الل ه  ک ذ با  أ و  ک ذ ب         َ     َ ْ َ  ْ  ِ   ْ َ  ف م ن  أ ظ ل م  م م ن  اف ت رى«یونس نیز چنین آمده است:  17 آیۀ در

ـ ا آیـ کس که دروغى بر خداى بندد  از آنست ستمکارتر یپس ک؛  ْ  ِ   ْ      َف ل ح  ال م ج ر م ون ی   َّ ِ      ات ه  إ ن ه  إل ی ِ ب آ ات ی

آمده است کـه   در شأن نزول این آیه.» شوند راستى مجرمان رستگار نمى ب کند؟ بهیاو را تکذ

یا مفـاد و مفهـوم آن را بـه    تند تا آیات قرآن را تغییر دهد خواس می از پیامبر مشرکان

همـان   دنبـال  بـه . این آیـه  نباشدها در تضاد  ها تفسیر کند تا با مفاسد و منافع آن نفع آن
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آن را مـرام   بـه رأي ن نازل شده و تـ�ش بـراي تحریـف و تفسـیر     درخواست مشرکا

ـ  وترین افراد  ظالم مکـارم  نک: د.(کنـ  ضـ�لت و دوري از رسـتگاري معرفـی مـی    ۀ مای

داده  به رأيمذکور رأي به حرمت تفسیر ۀ ) بنابراین آی247، ص8ج ،ش1371شیرازي، 

داند و عاقبت آن را گمراهی و شقاوت و  می مصداقی براي دروغ بستن به خدا و آن را

  د.کن درآمدن در آتش جهنم معرفی می

که مورد بررسی نوشتار حاضـر قـرار گرفـت، دو عامـل را موجـب       سومیحدیث 

و دیگري تفسیر قرآن با تبعیت از نظـرات و   به رأيیکی تفسیر  داند: ه�کت انسان می

شـود کـه مشـابه همـین      روشن می نه متخصص]. با نظري در قرآن [و افکار مردم عوام

ـ و  إ ن  ت ط ع  أ ک ث ر  م ن  ف   «چنین آمده است:  انعام 116ۀ در قرآن وجود دارد؛ در آی مضمون   ْ   َ َ ْ َ    ُ  ْ ِ   ی 

شتر کسانى یو اگر از ب؛  ْ ُ   َخ ر ص ون ی  َ  ِ َّ    َّ َّ     ْ ِ    ِ َّ ون  إ إل  الظ ن  و  إ ن  ه م  إ إل   َّ ِ ت ب ع ی ِ    َّ   ِ ْ ل  الل ه  إ ن  ی   ْ     ُّ  ض ل وك  ع ن  س بی  ْ َ  ِ ال أ ر ض  

                     ِ         کننـد. آنـان جـز از گمـان       روى کنى، تو را از راه خدا گمـراه مـى  یباشند پ ن مىین سر] زمیکه در [ا

  »  .پردازند ن نمىیکنند و جز به حدس و تخم روى نمىی[خود] پ

 را هـا   هـاي آن  ض�لت دانسـته و گفتـه   مردم را موجباز اکثریت عوام  قرآن پیروي

اي باشـد کـه تفسـیر     تواند در هر زمینه می کند؛ حال این پیروي ظن و گمان معرفی می

 خوردن مردههم از آن جمله است. در شأن نزول این آیه آمده است که اهل مکه  آیات

خودسـاخته  اساس ساختگی بدان حکم  و مردم را با تفاسیر و د�یل بی را ح�ل دانسته

نک: و مسـلمانان نـازل شـد.(    خواندند که این آیه در همـان موقـع بـر پیـامبر     فرامی

  ) 78، ص3ج م،2008طبرانی، 

«...  نـد: فرمود  علـی  یث مـورد بررسـی پـژوهش، خوانـدیم کـه     در آخرین حد

متّهم  ]ستیار نگکه با قرآن ساز[تان را یها يد و رأیشتن را اندرز دهیخو قرآن، ۀوسیل هب

ـ کار انگار انتیهاى نفسانى خود را خ و خواهش دیدار ایـن کـ�م   ، آیـاتی از قـرآن   »د.ی

  شود. ها اشاره می کند که به چند مورد از آن را تأیید می حضرت امیر

از منظر عقل، علم انسان همیشه ناقص بـوده و قابلیـت تکامـل دارد؛ بنـابراین      الف.

خالق هستی و عالم مطلق اسـت و   د کهوصل کن ار است که انسان خود را به خداسزاو

و جز انـدکى   ؛إلی ُ  ْ   َ    ْ ِ  ِ َّ  َ ت م  م ن  ال ع ل م  إ إل  ق لی      ُ  و  ما أ وت ...«مسائل، احاطه و آگاهی دارد؛ آیات ۀ به هم

دانـد   و خدا مى ؛   َ  َ     ُ ْ َ     َ   ع ل م  و  أ ن ت م  إل ت ع ل م ونی  َّ     و  الل ه  «... ، )85(اسراء: » از دانش، به شما داده نشده است
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...    َ َ َ      َ ْ            ِـ  ْ   ُّ ِّ   َـ  ْ    ْـ    خ ل ق  الس ماوات  و  ال أ ر ض  ب ال ح ق    و  ل ه  ال م ل ک       ي       َّ و  ه و  ال ذ«، )216: بقره(»دیدان و شما نمى

ن را بـه حـق   یهـا و زمـ   و او کسى اسـت کـه آسـمان    ؛ ُر ی    ْ َ م  ال خ بی ِ   ْ       ة  و  ه و  ال ح ک ِ     َّ    ب  و  الش هاد ی       ْ َعال م  ال غ 

) و 73: انعـام (» م آگـاه یاوست حکـ ب و شهود است؛ و یغ        ِ             ى از آن  اوست؛ دانندۀید، فرمانروایآفر

  .استآیات بسیار زیادي متضمن این اصل 

و  وحـی بـراي هـدایت بشـر فرسـتاده شـده      ۀ واسـط  ست که بهک�م خدا قرآن ب.

د. در اهم کنـ تسلیم اوامر آن بوده و اسباب سـعادت خـود را فـر    شایسته است که بشر

إِنْ هـو إِإلَّ   * نْطقُ عنِ الْهـوى یو ما  * غَوىما ضَلَّ صاحبکُم و ما «خوانیم:  می آیاتی از قرآن

حـ ا؛ دیـ گو و از سر هوس سـخن نمـى   ار شما نه گمراه شده و نه در نادانى مانده؛ی؛  وحىی یو ن ی

ـ  يهـد یإِنَّ هـذَا الْقُـرْآنَ   «)، 3ـ1نجم: (».ستین ،شود ى که وحى مىیجز وح هسخن ب ـ   یللَّت یه 

ـ نما دارتر است راه مىی] که خود پا نىییبه [آ ن قرآنیقطعاً ا؛ ... أَقْوم ) و آیـات  3: اسـراء ( .»د... ی

  ند.کن رهنمون می دیگري که به این موضوع

ذکر شود، مسـتقیماً بـه فهـم آن     اهمیت آن است و هرآنچه دربارۀک�م خد قرآن .ج

گردد؛ پس سزاوار است که در تفسیر آن، نهایت دقت بـه عمـل آیـد و از     نیز منتقل می

  هوا و ظن اجتناب شود: خصی و پیروي ازدخالت دادن رأي ش

کنند، و در واقع گمـان   روى نمىیجز گمانِ [خود] را پ ؛ئایمنَ الْحقِّ شَ  یغْنیو إِنَّ الظَّنَّ إل  ...«

ضـلَّک عـنْ   یفَ  و إل تَتَّبِعِ الْهوى ...«؛ )28: نجـم (».رساند چ سودى نمىیقت هی] حق در [وصول به

و زنهـار از   ؛وم الْحسـاب ید بِما نَسوا یلِ اللَّه لَهم عذاب شَدیضلُّونَ عنْ سبینَ یلِ اللَّه إِنَّ الَّذیسب

رونـد،   در مـى  که از راه خدا بهقت کسانى یکند. در حق در روى مکن که تو را از راه خدا بهیهوس پ

و  )26: ص(». سـخت خواهنـد داشـت   انـد عـذابى    ] آنکه روز حساب را فراموش کرده به [سزاى

  ند.ري که شبیه همین مضمون را دارآیات دیگ

  به رأيتفسیر  دامنۀ .6

احکام عبادي جریـان دارد؛ نـه    بیشتر در حوزۀ به رأيرسد که نهی از تفسیر  به نظر می

بارها به تفکر در  مل و تفکر دارد و خود قرآنعقلی، که فهم آن آیات نیاز به تأدر آیات 

امـام خمینـی در    و...) 176 :؛ اعـراف 266و  219: بقرهنک: (آیات دستور فرموده است.

، ک�می است که شاید آن، غیر مربوط به آیـات  به رأيدر تفسیر «فرمایند:  این راستا می

بلکه مظنون است که تفسـیر   ،معارف و علوم عقلیه و برهانیه باشد... پس محتمل است
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و به صرف  دست آراء و عقول از آن کوتاه است، راجع به آیات احکام باشد که به رأي

ه اکثـر روایـات   کـ  نقیاد از خزان وحی و مهابط م�ئکإل اهللا باید اخذ کرد؛ چنـان تعبد و ا

شریفه در این باب در مقابل فقهاي عامه که دین خـدا را بـا عقـول خـود و مقایسـات      

 لـیس «است  آمده . اینکه در بعضی روایات شریفخواستند بفهمند، وارد شده است می

ـن     شَیءقُـولِ الرِّجـالِ من عد م18جق، 1391حـر عـاملی،   نـک:  »(تفسـیرِ القُـرآنِ  اَبع ،

ــی، 41، ح142ص ــه    )91ص، 89جق، 1403؛ مجلس ــریفه ک ــات ش ــین روای و همچن

دهد بر  میشهادت  )211، ص1ج ،ق1371برقی، (»قیاس �یصاب بِالنُ اهللاِدی« فرماید: می

 بـاب اثبـات صـانع و توحیـد و     احکام تعبدیـه اسـت؛ و ا�   »دین اهللا« اینکه مقصود از

ق طلق عقـول و از مختصـات آن   بلکه مطلق معارف، ح ،تقدیس و اثبات معاد و نبوت

 دهکـر اهللا خویی نیز مانند ایـن دیـدگاه را مطـرح     یتآ )199ش، 1378، خمینی»(است.

   )288صش، 1363خویی، نک: .(است

در زبان روایات، با تفسیر به غیـر   به رأيتوان گفت که مقصود از تفسیر  می اینبنابر

در پرتـو شـناختی کـه مـا از     «گویـد:   علم، یکی است. شهید صدر در این خصوص می

ها داریم، ایـن کلمـه(رأي)    ي در آنۀ رأویژه واژ هب ،شرایط و فضاي صدور این روایات

استحسانی با قـرآن بـوده و شـامل     براي برخورد حدسی و اي اصط�ح و نشانه نزلۀم به

  )306ص، 1 جم،1987صدر، »(شده است. یی که از ذوق و قریحه عرفی برخیزد، نمیرأ

 کـه  حجـب  از گـر ید کـى ی« نویسد: مرحوم امام در همین راستا در سخنی دیگر می

 نیمفسـر  آنکـه  جـز  کـه  است آن به اعتقاد ،است هینوران فۀیصح نیا از استفاده از مانع

 در تـدبر  و رتفکـ  و سـت، ین فیشـر  قـرآن  از استفاده حق را کسى ،اند دهیفهم ای نوشته

ـ ا واسـطۀ  به و اند نموده اشتباه است، ممنوع که رأى به ریتفس به را فهیشر اتیآ  رأى نی

 ىکلـ  هب را آن و نموده عارى استفاده فنون عیجم از را فیشر قرآن باطله، دۀیعق و فاسد

   )199ص، ش1378 خمینی،»(اند. نموده مهجور

ـ فرما نیز مـى  سرّه) سقد(ىیطباطبا ع�مه ـ برأ"ۀ کلمـ  در اضـافه : «دی  اختصـاص،  "هی

 ابـزارى  به تنها قرآن، ریتفس هنگام مفسر عنىی کند؛ مى افاده را طلبى استق�ل و روى تک

 بـا  خـدا  کـ�م  سۀیمقا با آنگاه و کند مى بسنده دارد، اریاخت در عرب ک�م فهم براى که

 شـود،  عرضه ما بر ندهیگو سخن از بخشى هرگاه. ورزد مى مبادرت ریتفس به بشر، ک�م
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 و مییجـو  مى بهره او سخن مقصود کشف براى همه نزد شده شناخته اصول از درنگ بى

 کـرده  اراده را معنا ف�ن سخنش، بخش نیا از ندهیگو: مییگو مى اصول آن از استفاده با

 م؛یبـر  مـى  کـار  بـه  آن امثال و شهادت ای اقرار مورد در که اى وهیش همان درست. است

 و قتیحق از اعم ـ ک�م ۀشد شناخته هاى مصداق و لغوى هاى دانسته ۀیپا بر ما انیب رایز

 قـرآن  رایـ ز سـت؛ ین روا قـرآن  انـات یب با اى وهیش نیچن کاربرد اما است؛ استوار ـمجاز

 و اسـت  وستهیپ هم به است، هم از جداى آن هاى بخش نکهیا نیع در که است ک�مى

 و گـردد  مـى  ایـ گو گـر ید بخش توسط قرآن از بخشى« ،مؤمنان ریام شیفرما به بنا

؛ 133طبه ، خق1414شریف رضی، (»است گرید اتیآ نۀیقر و شاهد آن اتیآ از بعضى

 شـده،  شـناخته  قواعد اعمال با هیآ کی به مراجعه تنها )،76، ص3ج ،ق1390ی، طباطبای

 کرده دایپ شناخت آن، با متناسب گرید اتیآ تمامى به نسبت قبل از شخص آنکه بدون

 وۀیش به واقع در رأى به ریتفس ن،یبنابرا کند؛ نمى تیکفا باشد، دهیکوش ها آن تدبر در و

 بـه  ریتفسـ  از نهى عنىی قرآن؛ فهم خود به نه گردد برمى قرآن فهم براى شده برده کار به

 گـران ید کـ�م  که شود ریتفس اى وهیش به خدا کتاب که است نکته نیا به ناظر تنها رأى

 هم باز باشد، دهیرس هم صواب رأى به فهم مقام در هرچند که نجاستیا. شود مى درك

ـ ا تنها شده، نهى آن از ثیحد در آنچه ...است؛ دهینکوه  مقـام  در مفسـر  کـه  اسـت  نی

 بـه  توجـه  بـدون   خـودش  نظر به تنها و باشد قائل شیخو براى استق�ل نوعى ر،یتفس

 )75ص ،3 ج، ق1390 (طباطبایی،».دینما هیتک ها آن بهو  مراجعه گرانید نظرات

ـ آ مـى  حسـاب  بـه  قـرآن  فهم روش دربارۀ ستهیبا قىیتحق نجایا در ع�مه سخن . دی

ـ آ معانى فهم در« :دیفرما مى ریتفس مقدمۀ در شانیا  و انـس  بـه  نمـودن  اکتفـا  تنهـا  اتی

 از را او سـاخته،  دچـار سـردرگمى   قـرآن  مقاصد عمق به دنیرس راه در را فرد عادت،

 او مقدس ذات ۀیناح از که است مانند بى افاضاتى خدا ک�م رایز سازد؛ مى دور تیواقع

 و الْأَبصـار  تُدرِکُه إل" و) 11شوري: ("ء یشَ کَمثْله سیلَ" :دیفرما مى که چنان شود؛ مى صادر

وی هرِكد صارالْأَب و وه یاللَّط103انعام: ("رُیالْخَبِ ف( حانَ" وبس ـا  اللَّهمـفُونَ ی عص")  :صـافّات

 متعارف فهم به فقط قرآن میمفاه درك در آگاهان که است شده موجب نیهم و ؛)159

 هاى بحث پاى قرآن، قیحقا درك براى تا دهند اجازه خود به بلکه نکنند، اکتفا عادى و

 .ندکن اجتهاد به اقدام و باز دانیم نیا به را علمى
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 مسـئله  مسـتقل،  صـورت  بـه  آنکـه  نخست: دارد وجود بحث وۀیش دو راستا نیا در

 ممسلّ اتینظر عنوان به آن جۀینت و ردیگ قرار فلسفى و علمى قیدق  بحث مورد و مطرح

 نیهم هیآ مراد که شود ادعا و گردد لیتحم اتیآ بر مشکوك، ای مظنون اتیفرض گاه و

 قـرآن  خـود  بـه  را قـرآن  آنکه دوم .شمارد مى مردود را وهیش نیاقرآن  که ؛است مطلب

 نیا که؛ میآور دست به مشابه اتیآ در تدبر با را آن حیتوض ای هیآ معناى و میکن ریتفس

ـ فرما مـى  مؤمنـان  ریام که طور  همان رایز است؛ قرآن مطلوب وهیش  از بخشـى : «دی

ـ آ از کیهر صدق گواه و گردد مى ایگو گرید بخش توسط قرآن  گـرى ید در قـرآن  اتی

ـ فرما مـى  خداوند )133طبه ، خق1414شریف رضی، (».است نهفته ـ علَ نَزَّلْنـا  و: «دی  کی

تابالْک بکُلِّ اناًیتیشَ ل ـ تب« کـه  اسـت  دور بـه  قرآن قدس ساحت از ) پس89نحل: (»ء  انی

  ) 402، ص4ش، ج1387نصیري، نک: .(نباشد خودش روشنگر ولى باشد »زیچ همه

 نویسـد:  را همان تحریف معنوي دانسته، مـی  به رأيتفسیر  مرحوم استاد معرفت نیز

 معنـا  آن بـراى  نـه  نـدارد؛  د�لت آن بر ذاتاً که مییبگو لفظ براى ىیمعنا و ریتفسیعنی «

 ندیگو مى رأى به ریتفس را آن و دهد مى گواهى آن بر شواهدى و قراین نه و شده وضع

 القـرآن  فسـر  مـن ": دیفرما مى امبریپ است. شده نهى آن از داًیشد مقدس شرع در و

 گاهیجا دیبا کند ریتفس خود نظر و رأى به را قرآن هرکس ؛"النّار من مقعده تبوأیفل هیبرأ

ــش در را شیخــو ــد.یبرگز آت ــای»ن ــمار104ص، 4جق، 1405ی، (احس ) وي 154 ۀ، ش

ـ نظر و رأى شخص که است نیا تیروا منظور«د: گوی می  قـرآن  دنبـال  بـه  و دارد اى هی

ـ ا و دهـد،  قـرار  آن ریتفسـ  را خود رأى و ابدیب آن مناسب اى هیآ و شاهد تا رود مى  نی

 ،رفتـه  کـار  به فیتحر مادۀ هرجا قرآن در و است کینزد فیتحر لغوى معنى به مفهوم

 )22ص ،ش1376معرفت، ست.(معنا نیهم به

 در شـخص  نکـه یا .1« :اسـت  را داراي دو وجه دانسته به رأيتفسیر ع�مه معرفت 

 تنها فردى نیچن ؛دینما ریتفس خصم بر غلبه و جدل و ىیخودنما هدف با قرآن، ریتفس

 رأى و نظـر  ،سـازد  نیتأم را وى ۀخواست تواند مى که متشابه اتیآ به استناد با کوشد مى

 که درحالى بخشد؛ استحکام ـ نادرست خواه و باشد درست خواه ـرا خودش مخصوص

 نیهمـ  بـه  و فهمانـد،  نمى را منظور آن گاه چیه شد، نمى معنا او هدف جهت در اگر هیآ

 پاداشـى  ،باشد گفته هم صواب سخنى ،هیآ ریتفس در هرچند فردى نیچن که است لیدل
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 شیخو نظر دییتأ پى در بلکه ،نبوده قرآن ریتفس درصدد وى رایز کرد؛ نخواهد افتیدر

ـ آ وجوى جست در موارد از ارىیبس در فردى نیچن است. بوده ممکن ۀلیوس هر با  اتی

 لىیتـأو  شـامل  تنهـا  مـذکور،  ثیحد در نهى ن،یبنابرا ؛هاست آن لیتأو منظور به متشابه

 اصـلى  به استناد بدون قرآن، ریتفس در نکهیا .2 .نباشد مستند ،قاطع لىیدل به که شود مى

 از گفـتن  سـخن  رىیتفس نیچن کند؛ ریتفس اتیآ ظاهرى ریتعاب بر هیتک با تنها و استوار

 ؛باشد خدا کتاب ۀدربار سخنى نیچن اگر خصوصاً است؛ مبغوض  که است نادانى روى

ـ  ،نیبنـابرا  .سـت ین راهى بدان را فیتحر و باطل که کتابى ـ ن فـردى  نیچن  چنـد  هـر  زی

 کـرد؛  نخواهد افتیدر اجرى ،عملش نیا خاطر به باشد، دهیرس هم هیآ درست اىمعن به

ـ  در کـه  نهـاده،  دشـوار  بـس  اى وادى به گام نادرست رىیمس از او رایز  ،حـالتى  نیچن

 کـه  داشته، روا خدا به دروغ نسبت و است کننده گمراه و نادرست وى گفتار از ارىیبس

  )70ص، 1ج، ش1379(معرفت، ».است خطرناك بس امرى

  گیري نتیجه. 7

نهـی کـرده    به رأيمسلمانان را از تفسیر  است کهمملو از روایاتی منابع روایی فریقین 

است. تعدادي از این روایات، با استناد به منابع روایی متقدم و متأخر معتبر فریقین ذکر 

مـن  ، کـافی ، نهـج الب�غـه  همچـون   شد. در این میان، به کتب مشهور و معتبر فریقین،

 جـامع ، رنـوا مشـکاة ا� ، تفسـیر عیاشـی  صدوق،  توحیدصدوق،  امالی، یحضره الفقیه�

  ابـن  مسند، نساییسنن ، سنن ترمذي، صحیح بخاري، صحیح مسلم ،حتجاجا�، خبارا�

سـند برخـی از   احادیث ذکرشـده،  در بین حنبل و برخی کتب دیگر استناد شده است. 

از جهت توثیق صدوري، دو مورد  اام ؛اند و برخی ضعیف ی موثّقبرخروایات، صحیح، 

دیگري همچـون تـواتر،    قراینۀ واسط ] بهاز شیعه تمفو ه اول از عامهاز روایات [روایات 

  ، تقویــت شــده و معتبــر بــه حســاب حابعلــو مضــمون، شــهرت روایــی و عمــل اصــ

   آیند. می

همخـوانی دارد.   آیات قرآن ، باروایات موردبحث مضمونگرفته،  سی انجامطبق برر

بر این اساس، وقتی در یک مضمون، صدها روایـت در کتـب روایـی فـریقین آمـده و      

 و محتواي آن روایات با مضامین قـرآن  و معتبر است ها صحیح کم سه مورد از آن دست

 اتىیـ روا ازهمچنین  سزاوار است که به مضمون آن روایات عمل شود.همخوانی دارد، 
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 بـه  ریتفسـ  که دیآ مى دست  به  شده، نقل اکرم رسول از رأى به ریتفس مذمت در که

سـخن آخـر در    انـد.  کـرده  نهى آن از شانیا و داشته وجود امبریپ خود زمان از رأى

است که برخی دانشمندان، آن را منحصر در آیات احکـام دانسـتند.    به رأيتفسیر  دامنۀ

ضـوابط تفسـیر و بـر    رعایت در هر حال، مقصود روایات این است که شخصی بدون 

، و این منافاتی با تفسیر عقلـی قـرآن   هاي خود به تفسیر قرآن بپردازد فرض اساس پیش

 .ندارد
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