نقد و بررسی شبهة «بدعت» دربارۀ منهج تفسیر قرآن با قرآن


علی مدبر (اسالمی)

چکیده
ِ
ناقدان منهج تفسیر قرآن با قرآن ،این منهج را بـدعت مفسـران ِ
اهلسـنت پنداشـتهاند .ایـن
برخی
شبهه ،منهج تفسیری برخی تفاسیر شیعی ،مانند المیزان و تسـنیم را هـدف گرفتـه اسـت .در ایـن
مقاله ،مدعای یادشده را نقد و بررسی و ثابت میکنـیم روح حـاکم بـر ایـن شـبهه ،همـان پنـدار
نادرست برخی اخباریان دربارۀ ناروا بودن تفسیر قرآن برای غیرمعصومان است و تفسیر قـرآن بـا
قرآن دستکم در محدودۀ تفسیر آیات متشابه با آیات محكـم ،دسـتور سـریح معصـومان اسـت؛
ازسویدیگر ،نظریۀ «قرآنبسندگی در دیـن» کـه شـعار «حسـبنا کتـاب ا ل » بیـانگر آن اسـت ،بـا
«قرآنبسندگی در تفسیر» که به منابع خصو تفسیر قرآن کریم نظر میکند ،تفاوت روشنی دارد؛
چنانکه «منهج تفسیر قرآن با قرآن» با نظریۀ «استقالل قرآن» فـرق آشـكاری دارد .همچنـین ثابـت
خواهیم کرد که منهج تفسیری قرآن با قـرآن را پیـامبر 6پایهگـذاری کـرده و در سـیرۀ علمـی
اهلبیت :بهکار رفته است .آنان این شیوۀ تفسیری را در انحصار خود ندانستهاند .افزونبراینكـه
دلیلی بر حصر نیست ،شواهد فراوانی روا بودن آن را برای دیگران ثابت میکنند .همچنین خواهیم
گفت که بهکارگیری این منهج به مفسران اهلسنت اختصا ندارد.
کلیدواژهها :تفسیر قرآن با قرآن ،قرآنبسندگی ،استقالل قرآن ،شبهۀ بدعت.
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 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهن
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تاریخ دریافت 76/31/33 :تاریخ پذیرش.76/34/13 :

تبیین شبهه

برخی ناقدان منهج تفسیر قرآن با قرآن ،که دیدگاهشان به اخباریان نزدیك اسـت ،ایـن
منهج استوار را بدعت مفسران اهلسنت و در راستای شعار «حسبنا کتاب ا ل » میپندارنـد.
در کتابی با محتوای نقد منهج تفسیری عالمهطباطبایی ،به نام روش سحیح تفسـیر قـرآن،
آمده است:
«سران سقیفه [ ]...از ابتدا دربرابر آورندۀ قرآن ،نـدای باطـل "حسـبنا کتـاب ا ل "
سردادند [ ]...بعدها پیروان مكتـب خلفـا و دشـمنان شـیعه ،چـون ابنتیمیـهها و
ابنکثیرها و  ...در ادامـۀ روش اسـالف و گذشـتگان خـویش نظریـهای را ارائـه
دادهاند که بهترین راه تفسیر این است که با آیات قرآن بـه تفسـیر قـرآن پرداختـه
شود .این نظریه به نام "استقالل قرآن" معروف شد( ».مهدی)13 :1037 ،
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این شبهۀ خلطآمیز ،منهج تفسیری برخی تفاسیر شیعه مانند المیزان و تسنیم را هـدف
گرفته است.
پاسخ شبهه
 .1بازتولید دیدگاه اخباریان در شبهه

نویسنده دربارۀ تفسیر قرآن دیدگاه نزدیك و همگرایی با دیدگاه گروهـی از اخباریـان
دارد که تفسیر قرآن را انحصاری معصومان :میپنداشتند .شـواهد ایـن هـمگرایـی را در
سخنان وی میتوان یافت:
الف« .تدبر مربوط به محكمات است و در متشابهات ،ایمـان و اعتقـاد اجمـالی بـه آن
کافی است؛ مگراینكه بیان آن بهدلیل معتبر از ائمه :به ما رسیده باشد کـه دراینسـورت
تدبر رواست( ».همان)13 :
ب« .در فهم و تفسیر متشابهات قرآن بهغیر از بیـان پیشـوایان معصـوم :نمـی شـود
استناد کرد .ما نمیتوانیم بفهمیم کدام آیه بیانگر کدام آیه است؛ مگرآنكه از اهلبیت :یاد

بگیریم( ».همان)
ج« .در بسیاری از روایات ،متعلَق نهی با لفظ "تفسیر" یـاد شـده و دانـش مخصـو
معصومان :نیز "تفسیر قرآن" دانسته شده است و در بعضی از روایـات ،لفـظ "تأویـل"
بهکار رفته است؛ لیكن تأویل بهمعنای تفسیر نیز استعمال میشود( ».همان)76 :
د« .در قرآن نیز آیاتی وجود دارد که نازل نشده تا مردم بدونواسخه آن را درك کننـد و
لذا فرمودهاند إنما یَعرف القرآن َمن خوطب به( ».همان)135 :
هـ« .چنانکه در بسیاری از روایات آمده است ،خدای تعـالی علـم تفسـیر قـرآن را بـه
اهلبیت :عنایت کرده و این از علوم مخصو

آن هاست کـه دیگـران را از آن بهـرهای

نیست؛ مگر بهواسخۀ تعلم از آنها» (مهدی :همان)
نقل این سخنان ،بهویژه آخری ،فقط اثبات همگرایی دیدگاه نویسنده بـا اخباریـان اسـت.
فقط به دو نكته بسنده میکنیم:
الف .مفسران و عالمان شـیعی جـز برخـی اخباریـان ،ارجـاع متشـابهات قـرآن را بـه
محكمات در انحصار معصومان :ندانستهاند ،بلكه بهپیروی از اهلبیت :که بازگرداندن
متشابهات را به محكمات ،هدایت به سراط مستقیم شناساندهاند« :مـن رد متشـابه القـرآن
إلی محكمهُ ،هدی إلی سراط مستقیم» (ابنبابویه373/1 :1053 ،؛ شیخحر عـاملی:1437 ،
 )117/35در ارجاع متشابه به محكم کوشیدهاند؛ چنانکه نمونههای فراوانـی را در تفاسـیر
شیعی میبینیم.
ب .دیدگاه اخباریان دربارۀ ناروا بودن تفسیر اجتهادی قـرآن بـرای غیرمعصـومان ،بـا
نقدهای عالمانۀ اسولیان و مفسران رد شده است .عالمانی بزرگ همچون وحیـد بهبهـانی
(بهبهانی ،)335-330 :1417 ،میرزای قمی (میرزای قمی ،بـیتـا )075/1 :و شیخانصـاری
(شیخانصاری )174-107/1 :1416 ،بهتفصیل به شبهات آنان پاسخ دادهاند .منابع تفسـیری
متأخر ،مانند المیزان (طباطبایی )356/7 :1415 ،و تسـنیم (جـوادی آملـی-36 /1 :1053 ،
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73؛ ر.ک بابایی )013-367/1 :1031 ،نیز به این شبهات پاسخ دادهانـد کـه در ایـن مقالـه
مجال پرداختن به آنها نیست و تنها به نقل سخنی از میرزای قمی (بیتا )075/1 :با اندکی
تصرف بسنده میکنیم :این روایات (روایاتی که برخی اخباریان از آنها انحصار فهم قرآن
را به معصومان :فهمیدهاند) ظاهر یا سریح اند که مراد ،علم به همه (ظاهر ،باطن ،تنزیل
و تأویل) قرآن است و این امری مسلم و مقبول است .اگر چنین مدعایی در اخبار سریح و
سحیح نیز آمده باشد ،یا باید آن را توجیه کرد یا علـم آن را بـه اهلـش واگذاشـت؛ لـیكن
چنین اخباری نیست.
 .2تفاوت قرآنبسندگی در دین با قرآنبسندگی در تفسیر

نویسنده منهج تفسیر قرآن با قرآن را در راستای شعار «حسبنا کتاب ا ل » پنداشته است.
پاسخ این بخش از شبهه ،این است که آنچه در راستای شعار انحرافی «حسـبنا کتـاب ا ل »
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است ،قرآنبسندگی در دین است ،نه قرآنبسندگی در تفسیر .پیش از بیان تفاوت ایـندو،
به پیشینۀ جملۀ یادشده اشاره میکنیم.
شعار انحرافی «حسبنا کتاب ا ل » در آخرین روزهای زندگی نورانی رسول خدا 6و
کنــار بســتر بیمــاری پیــامبر اکــرم 6مخــرح شــد (بخــاری 337/5 :1431 ،و 103/7؛
شهرستانی .)33/1 :1064 ،بخاری ،مفسر معتمد اهلسنت ،بهنقل از ابنعباس میگوید:
«در زمـان احتضـار رسـول خـدا درحالیکـه در خانـۀ [پیـامبر] کسـانی ازجملـه
عمربنخخاب بودند ،پیامبر اکرم 6فرمود" :بهسوی من آیید تا برایتـان چیـزی
بنگارم که پس از آن گمراه نشوید ".پس عمر گفـت" :درد بـر پیـامبر 6غلبـه
کرده و قرآن نزد شماست .کتاب خدا برای ما بس است ".پس حاحران در خانـه
به اختالف و درگیری پرداختند .برخی میگفتند نزدیك شوید تـا پیـامبر برایتـان
چیزی بنگارد که پس از آن هرگز گمراه نشوید .برخی نیز همـان سـخن عمـر را
تكرار میکردند؛ پس چون قیلوقال و اختالف در حضور پیامبر 6فراوان شد،
آن حضرت فرمود" :برخیزید [( »"]...همان)

ابو بكر نیز با اشاره به مایه اختالف بودن نقل حدیث پیامبر ،از آن نهی کرد و گفت« :به
جویندگان حدیث بگویید کتاب الهی درمیان ماست؛ پس حاللش را حـالل و حـرامش را
حرام بدانید( ».ذهبـی )0-3/1 :1435 ،ایـن رخـداد را مـی تـوان آغـاز گـرایش انحرافـی
قرآنبسندگی در دین دانست؛ گرایشی که بعدها درمیان خوارج رواج یافت و با تكیـه بـر
قرآن ،به انكار برخی مسلمات احكام و معارف دینی پرداختنـد (ابـناثیـر-004/0 :1037 ،
006؛ قرطبی03/1 :1064 ،؛ شهرستانی 57/1 :1064 ،و .)177
قرآنبسندگی هم در دین مخرح شده است و هم در تفسیر قرآن .به اولی قرآنبسندگی
در دین و به دومی قرآنبسندگی در تفسیر میگویند .مراد از قـرآنبسـندگی در دیـن ایـن
است که یگانه منبع همۀ احكام و معارف دینـی ،قـرآن کـریم اسـت و بـه غیـ ِرآن (سـنت
قرآن کریم به منبعی جز خود قرآن نیازی نیست.
قرآنبسندگی در تفسیر دو گرایش دارد :اعتدالی و افراطی .ساحبان گرایش اعتدالی
 )1بینیازی تفسیر قرآن را سنت (روایات تفسیری) بـه سـخح خاسـی از تفسـیر مربـوط
میدانند (پایینترین مرتبۀ تفسیر ظاهر قـرآن) )3 ،نقـش آموزشـی روایـات را در شـیوه و
منهج سحیح و کارآمد تفسیر میپذیرند و برآن تأکیـد مـیکننـد و  )0بـاوجود اعتقـاد بـه
وابسته نبودن سخح خاسی از تفسیر قرآن به روایات ،درعمـل از روایـات تفسـیری بهـره
میگیرند .ساحبان دیدگاه افراطی ،بهکلی نقـش سـنت را در همـۀ سـخوح تفسـیر انكـار
میکنند و درعمل نیز از آن بهره نمـیگیرنـد ،گرچـه در ایـن شـیوۀ تفسـیری بسـیاری از
مسلمات دینی انكار میشود .نكتۀ مهم این است که حتی گرایش افراطی قرآن بسندگی در
تفسیر نیز با قرآن بسندگی در دین تفاوت روشنی دارد و آنچه در شبهه آمده است ،چنانچه
مغالخه نباشد ،خلط آشكاری است.
 .3تفاوت منهج تفسیر قرآن با قرآن با نظریۀ استقالل قرآن

نویسنده منهج تفسیر قرآن با قرآن را همان نظریۀ استقالل قرآن مینامد .وی میگویـد:
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«نظریهای ارائه دادند که بهترین راه تفسیر این است که با آیات قرآن به تفسیر آن پرداختـه
شود .این نظریه به نام "استقالل قرآن" معروف شد( ».مهدی)13 :1037 ،
در پاسخ به این بخش از شبهه باید گفت  )1منهج تفسیر قرآن با قرآن با نظریۀ استقالل
قرآن تفاوت دارد :تفسیر قرآن با قرآن یكی از منهج (روش /شـیوه)های تفسـیر و دربرابـر
تفسیر قرآن با سنت و تفسیر قرآن با عقل است؛ درحالیکه تعبیر استقالل قرآن ،برای منهج
تفسیر نیست؛  )3استقالل قرآن را دوگونه می توان تصـور کـرد :مقبـول و نـامقبول .گونـۀ
نامقبول آن است که نقش و جایگاه سنت معصومان :در همـۀ مراتـب و سـخوح تفسـیر
قرآن کریم یکسره انكار شود .این معنای استقالل را نهتنها مفسران المیزان و تسنیم ،بلكـه
دیگر مفسران شیعی نیز نمیپذیرند و فقط گروه اندکی بـه آن گـرایش یافتهانـد .مفسـران
شیعی سنت را هم در اسل تفسیر قرآن و هم در تفسیر قرآن با قرآن مؤثر دانستهاند .گونـۀ
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مقبول آن است که برخالف برخی اخباریان ،نازلترین سخح تفسیر (تفسیر ظاهر قـرآن) را
به روایات وابسته ندانیم که همان استقالل داللی قـرآن در سـخح تفسـیر ظـاهر ،آنهـم در
مرتبۀ عبارات است ،نه اشارات و لخایف.
نكتۀ مهم این خلط این است که ناقد «روا و جایز بودن شیوۀ تفسیر قـرآن بـا قـرآن» را
با «انحصار شیوه تفسیر در روش تفسیری قرآن با قرآن» بههم آمیختـه و قیـد «انحصـار» را
ازپیش خود بر آن افزوده است؛ درحالیکه روا بودن تفسیر قرآن با قـرآن ،مخلبـی اسـت و
انحصار منهج تفسیر در تفسیر قرآن با قرآن ،مخلبی دیگر .ممكن است مفسری تفسیر قرآن
با قرآن را روا و جایز بداند؛ ولی منهج و روش تفسـیر را منحصـر بـه آن ندانـد؛ چنانکـه
بیشتر مفسرانی که منهج تفسیری قرآن با قران را روا میدانند ،در کنار آن ،مناهج تفسـیری
قرآن با سنت و قرآن با عقل را نیـز روا مـیداننـد و درواقـع ،مـنهج تفسـیری آنـان مـنهج
اجتهادی جامع است.
منهج اجتهادی جامع در خود سه زیرمنهج دارد :تفسیر قرآن با قـرآن ،تفسـیر قـرآن بـا
ِ
حمنآنكه منهج تفسیر قرآن با قرآن را پذیرفتهاند،
سنت و تفسیر قرآن با عقل .این مفسران

ممكن است به استقالل قرآن قائل نباشند.
 .4تأیید منهج تفسیری قرآن با قرآن در سنت اهلبیت:

تفسیر قرآن با قرآن از منهجها و شیوههای کهن و کارآمد تفسیر قرآن و بهمعنای کشف
و تبیین مراد جدی خدا از آیات قرآن با استمداد از خود قـرآن اسـت .زمینـۀ چنـین مـنهج
تفسیری را خود قرآن کریم فراهم کردهاست؛ زیرا با نگاهی هرچند سخحی به قرآن کـریم
درمییابیم که بخشهای قرآن ازحیث ایجاز و اطناب ،اجمال و تفصیل ،اطـالق و تقییـد و
عموم و خصو

متفاوتاند؛ پس آنچه در جایی بهاجمال یا مخلق یا عام آمـده ،در جـای

دیگر بهتفصیل آمده یا تقیید یا تخصی

یافته است؛ ازاینرو مفسر بایـد همـۀ آنچـه را در

جمعی ،زمینۀ تفسیر قرآن با قرآن است (ذهبی.)37-33/1 :1435 ،
در سنت معصومان :منهج تفسیر قرآن با قرآن بهروشنی تأیید شده اسـت .برخـی
ادلۀ تجویز منهج یادشده در روایات چنیناند:
الف .پیامبر اکرم 6فرمود« :بخشهای کتـاب خـدا یكـدیگر را تصـدیق میکننـد و
تكذیب نمیکنند( ».ابنبابویه)377 -374 :1073 ،
ب .به مسلمانان نیز فرمودند آیات قرآن را که مصدق یكدیگرند ،مكذب قـرار ندهنـد:
«إن القرآن لَیصدق بعضه بعضاً فال تكذبوا بعضه ببعض( ».متقی هندی)617/1 :1417 ،
ج .امیر مؤمنان 7فرمود:
«ای ن قرآن است کـه بـا آن [راه حـق را] مـی نگریـد و بـا آن [از حـق] سـخن
میگویید و بهوسیلۀ آن [حق را] میشـنوی د .بعضـی از قـرآن ،از بعضـی دیگـر
سخن میگوید و برخی آیات ،بر برخی دیگر گواهی میدهـد .در [شناسـاندن]
خدا اختالفی ندارد و کسی را که همراهش شد ،از خدا جـدایش نمـیسـازد».
(نهجالبالغه :خ .)4-0 /6 :100

نقد و بررسی شبهه «بدعت» درباره منهج تفسیر قرآن با قرآن

بارۀ موحوعی در سراسر قرآن آمده اسـت ،درنظـر بگیـرد و آنهـا را بـاهم بسـنجد تـا از
ِ
نگـاه
مبینها ،مقیدها و مخص ها برای فهم مجملها ،مخلقها و عامها بهـره گیـرد .ایـن
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این روایت بیانگر بهسخن آمدن برخی آیات قرآن بهکمك برخی آیات دیگـر اسـت و
به منهج تفسیری قرآن با قرآن اشاره میکند.
د .همچنین برپایۀ نقلی ،مردى نزد امیر مؤمنان 7آمد و گفت:
«ای امیرمؤمنان ،من در کتاب فروفرستادۀ الهی شك کردهام .امام 7به وی فرمود:
"مادرت به عزایت بنشیند! چگونه در کتاب خدا شك کردهاى؟" مرد گفت" :زیرا
کتاب خدا را چنان یافتم که بعضی از آن بعضی دیگر را تكـذیب مـیکنـد؛ پـس
چگونه در آن شك نكنم؟" امامعلی 7فرمود" :بعضی از کتاب خدا بعضی دیگر
را تصدیق میکند ،نه تكذیب؛ ولی به تو عقلی روزى نشده اسـت تـا از آن بهـره
بری( »".ابن بابویه.)377 :1073 ،
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سخن آن حضرت ازیكسو بهمعنای نبود اختالف و تناقض در قرآن است؛ چنانکه آیۀ
« َأ فَال یت َدبرونَ القُرآنَ َو لَو کانَ مِن ع ِ ِ
ند غَی ِر ا ل ِ ل ََو َج ُدوا فی ِه اختِالفاً کَثیراً» (نساء )33/اشـاره
َ َ َّ ُ
میکند؛ ازسویدیگر ،میگوید معانی آیات قرآن مؤید یكدیگرند که هـم بـه روش تفسـیر
قرآن با قرآن و هم به تفسیر موحوعی قرآن نظر دارد.
ه .مردی خدمت امامباقر 7رسید .دربارۀ مسائلی پرسید و آن حضـرت بـه وی پاسـخ
داد .سپس به امام 7عـر

کـرد« :آیـا بـهنظر شـما هـیچ آیـهای در قـرآن نیسـت؛ مگـر

شناختهشده است؟» امام 7پاسخ داد:
«من چنین نگفتهام؛ ولی در قرآن چیزی نیست؛ مگر در توحیح و تبیین آن دلیلـی
روشن از کتاب خدا آمده است که مردم آن را نمیدانند [ ]...پس هرکس بپنـدارد
که آیات قرآنی مبهم و گن اند ،بیشك خود و دیگـران را هـالك کـرده اسـت».
(برقی353 :1051 ،؛ شیخحر عاملی)143 -141/13 :1437 ،

روایت یادشده بر چند مخلب داللت میکند )1 :هر معرفت اجمـالی قرآنـی ،راهنمـا و
سخنگویی الهی دارد که آن را تبیین می کند (دلیل ناطق عن ا ل )؛  )3راهنما و سخنگوی
یادشده در خود قرآن وجود دارد ،نه بیرون آن (فی کتابه)؛ بنابراین ،تفسیر قرآن با قـرآن در

همۀ معارف و مخالب مجمل قرآن راه دارد؛  )0همۀ مفسران قـرآن اگرچـه آن را روشـمند
تفسیر کنند ،توانایی یافتن همۀ ادله ناطق (آیات مفسر) را ندارند (مما الیعلمه النـاس)؛ )4
باتوجهبه امكان تفسیر قرآن با قرآن ،هیچ ابهامی در حریم قرآن راه ندارد .گفتنی است «مما
ال یعلمه الناس» ناظر به سخح خاسی از تفسیر قرآن با قرآن است که راهیابی غیرمعصومان
به آن متعذر یا دستکم متعسر است.
در این روایات اگرچه عنوان تفسیر قرآن با قرآن بهکار نرفته ،شش عنوان محوری آمده
است که مجموع این عناوین گویای همان مفهوماند:
الف .پیراستگی آیات از تكذیب درونی :روشن است کـه مـراد از تكـذیب در روایـت
رسول خدا ]...[« 6و ال یكذب بعضه بعضاً» (ابنبابویه )377-374 :1073 ،ایـن نیسـت
این است که آیه بیانگر چیزی باشد که الزم پذیرش آن نادرست شمردن مفـاد و مضـمون
آیۀ دیگری باشد .چنین تكذیبی از ساحت قدسی آیات قرآن نفی شده است.
ب .پیراستگی آیات از تناقض درونی :مراد از تناقض نیز در روایت امیرمؤمنان]...[« 7
و ال ینقض بعضه بعضاً» (بحرانی )470/7 :1416 ،و همچنین تكذیب کـه در بنـد گذشـته
آمد ،همان اختالف تباینی است؛ بهگونهایکه مفاد دو آیه بـههیچروی جمعشـدنی نباشـد؛
برایناساس ،اختالفهایی مانند اختالف مخلـق و مقیـد آن یـا عـام و مخصـ

آن مـراد

نیست؛ زیرا دو آیهای که چنین اختالفی دارند ،مفادشان جمعپذیرند و یكـدیگر را طـرد و
ال پذیرفته است و آنـان در گفتـار و نوشـتار
نفی نمیکنند؛ ازاینرو ،در محاورات عقال کام ً
گاه مخلبی را مخلق یا عام میآورند و سپس در جای دیگر ،همان گفته یا نوشـتۀ مخلـق را
مقید میکنند و عام یادشده را تخصی

می زنند.

این نكته نیز مهم است که اجمال و تفصیل نهتنها اختالف تبـاینی ندارنـد ،اختالفـی از
سنخ اختالف عام و خا

نیز ندارند ،بلكه نزدیك به اختالف مخلق و مقید است؛ البتـه از

آن نیز رقیقتر است؛ برایناساس ،به طرح و پاسخ به آن نیازی نیست.

نقد و بررسی شبهه «بدعت» درباره منهج تفسیر قرآن با قرآن

که آیهای بهسراحت بگوید آنچه در آیاتی دیگر آمده ،دروغ و نادرست اسـت ،بلكـه مـراد
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ج .تصدیق آیات نسبت به یكدیگر« :إن کتاب ا ل لَیصدق بعضه بعضاً [( »]...ابنبابویه،
 )377-374 :1073نیز بهاینمعنا نیست که آیهای تصریح کند که دیگر آیات حقاند ،بلكـه
یعنی آیات هممضمون بهگونهای سخن بگویند که حقانیت دیگر آیات را دربر بگیرند .بـه
این نكته نیز باید توجه کرد که مراد از تصدیق این نیست که آیهای با سكوت خـود دیگـر
آیات را تصدیق کند ،بلكه یعنی آیه گویا و بیانگر مفاد آیاتی دیگر باشد.
د .شهادت دادن برخی آیات بر محتوای آیات دیگر :شـهادت دادن آیـات بـه محتـوای
یكدیگر همان تصدیق آنها نسبت به یكـدیگر اسـت؛ ازایـنرو بـهنظر مـیرسـد مـراد از
شهادت در کالم امیر مؤمنان« ،7یشهد بعضه علی بعض» (نهجالبالغـه :خ ،)4-0 /6 :100
همان تصدیق است.
هـ  .داللت برخی آیات بر محتوای آیات دیگر :بهنظر میرسد مراد از داللت در حدیث
سال دوم ـ شماره اول ـ پیاپی  3ـ پاییز و زمستان 9315
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امامباقر« 7لیس شئ من کتاب ا ل إال علیه دلیل ناطق عن ا ل فی کتابه مما ال یعلمه النـاس
[( »]...برقی )353/1 :1051،همان نخق است که توحیح آن در بند بعدی میآید.
و .نخق برخی آیات برای آیات دیگر« :ینخق بعضه ببعض [( »]...نهـجالبالغـه :خ :100
 )4-0 /6یعنی برخی آیات (نه مفاد آنها؛ زیرا مفاد هـر آیـه ازراه داللـت لفظـی خـودش
بهدست میآید) بهکمک برخی دیگر آشكار میشود :همان تفسیر قرآن با قرآن.
برترین و رساترین تعبیر از تعابیر ششگانه ،تعبیر نخق است کـه در دو روایـت اخیـر
(بندهای پنجم و ششم) آمده است؛ زیرا برخی از این تعابیر مانند «ال یكذب» و «ال ینقض»
تنها بیانگر جنبۀ سلبیاند و مفادشان پیراستگی آیات قـرآن از اخـتالف تبـاینی اسـت؛ امـا
دربارۀ کمك تفسیری و تبیینی آیات به یكدیگر ساکتاند .واژههای «یصدق» و «یشهد» نیز
اگرچه بیانگر وجه اثباتیاند ،بیش از تأیید آیات با یكـدیگر از آن هـا اسـتفاده نمیشـود و
بازهم بیانگر کمك تبیینی آیات به یكدیگر نیستند .در مقایسۀ تعبیر نخق با داللت میتـوان
گفت تعبیر نخق رساتر و گویاتر است .شاهد این مدعا آن است که در همـان روایتـی کـه
تعبیر داللت آمده ،با وسف ناطق آمده است« :لیس شئ من کتاب ا ل إال علیه دلیـل نـاطق

عن ا ل فی کتابه مما ال یعلمه الناس [ »]...چنانچه تعبیر داللت در رسـاندن معنـای مـدنظر
همپایۀ تعبیر نخق بود ،به این وسف نیازی نبود.
مفسران نیز افزونبر همان تعابیر روایات ،از این شیوۀ تفسـیری بـا تعبیرهـای دیگـری
بعضه بعضاً) (فـیض کاشـانی56/1 :1417 ،؛ سـبزواری نجفـی:1436 ،
مانند تفسیر (یفسر ُ
73/7؛ مكــارم شــیرازی377/3 :1054 ،؛ مدرســی130/1 :1417 ،؛ طیــب033/11 :1053 ،؛
فضلا ل 067/5 :1417 ،؛ مغنیه033/5 :1434 ،؛ بـانوامین74/14 :1061 ،؛ ابوحیـان:1433 ،
بعضه بعضـاً)
بعضه بعضاً) (دروزه ،)157/6 :1030 ،توحیح (یوحح ُ
 ،)060/3تتمیم (یتمم ُ
بعضه علـی بعـض)
(ابنمنظور140/13 :1414 ،؛ دروزه )157/3 :1030 ،و عخف (یعخف ُ
معصومان :نقل نشده است (مجلسی073/37 :1430 ،؛ آلوسی )163/3 :1417 ،کنار سایر
ادله و همچون برآیند آنها مضمون تأییدپذیری دارد.
 .5کاربست منهج تفسیری قرآن با قرآن در سنت اهلبیت:

منهج تفسیری قرآن با قرآن در همۀ ادوار تاریخ تفسیر قرآن مخـرح بـوده؛ ولـی در دو
برهه از تاریخ نمود بیشتری داشته اسـت :یكـی در قـرنهـای یكـم و دوم ه.ق کـه دوران
حضور معلمان تفسیر ،یعنی معصومان :بوده است و دیگری سدۀ چهاردهم کـه بهگونـۀ
منهجی تعریفشده در شمار منهجهای دیگر نهادینه و شكوفا شد .معصومان :در مـوارد
فراوانی این شیوه را کار گرفتهاند؛ پس آنان بنیانگذاران این منهج تفسیریاند.
عالمهطباطبایی ،که المیزان را با همین منهج تفسیری سامان داده است ،میگوید:
«این راه مستقیم و روش بینقصی است که معلمان قـرآن و هادیـان آن ،ائمـه:

پیمودهاند [ ]...با دقت در روایات نقلشده از ائمه ،:درخواهیم یافـت کـه ایـن
طریقه [ ]...کهنترین راهی است که در فن تفسیر پیموده شـده و طریقـۀ معلمـان
تفسیر سالما ل علیهم است( ».طباطبایی13 /1 :1415،و )14

نقد و بررسی شبهه «بدعت» درباره منهج تفسیر قرآن با قرآن

(دروزه )157/3 :1030 ،یاد کردهاند .جملۀ «إن القرآن یفسر بعضه بعضاً» هرچند مسـند از
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آیتا ل جوادی آملی نیز تسنیم را با همان منهج نوشته است .ایشان میگوید:
ِ
پاسـخ
«رسول اکرم 6و امامـان معصـوم :در داوریهـا و احتجـاجهـا و در
پرسشهای تفسیری ،آیات قرآن را به یكدیگر ارجاع میدادنـد و بـا سـایر آیـات
قرآن آیۀ موردنظر خود را تفسیر میکردند [ ]...بنابراین ،تفسیر قرآن با قرآن سـیرۀ
عملی اهلبیت :بود؛ چنانکه ارجاع مفسران به این روش نیز در سیرۀ علمی آن
ذوات مقدس کامال ً مشهود است( ».جوادی آملی)51-67/1 :1053 ،

اکنون به چند نمونه در روایات تفسیری آنان اشاره می کنیم .این روایات گاه تنها آیات
ِ
ِ
مفسر هردو را نشان میدهند.
مفسر و گاه آیۀ مفسر و َ
 .1برپایۀ روایتی مرسل و بهگزارش ابنمسعود ،نزول آیۀ  33سورۀ انعام 1بر بسـیاری از
مردم عصر نزول گران آمد و به رسول خدا 6گفتند« :کدامین ما به خویشتن ستم نكـرده
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است؟» پیامبر اعظم 6فرمود« :ظلم بهمعنایی نیست که شـما اراده کـردهایـد .مگـر ایـن
سخن عبد سالح [لقمان] را نشنیدهاید که به پسرش گفت اى پسـرك مـن ،بـه خـدا شـرك
نورز که بهراستی شرك ستمی بزرگ است؟» (طبرسی)736 /4 :1053،
بهگفتۀ برخی مفسران ،مراد از ایمان در آیۀ سوره انعام ،اعتقـاد بـه ربوبیـت خداسـت؛
یعنی اعتقاد به اینكه خدا هستی را تدبیر میکند و آن را سامان می دهـد کـه خـود مراتـب
بسیاری دارد .مقصود از واژۀ ظلم در این آیـه ،هـر گنـاهی اسـت کـه بـا آن مرتبـۀ ایمـان
ناسازگار باشد و امنیت حاسل از چنین ایمانی بهتناسب مرتبۀ ایمـان و اجتنـاب از ظلمـی
است که به آن مرتبه مربوط است؛ برایناساس ،اگر ایمان کامـل باشـد و از گنـاهی پرهیـز
شود که با آن مرتبـه از ایمـان ناسـازگار اسـت ،امنیـت و هـدایت حاسـل از آن ،کامـل و
همهجانبه است (طباطبایی)333-331 /5 :1415،
بهگفتۀ همان مفسر ،برداشت چنین معنای مخلقی از آیـه بـر ایـن مبناسـت کـه آیـه را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1آنان كه ایمان آورده و ایمانشان را با هیچ ستمى نپوشاندهاند ،ایناناند كه ایمنی دارند.

مستقل از آیات پیش درنظر بگیریم؛ ولی چنانچـه آن را بـا آیـات قبلـی درنظـر بگیـریم و
براساس سیاق تفسیر کنیم ،ظلم در آیه بر شرك منخبـق مـیشـود و امنیـت حاسـل از آن،
امنیت از تیرهبختی و عذاب همیشگی است که ویژۀ مشرکان است (همان .)333 /5 :آنچـه
در روایت رسول اکرم 6آمده نیز برهمیناساس است.
بهکارگیری شیوۀ تفسیری قرآن با قرآن ،اجمال برخی آیات را برطرف و معنای آنها را
نیز روشنتر میکند .پیامبر اعظم 6براساس این نقل ،با پیونـد معنـایی دو آیـۀ یادشـده،
مفهوم درست ظلم را در آیه نخست تبیین کردند؛ پس تفسـیر قـرآن بـا قـرآن بـا رعایـت
حوابط و شروطش ،جایز و شدنی است.
 .3امامعسكری 7دربارۀ نعمتدادهشدگان سورۀ حمد فرمود:
توفیق پایبندی به دینت و اطاعت از خودت نعمتشان دادی و آنان کسانی هسـتند
که خدای بزرگ دربارۀ آنان فرمود" :و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند ،بـا
کسانی خواهند بود که خداوند آنان را از نعمت والیت خود بهرهمند کرده اسـت.
آنان پیامبران و راستیپیشگان و گواهان اعمال و شایستگان مقام والیت الهیاند و
نیكورفیقانی خواهند بود( »1".امامعسكری43 :1437 ،؛ ابنبابویه.)06 :1430 ،

امامعسكری 7در تفسیری مصداقی (تخبیق) و بهکمك آیات دیگر ،نعمتدادهشـدگان
سورۀ حمد را کسانی دانستند که توفیق دینداری و اطاعت خدای سبحان نصیبشـان شـده
است؛ یعنی چهار گروه پیامبران ،سدیقان ،شهیدان (گواهان اعمال) و سالحان که در آیهای
دیگر مشمول نعمتهای الهیاند ،سیرت و سنت آنان محور سراط مستقیم است؛ درواقـع
امام ،7با تبیین و تعیین مصداق ،میان ایندو آیه پیوند موحوعی برقـرار و بـا مراجعـه بـه
آیهای دیگر و مقایسه آنها ،مصادیق نعمتیافتگان را روشن کرده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1نساء.96 /

نقد و بررسی شبهه «بدعت» درباره منهج تفسیر قرآن با قرآن

راه کسانی که نعمتشان دادی؛ یعنی بگویید ما را به راه کسانی هدایت کـن کـه بـا
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 .0عبداألعلی به امامسادق 7گفت« :براثر لغزش ،ناخنم کنـده شـد؛ پـس بـر آن دارو
نهادم .برای وحو چه کنم؟» امام 7فرمود« :پاسخ این پرسـش و ماننـد آن از کتـاب خـدا
فهمیده میشود" :در دین بر شما سختی تحملناپذیر قرار نداده اسـت"؛ 1پـس بـر همـان
[پوشش روی زخم] مسح کن( ».طوسی.)060/1 :1435 ،
در این روایت ،نه عنوان تفسیر قرآن با قرآن آمده ،نه آیـهای کـه تفسـیر آن بیـان شـده
است؛ ولی امام 7بهکمك آیۀ سورۀ حج (حاوی دستور شستن دسـت و سـورت و مسـح
روی سر و پاها در وحو) آیۀ  6سورۀ مائده را تفسیر میکند و نتیجـه میگیـرد باتوجـهبـه
نخق آیات بهوسیلۀ همدیگر ،آیۀ سوره حج سخنگوی آیـۀ وحوسـت و لـزوم شسـتن یـا
مسح کردن عضو زخمی را برمیدارد؛ چون گشودن جبیره (پانسمان زخم) دشـوار اسـت.
البته آنچه از این تفسیر بهدست میآید ،همان برداشتن حكم شسـتوشـو و مسـح عضـو
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آسیبدیده است؛ اما اینكه وظیفۀ جـایگزین آن ،مسـح روی جبیـره اسـت ،از تفصـیالت
احكام و بیان آن فقط در توان معصومان :است.
 .4عبدالعزیزبنمسلم از امامرحا 7در بارۀ آیۀ  65سورۀ توبه 2پرسید .امام 7فرمود:
«خدا سهو و فراموشی ندارد و فقط مخلوق نوپدید است که به فراموشـی و سـهو
دچــار میشــود .مگــر نمیشــنوی کــه خــدا میفرمای ـد "و پروردگــارت هرگــز
فراموشکار نبوده است"3؟ بیشـك غـافالن از خـدا و قیامـت کیفـر میشـوند؛
بدینگونهکه خدا آنان را به فراموشی از خود میکشـاند؛ چنانکـه میفرمایـد" :و
مانند کسانی نباشید که خدا را از یاد بردنـد و خـدا هـم حقیقـت خودشـان را از
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یادشان برد تاآنكه ندانستند کیستند و چه باید بكنند .اینان از مسـیر بنـدگی خـدا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1حج.87 /

 .2نَسُوا اللَّهَ فَنَسِیَهُم .
 .3مریم.96 /

خارج شدهاند 1".همچنین فرمود" :پس امروز آنان را به فراموشی میسپاریم و به
آنان توجهی نمی کنیم؛ زیرا آنان دیدار امروزشان را به فراموشی سپردند" 2و آنچه
را باید برای امروز فراهم می آوردند ،فراهم نیاوردند»؛ یعنی آنان را رها مـیکنیم؛
همـان گونـه کــه آنـان از آمــادگی بـرای مالقـات امروزشــان چشـم پوشـیدند».
(ابنبابویه)163 :1073 ،

برپایۀ این روایت رحوی ،تدبر در آیات محكم قرآن کریم و تفسـیر متشـابهات آن بـا
محكمات ،راه استوار و عالمانهای برای ادراك معانی قرآن و مرادات الهی است.
 .7برپایۀ روایتی مرسل ،امامحسین 7فرمود ]...[« :به درستی که خـداى سـبحان واژۀ
سمد را تفسیر کرد و فرمود" :خدا سمد است"؛ یعنی "نه فرزندی آورده و نه زادۀ کسـی
بهفرمودۀ امامحسین 7تفسیر واژۀ سمد در ادامۀ سـورۀ توحیـد وجـود دارد؛ درواقـع
امام 7با بهرهگیری از تفسیر قرآن با قرآن ،دو آیۀ پسین «لَم یَلِد َو لَم یُولَد * َو لَم یَكُن لَـ ُه
کُفُواً َأ َحـد» را بیـانگر معنـای واژۀ سـمد میدانـد .براسـاس ایـن روایـت ،سـمد مفهـوم
گستردهای دارد که سفات ویژۀ مخلوقات را از ذات اقدس الهی نفی میکند.
 .6امامرحا 7دربارۀ معنای «ختم قلب» فرمود« :ختم همان "طبع" دلهای کـافران بـه
کیفر کفر آنان است؛ چنانکه خدای واال فرمود" :بلكه براى کفرشان خداوند بر آن [دل]ها
مهر نهاد( »3".ابن بابویه )110 /3: 1053 ،امامرحا 7با تفسیر قرآن با قرآن ،ختم قلـوب را
معنا کردند.
 .5بهگزارش مسعدهبنسدقه شخصی از امامسادق 7دربارۀ امر به معـروف و نهـی از
منكر پرسید آیا بر تمام امت واجب است یا نه .آن حضرت فرمود:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1حشر.16 /

 .2اعراف.11 /
 .3نساء.111 /

نقد و بررسی شبهه «بدعت» درباره منهج تفسیر قرآن با قرآن

است و هیچکس همانند و همتای او نبوده است( »".همان)73 :
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«نه ،فقط بر کسانی واجب است که نیرومند باشند و مردم از آنها اطاعت کننـد و
معروف را از منكر بازشناسند ،نه حعیفانی که نمیداننـد بـه چـه راهـی و از چـه
راهی بروند و مردم را از حق رویگردان و به باطل دعوت میکنند .دلیل بـر ایـن
مخلب ،سخن خدای واالست" :باید ازمیان شما گروهی باشند کـه [مـردم را] بـه
نیكی فرامیخوانند ،بـه کـار شایسـته فرمـان مـیدهنـد و از کـار ناشایسـت بـاز
میدارند 1".واژۀ امت در این آیه ،خا

است ،نه عام؛ همانگونهکه خدای متعـال

میفرماید" :و از قوم موسی برخی به حق راهنمایی میکننـد و بـه حـق دادگـرى
میورزند 2".خدای حكیم نفرمود بر امت موسی یا بر همـۀ قـومش؛ درحـالیکـه
آنها در آن هنگام گروههاى مختلفی بودند .واژۀ امت به یك نفـر و بیشـتر گفتـه
میشود؛ همانگونهکه خدای سبحان میفرمایـد" :ابـراهیم بـهتنهـایی یـك امـت
سال دوم ـ شماره اول ـ پیاپی  3ـ پاییز و زمستان 9315
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فرمانبردار خدا بود" 3یعنی مخیع خدا بود؛ پس این کار [امر به معروف و نهـی از
منكر] بر کسی الزم نیست که در زمـان سـلح و آرامـش ،تـوان ،نیـرو و یـاور و
فرمانبردار ندارد( ».کلینی)63/7 :1431 ،

امامسادق 7در این روایت ،برای اثبات عمومی نبودن وجوب امر به معروف و نهی از
منكر بر همۀ مردم ،ازراه تفسیر قرآن با قرآن به برخی آیات دیگر استشـهاد میکنـد؛ چـون
هدونَ بِالحق َو ب ِ ِه ی ِ
عدلُونَ نیز بیانگر همۀ قوم او
واژۀ «امه» در آیۀ َو مِن قَومِ ُموسی ُأ َّمة یَ ُ
َ
َ
نیست؛ وگرنه خدای واال بهجاى آن میفرمود« :علی أمة موسی» یا «علی کل قوم موسـی»؛
پس «م ِن» در « َو لتَكُن مِنكُم ُأ َّمة» ،مانند «من قوم موسی» برای تبعیض است؛ بـرایناسـاس،
امر به معروف و نهی از منكر بر همگان واجب نیست .همچنین امام 7با استناد به آیـۀ « ِإنَّ
ِإبراه ِی َم کانَ ُأ َّم ًة قانِت ًا ِ ل ِ» اطالق واژۀ «امة» را بر یك انسان نیز ثابت و وجوب همگـانی امـر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1آل عمران.106 /
 .2اعراف.116 /
 .3نحل.120 /

به معروف را در آیه نفی میکند.
پس منهج تفسیری قرآن با قرآن را رسول خدا 6پایهگذاری کرد و امامان معصوم:

آن را ادامه دادند؛ بنابراین ،نسبت دادن پایهگذاری آن به پیـروان مكتـب خلفـا و دشـمنان
شیعه ،بیاساس و موهوم است.
 .6منحصر نبودن شیوه به معصومان:

ممكن است بگوینـد تأییـد و بـهکارگیری ایـن مـنهج در سـنت و روایـات تفسـیری
معصــومان :مشــهود اســت و جــای انكــار نــدارد؛ امــا بهرهگیــری از آن در انحصــار
معصومان :است و برای دیگران روا نیست.
نویسندۀ کتاب روش سحیح تفسیر قرآن ( )133 :1037نیز خـود گویـا میپـذیرد کـه
مینویسد« :اینكه سیرۀ اهلبیت 7تفسیر قرآنبهقرآن بوده ،دلیل نمیشود که دیگـران ،کـه
بهتصریح روایات ،در علـم و دانـش قـرآن بـا آنهـا مشـترك نیسـتند و از درك آن قاسـر
میباشند ،نیز میتوانند تفسیر قرآنبهقرآن کنند ».وی در این سخن نفی نمیکند کـه شـیوۀ
تفسیر قرآن با قرآن با اهلبیت :نسبت دارد .همچنین از ظاهر کالم وی برمیآید که ایـن
روش تااندازهای برای غیرمعصومان نیز رواست .وی میگوید« :منكر این نیستیم که آیـات
قرآن فیالجمله مفسر و بیانگر یكدیگر است( ».همان )13 :روشـن اسـت کـه سـخن وی
دربارۀ معصومان :نیست.
در پاسخ به این شبهه باید پرسید چگونه روشی را که معصومان ،:چـه بـرای تعلـیم
شیوۀ تفسیر و چه برای تفهیم مخلبی به دیگران بهکار گرفتهاند ،میتوان بدعت و کاری در
راستای شعار «حسبنا کتاب ا ل » دانست .اگر شیوهای تفسیری در راستای این شعار بود ،با
کاربست آن بهدست مبارک معصومان :از این ویژگـی پیراسـته میشـود و دیگـر در آن
راستا نیست؟ آیا باوجود ادلۀ تفسیر قرآن با قـرآن و دعـوت معصـومان :بـه ایـن شـیوه
میتوان گفت چنین شیوهای در راستای شعاری انحرافی است؟

نقد و بررسی شبهه «بدعت» درباره منهج تفسیر قرآن با قرآن

روش تفسیر قرآن با قرآن برای معصومان :رواسـت .وی در نقـدی بـر عالمـهطباطبایی
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به برخی شواهد روا بودن این منهج تفسیری برای غیرمعصومان اشاره میکنیم:
الف .رسول خدا هنگام تفسیر قرآن با قرآن با گفـتن «مگـر ایـن سـخن عبـد سـالح را
نشنیدهاید» از مخاطبان اقرار میگیرد که آنان میتوانستند با کمك گرفتن از آیۀ «یـا بُنَـی ال
تُشرك با ل إن الشرك لظلم عظیم» (لقمان )10 /به مراد خدا از آیۀ «ال َِّذی َن َآمنُوا َو لَم یَلب ِ ُسـوا
ِإیمان َُهم بِظُ لم» (انعام )33 /دست یابند.
ب .کسی شبهه کرد که آیات قرآن را ناهماهن

و منافی و مكـذب یكـدیگر میدانـد.

امیر مؤمنان 7گفت« :مادرت به عزایت بنشیند! چگونه در کتاب خدا شـك کـردهاى؟ []...
بعضی از کتاب خدا بعضی دیگر را تصدیق میکند ،نه تكذیب؛ ولی بـه تـو عقلـی روزى
نشده است تا از آن بهره بری [ »]...برپایۀ سخن نورانی علوی ،مشـكل آن کـس بهـرهمنـد
نبودن از خردورزی الزم و کافی بود؛ وگرنه چنانچه پ ِیبردن به «تصدیق آیات نسـبت بـه
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یكدیگر» ،یعنی همان تفسیر قرآن با قرآن ،انحصاری معصومان :بـود ،امـام 7در پاسـخ
وی بر انحصاری بودن این فهم و تشخی

تكیه میکرد ،نه بر بیخردی وی.

ج .حضرت امامرحا 7فرمودند کسی که متشابه قرآن را به محكم آن بازگرداند ،به راه
راست هدایت شده اسـت (ابنبابویـه373/1 :1053 ،؛ شـیخحر عـاملی.)117/35 :1437 ،
دربارۀ این روایت رحوی باید گفت  )1هیچ تردیدی نیست که رد متشابه قرآن بـا محكـم
آن ،از روشنترین مصـادیق تفسـیر قـرآن بـا قـرآن اسـت؛  )3مـراد از « َمـن» در روایـت،
معصومان :نیستند؛ زیرا برپایۀ برخی روایات ،آن بزرگواران دانش ظاهر و باطن و محكم
و متشابه قرآن را باواسخه یا بیواسخه از خـدای سـبحان تلقـی کردهانـد ،نـه ازراه تفسـیر
اجتهادی و کارهایی مانند ارجاع متشابهات به محكمات (نوری.)006-001/15 :1433 ،
د .آن حضرت همچنین فرمودند در روایات ما «همانند قرآن» متشابه و محكم وجود
دارد؛ پس متشابه روای ات ما را به محكم آن بازگردانی د تا به فهم درست آن دست یابید و
از متشابه آن بدون ارجاع به محكم آن پیروی نكنید کـه گمـراه مـی شـوید (ابنبابویـه،
.)373/1 :1053

این حدیث دربردارندۀ فرمان سریح دربارۀ ارجاع متشابهات احادیث به محكمـات آن
است .چنانچه غیرمعصوم توان بازگردانیدن متشـابه را بـه محكـم نداشـته باشـد ،چگونـه
متشابه حدیث را به محكم آن بازگرداند و ارجاع متشابه حدیث بـه محكـم آن بـا ارجـاع
متشابه قرآن به محكم آن چه فرقی دارد؟
 .7رواج عنوان تفسیر قرآن با قرآن میان مفسران شیعی

نویسنده (مهدی )13 :1037 ،ادعا میکند «پیروان مكتب خلفا و دشـمنان شـیعه چـون
ابنتیمیهها و ابنکثیرها و  ...در ادامۀ روش اسالف و گذشتگان خویش نظریـهای را ارائـه
دادهاند که بهترین راه تفسیر این است که با آیات قرآن به تفسیر قرآن پرداخته شود».
پاسخ :افزونبراینكه پایهگذار این منهج تفسیری ،پیامبر اکرم 6و امامان :بودهانـد،
آنان با جملۀ «القرآن یفسر بعضه بعضاً» از آن یاد کردهاند؛ برای نمونه ،کهن ترین نقل ایـن
جمله در آثار پیروان اهلبیت ،:از ابنعباس است که برخی مفسران احتمال دادهاند نقـل
وی از پیامبر اکرم 6یا امیر مؤمنان باشد (مكارم شیرازی .)3/1 :1436،عالمان و مفسران
شیعی زیر ،این جمله را تأییدآمیز در آثار خود آوردهاند:
در قرن پنجم ،سیدمرتضی علمالهدی در نفائسالتأویل ()63/1 :1401؛
در قرن هفتم ،عمادالدین طبری شیعی در کاملالبهائی فی السقیفه که آن را حدیث نقل
کرده اسـت ( )61/3 :1436و محمودبنمحمدحسـن واعـظ در تفسـیر شـریف البالبـل و
القالقل ()065/3 :1056؛
در قرن یازدهم ،سدرالمتألهین شـیرازی در تفسـیر القـرآن الكـریم ( )177/3 :1066و
شــیخبهایی در العروةالــوثقی ( )070 :1073و فــیض کاشــانی در تفســیر الصــافی (:1417
)57/1؛
در قرن دوازدهم ،محدث بزرگ شیعه ،عالمهمحمدباقر مجلسی در بحاراألنوار (:1430
073 /37؛  ،)313/74عبدا ل بننورا ل بحرانی اسفهانی در عوالم العلوم و المعارف (:1033

نقد و بررسی شبهه «بدعت» درباره منهج تفسیر قرآن با قرآن

بهموازات گسترش آن نزد مفسران اهلتسنن ،نزد عالمان و مفسران شیعی نیز رواج یافته و
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 ،11قسم،3

 )513و قاحیسعید قمی در شرح توحیدالصدوق ()63/3 :1417؛

در قرن سیزدهم ،محقـق سـبزواری در اسـرارالحكم فـی المفتـتح و المختـتم (:1030
 )610/3و سیدحسین بروجردی در تفسیرالصراط المستقیم ()035/1 :1416؛
در قرن چهاردهم ،شهرستانی در تنزیهالتنزیل (بی تا ،)136 :محمدحسن قبیسی عـاملی
در تفســیرالبیان الصــافی (بــی تــا ،)06/1:محمــدبنحبیبا ل ســبزواری در الجدیــد فــی
تفسیرالقرآن المجید ( ،)340/3 :1436سیدمحمدحسین فضلا ل در تفسیر من وحی القرآن
( ،)067/5 :1417محمدجواد مغنیـه در التفسیرالكاشـف ( )033/5 :1434و التفسـیرالمبین
(بی تا 534 :و ،)563میرزاحبیبا ل هاشمی خویی در منهاج البراعة فی شـرح نهجالبالغـه
( )015/3 :1433و سلخانالواعظین شیرازی در لیـالی بیشـاور منـاظرات و حـوار (:1417
)375؛
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در قـــرن پـــانزدهم ،عالمـــهطباطبایی در المیـــزان ( :1415بـــرای نمونـــه،)06/0 ،
عالمهسیدمرتضی عسكری در معالم المدرستین ( ،)37/1 :1413محمـدهادی معرفـت در
التمهید فی علوم القرآن ( ،)131/0 :1036شهیدمخهری در مجموعۀ آثار (بـی تـا،)377/4 :
آیتا ل جوادی در تسنیم ( ،)61/1 :1053آیتا ل حسنزادۀ آملی در عیـون مسـائل الـنفس
( )171 :1037و هزارویــــک کلمــــه ( ،)37/1 :1031آیتا ل ســــیدعلی میالنــــی در
تشــییدالمراجعات و تفنیــدالمكابرات ( )435/3 :1435و نفحاتاألزهــار فــی خالســة
عبقاتاألنوار ( ،)443/3 :1414آیتا ل مكارم شـیرازی در تفسـیر نمونـه کـه آن را اسـلی
مسلم در تفسیر میداند ( )377/3 :1054و األمثل ( ،)033/6 :1431آیـتا ل جعفر سـبحانی
در مفاهیم القرآن ( )11/7 :1431و األمثال فـی القـرآن الكـریم ( ،)70 :1433سیدمصـخفی
خمینی در تفسـیرالقرآن الكـریم ( ،)033/3 :1413عالمهسـیدعلی فـانی اسـفهانی در آراء
حولالقرآن (بی تا ،)15:عالمهسیدمحمد حسـین طهرانـی در نـور ملكـوت قـرآن (:1435
 )143/3و معادشناسی ( ،)173/3 :1436سیدمحمدتقی مدرسی در تفسیر من هدی القـرآن
( ،)130/1 :1417سیدعبدالحسین طیب در تفسیر اطیبالبیان ( ،)033/11 :1053سیدکاظم

حائری در المرجعیة و القیاده ( ،)301 :1437سیدموسـی شـبیری در کتـاب نكـاح (:1417
 ،)341/0سیدعبداألعلی سـبزواری در مواهبالرحمـان ( ،)73/7 :1437محمـدباقر ملكـی
میانجی در مناهجالبیان فی تفسـیرالقرآن ( ،)36/1 :1414سـادقی تهرانـی در الفرقـان فـی
تفسیرالقرآن بالقرآن و السنه ( ،)15/1 :1067بانوسیدهنصرت امین در تفسیر مخزنالعرفـان
( ،)74/14 :1061سیدمحمد حسینی شیرازی در تقریبالقرآن إلی األذهان (،)71/1 :1434
سیدعلی کمالی دزفولی در قرآن ثقل اکبر ( ،)330 :1053عبـدالكریم بـیآزار شـیرازی در
قرآن ناطق ( )366 :1055و علی سفایی حائری در روش برداشت از قرآن ( .)77 :1037
 .8کاربست نادرست واژۀ بدعت

نویسنده در نقد منهج تفسیر قرآن با قرآن ،واژۀ بدعت را بهکار برده است .دربـاره ایـن
(شهید ثانی ،بیتا731/1 :؛ میرزای قمی ،)355/1 :1415 ،افزودن به دین همواره ناپسـند و
ِ
مخلـق هـر بـدعتی ،عامـل
حرام است (مجلسی )14/01 :1430 ،و طبق روایـات فـراوان،
گمراهی و دور شدن از سنت است (کلینی 76/1 :1431 ،و 73؛ نـوری )034/13 :1433 ،و
مسلمانان فرمان دادهاند که از بـدعتگـذاران برائـت بجوینـد (شـیخحـر عـاملی:1437 ،
365/16؛ متقی هندی .)033/1 :1417 ،آیا روشی را که پیامبر اکرم ،6اهلبیـت پـاک او
علیهمالسالم و عالمان بزرگ شیعی در تفسیر قرآن بهکار گرفتهاند و حدیثشـناس بـزرگ
شیعه ،عالمهمحمدباقر مجلسی آن را تأیید کرده است ،میتوان بدعت مفسران اهـل سـنت
نامید؟
نتیجهگیری

 .1روح کلی حاکم بر شبهۀ بدعت ،همان پندار نادرست اخباریان دربـارۀ نـاروا بـودن
تفسیر قرآن برای غیرمعصومان است؛ درحالیکه تفسیر قرآن با قرآن دستکم در محـدودۀ
تفسیر آیات متشابه با آیات محكم ،دستور سریح معصومان :است.
 .3نظریۀ قرآنبسندگی در دین ،که شعار «حسبنا کتاب ا ل » بیانگر آن و مدعی انحصـار

نقد و بررسی شبهه «بدعت» درباره منهج تفسیر قرآن با قرآن

کاربست نادرست باید گفت بدعت یعنی «وارد کردن چیزی در دین که جزء دین نیسـت»
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منابع دین در قرآن است ،با قرآنبسندگی در تفسیر ،که به منابع خصو

تفسیر قرآن کریم

نظر دارد ،تفاوت روشنی دارد.
 .0منهج تفسیر قرآن با قرآن با نظریۀ استقالل قرآن فرق آشكاری دارد.
 .4سنت اهل بیت :منهج تفسیری قرآن با قرآن را تأیید کرده است.
 .7این منهج تفسیری را پیامبر اکرم 6پایهگـذاری شـده و اهلبیـت :آن را بـهکار
گرفتهاند.
 .6معصومان :این شیوۀ تفسیری را در انحصار خود ندانستهاند و افزونبراینكه دلیلی
بر حصر نیست ،شواهد فراوانی روا بودن آن را برای دیگران ثابت میکند.
 .5بهکارگیری این منهج به مفسران اهلسنت اختصا

ندارد ،بلكـه درطـول تـاریخ،

مفسران بزرگ فریقین از آن استفاده و عالمان بزرگ شـیعی آن را در اعصـار گونـاگون بـا
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بعضه بعضاً» تأیید کردهاند.
جملۀ «القرآن یفسر ُ
 .3تعریف بدعت بر این روش تفسیری انخباق ندارد.

منابع
 .1قرآن کریم.
 .3نهج البالغه.
 .0آلوسی ،سیدمحمود ( ،)1417روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق :علی
عبدالباری عخیه ،دارالكتب العلمیه ،بیروت.
 .4ابن اثیر جزری ( ،)1037الکامل فی التاریخ ،دارسادر ،بیروت.
 .7ابن بابویه ،محمدبن علی ( ،)1053عیون اخبار الرضا ،7تحقیق :مهدی الجوردی ،نشر
 .6ــــــ ( ،)1073التوحید ،جامعه مدرسین ،قم.
 .7ــــــ ( ،)1430معانی األخبار ،تحقیق :علیاکبر غفاری ،دفتر انتشارات اسالمی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم.
 .3ابن حنبل ،احمد (بیتا) ،مسند احمد ،دار سادر ،بیروت.
 .7ابن منظور ،محمدبن مكرم ( ،)1414لسان العرب ،دارسادر ،بیروت ،چاپ سوم.
 .13ابوحیان ،محمدبن یوسف ( ،)1433البحر المحیط فی التفسیر ،دارالفكر ،بیروت ،چاپ
اول.
 .11امامعسكری ( ،)1437التفسیر المنسوب إلی اإلمام الحسن العسکری ،مدرسةاإلمام
المهدی  ،7قم ،چاپ اول.
 .13بابایی ،علیاکبر ( ،)1031مکاتب تفسیری ،سمت ،تهران.
 .10بانوامین ،سیدهنصرت ( ،)1061مخزن العرفان در تفسیر قرآن ،نهضت زنان مسلمان،
تهران.
 .14بحرانی اسفهانی ،عبدا ل بننورا ل ( ،)1033عوالم العلوم و المعارف ،تحقیق:
محمدباقر موحد ابخحی اسفهانی ،مؤسسةاإلمام المهدی عجل ا ل تعالی فرجه الشریف،
قم.

نقد و بررسی شبهه «بدعت» درباره منهج تفسیر قرآن با قرآن

جهان ،قم.
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 .17بحرانی ،هاشم بن سلیمان ( ،)1416البرهان فی تفسیرالقرآن ،بنیاد بعثت ،قم.
 .66البخاری ،محمد ( ،)1431صحیح البخاری ،دارالفكر للخباعة و النشر و التوزیع ،بیروت.
 .15برقی ،احمدبنمحمدبنخالد ( ،)1051المحاسن ،تحقیق :جاللالدین محدث ،دارالكتب
اإلسالمیه ،قم.
 .13بروجردی ،سیدحسین ( ،)1416تفسیرالصراط المستقیم ،تحقیق :غالمرحا موالنا
بروجردی ،مؤسسه انصاریان ،قم.
 .17بیآزار شیرازی ،عبدالكریم ( ،)1055قرآن ناطق ،دفتر نشر فرهن

اسالمی ،تهران.

 .33جوادی آملی ،عبدا ل ( ،)1053تسنیم ،اسراء ،قم.
 .31حائری ،سیدکاظم حسینی ( ،)1437المرجعیة و القیاده ،دارالتفسیر ،قم.
 .33حسنزادۀ آملی ،حسن ( ،)1031هزارویک کلمه ،دفتر تبلیغات اسالمی ،قم.
 .30ـــــــــ ( ،)1037عیون مسائل النفس ،امیرکبیر ،تهران.
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 .34حسنی واعظ ،محمودبنمحمد ( ،)1056تفسیر شریف البالبل و القالقل ،تحقیق:
محمدحسین سفاخواه ،احیاء کتاب ،تهران.
 .37حسینی شیرازی ،محمد ( ،)1434تقریب القرآن إلی األذهان ،دارالعلوم ،بیروت.
 .36حسینی طهرانی ،محمدحسین ( ،)1430معادشناسی ،نور ملكوت قرآن ،مشهد.
 .35ــــــ ( ،)1435نور ملكوت قرآن ،مشهد.
 .82حقی بروسوی ،اسماعیل (بیتا) ،تفسیر روحالبیان ،دارالفكر ،بیروت.
 .37خمینی ،مصخفی ( ،)1413تفسیر القرآن الکریم ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی،
تحقیق :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی ،تهران.
 .03دروزه ،محمدعزت ( ،)1030التفسیر الحدیث ،دار إحیاء الكتب العربیه ،قاهره.
 .01ذهبی ،شمس الدین (بیتا) ،تذکرة الحفاظ ،دارإحیاء التراث العربی ،بیروت.
 .03ذهبی ،محمدحسین ( ،)1435التفسیر و المفسرون ،دارالقلم ،بیروت.
 .00سبحانی تبریزی ،جعفر ( ،)1433األمثال فی القرآن الکریم ،مؤسسه امامسادق ،7قم.
 .04ــــــ ( ،)1431مفاهیم القرآن ،مؤسسة اإلمام الصادق ،7قم.

 .07سبزواری نجفی ،محمدبنحبیبا ل ( ،)1436الجدید فی تفسیرالقرآن المجید،
دارالتعارف للمخبوعات ،بیروت.
 .06سلخان الواعظین شیرازی ( ،)1417لیالی بیشاور مناظرات و حوار ،البالغ ،بیروت.
 .05مرتضی علمالهدی ،علیبنحسین ( ،)1401نفائس التأویل ،شرکهاألعلمی للمخبوعات،
بیروت.
 .03شبیری زنجانی ،موسی ( ،)1417کتاب نکاح ،تحقیق :مؤسسۀ پژوهشی رأیپرداز ،قم.
 .07شهرستانی ،سیدهبة الدین (بیتا) ،تنزیه التنزیل ،کتابفروشی سابری ،تهران.
 .43شهرستانی ،محمدبنعبدالكریم ( ،)1064الملل و النحل ،الشریف الرحی ،قم.
 .41الشهید الثانی ،زینالدین العاملی (بیتا) ،الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه،
علمیه اسالمیه ،تهران.
 .40شیخانصاری ( ،)1416فرائداألصول ،النشر اإلسالمی التابعة لجماعةالمدرسین ،قم.
 .44شیخبهایی ( ،)1073العروةالوثقی ،بصیرتی ،قم.
 .54شیخ حر عاملی ( ،)1437وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعه ،آلالبیت ،:قم.
 .46سادقی تهرانی ،محمد ( ،)1067الفرقان فی تفسیرالقرآن بالقرآن و السنه ،فرهن
اسالمی ،قم.
 .45سدرالمتألهین شیرازی ،محمدبنابراهیم ( ،)1066تفسیرالقرآن الکریم ،بیدار ،قم.
 .43سفایی حائری ،علی ( ،)1037روش برداشت از قرآن ،لیلةالقدر ،قم.
 .54طباطبایی ،محمدحسین ( ،)1415المیزان فی تفسیر القرآن ،انتشارات اسالمی وابسته به
جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم ،قم.
 .73طبرسی ،فضلبنحسن ( ،)1053مجمعالبیان فی تفسیرالقرآن ،تحقیق :محمدجواد
بالغی ،ناسرخسرو ،تهران.
 .71طبری ،عمادالدین ( ،)1436کامل البهائی فی السقیفه ،المكتبةالحیدریه[ ،بیجا].
 .73طوسی ،محمدبنالحسن ( ،)1435تهذیب األحکام ،تحقیق :حسن الموسوی خرسان،
دارالكتب اإلسالمیه ،تهران.

نقد و بررسی شبهه «بدعت» درباره منهج تفسیر قرآن با قرآن

 .43مخهری ،مرتضی (بیتا) ،مجموعۀ آثار استادشهیدمطهری( ،بی نا) تهران.
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 .45ــــــ (بیتا) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،تحقیق :احمد قصیر عاملی ،دار إحیاء التراث
العربی ،بیروت.
 .74طیب ،عبدالحسین ( ،)1053اطیب البیان فی تفسیرالقرآن ،اسالم ،تهران.
 .77عسكری ،مرتضی ( ،)1413معالم المدرستین ،مؤسسةالبعثه ،تهران.
 .76فانی اسفهانی ،علی ( ،)1411آراء حول القرآن ،دارالهادی ،بیروت.
 .75فضلا ل  ،محمدحسین ( ،)1417تفسیر من وحی القرآن ،دارالمالک للخباعة و النشر،
بیروت.
 .73فیض کاشانی ،مالمحسن ( ،)1417تفسیر الصافی ،الصدر ،تهران.
 .77قبیسی عاملی ،محمدحسن (بیتا) ،تفسیرالبیان الصافی لکالم لال الوافی ،البالغ،
بیروت.
 .66قرطبی ،محمدبناحمد ( ،)1064الجامع ألحکام القرآن ،ناسرخسرو ،تهران.
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 .61قمی ،قاحیسعید ( ،)1417شرح توحید الصدوق ،تحقیق :نجفقلی حبیبی ،وزارت
فرهن

و ارشاد اسالمی ،تهران.

 .63الكلینی ،محمدبنیعقوب ( ،)1431الکافی ،بهکوشش علیاکبر غفاری ،دارالتعارف،
بیروت.
 .60کمالی ،علی ( ،)1053قرآن ثقل اکبر ،اسوه ،قم.
 .64المتقی الهندی ( ،)1417کنز العمال فی سنن األقوال و األفعال ،تحقیق :الشیخ بكری
حیانی و الشیخ سفوة السقاء ،الرساله ،بیروت.
 .64مجلسی ،محمدباقر ( ،)1430بحاراألنوار (ط بیروت) ،تحقیق :جمعی از محققان ،دار
إحیاء التراث العربی ،بیروت.
 .66محقق سبزواری ( ،)1030اسرارالحکم فی المفتتح و المختتم ،مخبوعات دینی ،قم.
 .67محلی ،جاللالدین و جاللالدین سیوطی ( ،)1416تفسیر جاللین ،تحقیق:
عبدالرحمنبنأبیبكر سیوطی ،النور للمخبوعات ،بیروت.
 .63مدرسی ،محمدتقی ( ،)1417من هدی القرآن ،دار محبی الحسین ،تهران.
 .67مسلم النیسابوری (بیتا) ،صحیح مسلم ،دارالفكر ،بیروت.

 .53معرفت ،محمدهادی ( ،)1036التمهید فی علوم القرآن ،التمهید ،قم.
 .51مغنیه ،محمدجواد ( ،)1434التفسیرالکاشف ،دارالكتب اإلسالمیه ،تهران.
 .53ــــــ (بیتا) ،التفسیرالمبین ،بنیاد بعثت ،قم.
 .50مكارم شیرازی ،ناسر ( ،)1054تفسیر نمونه ،دارالكتب اإلسالمیه ،تهران.
 .54ــــــ ( ،)1431األمثل فی تفسیر کتاب لال المنزل ،مدرسۀ امامعلیبنابیطالب ،قم.
 .57ــــــ ( ،)1436نفحات القرآن ،مدرسۀ امامعلیبنابیطالب ،قم.
 .56ملكی ،محمدباقر ( ،)1414مناهج البیان فی تفسیر القرآن ،وزارت فرهن

و ارشاد

اسالمی ،تهران.
 .55موسوی سبزواری ،عبداألعلی ( ،)1437مواهبالرحمان فی تفسیرالقرآن ،اهلبیت،
بیروت.
قم.
 .57میرزای قمی ،ابوالقاسمبنمحمدحسن ( ،)1415غنائماألیام فی مسائل الحالل و
الحرام ،بهکوشش عباس تبریزیان ،مكتب اإلعالم اإلسالمی[ ،بیجا].
 .33ــــــ (بیتا) ،قوانیناألصول (طبع قدیم) ،مكتبة العلمیة اإلسالمیه ،تهران.
 .31میالنی ،علی ( ،)1414نفحاتاألزهار فی خالصة عبقات األنوار ،مهر ،قم.
 .33ــــــ ( ،)1435تشییدالمراجعات و تفنیدالمکابرات ،مرکز الحقائق اإلسالمیه ،قم.
 .25نجفی ،محمدحسن ( ،)1434جواهرالکالم فی أحکام الحالل و الحرام ،تحقیق :عباس
قوچانی و علی آخوندی ،دار إحیاء التراث العربی ،بیروت.
 .25نوری ،حسینبنمحمدتقی ( ،)1433مستدرکالوسائل و مستنبطالمسائل ،آلالبیت،:
قم.
 .37نووی جاوی ،محمدبنعمر ( ،)1415مراح لبید لکشف معنی القرآن المجید ،تحقیق:
محمدامین الصناوی ،دارالكتب العلمیه ،بیروت.
 .26نیشابوری ،نظامالدین حسنبنمحمد ( ،)1416تفسیر غرائبالقرآن و رغائبالفرقان،
تحقیق :زکریا عمیرات ،دارالكتب العلمیه ،بیروت.

نقد و بررسی شبهه «بدعت» درباره منهج تفسیر قرآن با قرآن

 .53مهدی ،عبدالنبی ( ،)1037روش صحیح تفسیر قرآن ،مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر،
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 .35وحید بهبهانی ،محمدباقربنمحمد اکمل ( ،)1417الفوائدالحائریه ،مجمع الفكر
اإلسالمی ،قم.
 .33هاشمی خویی ،میرزاحبیبا ل ( ،)1433منهاج البراعة فی شرح نهج البالغه ،مترجم:
حسن حسنزادۀ آملی و محمدباقر کمرهای ،تحقیق :ابراهیم میانجی ،مكتبةاإلسالمیه،
تهران.
 .24یزدی ،محمدکاظم طباطبایی ( ،)1437العروةالوثقی ،مؤسسة األعلمی للمخبوعات،
بیروت.
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