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سال هفدهم ،شماره « 68ویژه قرآن و حدیث» ،پاییز  ،1399ص 99-79

از روایات تفسیری چهار گونه استفاده میکند :استفادۀ تفسیری ،تبیین معانی واژهها ،تبیین اِعراب
آیات ،استفادۀ کالمی .اجتهاد طوسی در این میان ،جمع بین اقوال و روایات تفسیری به شیوۀ نقد
برخی از آنها بر اساس روایات و تأیید یا تقویت بعضی دیگر است .شباهتها و تفاوت این دو
رویکرد در مقاله تبیین شده است.
طوسی؛ تفسیر التبیان؛ رویکردهای تفسیری.

 .1مقدمه و بيان مسأله
از آغاز نزول قرآن ضرورت فهم مراد خداوند و معانی آیات الهی ،به عنوان یک
ضرورت جدی مورد توجه مسلمانان بوده است .در این جهت عالوه بر سؤال از
رسول خدا ،6ائمّۀ اطهار ،:صحابه و تابعین بر اساس لغت و وجوه داللت آن مانند
وجوه و نظائر ،معنا و مصطلح و مانند آن ،برای کشف مراد آیه اقدام میکردند ،به

سال هفدهم /شماره /68پاییز  1399سفینه

گونهای که اینک کتابهای تفسیری شیعه و سنی سرشار از مباحث لغوی ،ادبی و
بالغی است .گاه یافتههای مبتنی بر این شیوه با مستنداتی که از تفسیر مأثور نقل
شده بود ،تعارض پیدا میکرد .در حل این تعارض ،مفسّران شیوههای مختلفی را
به کار میبستند .هدف این مقاله آن است که اوّالً شیوههای واحدی و طوسی در
تفسیر به رأی را بازشناسی کند و ثانیاً روشهای آنها در حل تعارضهای یاد شده
را توضیح دهد و مقایسه کند .در این پژوهش تطبیقی روشن میشود که رویکرد
این دو مفسر شیعه و سنی قرن پنجم ،شباهت زیادی به هم دارد ،همراه با تفاوت-
های اندکی که در مقاله بدان اشارت میرود .ذیال به طور مختصر به معرفی این دو
مفسر میپردازیم:
 .1واحدی :علی بن احمد بن محمّد بن علی واحدی نیشابوری شافعی ،مکنّی به
ابوالحسن یا ابوالحسین (قفطی )223/2 ،از اهالی نیشابور و متولّد ساوه است.

(حموی؛ /12
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کليدواژهها :تفسیر اثری؛ تفسیر به رأی؛ تفسیر اجتهادی؛ تفسیر البسیط؛ واحدی نیشابوری؛ شیخ

)257

او در حدود هفتاد سال عمر خویش (ذهبی؛  )324/2در زمره نویسندگان مهم و

امامان عصر خود در ادبیات ،تفسیر ،حدیث ،فقه و نحو در آمد .وی دانش تفسیر
قرآن را از ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراهیم ثعلبی فراگرفت .از آثار مهم واحدی
علم اإلعراب و شرح دیوان المتنبّی وسایر کتب وی مانند :نفی التحریف عن القرآن
الشریف میباشد.
 .2طوسی :ابو جعفر محمد بن حسن طوسى ،معروف به «شیخ الطائفه» ،در خراسان،
در سال  385هجرى متولد شد .او از ستارگان بسیار درخشان جهان اسالم است و
در فقه و اصول ،حدیث ،تفسیر ،کالم و رجال تألیفات فراوان دارد .وی در سال
 408هجرى یعنى در  23سالگى به بغداد مهاجرت کرد و تا پایان عمر در عراق
ماند و پس از استادش سید مرتضى علم الهدى ،ریاست علمى و فتوایى شیعه به
شیخ طوسى مدت پنج سال نزد شیخ مفید و پس از ایشان ،سالیان دراز از محضر
شاگرد مبرّز شیخ مفید ،سید مرتضى بهرهمند شده است .استادش سید مرتضى در
سال  436هجرى درگذشت و او دوازده سال بعد از سید در بغداد ماند ،ولى بعداً
به علت یک سلسله آشوبها که در نتیجه خانه و کاشانهاش به تاراج رفت ،به
نجف مهاجرت کرد و حوزه علمیه نجف را در آنجا تأسیس کرد و در سال 460
هجرى در همان جا درگذشت .مقبره ایشان در نجف معروف است.
شیخ طوسى مؤلف دو کتاب از کتب اساسى و مرجع چهارگانه شیعه است ،به
نامهاى «تهذیب األحکام» «االستبصار» که هر دو در زمینه روایات و احادیث فقهى
است .النهاية ،المبسوط ،الخالف ،عدة األصول ،الرجال ،الفهرست ،تمهید األصول،
التبیان از تألیفات مهم اوست .او به سال  460هجرى درگذشت و در نجف اشرف
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او منتقل شد.
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در خانه خویش که اکنون به نام مسجد شیخ طوسی است ،به خاك سپرده شد.

(نقل

به تلخیص از تهرانی ،مقدمۀ التبیان ،بیتا)

 .2جواز یا عدم جواز تفسير به رأی
دانشمندان در این مورد اختالف نظر دارند و به دو گروه تقسیم میشوند :گروهی
کند ،گناهکار است و به او وعدۀ آتش داده شده است .اما برخی دیگر به جواز آن
قائل شدهاند .در ادامه برخی از دالیل قائلین هر دو گروه را به اختصار میآوریم.
 .1-2دالیل قائالن به عدم جواز تفسير به رأی

لس ِ
اَّللِ
وء َوالْ َف ْح َش ِاء َوأَ ْن تَ ُقولُوا َعلَى م
 .1مطابق آیه شریفه قرآن که میفرماید« :إِمَّنَا ََيْ ُمُرُك ْم ِِب ُّ
َما ََل تَ ْعلَ ُمو َن» (البقرة )169 :آنان میگویند که تفسیر به رأی قول بر خدا بدون علم است

و قول بر خدا بدون علم حرام است پس تفسیر به رأی حرام است.

سال هفدهم /شماره /68پاییز  1399سفینه

 .2مطابق روایاتی از پیامبر اکرم 6از جمله «من تکلم فی القرآن برأيه فأصاب فقد اخطأ»
و نیز «من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار» و همچنین «من قال فی القرآن برأيه فلیتبوأ
مقعده من النار» (ترمذی؛  )267/4تفسیر به رأی حرام است.

در مقابل گروه دیگری هستند که تفسیر به رأی را هرگاه با شروط و دانشهای
الزم انجام شود ،جایز میشمارند.
 .2-2دالیل قائالن به جواز تفسير به رأی
قائالن به جواز تفسیر به رأی مانند ابوداوود و ابن نقیب برای نظر خود دالئلی
میآورند ،برای نظر خود دالئلی میآورند ،از جمله دو دلیل زیر:
دلیل اول -تفسیر به رأی قول بر خدا بدون علم نیست ،زیرا این روش تفسیری
براساس ظنّ میباشد که نوعی از علم است ،به دلیل آن که ظنّ پذیرفتن طرف
ِ
س َع َها( »...بقرة:
ف م
راجح است و در این رابطه به این آیه شریفهََ« :ل يُ َكل ُ
اَّللُ نَ ْف ًسا إِمَل ُو ْ
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تفسیر به رأی را جایز نمیدانند و میگویند کسی که قرآن را به رأی خودش تفسیر

 )286استناد میکنند .همچنین روایتی را دلیل میآورند به این مضمون که وقتی پیامبر
معاذ بن جبل را به یمن فرستاد ،از او پرسید :در میان آنان به چه چیزی حکم
میکنی؟ معاذ به ترتیب ،از قرآن و سنت رسول اهلل و اجتهاد به رأی خود سخن
دلیل دوم  -در مورد حدیث «من تکلم فی القرآن برأيه فأصاب فقد اخطأ» موافقان
تفسیر به رأی میگویند :اگر این حدیث صحیح باشد ،منظور رأییست که بدون
دلیل اقامه شود .اما اگر مبتنی بر برهان باشد ،تفسیر به رأی جایز است.

(سیوطی؛ 4

 )183/در اینجا سیوطی پنج توجیه برای قبول تفسیر به رأی از ابن نقیب نقل میکند
و منظور از تفسیر به رأی نهی شده را یکی از این موارد میداند:
 )1تفسیر قرآن بدون داشتن علومی که مفسر به آن نیاز دارد.
 )2ورود در تفسیر آیات متشابهی که خداوند متعال علم به آن را مخصوص خود
 )3تفسیر نصوص آیات قرآنی مطابق مذهب مفسر که از پیش تعیین کرده است.
 )4تفسیری که در آن مفسر بدون دلیل محکم مراد خداوند را بیان کند.
 )5تفسیر با استحسان عقلی و یا از روی هوای نفس

(سیوطی؛ )191/4

 .3برخی از شاخصههای روش تفسيری واحدی
واحدی بنای خود را در تفسیر بر تفسیر مأثور (آیات قرآن ،کالم پیامبر ،سخنان
صحابه و تابعین) گذاشته است .در عین حال ،عالوه بر نقل ،به توجیه و ترجیح
میان اقوال و روایات توجه دارد و نوآوریهایی در زمینه تفسیر به رأی نیز دارد که
به بعضی از آنها اشاره میکنیم:
 .1-3افزودن وجوه و آراء جدید در تفسير
ال أَََلْ أَقُل لم ُك ْم إِنِی
َْسَائِ ِه ْم قَ َ
در تفسیر آیه شریفه« :قَ َ
آد ُم أَنبِْئ ُهم ِِب َْْسَائِ ِه ْم فَلَ مما أَنبَأ َُهم ِِب ْ
ال ََي َ
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أَعلَم َغیب ال مسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َوأ َْعلَ ُم َما تُْب ُدو َن َوَما ُكنتُ ْم تَكْتُ ُمو َن» (البقرة )33 :واحدی این پرسش
ُْ َْ ََ
را مطرح میکند :وقتی حضرت آدم 7به مالئکه از آن اسماء خبر داد ،آنان از کجا
متوجه مطابقت اسماء با مسمّیات شدند ،در حالی که قبالً با آنها آشنا نبودند .زیرا
ولی آیه داللت میکند که آنها درستی سخن آدم را تشخیص دادند ،و اگر غیر از
این بود این آیه« :أَََل أَقُل لم ُكم إِنِی أَعلَم َغیب ال مسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض» معنینداشت!.
ْ
ْ
ُْ َْ ََ
آنگاه به آن دو جواب میدهد که به نظر خودش پاسخهایی مبتکرانه است( .واحدی؛
 )127/1فخر رازی می گوید :به این ترتیب ،واحدی به مرحلهای در تأویل میرسد
که تا آن زمان کسی بر او سبقت نگرفته بود و مفسران بعد از او نیز در تعبیراتشان
از آن استفاده کردهاند.

(فخر رازی؛ )259/1

 .2-3توجه واحدی به تحليل و استنباط

سال هفدهم /شماره /68پاییز  1399سفینه

در تفسیر البسیط قدرت واحدی بر تحلیل و استنباط آشکار میشود .به عنوان
نمونه یک مورد ذکر میشود:
در تفسیر آیۀ شریفهِ « :
اهد ََن ِ
الصَرا َط املستَ ِق َیم» (فاتحه )6 :واحدی این پرسش را مطرح
ُ
میکند :معنای درخواست مسلمانان از خدا که آنها را هدایت کند چیست ،در حالی
که آنها هدایت یافته هستند؟ آنگاه چنین پاسخ میدهد:
 .1هر آن احتمال دارد که انسان هدایت یافته از حال معرفت به جهل درآید .با این
درخواست از وقوع این اتفاق جلوگیری میشود.
 .2منظور از هدایت تثبیت و توفیق است.
 .3درخواست هدایت به معنای درخواست هدایت جدید است.

این درخواست و استنجاز است از آنچه خدا به آن وعده داده است« :يَ ْه ِدی بِِه م
اَّللُ
س ََلِم» (مائده( )16 :واحدی؛ )521/1
ض َوانَهُ ُسبُ َل ال م
َم ِن اتمبَ َع ِر ْ
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اگر اسماء را میدانستند آنها را برمیشمردند و به جهل خود اعتراف نمیکردند،

ِ
اض ِربوه بِبع ِ
اَّللُ الْ َم ْوتی» (بقرة )73 :است
ك ُُْيیِی م
ض َها َك َذل َ
نمونه دیگر در تفسیر آیه« :فَ ُقلْنَا ْ ُ ُ َ ْ
که در بارۀ قدرت خدا بر احیاء مردگان و تفاوت آن با سحر و کهانت توضیح
میدهد.

(واحدی؛ )222/1

زرکشی در فوائد علم مناسبات بین آیات چنین میگوید« :بدان که علم مناسبات
دانش شریفی است که به آن عقول انسانها احراز میشود و قدر و اندازه گویندهاش
معلوم میگردد»

(زرکشی؛ )35/1

واحدی در مناسبت بین آیات و ارتباط بین آنها در تفسیر دو آیه متوالی

(بقرة  6و

 )7مناسبت بین این دو آیه را سببیت میداند .یعنی مهر زدن بر قلبهای آنها سبب
ایمان نیاوردنشان میباشد.

(واحدی؛ )68/1

 .4-3اصول روش تفسير به رأی و ترجيح بين آراء از نظر واحدی
از آنها اشاره میشود:
 .1-4-3تمایز بين تفسير و تأویل 
از نظر واحدی فرق بین تفسیر و تأویل آن است که تفسیر؛ دانش نزول آیه ،شأن
نزول ،داستان آیه و اسباب نزول است .مردم در این دانشها نیازمند سماع هستند،
اما تأویل آسانتر است ،زیرا به معنای بازگشت دادن آیه به معنای دیگری است که
احتمال آن وجود دارد .در این صورت فهم تأویل بر دانشمندان میسر است ،در
معو َن»
صورتی که این تأویل موافق کتاب و سنت باشد .نمونۀ آن ،تأویل «ما يَد ُ

(یس:

تمنمون» است که از ابوعبیده و ابن قتیبه نقل میکند؛ سپس واحدی به
 )57به «ما يَ َ
عنوان نقد و ترجیح میگوید :حقیقت تفسیر این آیه همان است که زجاج گفته
یعنی آن چه اهل بهشت ادّعا میکنند در اختیار آنهاست ،زیرا ادّعا در باب افتعال

نسبت رأی و أثر در تفسیر البسیط واحدی و التبیان شیخ طوسی...

واحدی برای تفسیر به رأی و ترجیح بین آراء ،مبانی و اصولی دارد که به برخی
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دعو َن»
معو َن یعنى يَ ُ
است از مصدر دعاء .پس يَد ُ

(واحدی؛ )137/7

 .2-4-3تمایز بين تفسير و معنا
واحدی بین تفسیر و معنا تفاوت قائل میشود ،به گونهای که در مثال زیر توضیح
ِ
ص ُارُك ْم»
در تفسیر این آیه شریفهَ « :و َما ُكنتُ ْم تَ ْستَِتُو َن أَن يَ ْش َه َد َعلَْی ُك ْم ْسَْ ُع ُك ْم َوََل أَبْ َ
 )22چنین میگویدَ « :و َما ُكنتُ ْم تَ ْستَِ ُِتو َن» یعنیَ :و َما ُكنتُ ْم تَ ْستَِ ُِتو َن مِن ذلک ،زیرا شما آن
را گمان نمیکنید پس (مِن) حذف شده و این نشانه توبیخ آنان است .مجاهد
(فصلت:

میگوید :یعنی ما كنتم تتمقون ذلك .قتادة میگوید :ما كنتم تَظُّنون» .واحدی ادامه میدهد:

سال هفدهم /شماره /68پاییز  1399سفینه

«هر دوی اینها معنای آیه است ولی تفسیر آیه نیست .تفسیر آیه آن است که سدّی
گفته :وما كنتم تَستَ ِخفُّون» .در اینجا میبینیم تفسیری که واحدی آن را ترجیح داده آن
است که لفظ در لغت با بهرهگیری از سیاق با آن تطبیق میکند و این تفسیر را
راغب نیز در مفرداتش تأیید میکند :االستتار یعنی االختفاء « َوَما ُكنتُ ْم تَ ْستَِ ُِتو َن» .جالب
آن که نظر راغب و واحدی در مورد این آیه یکی است .به این ترتیب ،اثر تفاوت
بین تفسیر و معنى که واحدی بعضی از اقوال را بر برخی دیگر ترجیح میدهد
معلوم میشود( .واحدی؛ )281/7
 .3-4-3روش واحدی در تأویل

واحدی در تفسیر این آیه شریفهَ « :و آتَْیناهُ فِی ا ُّلدنْیا َح َسنَةً َو إِنمهُ فِی ْاْل ِخَرةِ لَ ِم َن
ال م ِ
ي» (نحل )122 :چند قول در مورد معنای حسنه میآورد و میافزاید« :این اقوال
صاِل َ
به هم نزدیک است و به طور خالصه به نبوت برمیگردد که خداوند آن را در دنیا
به اطاعت از خودش و جلب رضایتش و اخالص در عبادت میداند( .واحدی)474/4 ،
 .4-4-3استناد واحدی به کتاب و سنت در تقویت آراء و ترجيح بين آنها 
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داده شده است:

واحدی در تفسیرش ابتدا روایات را نقل میکند ،سپس در توجیه آراء و تقویت

(واحدی؛ )29/4

87

 .5-3استناد واحدی به لغت و نحو 
واحدی بر اساس علوم ادبی به نقد آراء مفسران صحابی و تابعی میپردازد .مثالً
ِِ
ين ََل يُ ْؤِمنُو َن ِِبْْل ِخَرةِ َمثَ ُل ال مس ْوِء َوِمَّللِ الْ َمثَ ُل ْاأل َْعلَى» (نحل )60 :سخن
در تفسیر آیه شریفه« :للمذ َ
ابن عباس و کلبی و قتاده و تفسیر برخی اهل لغت را رد میکند ،و قول مختار خود
را توضیح میدهد( .واحدی؛  )506 /4
 .6-3اولویت حمل آیه بر حقيقت نسبت به حمل آیه بر مجاز 
در صورتی که حمل معنا بر حقیقت ممکن باشد .

ِ
ص ِد ًعا
به عنوان مثال در مورد آیه شریفۀ« :لَ ْو أ َ
َنزلْنَا َه َذا الْ ُق ْرآ َن َعلَى َجبَ ٍل لمَرأَيْتَهُ َخاش ًعا ُّمتَ َ
اَّللِ ( » ...حشر )21 :واحدی میگوید« :این آیه داللت میکند که اگر قرآن بر
ِم ْن َخ ْشیَ ِة م
کوه نازل شود کوه عاقل میگردد ،زیرا در قرآن امر و نهی وجود دارد و کسی که
عقل ندارد ،مورد امر و نهی قرار نمیگیرد .گفتهاند که خشیت در لفظ به سنگ
برمیگردد ،ولی در معنا به کسی که به سنگ نگاه میکند ،برمیگردد؛ زیرا خداوند
متعال سنگ را فرود میآورد تا برای ناظر نشاندهندۀ قدرت الهی شود .به این
ترتیب شخص ناظر خشیت پیدا میکند و از آنجایی که این خشیت به سبب سنگ
بوده است ،به طور مجازی به سنگ نسبت داده میشود( ».واحدی؛ )74/3
 .7-3عامّ بودن آیه در صورت نداشتن دليل بر تخصيص

نسبت رأی و أثر در تفسیر البسیط واحدی و التبیان شیخ طوسی...

در نظر واحدی حمل آیه بر حقیقت نسبت به حمل آیه بر مجاز اولی است ،البته
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آنها و ترجیح برخی بر بعضی دیگر به روایات تفسیری استناد میکند .برای مثال
در تفسیر این آیه شریفه« :بَ ْل َك مذبُوا ِِبَا ََلْ ُُِيیطُوا بِعِْل ِم ِه َولَ مما ََيِْتِِ ْم ََتْ ِويلُهُ» (یونس )39 :سخن
ابن کیسان را با قول دیگر مقایسه میکند و سخن دوم را با دلیل خود بر میگزیند.

در نظر واحدی هنگامی که دلیلی بر تخصیص نداریم ،باید قائل به عام بودن آیه
ع َخ ًريا فَإِ من م
شویم .به عنوان مثال واحدی در تفسیر این آیه شریفهَ ...« :وَمن تَطَمو َ
اَّللَ
ِ
لیم» (بقره )158 :پس از نقل چند رأی ،نظر حسن را میپسندد که گویدَ « :وَمن
شاكٌر َع ٌ
از طواف و نماز و زکات انجام دهد و این نوعی از انواع طاعات الهیست( .واحدی

ع َخ ًريا» داللت بر عموم
میافزاید ):این سخن بهترین اقوال است ،زیرا آیه « َوَمن تَطَمو َ
میکند( ».واحدی؛  )350/1

 . 8-3تفسير براساس سياق قرآنی
سیاق در دیدگاه واحدی یکی از مبانی تفسیر به حساب میآید .وی در تفسیر

اِلَ ِق( » ...رعد )14 :قول مختار را بر اساس سیاق آیات ،به تفصیل ،توضیح
«لَهُ َد ْع َوةُ ْ

میدهد( .واحدی؛ )339/4

سال هفدهم /شماره /68پاییز  1399سفینه

 .9-3اولویت موارد بینياز از تقدیر بر موارد نيازمند به تقدیر 
از نظر واحدی آنچه نیاز به تقدیر ندارد ،اولی بر آن چیزی ست که نیاز به تقدیر
دارد .او بر مبنای این قاعده سخن ابن عباس را ذیل این آیه برگزیده و توضیح داده
است( .واحدی؛ )522/1

 .10-3جمع بين تفسير اثری و تفسير به رأی در البسيط 
روش واحدی تفسیر اجتهادی بر مبنای ترکیب میان تفسیر اثری و تفسیر به رای
میباشد .وی استفاده از این روش در کشف معانی آیات را موجب کمال بخشی
بین روایت و درایت در تفسیر قرآن میداند .واحدی استفاده حقیقی از تفسیر اثری
را بدون درایت و توجیه و داللت این آثار و روایت و فهم تطابق یا تعارض میان
آنها سودمند نمیداند .از اینجاست که به شاخصهایی برای دسترسی به اثرات
درست این روایات میرسد ،مانند :نظر و رأی مفسر برای تشخیص آثار ،فهم وجوه
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ع َخ ًريا» منظور تمام دین است ،به این معنا که کسی تمام کارهای غیر واجب را
تَطَمو َ

آنها ،تبیین مبهمات ،برطرف کردن موانع فهم آن روایات و سپس ترجیح بین آنها
در نقد علمی صحیح مطابق قواعد علمی .به بیان دیگر تفسیر به رأی در خدمت
تفسیر اثری قرار میگیرد و اینچنین ایفای نقش میکند که در فهم و توجیه آن
میگیرد که برای رعایت اختصار ،فقط به روش مربوط و منبع آن در تفسیرش
اشاره میشود:
 .1-10-3استفاده از کتابهای اهل رأی و اصحاب معانی در کنار نوشتههای
مفسّران

ِ
ي»
به عنوان مثال واحدی ذیل آیۀ شریفه« :قَالُوا أ ََوََلْ نَْن َه َ
ك َع ِن الْ َعالَم َ
ك أن
میگوید« :کلبی و بیشتر مفسران میگویند :معنای آیه این است که :أ ََوََلْ نَْن َه َ
ِ
ِ
ك َعن
ي؟ از طرفی زجّاج در معنای این آیه میگوید :أ ََوََلْ نَْن َه َ
تُ َ
ضیف أحداً م َن الْ َعالَم َ
ضیافَه الْعالَ ِمي؟ و همچنین مفضل میگوید :أَوََل نَْنهك أن يدخل أح ٌد بیت ِ
يد ِم ُنهم
ك ألَن نُر ُ
ُ َ َ ََ َ
َْ َ َ
َ َ
ِ
الفاح َشه؟ .واحدی آنگاه این اقوال را چنین دستهبندی میکند« :سخن کلبی تفسیر

(حجر)70 :

 .2-10-3ضرورت جمع بين اثر و رأی

يشاء بِغَ ِري ِحس ٍ
اب» (آل عمران )37 :در تفسیر
واحدی در تفسیر آیه شریفه « َو م
اَّللُ ْيرُز ُق َم ْن َ ُ
َ

البسیط میگوید« :عطاء از ابن عباس روایت میکند که خدا اراده میکند که اموال
یهود قریظه و نضیر ،بیحساب و بدون جنگ و به سادهترین شکل و آسانترین راه
به دست شما برسد ».واحدی پس از نقل قول از ضحاك و مقاتل چنین میگوید:
«این اقوال مفسران بود .اصحاب معانی نیز در این مورد اقوالی دارند .از جمله این
که میگویند آنچه خدا به بنده اعطاء میکند بر دو نوع است :یکی آنکه بنده به
سبب عملش مستحق آن روزی است .دیگر آنکه خداوند از فضلش ابتداً بدون

نسبت رأی و أثر در تفسیر البسیط واحدی و التبیان شیخ طوسی...

آیه است ،سخن زجاج توجیه کالم و سخن مفضل معنای آیه».

(واحدی؛ )629/12
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کمک میرساند.

(بنگرید :واحدی؛ /1مقدمه)

او برای این کار ،از برخی از روشها بهره

89

ِ ِ
ضلِ ِه» (فاطر )30:یا این آیه:
يد ُه ْم ِم ْن فَ ْ
ُج َورُه ْم َوي ِز َ
استحقاق روزی میدهد ،مانند آیه «ل َیوفی ُه ْم أ ُ
يشاء بِغَ ِري ِحس ٍ
اب» یعنی خدا به بندگان بدون محاسبۀ عمل تفضل
« َو م
اَّللُ ْيرُز ُق َم ْن َ ُ
َ
میکند»( .واحدی؛ )110-108 /4

اهلل است .جابر و مقاتل میگویند که منظور از صراط مستقیم اسالم است و أبوالعالیه
ریاحی میگوید که آن طریقه رسول اهلل و دو صحابه بعد از او ابوبکر و عمر است.
بکر المزنی میگوید :پیامبر را در خواب دیدم و از او دربارۀ صراط مستقیم سؤال
کردم .فرمودند :منظور ،سنت من و سنت خلفاء راشدین است .اهل معانی میگویند:
صراط مستقیم ،دین و حق میباشند ،زیرا هدف مطلوب که رضایت خدا و خلود

سال هفدهم /شماره /68پاییز  1399سفینه

در بهشت ابدی است ،در این دو

میباشد( ».واحدی؛)530- 528/1

در این نصّ تفسیری میبینیم که واحدی در تفسیرش ،ابتدا بین حدیث نبوی و
تفسیر جابر که از صحابه بود و ابوعالیه و مزنی که از تابعین بودند ،جمع میکند؛
سپس اقوال اینها را با رأی ادبا جمع میکند تا سرّ تعبیر از دین یا حق به صراط

مستقیم را تبیین نماید .واحدی همین شیوه را ذیل آیۀ« :إ من الذين خیشون رّبم ِِبلغَ ِ
یب»...
(ملک )12 :نیز به کار میبرد.

(بنگرید :واحدی؛ )51/22

 .4برخی از شاخصههای روش تفسيری طوسی
شیخ طوسی در مقدمه تفسیر التبیان مینویسد« :در تفسیر قرآن باید به دلیل
صحیح عقلی و نقلی (خبر متواتر یا اجماع) رجوع نمود؛ خبر واحد در تفسیر
پذیرفته نیست به خصوص در مواردی که در آن علم الزم است».

(طوسی؛ )6/1

وی در بخشی دیگر از مقدمه التبیان به دو دسته از روایات که به درستی فهمیده
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 .3-10-3تقدّم اثر بر رأی در تفسير
واحدی در تفسیر آیه شریفه « ِ
اهد ََن ِ
الصَرا َط املستَ ِق َیم» (فاتحه )6 :مینویسد« :در تفسیر
ُ
صراط مستقیم ،علی و ابن مسعود از پیامبر روایت میکنند که :صراط مستقیم کتاب

نشده و نیاز به تحلیل و تبیین دارند اشاره میکند؛ دسته نخست ،روایاتی که تفسیر
قرآن را جز با روایت صحیح از پیامبر 6و ائمه :جائز نمیداند؛ و دسته دوم ،روایاتی
که از تفسیر به رأی نهی نموده است .شیخ طوسی برای تبیین این روایات و استدالل
تفکیک بیان میکنیم:
الف) طوسی با این آیات استناد میکند برای این مدّعا که توصیف قرآن به این

د) بر اساس حدیث ثقلین حجیت هر یک از قرآن و عترت را بیان میدارد ،زیرا
چیزی که حجت است باید قابل فهم باشد.
ایشان در پایان استدالل ،با توجه به تمام این شواهد ،حکم به متروك بودن ظواهر
روایات مورد بحث کرده است.

(تبیان)5 - 4/1 :

باید دانست که سنت در نزد شیعیان دوازده امامی ،شامل قول و فعل و تقریر
معصوم است و معصوم شامل پیامبر و دوازده امام میشود ،لذا شیخ طوسی به دلیل
حدیث ثقلین ،امامان معصوم را همانند قرآن حجّت میداند.

(همان)

طوسی در ادامه این بحث ،معانی قرآن را به چهار بخش تقسیم نموده و با این
تقسیمبندی جامع ،محدوده ضرورت بهرهگیری و استفاده از روایات در تفسیر را

نسبت رأی و أثر در تفسیر البسیط واحدی و التبیان شیخ طوسی...

اوصاف ،با توقّف فهم آن بر تفسیر اهل بیت :منافات دارد« :إِ مَن َج َع ْلناهُ قُ ْرآَنً َعَربِیًّا»
ول إِمَل بِلِ ِ
(الزخرف« ،)43 :بِلِ ٍ
ي» (الشعراء« ،)195 :و ما أَرس ْلنا ِمن رس ٍ
سان َعربِ ٍی ُمبِ ٍ
سان قَوِم ِه» (ابراهیم:
َ َْ ْ َُ
ْ
َ
ِ ِ ِ ِ
شی ٍء» (االنعام)38 :
« ،)4تبیاَن كل شیء» (نحل« ،)89 :ما فَ مرطْنا فی الْكتاب م ْن َ ْ
ِ مِ
ين يَ ْستَْنبِطُونَهُ ِمْن ُه ْم» (النساء )82 :مدح قرآن ،از گروهی را
ب) وی بر مبنای آیه« :لَ َعل َمهُ الذ َ
که به استخراج معانی قرآن میپردازند ،بیان میدارد.
ج) با استناد به آیه« :أَ فََل ي تَ َدبمرو َن الْ ُقرآ َن أ َْم َعلى قُلُ ٍ
وب أَقْفا ُُلا» (محمد )24 :گروهی را که
ْ
َ ُ
در قرآن تدبر نمیکنند ،نکوهش میکند.
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تا حدود زیادی مشخص میکند.

سال هفدهم /شماره /68پاییز  1399سفینه

 .2آیاتی که ظاهرشان ،مطابق با معنای آنها است و آگاهی به لغت در شناخت
ِلَ ِق» (انعام)151 :
اَّللُ إِمَل ِِب ْ
س المتِی َحمرَم م
معنای آیه کفایت میکند ،مانند آیهَ « :و َل تَ ْقتُلُوا النم ْف َ
َح ٌد» (توحید)1 :
و «قُ ْل ُه َو م
اَّللُ أ َ
 .3آیاتی که اجمال دارد و ظاهرشان مراد تفصیلی آیه را نمایان نمیسازد .مانند
ِ
صَلةَ ،و آتُوا ال مزكاةَ» (البقرة 43 ،و  83و  110و النساء 76 ،و الحج 78 ،و النور 56 ،و اجملادلة،
یموا ال م َ
آیات« :أَق ُ
ِ
 13و المزمل« ،)2 ،و ِمَّللِ علَى الن ِ ِ
ِ
استَ َ
َ َ
طاع إِلَْیه َسبِ ًیَل» (آل عمرانَ « ،)91 ،و آتُوا َحقمهُ
ماس ح ُّج الْبَْیت َم ِن ْ
ِِ
ِ
ِِ
وم» (معارج .)23 :شیخ طوسی تفصیل این
يَ ْوَم َحصاده» (انعام )141 :و «فی أ َْمواُل ْم َح ٌّق َم ْعلُ ٌ
دسته از آیات را تنها با روایات ممکن میداند و اظهار نظر در مورد تفصیل این
آیات را جز از این طریق صحیح نمیداند.
 .4آیاتی که الفاظ آنها مشترك بین دو یا چند معنا است و هر یک از این احتماالت
ممکن است صحیح باشد .در این قسم ،اگر روایتی از معصومان باشد یکی از
احتماالت بر طبق روایت برگزیده خواهد شد ،در غیر این صورت صرفاً به ارائه
احتماالت ممکنه اکتفا میشود .ولی اگر دلیلی بر اراده شدن یک معنا داللت کند
میتوان گفت که همان معنا مورد نظر آیه

میباشد( .طوسی؛ )6 - 5/1

طبق این تقسیمبندی ،لزوم بهرهگیری از روایات از دیدگاه شیخ طوسی در تفسیر،
در قسم سوم و گاهی در قسم چهارم وجود دارد .گرچه ایشان نسبت به حضور
روایات در تفسیر آیات قسم نخست و دوم موضع سلبی اتخاذ نکرده و در ذیل
بسیاری از این گونه آیات از روایات استفاده شده است.
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 .1بخشی که علم آن به خداوند اختصاص داشته و کسی نباید در شناخت آنها به
اع ِة أ مََي َن ُم ْرساها قُ ْل :إِمَّنا
تکلّف در گفتار و کاوش بپردازد .مانند آیه« :يَ ْسئَلُونَ َ
ك َع ِن ال مس َ
ِع ْلمها ِعْن َد ربِی َل ُُيلِیها لِوقْتِها إِمَل هو» (اعراف )186 :و «إِ من م ِ ِ
اع ِة ( »...لقمان)34 :
اَّللَ عْن َدهُ ع ْل ُم ال مس َ
َ
ُ
َُ
َ َ

 .1-4روش جمع بين تفسير أثری و تفسير به رأی در تبيان
وی در این قسم از روایات در تبیین مفاد آیات ،تأیید و یا تقویت اقوال تفسیری
و تبیین قصص بهره گرفته است .در ادامه نمونههایی از این موارد را بررسی میکنیم:
 .2-1-4تبيين مفاد آیات
طوسی ذیل آیه« :الذين آتیناهم الکتاب يتلونه حق عبادته» (البقره )121 :پس از بیان قول
ابن عباس در معنای «يتلونه حق تَلوته» روایت امام صادق 7را در تفسیر آیه میآورد:
از ابوعبداهلل 7روایت شده که :حق تالوت ،توقف کردن هنگام ذکر بهشت و جهنّم
(طوسی؛ )442- 441/1

 .3-1-4تبيين قصص
فار التمنور» (هود )40 :که مربوط به جریان طوفان
در توضیح معنای تنور در فقره آیهَ « :

نوح میباشد ،چند قول ذکر میکند .یکی از این اقوال ،مقصود از التمنور را «تَنَ ُّور

الصبح» میداند که از امام علی 7نقل شده

است( .طوسی؛ )486/5

 .4-1-4تبيين معانی واژهها
یکی از پژوهشگران مینویسد« :در زمینۀ تاریخ استناد به حدیث در علوم ادبی،
باید گفت :ادیبان متقدم در صرف و نحو ،کمتر به احادیث نبوی استناد میکردند،
با اینکه در دیگر علوم ادبی این استناد بیشتر بود .خلیل بن احمد (م  ،)175سیبویه
(م  ،)180فرّاء (م  )207و ابن خالویه (م  )370در این گروه به شمار میروند.
(بنگرید :موقف النُحاة من اَلحتجاج ِبِلديث الشريف ،ص )189–42

در سدههای هفتم تا دوازدهم

نسبت رأی و أثر در تفسیر البسیط واحدی و التبیان شیخ طوسی...

است به این نحو که از خداوند طلب بهشت کرده و از جهنم به خدا پناه ببرد.
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دانشوران دیگر را در همین گروه میبینیم ،مانند :ابوالبقاء عکبری (م  ،)616ابن
حاجب (م  ،)646رضی استرآبادی (م  ،)688ابن هشام (م  ،)762سیوطی (م )911
و ابن ابی الطیب فاسی (م .)1170

(بنگرید :النحویون و الحدیث الشریف ،ص 130–65؛ موقف النحاة

من اِلديث الشريف ،ص)233–226

دلیل آنها را نقل میکند( .االقتراح فی اصول النحو ،ص  )45 –44به این دو دلیل نیز پاسخ داده
شده که تفصیل کالم ،موکول به محلّ خود میباشد».

(شوندی ،العربیة العلوية ،سفینه ،شماره 66؛

نیز ر .ك .عطار ،ما أخلت به املعاجم اللغوية فی هنج البَلغة ،سفینه ،شماره )62

البالغهما أخلّت به

شیخ طوسی را باید در شمار دانشورانی دانست که استناد به حدیث را برای تبیین

سال هفدهم /شماره /68پاییز  1399سفینه

معنای واژهها میپذیرند .وی در این زمینه گامهایی در تبیان برداشته است ،از جمله:
الف .در تفسیر آیه« :الیوم ُُتزو َن عذاب ِ
اُلون» (االنعام )93 :روایتی از امام باقر 7نقل میکند
َ َ
َ
که ایشان «عذاب ِ
اُلون» را به عطش تفسیر کردهاند( .همو؛ )204/4
َ
ب .در معنای «العفو» بعد از آن که سه قول از مفسرین نقل میکند دو روایت از
معصومین در این موضوع نقل میکند:

الف) از امام باقر 7نقل شده است« :ا من العفو ما فضل عن قوت السنة»

ب) از امام صادق 7روایت شده است« :ا من العفو هیهنا

الوسط» (طوسی؛ )214/2

ج .در معنای لغت "اإلعسار" در ذیل آیه« :و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة و أن

ِ
خري لکم ان کنتم تعلمون»
تصدقوا ٌ

(البقرة)280:

از امام صادق 7حدیثی نقل میکند به این مضمون که إعسار در حالتی است که
فرد در آمدی مازاد بر قوت معتدل خود و خانوادهاش نداشته باشد.
 .5-1-4تبيين اعراب آیات

(طوسی؛ )369/2

ِِ
حام» (النساء )1 :را بر اساس روایت امام باقر 7به
آیۀ « َو اتم ُقوا م
اَّللَ المذی تَسائَلُو َن به َو ْاأل َْر َ
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البته گروهی از دانشوران علوم ادبی با این رویکرد مخالفت کردهاند .سیوطی دو

صورت «و اتقوا اَلرحام أن تقطعوها» تفسیر میکند.

(همو؛ )100/3

 .6-1-4تأیيد و یا تقویت اقوال تفسيری

)458/3

 .7-1-4نقد اقوال تفسيری با روایات
مانند نقد قول جبائی ذیل آیۀ «لَو َل كِتاب ِمن مِ
ذاب َعظیم»
َخ ْذ ُُْت َع ٌ
اَّلل َسبَ َق لَ َم مس ُك ْم فیما أ َ
ْ
ٌ َ
(االنفال )68 :را دالّ بر معصیت پیامبر آورده و سپس بر اساس دو حدیث نبوی آن را
ردّ میکند( .طوسی؛  )158- 157/ 5مشابه آن را ذیل آیۀ مربوط به حضرت داوود 7در ردّ
امیرالمؤمنین 7به آن پاسخ میگوید.

(همو؛ )555/ 8

 .8-1-4نقد روایت با روایت
نقد روایت با روایت ،بررسی دراية اِلديثی در ترجیح حدیثی بر حدیث دیگر
است که طوسی بارها با رویکرد اجتهادی در پیش گرفته است .برای نمونه ذیل آیۀ

«استغفر ُلم ( »...توبه )80 ،حدیث «واَّلل ألزيدن علی السبعي» را بر اساس حدیث دیگر،
خبر واحد و غیر قابل اعتماد میداند.

(طوسی؛ )268/5

همین گونه ذیل آیۀ وضو (المائده )6 :خبر جواز مسح بر کفشها را خبر واحد و
مخالف قرآن و حدیث معتبر دیگر میشمارد.

(طوسی؛ )457/3

 .9-1-4استفاده از روایات در مباحث کالمی
طوسی در تفسیر تبیان در زمینۀ دفاع از عقاید شیعی بسیار کوشیده و ذیل آیات

نسبت رأی و أثر در تفسیر البسیط واحدی و التبیان شیخ طوسی...

اتّهام سخیفی که در برخی تفاسیر به ایشان زده شده ،مییابیم که بر مبنای حدیث
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یعنی اقتباسهای مضمونی و غیرمستقیم شیخ طوسی از احادیث ،با اشاره به
اَّللُ لِیَ ْج َع َل َعلَْی ُك ْم
يد م
اینکه این معنا از اهل بیت است .مانند بیان طوسی ذیل آیۀ «ما يُر ُ
ج» (المائده )6 ،که با استفاده از حدیث امیرالمؤمنین 7بیان شده است( .طوسی؛
ِم ْن َحَرٍ

95

مختلف آموزههای شیعه را بر اساس عقل و نقل و قرآن ثابت کرده است .از جمله:
ذیل آیۀ اولی االمر (نساء( )59 :طوسی؛ )236/3؛ آیۀ والیت
تطهیر.

(احزاب( )33 :همو؛ )339/ 8

 .10-1-4تبيين حکم شرعی بر اساس حدیث
طوسی انفال را در آیه انفال (انفال )1 :براساس حدیث امام باقر و امام صادق 8به
غنیمتهایی میداند که بدون جنگ از دارالحرب گرفته شو.

(طوسی؛ )71/5

نمونههای دیگر از این رویکرد چنین است:
در بیان جواز اکل طعام حرام در هنگام احتمال هالکت (طوسی؛  ،)438/3برخی از
احکام زنا.

(طوسی؛ )361/7

 .11-1-4شناخت اسباب النزول بر اساس حدیث
نمونه آن استناد به حدیث امام باقر و امام صادق 8است که نزول آیه

سال هفدهم /شماره /68پاییز  1399سفینه

 )274را در شأن امیرالمؤمنین 8دانستهاند.

انفاق (البقرة:

(طوسی؛ )357/2

 .2-4ارزیابی روایات در التبيان
این مبحث را در دو بخش پی میگیریم:
 .1-2-4ارزیابی روایات امامان معصوم
غالب روایاتی که شیخ در تبیان بدانها استناد میکند ،بدون ذکر سند است ،شاید
بدان روی که او کتاب خود را کتاب حدیثی نمیداند و نیازی به ذکر سند نمیبیند،
یا از آن جهت که سند آنها را خود در کتابهای دیگرش و دیگر محدثان در
کتابهایشان آوردهاند ،یا برای اینکه حجم کتاب با نقل اسانید زیاد نشود .از سوی
دیگر ،ارزیابی احادیث بر مبنای محتوا و متن حدیث است نه سند آن .شاید این
نیز دلیل دیگر بار عدم اِسناد حدیث باشد .به هر حال ،ارزیابی روایات در تبیان
جایگاه خاصّی دارد .شیخ در این ارزیابی گاهی به قبول روایت (طوسی؛  ،)559/3گاه
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(المائده( )55 :همو؛ )559/3

و آیۀ

به ردّ مطلق حدیث (همو؛  ،)28/5گاه به حکمی بینابین میرسد.

(همو؛ )293/2

 .2-2-4ارزیابی اقوال صحابه و تابعين
آنها دست به ترجیح یکی از اقوال میزند مانند مراد از کلمه شهداء در آیه «و ادعوا
شهداءکم من دون اَّلل»
ابن جریح ترجیح

(البقره)23 :

که در اینجا نظر ابن عباس را بر نظر مجاهد و

میدهد( .طوسی؛ )105/1

گاهی شیخ طوسی تمام اقوال صحابه و تابعین را که ذیل آیهای رسیده با استدالل
عقلی و قرآنی ردّ میکند مانند آنچه ذیل آیه 6بقره آورده

است( .طوسی؛ )10/1

در این گونه موارد نظر طوسی عمدتاً بر نقد متن اقوال است نه سند آنها .با این
همه گاهی به طریق نقل نیز توجه میکند مانند طریق ضحاك بن مزاحم از
 .5نتيجهگيری
در باره جواز و عدم جواز تفسیر به رأی دو رویکرد موجود است که واحدی
نظریه جواز را پذیرفته است .شیوه او در باب تفسیر به رأی آن است که آیات را
بر اساس لغت و وجوه داللت آن و علوم قرآنی تفسیر میکند .از سوی دیگر تفسیر
مأثور در نظر واحدی جایگاه مهمی دارد .لذا در صورت تعارض اولویت را به
تفسیر اثری میدهد و یافتههای تفسیر به رأی را بر اساس مستندات تفسیر اثری
توجیه میکند.
شیخ طوسی نیز رویکردی در تفسیر دارد که بخش عمدهای از آن با رویکرد
واحدی شباهت دارد .البته به دلیل خاستگاه کالمی و عقیدتی خود طبیعی است که
بر خالف نظر واحدی احادیث امامان معصوم را همانند حدیث پیامبر حجت بداند.

نسبت رأی و أثر در تفسیر البسیط واحدی و التبیان شیخ طوسی...

ابن عباس که شیخ آن را ضعیف ،متروك و منقطع میداند.

(طوسی؛ )322/2
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ولی در نظر هر دو مفسر با وجود اولویت تفسیر مأثور ،تفسیر به رأی یعنی تفسیر
اجتهادی نیز جایگاه خود را به ویژه در اعتبارسنجی کلمات مأثور یا ترجیح بعضی
از آنها بر برخی دیگر دارد.
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