تفسیر به رأی:
پیرامون تفسیر به رأی مطالبی مطرح است كه به برخی از آنها اشاره می شود :
یكم .تفسیر به معنای روشن ساختن چیزی كه ضروری و هویدا نیست و به معنای پررده بررداری
از چهرهٴ جمله یا لفظی كه معنای آن آشكار و واضح نیست  ،یك مطلب نظری است كه چونران
آراء نظری دیگر باید به بدیهی برگردد و در ظلّ یك مطلب بیّن و آشكار  ،مُبیّن گرردد ؛ از ایرن
جهت  ،فرقی بین مفرد و قضیّه نیست ؛ زیررا مبرادی تصروری هماننرد مبرادی تصردیقی  ،گراهی
ضروری اند و زمانی نظری و ترتّب حكم تفسیر در هر دو قسم جاری است.
تفسیر  ،یك نحو تصدیق است ؛ زیرا حكم به اینكه معنای آیه چنین اسرت و مقصرود خداونرد از
آیه  ،فالن مطلب می باشد  ،به نوبهٴ خود  ،قضیه و مسأله خواهد برود ؛ لراا للرم تفسریر هماننرد
للوم دیگر  ،دارای مبادی و مسائل است و الزم می باشد كه در تعریف تفسیر  ،قیردِ « بره قردر
طاقت بشری » مأخوذ شود.
دوم .تفسیر هر كالمی الم از دینی یا غیر دینی و كرالم دینری الرم از قرآنری یرا روایری  ،بایرد
روشمند باشد تا بتوان آن را به متكلم آن كالم اسناد داد .كالم هیچ متكلمی را نمی توان بره رأی
خود تفسیر نمود  ،سپس آن را به متكلم آن كالم اسناد داد و در این جهت  ،فرقی بین كالم دینری
با غیر دینی نمی باشد ؛ گرچه تفسیرِ متونِ دینی به رأی  ،با خطر لقوبت الهی همراه می باشد.
سوم .تفسیر قرآن به رأی  ،گاشته از منع لقلی كه اجمال آن به اشارت رفت  ،دلیل نقلی فراوانی
بر منع از آن رسیده است كه تهدید به ورود در آتش و تخویف به خررو از دیرن و ترهیرب بره
ارتداد و تخشیه به لدم ایمان  ،از پی آمدهای تلخ تفسیر قرآن به رأی شمرده شد.
چهارم .در جریان منع تفسیر به رأی  ،گاشته از دلیل لقلی و نیز دلیل روایی فراوان  ،مری تروان
از متن قرآن كریم در این زمینه استفاده نمود و اجمال صورت های ممنرو در تفسریر قررآن بره
رأی لبارت است از :
 .1تفسیر جاهالنه نسبت به اصل محتوا ؛ یعنی مطلبی از آیه ای برداشرت شرود و برر آن تحمیرل
گردد  ،سپس آیهٴ مزبور بر معنای تحمیلی محمول شود  ،در حالی كه آن مطلبْ مطابق برا برهران

نیست و در این جهت  ،فرقی نمی كند كه برهان مطلب  ،فلسفی یا كالمی باشرد یرا تجربری و یرا
نقلی ؛ زیرا برهان هر مطلب  ،وابسته به سنخ آن مطلب و محتوا می باشد .اگر محتوا جزء معارف
تجریدی بود  ،اثبات آن مضمونْ برهان فلسفی یا كالمی می طلبد و اگر محتوا جزء مسائل تجربی
بود  ،اثبات آنْ شاهد آزمایشی و تجربه طلب می كند ؛ چنان كه اگر جرزء قصرو و سریره هرای
انبیا و اولیاء ( للیهم السالم ) بود  ،اثبات آن سند معتبر نقلی می خواهد.
پس  ،اگر مطلبی وابسته به یكی از رشته های لقلی یا نقلی بود و بدون دلیل از آیه استظهار شد
و بر آن تحمیل گشت  ،سپس آیه بر معنای تحمیلی حمل شد  ،چنین تفسیر جاهالنه ای تفسیر بره
رأی و ممنو است و قرآن كریم در این باره به لنوان یكی از جوامع الكلم  ،بدون اختصاص بره
مسألهٴ تفسیر  ،راجع به منع قول بدون للم چنین فرموده است  ﴿ :و ال تقفُ ما لیس لك به للرم
إنّ السمع و البصر و الفؤاد كلّ أُولئك كان لنه مسئوالً ﴾ .
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 .2تفسیر جاهالنه نسبت به ارادهٴ جدّی متكلم و اسناد محتوا به او ؛ یعنی مطلبی از آیه برداشرت
شود كه آن مطلب از جهت اسناد به برهانِ مناسب خود  ،الم از لقلی  ،تجربی و نقلی  ،صحیح و
تامّ می باشد ؛ لیكن از جهت ارادهٴ جدّی متكلم و اینكه وی همین محتروا را از آیره اراده نمروده
است  ،نیازمند به دلیل معتبر می باشد.
دلیلی كه لهده دار صحت استناد محتوای مزبور به متكلم است  ،یا لقلی اسرت و یرا نقلری .اگرر
دلیل لقلی تام بر استحاله یا بطالن معنای دیگر و لدم تناسب محتوای دیگر با پیام آیه اقامه نشد
یا دلیل نقلی معتبر بر ارادهٴ خصوص معنای مزبور از آیهٴ مرورد نظرر ارائره نشرد  ،اسرناد ارادهٴ
جدّی و حتمی خصوصِ مطلبِ معهود به متكلم  ،از سنخ تفسیر به رأیِ ماموم خواهد بود .وظیفهٴ
مفسّر در این حال  ،استناد احتمالی معنای مزبور به متكلم می باشد ؛ یعنی محتروای یراد شرده را
یكی از معانی احتمالی ارادهٴ متكلم بداند و بگوید  :ممكرن اسرت مرتكلم  ،فرالن محتروا را اراده
كرده باشد ؛ نه حتماً همین را اراده نمود والغیر.
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 .6تفسیر جاهالنه نسبت به ارادهٴ جدّی متكلم و اسناد ارادهٴ احتمالی به وی ؛ یعنی مطلبی از آیه
برداشت شود كه مطابق با برهانِ مناسب با فنّ خود می باشد ؛ لیكن دلیل لقلی یا نقلی معتبر قرائم
است بر اینكه متكلم در خصوص آیهٴ محل بحث  ،حتماً آن را اراده نكرده است ؛ بلكره محتروای
دیگر را اراده نمود كه در این حال  ،نه تنها اسناد قطعی مطلب مزبور بره مرتكلم نارواسرت و از
قبیل تفسیر به رأیِ ماموم است  ،بلكه اسناد احتمالی آن به متكلم هم از این قبیرل خواهرد برود ؛
زیرا با قیام شاهد لقلی یا نقلی معتبر بر لدم ارادهٴ مطلب مزبور از طرف مرتكلم و ارادهٴ مطلرب
دیگر  ،نمی توان محتوای یاد شده را جزء معانی احتمالی آیه دانست.
به هر تقدیر  ،همهٴ اینها از نظر قرآن كریم ممنو اند و دلیل قرآنی آن بر منرع امرور یراد شرده ،
یكی آیهٴ ﴿ ...ألم یُؤخا للیهم میثاق الكتاب أن ال یقولوا للی اللّه إالّ الحرقّ و درسروا مرا فیره و
الدار اآلخرة خیر للاین یتقون أفال تعقلون ﴾  2می باشد ؛ زیرا در این آیه اسناد مطلب بره خداونرد
در صورتی كه لالمانه نباشد  ،روا نیست و لالمانه نبودن آن به دو قسم است  :یكی آنكه اصرل
مطلبْ مطابق للم نیست .دوم آنكه گرچه اصل مطلبْ صحیح و للمری مری باشرد ؛ لریكن اسرناد
مطلب للمی به خداوند بدون شاهد روا نیست.
زیرا گرچه خداوند هر چه می فرماید لالمانه و للمی است  ،اما در خصوص آیرهٴ محرل بحرث ،
آیا فالن مطلب للمی را اراده كرده یا مطلب للمی دیگر را  ،نیازمند به دلیل جداگانه است .اگرر
دلیلی بر حصر مطلب صحیح اقامه شد  ،فقط همان مطلب محصور به صورت تعیرین بره خداونرد
اسناد داده می شود ؛ وگرنه به صورت احتمال به خداوند مستند خواهد بود.
آیهٴ دیگر بر منع اسناد چیزی به خداوند با لدم للم به استناد  ،آیهٴ ﴿  ...أتقولون للی اللّه مرا ال
تعلمون ﴾  6می باشد ؛ زیرا چیزی را كه معلوم نیست خداونرد گفتره باشرد  ،نمری تروان بره ذات
اقدس وی اسناد داد ؛ هرچند آن مطلب در جرای خرود صرحیح باشرد ؛ ولری اثبرات ارادهٴ جردّی
خداوند نسبت به آن مطلب معیّن از آیهٴ محلّ بحث  ،نیازمند به دلیل اسرت و بردون دلیرل نمری
توان چیزی را به خداوند اسناد داد.
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البته اگر آن مطلبْ باطل باشد  ،نظیر شرك و بت پرستی  ،اسناد صحت آن به خداوندْ افتراء مهرم
و ظلم افحش است ؛ وگرنه یعنی اصل مطلب درست باشد  ،ولی در خصروص آیرهٴ محرلّ بحرث
بدون دلیل به خداوند اسناد داده  ،شود ظلم فاحش خواهد برود .تنهرا مروردی كره مری تروان بره
خداوند اسناد داد  ،جایی است كه اصل مطلبْ « فی نفسه » صحیح باشد و استناد صردور آن بره
خداوند احراز شده باشد.
 .4تفسیر و نسبت غافالنه به اراده جدّی متكلم  ،در حالی كه اصل مطلبِ برداشتْ شرده از آیرهٴ
محل بحث صحیح باشد و متكلم نیز همان مطلب درست را اراده نموده باشد ؛ لیكن مفسِّررْ راهری
برای اثبات ارادهٴ متكلم نداشته باشد و یا آن را نپیموده باشد كه در این حرال  ،برا اینكره حُسْرنِ
فعلی محفوظ است  ،لیكن حُسْنِ فاللی محفوظ نیست ؛ زیرا فالل یعنی مفسّر  ،بردون تحقیرق از
جهت استناد مطلب مزبور به متكلم  ،آن را به وی نسبت داده است.
این كار دوم روا نبود ؛ گرچه كار اول یعنی اصل اسرتنبا مطلربِ معهرود از آیرهٴ محرل بحرث
درست بوده است .از اینجا می توان گفت كه مفسّر  ،دو فعل انجام داد كه اوّلی واجدِ حُسن بود و
دومی فاقد حُسن ؛ زیرا كار دوم  ،گرچه تصادفاً مطابق با واقع شد  ،لریكن مفسّرر در ایرن كرار ،
برهانی فراهم نكرد و نابینایانه حركت كرد .گرچه بدون تصادم به مقصد رسریده اسرت  ،لریكن از
توبیخ تجرّی و سرزنش سركشی مصون نیست.
 .5تفسیر غافالنه نسبت به اصل محتوا  ،در حالی كه هم آن مطلب معهود  « ،فی نفسه » صرحیح
می باشد و هم آن محتوای صحیح را متكلم اراده نمروده اسرت ؛ لریكن مفسّرر مزبرور  ،نره تنهرا
دربارهٴ صحت صدور و استنادِ مطلبِ معیّن به متكلم  ،تحقیقی نكرده است  ،بلكه در صحت اصل
مطلب نیز هیچ گونه تحقیقی ننموده است و صرفاً به خرصْ و تخمین خود  ،هم آیه را معنا نمروده
است و هم معنای تخمینی خود را به متكلم اسناد داده است .چنین تجرّی وبی باكی به نوبهٴ خرود
می تواند مشمول تفسیر به رأی باشد كه شراهد بری مبراالتی مفسّرر و محرومیّرت وی از قیرا
احتیا وبی بهره وری او از حزام حزم الزم خواهد بود ؛ زیرا چنرین مفسّرری  ،هرم در اسرتنبا

مطلب از آیه  ،به رأی خود بسنده می نماید و به ادلّهٴ آن نمی پردازد و هم در اسناد محتوای آن
به متكلم  ،به پندار خویش مراجعه می كند ؛ نه به شواهد لقلی یا نقلی.
یعنی او رأی پسند می باشد و بدون للم سخن می گوید ؛ خواه مطابق با واقع قرار بگیرد و خواه
نگیرد و در این بی مباالتی فرقی بین اصل استنبا مطلب از آیه و بین اسناد آن به مرتكلم قائرل
نیست .پس او به رأی خود تفسیر می كند ؛ نه به دلیل و به رأیِ خویش اسناد می دهرد  ،نره بره
شاهد و اطالق دلیلِ « مَن فسّر القرآن برأیه 4 » ...یا اطالق دلیلِ « من قال فرى القررآن برأیره أو
بما ال یعلم ، 5 » ...از برخی جهاتْ شامل صورتهای یاد شده خواهد شد.
پنجم .اكنون كه روشن شد تفسیر قرآن بدون للم و قبل از بررسی و تحقیرق مراموم بروده و بره
لنوان تفسیر به رأی مطرود است  ،الزم است رسیدگی شود كه منابع للم تفسیر و اصول بررسی
و تحقیقِ دستیابی به مطالب قرآنی چیست تا تفسیر قرآن بدون تحقق هیچ كدام یا بعضری از آنهرا
تفسیر به رأی و ماموم بوده و با دستیابی همهٴ آنها تفسیر درایی و ممدوح خواهد بود.
یكی از آن منابع و مهم ترین آنها  ،همانا خود قرآن كریم است كه مبیّن خود و شراهد خرویش و
مفسّر خویشتن خواهد بود كه ضرورت تفسیر قرآن به قرآن و ترأثیر لمیرق آن در دسترسری بره
معارف آن مُبرهن می باشد و فصلی از كتاب را به خود اختصاص داده است.
منبع دیگر سنّت معصومین ( للیهم السالم ) است كه طبق حدیث متواتر ثقلین  ،لترت طراهرین (
للیهم السالم ) همتای قرآن بوده و تمسّك به یكی بدون دیگری مساوی ترك هر دو می باشد و
التصام به هر كدام باید همراه با تمسك به دیگری باشد و فصل مسرتقلی از كتراب  ،طالیره دار
ضرورت جمع بین قرآن و حدیث در تفسیر قرآن كریم خواهد بود.
منبع سوم از منابع تفسیر قرآن مجید  ،لقل برهانی است كه از گزند مغالطرهٴ وَهْرم مصرون و از
آسیبِ تخیّل محفوظ باشد .منظور از لقل برهانی  ،همان است كره برا اصرول و للروم متعارفرهٴ
خویش  ،اصل وجود مبدأ جهان  ،ضرورت وحدت آن  ،ضرورتِ حیات  ،ابدیّت  ،ازلیّت  ،قردرت
 ،للم  ،اراده  ،سمع  ،بصر  ،حكمت  ،لدل و سایر اسمای حسرنا و صرفات لُلیرای خردا را ثابرت
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نموده و در این تثبیت  ،استوار و ثابت قدم خواهد بود ؛ گرچه برخری از اسرمای مزبرور را دلیرل
نقلی هم اثبات می كند.
پس  ،اگر لقل برهانی با همان للوم متعارفه كه بنیان مرصوص لقایرد اصریل را تأسریس نمروده
است  ،مطلبی را اثبات یا نفی كرد  ،حتماً در تفسیر قرآن باید آن مطلب ثابت شده  ،مصون بمانرد
و با ظاهر هیچ آیه ای نفی نگردد ؛ چنان كه مطلبِ نفی شده حتماً باید منتفی باشد و با ظاهر هریچ
آیه ای ثابت نشود ؛ اگر آیه ای دارای احتمال های متعدد بود و غیر از یك محتمل معیّن  ،همرهٴ
آنها لقالً منتفی باشد  ،باید به كمك لقل برهانیْ آیهٴ محل بحث را فقط بر همران مُحتمرل لقرل
پسند حمل نمود و یا اگر آیه ای دارای مُحتمَل های متعددی برود كره یكری از آنهرا برابرر لقرل
برهانی ممتنع بود  ،حتماً باید آن مُحتملِ معهود را از نظر دور داشت ؛ سپس آیه را بر یكی از آن
مُحتمل های ممكن  ،بدون ترجیح ( در صورت فقدان رجحان ) حمل نمود.
ششم .همان طوری كه قبالً اشاره شد  ،تفسیر كتابِ هر مؤلف و گفتار هر گوینده  ،به صِرفِ رأی
خواننده یا شنونده نارواست و همین ناروایی اگر دربارهٴ متون مقدّس دینی باشد  ،با منرع ویرژهٴ
لقلی و نقلی همراه خواهد بود و تا حردودی منرابع تفسریر صرائب و نیرز معیرار تفسریر بره رأی
مشخو شد .اما آنچه مهم است توجه به یك نكته حسّاس و شایان اهتمام می باشرد و آن اینكره
آیا تفسیر همهٴ معارف قرآن  ،طبق قوالد ادبی لرب  ،لغت  ،صرف  ،نحو  ،معانی  ،بیان  ،بردیع ،
و سایر شئون وابسته به ادبیات ممكن است تا كسی بگوید  :رلایرت قرانون محراورهٴ لررب در
دیالوگ و گفت و گو یا تفهیم و تفهّم یا امر و نهی و ولد و ولیرد  ،بررای اسرتنبا معرارف از
قرآن كافی است .هرچند للوم دیگری نیز الزم است  ،ولی ابزار مفاهمهٴ مطالب قررآن  ،واژگران
لربی است.
یعنی تمام للوم پایه برای استظهار مطالب اسالمی از متون دینی كه به زبان لربری اسرت  ،فقرط
در محدودهٴ قوانین ادبی لرب كاربرد دارد یا آنكه برای نیل به بلندای معارف الهی بایرد كرامالً
دقیق بود كه پیام ویژه قرآن و فرهنگ مخصوص وحی را تا آنجا كه ممكن است بردون تصررّف
در واژگان لرب به نحو توسّع از همان قانون محاوره بهره مند شد و اما فراتر از آن منطقره كره

ظرفیت لغت و ادبیات لرب  ،تاب آن مظروفِ رفیع و لمیقْ را ندارد  ،باید صرنعتِ ادبری ویرژهٴ
وحی را كه خداوند سبحان در كالبَد واژگان لرب المال كرد و سطح ادبیات لربی را ارتقراء داد
و با شواهد و قرائنِ خاص  ،ظرفیت آن را توسعه داد ؛ سپس مظروف سپهری را در ظرفِ زمینری
ریخت و این ریزش و امالء را به نحو تجلّی دانست ؛ نه به نحرو تجرافی و پیونردِ بخرشِ طبیعری
ظرف را با سَمْت و سوی فرا طبیعی آن حفظ نمود  ،مالحظه نمود و با آن ابزار معرارف اسرالمی
را از متون دینی استنبا كرد.
توضیح آنكه جهان در لصر نزول وحی و انبعاث حضرت رسول اكرم ( صرلی اهلل للیره و آلره و
سلم ) به بعثِ الهی  ،از ادراك توحید نابْ تهی و از معارف تنزیهی و تقدیسیِ محرْْ محرروم و
از للمِ به ازلیّت  ،ابدیّت  ،اطالق ذاتی  ،لدم تناهیِ یك موجودِ لینری  ،حقیقری و ماننرد آن بری
بهره بود ؛ چنان كه حضرت امیرالمؤمنین ( للیه السالم ) در این باره فرموده اند  « :إلی أنْ بعرث
اللّه سبحانه محمداً رسول اللّه ( صلی اهلل للیه و آله و سلم )  ...و أهل األرض یومئاٍ مللٌ متفرقرٌٌ
و أهواءٌ منتشرةٌ و طوائف متشتتٌٌ  ،بین مُشبّه للّه بخلقه أو مُلحد فرى اسرمه أو مشریر إلری غیرره
فهداهم به من الضاللٌ. » ...
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نژاد لرب نیز همانند سایر نژادها گرفتار یكی از این مكتبهای الحادی و باطلِ بر شمرده بودنرد و
هرگز توحیدِ ناب و سایر مسائل وابسته به آن در قلمرو تازی زبانان سرابقه نداشرت و از طررف
دیگر  ،واژگان هر ملتی ابزار مفاهمه و تبادل اندیشه ها و انتقال خواسته های آن قوم است.
روشن است نژادی كه جهان بینی توحیدی ندارد و از للم معاد بی بهره است و جهانِ فرا طبیعری
را افسانه می داند  ،تمام الفاظی كه ابتداءً برای معانی خاص وضع می كند یا برخی از آنهرا را از
وضع اوّلی خود نقل می دهد و یا بعضی از الفاظ در اثر فقدان مصداق اولری خرود از آن هجررت
می كند و به دیار مصداق یا معنای دیگر سفر می نماید  ،همهٴ این تعیین و تعیّن هرا  ،همرهٴ ایرن
وضع و نقل و هجرت ها  ،در قلمرو مفاهیمی انجام می پرایرد كره مرورد ادراك و فهرم آن نرژاد
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باشد و چیزی كه هرگز در فاهمهٴ یك ملت سابقه ندارد  ،معنای هیچ لفظی از الفاظ دار بین آن
قوم هم نخواهد بود.
از طرف سوم  ،قانون تشبیه  ،استعاره  ،كنایه  ،مجاز مرسل و سایر صنعتهای معانی  ،بیان و بدیع
 ،در لین قبول آنها  ،هر كدام دارای محدودهٴ ویژه اند ؛ یعنی برای ملّتی كه هرگز حقیقتِ بسریطِ
محْ  ،اطالق ذاتی حضرت حق تعالی و ماننرد آن از معرارف اسرالم نرابْ قابرل درك نبروده ،
منطقهٴ كنایات و مجازات الفاظ هم به آن سَمْك لزیز المنال نخواهد رسید.
همان طوری كه اگر وحی الهی بر سلسلهٴ جبال فرود آید  ،كوهها در اثر قدرت توانفرسای وحی
 ،متصد و متالشی می شوند  ،اگر معارف ناب در قالب زبان تازی بدون توسعهٴ ادبی و تكامرل
واژگان و تحریر لغت از قیدِ رقیّتِ فهمِ دار و رایج لرب فرو ریرزد  ،یكری از دو محراور الزم
می آید و آن اینكه  :یا معارفِ خالو و سَره  ،ناسره و مشوب خواهد شد یا شریرازهٴ ادب لررب
گسسته می گردد ؛ چون هیچ ظرفی بیش از مظروف خاص خود را تحمّل نمی كند.
از اینجا به زبان ویژهٴ وحی و زبان خاص قرآن پی می بریم كه قرآن كریم مسائل مربو به دنیا
 ،مُلك  ،مادّه و لوازم آن و نیز بدن و احكام مخصوص آن  ،آسمان مرادی و مالزمرات آن و هرر
آنچه از سنخِ حس  ،خیال  ،وَهْم و حتی باالتر از وَهْم یعنی لقرل متعرارف ترازی زبانران آن روز
بوده و می باشد  ،همهٴ آنها را به وسیلهٴ واژگان لرب و قانون محاورهٴ لربی و سرایر رسروم و
فنون مفاهمه  ،تأدیه نموده است و هنوز هم به قوّت خود باقی است.
اما معارف برین كه در صَقْعِ لقلِ تازی و فارسری زبران نبرود و در قلمررو اندیشرهٴ واضرعان و
مستعمالن چنین الفاظی نمی گنجید و در حیطهٴ فهم ادیبان سوقِ لُكّاظ و سرایندگان سبعهٴ معلّقه
و مانند آن خطور نمی كرد  ،بعد از اِثارهٴ دفائن لقول و تفهیمِ اصلِ مطلبِ فررا طبیعری  ،زمینرهٴ
توسعهٴ فرهنگی و افزایش ظرفیت لغت و تطوّر تكاملی واژگان را فراهم نمود.
البته توسعهٴ فرهنگِ مفاهمه  ،راههای فراوانی دارد كه گوشه ای از آن كه مربرو بره واژگران
می باشد  ،لبارت از این است كه دو طرح رایج ( به نحو مانعٌ الخلو ) ارائره شرد ؛ یكری آنكره

الفاظ برای ارواح معانی وضع می شوند ؛ گرچه واضعانِ ابتدایی  ،برخی از مراتب آن ارواح بلند
را ندانند و در اثر جهل یا غفلتِ از مراحل لالی  ،انحصار معنا در مصداق خاص را توهّم كنند.
طرح دیگر آنكه گرچه الفاظ برای همان مرتبه از معنا كه مورد فهم واضعان ابتدایی اسرتْ وضرع
می شوند  ،لیكن استعمال آنها دربارهٴ مصادیق دیگر یا تطبیق آن معنا بر مصداق برترر  ،از قبیرل
توسعه و مجاز می باشد و چون هر كدام از این دو طرح و مانند آن  ،نظیر ترتّب غایرت و فایرده
در استعمال لفظْ معیار استنبا قرار گیرد  ،جزء ره آورد تازه و بدیع قرآن است.
اگر كسی فقط زبان لرب را با همهٴ شئون و فنون ادبی آن بداند ؛ لیكن از نكتهٴ ابتكاری قررآن
آگاه نباشد  ،هرچه كوشش لمیق در حفظ امانت ادبی داشته باشرد  ،هرگرز در اسرتنبا معرارف
قرآن كامیاب نخواهد شد و از دام تفسیر به رأی كه دسرت و پراگیر و لافیرت سروز اسرتْ رهرا
نخواهد شد ؛ زیرا جامهٴ ادب جاهلی و كسوتِ صنعتِ تازی  ،مناسب اندام بلند وحی الهی نیست
و شهادت دواوین جاهلیت و ادیبان شعر پیشهٴ جاهلی نسبت به معارف بررین آسرمانی  ،شرهادت
زور خواهد بود و قاضی محكمهٴ واژگان لرب  ،متهم به ارتشاء خود محروری و مراده نگرری و
طبیعت انگاری می باشد « : ...از جاهلی مپرسید امثال این مسائل » .
نمونه ای از معارفِ برینِ قرآن را كه در لصر بعثت سابقه نداشت و ادلای قرآن كریم نیز چنرین
تنظیم شده است كه بخشی از ره آورد وحی از قلمرو قدرت بشر بیرون می باشد  ،مری تروان از
آیات زیر استنبا كرد :
 ﴿ .1إنّا جعلناه قراناً لربیّاً لعلّكم تعقلون ٭ و إنّه فی أُمّ الكتاب لدینا لعلیّ حكیم ﴾  2؛ یعنی كتراب
حاضر را به كالبد لربی آشكار قرار دادیم تا شما بعد از آشنایی به قوانین تازی و ادبیرات لررب
از مضامین آن بهرهٴ للمی و لملی ببرید و آن را تعقل نمایید و همین كتاب با حفظ لنوان قررآن
بودن رشته و ریشهٴ رفیع و لمیق دارد و تا اُمّ الكتاب مطالب بلند آن حضور دارد و همین قررآن
لربی در نزد خدا به وصف للوّ و حكمت موصوف بوده و « للیّ حكیم » می باشرد ؛ بنرابراین ،
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هرگز با دستمایهٴ سوقِ لُكّاظ  ،تحصیل كاالی اُمّ الكتابْ میسور مفسّر كم مایه نخواهد بود و برا
سرمایهٴ سبعهٴ معلّقه تجارتِ « للیّ حكیم » ممكن نمی باشد.
 ﴿ .2كما أرسلنا فیكم رسوالً مرنكم یتلروا للریكم ایاتنرا ویُرزكیكم ویُعلّمكرم الكتراب و الحكمرٌ
ویُعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون ﴾  2؛ یعنی فرستادهٴ ما چند كار انجام می دهد  :یكی تالوت آیرات
و قرآئت آن بر جامعهٴ بشری تا مردم خواندن كتاب خدا را فراگیرند و دیگرری تهرایب ارواح و
تزكیهٴ نفوس تا دلهای جامعه پراك گرردد و سرومی تعلریم مطالرب كتراب و معرارف حكمرت و
چهارمی تعلیم چیزی كه جامعهٴ بشری  ،نه تنها آن را نمی داند  ،بلكه هرگز نمی تواند برا ابرراز
دانشهای لادی خودْ آن را فرا گیرد.
تدبّر الزم در كلمهٴ ﴿ ما لم تكونوا تعلمون ﴾  ، 1چنین می فهماند كره آن سرنخ از معرارف بررین
هرگز بدون تعلیم آسمانی  ،روزیِ فاهمه و رزق لاقلهٴ بشر نخواهرد شرد ؛ چرون تعبیرر « مرا ال
تعلمون » غیر از تعبیرِ ﴿ ما لم تكونوا تعلمون ﴾ است و در این برنامهٴ چهارم می توان گفت كره
مراد آن  ،تنها از سنخ للم حصولی یا حضوری نیست ؛ بلكه از سرنخ تهرایب و تزكیره هرم مری
تواند باشد ؛ یعنی گاشته از رشتهٴ للوم نظری  ،یك سلسرله از نزاهتهرای روحری و فضریلتهای
اخالقی به وسیلهٴ فرستادهٴ الهی بهرهٴ بشر می شود كه شاید خود جامعهٴ انسانی اگرر بره حجّرت
درونی و مصباح پر فروغ نهانی و نهادی خویش  ،یعنی لقل و فطرت  ،رجو نماید و غبار اغیار
را از اندام آن دور دارد و به آهنگ دلپایر آن گروش فررا دهرد و تمرام نصرایح و مصرالح او را
دَرْیابد تا دُر یابد  ،باز هم بدون وحی نمی تواند بره آن مقرام نزیره برار یابرد  ،اگرچره در بخرش
فراگیری كتاب و حكمت نیز تا حدودی چنین است.
اما مرحلهٴ واالی نزاهت روح و همچنین بخشِ فائقِ للم  ،اصالً در قلمرو بشر لرادی پیردا نمری
شود و هرگز در منطقهٴ انسان متعارفْ حضور و ظهور ندارد ؛ به طوری كه نام آن هرم فقرط بره
نحو كنایهٴ ﴿ ...ما لم تكونوا تعلمون ﴾  10 ،آمده و به لالئم و شواهد یا للل و معالیل آن نیز هیچ
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گونه اشاره نشد ؛ چنان كه دربارهٴ برخی از نعمتهای غیبی بهشرت نیرز چنرین فرمروده اسرت ﴿ :
...فال تعلمُ نفسٌ ما أُخفی لهم من قرّة ألینٍ. ﴾ ...
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شاید آن مقام برین و مستور  ،از آنِ كسی باشد كه به للم مكنونْ و نزاهتِ محجوب نائرل آمرده
باشد ؛ یعنی هم در معارف لقلی  ،گاشته از تعلیم كتاب و حكمت  ،از ﴿ ...یعلمكم ما لرم تكونروا
تعلمون ﴾  12بهره ویژه بُرد و هم در فضائل روحی  ،گاشته از ﴿ ...یزكّیهم 16 ﴾ ...كه نصیب غالب
پرهیزگاران شده و می شود  ،حظّ وافری از للم تنزیه و تهایب از « یعلمكم ما ال تعلمون » برده
باشد و شاید اوحدی از اهل بهشت  ،منظورشان از اینكه می گویند ... ﴿ :الحمد للّره الرای هردانا
لهاا و ما كنّا لنهتدی لوال أن هدانا اللّه 14 ﴾ ...این باشد كه نیل به چنین مقام منیرع و رفیرع  ،بره
صرف لقلْ امكان پایر نبود و راههای لادی برای وصول به آن نارسا بود ؛ بلكره لنایرت ویرژهٴ
وحی الهی توان چنین رهنمودی را داشت.
به هر تقدیر  ،وحی الهی گاشته از محتواهای رایج كه در دسترس لقرل بشرر قررار مری گیررد ،
مطالبی دارد كه فرالقل دار و به اصطالح  « ،طرور وراء طرورٍ » مری باشرد ؛ آنگراه شررح آن
مطالب فرا لقل متعارف را بر خصوص معیار فرهنگ محاوره با استمداد از محورهای ادبری نرژاد
لرب و حصر آن در تنگنای سرمایه های زمینی نشر و نظم جاهلی یا مُخَضْررَم بردون تفسریر بره
رأی نخواهد بود.
تنها وظیفهٴ مفسِّر در این گونه از معارفِ بَرِینْ این است كه  « :كاندرین جرا جملره الضرا چشرم
باید بود و گوش » ؛ تا اوالً ابزار مفاهمه را از معلّرم كرل دریابرد و ثانیراً كیفیّرت اسرتعمال و بره
كارگیری آن ابزار را از معلّم اول  ،یعنی رسول اكرم ( صلی اهلل للیه و آله و سلم ) و كسانی كه
به منزلهٴ روح ملكوتی و جبروتی آن حضرت اند بیاموزد و ثالثاً كیفیت انتقرال از مُلرك ادبیّرات
لرب به ملكوت لطایف ادبی قرآن را از معلّم كتاب و حكمت استفاده كند.
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رابعاً كیفیت لرو از لربی مبین به ﴿ أمّ الكتاب ﴾ و رقیّ از محدودهٴ لغتْ به منطقهٴ فرا لغرت و
بار یافتن به ﴿ للیّ حكیم ﴾  15را از مُعلِّم ﴿ ما لم تكونوا تعلمون ﴾  13 ،فراگیررد كره بردون ایرن
مراحل یاد شده  ،تفسیر قرآن با اكتفاء به همان قانون محاورهٴ تازی زبانران  ،گرچره فری الجملره
میسور است  ،لیكن بالجمله مقدور نخواهد بود و خطر ابتالء به تفسیر به رأی همچنان در « حِمی
»  ،پیش بینی می شود .شاید بخشی از تحدّی جهانی قرآن كریم ناظر به همین مرحلرهٴ ﴿ مرا لرم
تكونوا تعلمون ﴾  ،باشد كه شرح آن به لهدهٴ مبحث الجاز موكول می باشد.
غرض آنكه تفسیر بخشی از قرآن  ،اگر موافق با ﴿ اُمّ الكتاب ﴾  12 ،و مؤالف با ﴿ للریّ حكریم ﴾
نبود  ،حتماً باید مخالف آن نباشد ؛ به طوری كه اگر موافقت برا معرارف بَررین ﴿ أمّ الكتراب ﴾ و
مطالب رفیعْ و لمیقِ ﴿ للیّ حكیم ﴾  ،شر حتمی تفسیر صائب نباشد  ،مخالفت با آن حتماً مرانع
چنین تفسیری خواهد بود و در نتیجه  ،تفسیر مخالف با آن مرحلهٴ برتر  ،تفسیر به رأی می باشد.
زیرا آنچه با سرمایهٴ فرهنگ محاوره و دستمایهٴ قانون مفاهمهٴ لرب جاهلی برا همرهٴ گسرترش
تشبیه  ،كنایه  ،استعاره  ،مجاز مرسل و ، ...از وحی سترگ دامرن گسرتری كره حردّی از آن بره
لربی مبین و حدّ دیگر  ،آن به ﴿ اُمّ الكتاب ﴾ و به ﴿ للیّ حكیم ﴾ 12محدود است می تروان بهرره
برد  ،حدّ اكثر غیضی از فیْ  ،جُدّه ای از لُجّه و باالخره حُبابی از لُبابْ خواهرد و روشرن اسرت
كه غیْ را همهٴ فیْ پنداشتن و جُدّه را لجّه انگاشتن و حُباب را لُبراب تروهم نمرودن  ،وحری
فراگیر را بر وَهْم محدود حمل نمودن و سرراب را برر آب نراب تحمیرل كرردن و تخیّرل سَررِآب
رسیدن و سیراب شدن  ،یعنی تفسیر قرآن به رأی خواهد بود و این همان است كه حضرت اسرتاد
لالمه طباطبایی ( قدّس سرّه ) به آن پرداختند كه نهی از تفسیر قرآن بره رأی  ،نراظر بره طریرق
كشف است  ،نه مكشوف.

 15ر سورهٴ شوری  ،آیهٴ .51
 13ر سورهٴ بقره  ،آیه .151
 12ر سورهٴ آل لمران  ،آیه .2
 12ر سورهٴ شوری  ،آیهٴ .51
 11ر المیزان  ، 6 ،ص  22ر .100
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ضمناً می توان از تعبیر حدیث ثقلین راجع به قرآن كریم به لنوانِ حَبْلِ ممدودی كه یرك طررف
آن به دست خدا و طرف دیگر آن به دست مردم استْ كمك گرفت ؛ زیرا حقیقت قرآن  ،موجرود
مستقلی است كه مرحلهٴ الهی بودن او با مرحلهٴ لربی مبرین برودن مررتبط مری باشرد و تفسریر
مرحلهٴ نازل برابر با قانون مفاهمهٴ لرب بدون مالحظهٴ مرحلهٴ الهری آن  ،از سرنخِ جعرلِ قررآنِ
لضین بوده و تفسیر به رأی می باشد.
آنچه از حضرت امیرالمؤمنین ( للیه السالم ) دربارهٴ اهتمام بره قررآن و محرور قررار دادن آن و
پرهیز از تحمیل هوا بر هُدا و اصرار بر لطف هوا بر هُدا و تحمیل هُدا بر هوا رسریده اسرت  ،مری
تواند برخی از مباحث تفسیر به رأی را در بر گیرد ؛ « أال إنّ كلّ حارثٍ مبتلى فى حرثهِ و لاقبرٌ
لمله  ،غیر حرثٌ القرآن ؛ فكونوا من حرثته و أتباله و اسرتدلّوه للری ربّكرم و استنصرحوه للری
أنفسكم و اتّهموا للیه آرائكم و استغشوا فیه أهواءكم »  20؛ « یعطرف الهروی للری الهردی  ،إذا
لطفوا الهدی للی الهوی ویعطف الرأى للی القرآن إذا لطفوا القرآن للی الرأى » .
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البته منشأ تفسیر قرآن به رأی و نیز تفسیر سایر متون دینی دیگرر بره رأی  ،گراهی جهرلِ للمری
است و زمانی جهالت لملی .گاهی شبههٴ للمی است و زمانی شهوت لملی .گاهی بی مرایگی و
زمانی بیماری و گاهی تهی مغزی و زمانی سیه دلی.
هفتم .ابو جعفر محمد بن جریر طبری ( م 610هر.ق ) بعد از نقل اخبار منع تفسیر به رأی و بردون
للم  ،چنین گفته است  :این اخبار گواه صدق گفتهٴ ماست كه آنچه از تأویرل ( تفسریر ) قررآن ،
بدون نوّ رسول اكرم ( صلی اهلل للیه و آله و سلم ) یا نصب دلیل از سوی آن حضررت ( صرلی
اهلل للیه و آله و سلم ) بطور للمی ادراك نمی شود  ،برای هیچ كسی سخن گفرتن بره رأی خرود
روا نیست و اگر رأی او صائب باشد  ،خود او خطاكار است ؛ زیرا در صورت اِصابهٴ واقع  ،یقین
به صواب بودن رأی خود نداشت ؛ بلكه بر اساس خرصْ و گمان سخن گفته است و كسی كره در

 20ر نهج البالغه  ،خطبهٴ .123
 21ر همان  ،خطبهٴ .162

دین خدا به صرف گمان سخن بگوید  ،چیزی را كه نمی داند به خدا اسناد داده است و خداوند در
قرآن كریم چنین اسنادی را تحریم نموده است ﴿ ...و أن تقولوا للی اللّه ما التعلمون ﴾ .
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آنگاه بعد از نقل آیهٴ مزبور  ،حدیث رسول اكررم ( صرلی اهلل للیره و آلره و سرلم ) را بره ایرن
صورت نقل نمود  « :مَنْ قال فى القرآن برأیه فأصابَ فقد أخطأ » ؛ یعنری اگرر كسری طبرق رأی
خود قرآن را تفسیر كرده باشد و اتفاقاً رأی او درست باشد  ،گرچه قول او صائب اسرت  ،لریكن
فعل او صواب نیست...
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بنابراین  ،تفسیر لالمانه كه تحلیل مبادی تصوری و تصردیقی محتروای آیره مسرتند بره ضروابط
للمی باشد  ،تفسیر به رأی نبوده و مشمول ادلهٴ منع از آن  ،یعنی تفسیر بره رأی نخواهرد برود.
الزم است توجه شود كه جناب طبری راجع به مسألهٴ مهم تفسیر به رأی  ،غیر از نقل چند اثر و
یك توضیح كوتاه چیزی نفرموده است تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد .گرچه در ثنایای كتاب ،
قول مفسری را كه به صرف لغت اكتفاء كند و به اثر صحابه استناد ننماید  ،تفسریر بره رأی مری
داند و آن را مردود می شمارد  ،ولی در معنای تفسیر بره رأی  ،مطلرب لمیقری را ارائره نكررده
است.
هشتم .شیخ الطائفه  ،ابو جعفر محمد بن حسرن طوسری ( رحمره اهلل ) (  430رر 625هرر.ق ) اوالً
روایات متناصر بر حثّ و ترغیب بر قرائت قرآن وتمسّك به آنچه در اوست و لرض و ردّ اخبار
متخالف در فرو به قرآن و حدیث متواتر ثقلین را مورد اشاره قرار داد و از آن ها موجود برودن
قرآن در تمام الصار  ،همانند موجود بودن اهل بیت ( للریهم السرالم ) در تمرام ازمران را نتیجره
گرفت ؛ سپس لزوم اشتغال به تفسیر و بیان معانی قرآن و رهرا سراختن چیرزی كره جردای از آن
است را بازگو فرمود.
ثانیاً روایات اصحاب ( امامیه ) را كه ظاهر آنها لدم جواز تفسیر قرآن است مگر با اثر صحیح از
رسول اكرم ( صلی اهلل للیه و آله و سلم ) و امامان معصوم ( للیهم السرالم ) و اینكره سرخن در
قرآن به رأی خود جایز نیست  ،مورد اشاره قرار داد و روایت لامه از رسرول اكررم ( صرلی اهلل
 22ر سورهٴ الراف  ،آیهٴ .66
 26ر تفسیر طبری  ،مقدمهٴ  ، 1ص .22

للیه و آله و سلم ) را  « :من فسّر القرآن برأیه و اصاب الحقّ فقد أخطأ »  24نقل كرد و كراهرت
وتحرّز و اجتناب لده ای از تابعان و فقیهان مدینه از تفسیر به رأی را  ،مانند سعید بن مسریّب و
لبیده سلمانی و نافع و محمد بن قاسم و سالم بن لبداللّه  ،بازگو كرد.
ثالثاً زمینه جمع ادله یاد شده را چنین فراهم فرمود :
 .1كالم خدا و كالم پیامبر او  ،مصون از تناقْ و تضادّ می باشد.
 .2خداوند فرمود  ﴿ :إنّا جعلناه قراناً لربیاً ﴿ ، 25 ﴾ ...بلسانٍ لربیّ مبین ﴾  23؛ ﴿ و ما أرسرلنا مرن
رسول إالّ بلسان قومه 22 ﴾ ...؛ ﴿ و نزّلنا للیك الكتاب تبیاناً لكلّ شی ء ﴾  22؛ ﴿ ...ما فرّطنرا فری
الكتاب من شی ء. ﴾ ...

21

 .6چگونه می شود كه خداوند  ،قرآن را به لربی مبین بودن و به زبان قوم رسول اكررم ( صرلی
اهلل للیه و آله و سلم ) بودن و به بیان مردمی بودن وصف نماید ؛ در حالی كه چیزی از ظراهر او
فهمیده نشود .آیا این كار  ،جز وصف كردن قرآن به لُغَز و مُعَمّی چیز دیگری است و قررآن منرزّه
از آن است.
 .4خداوند گروهی را بر اثر اسرتخرا معرانی از قررآن مردح كررد و فرمرود ... ﴿ :لعلمره الراین
یستنبطونه منهم 60 ﴾ ...و لدّه ای را كه در آن تدبّر نمی نمایند  ،نكوهش كرد و چنین فرمرود ﴿ :
أفال یتدبّرون القران أم للی قلوبٍ أقفالها ﴾  61و رسرول اكررم ( صرلی اهلل للیره و آلره و سرلم )
فرمود  « :إنّى مخلّف فیكم الثقلین 62 » ...پس  ،كتاب خدا همانند لترت ( للیهم السرالم ) حجّرت
است و چیزی كه مفهوم نمی شود  ،چگونه
 24ر تبیان  ، 1 ،ص .4
 25ر سورهٴ زخرف  ،آیهٴ .6
 23ر سورهٴ شعراء  ،آیهٴ .115
 22ر سورهٴ ابراهیم  ،آیهٴ .4
 22ر سورهٴ نحل  ،آیهٴ .21
 21ر سورهٴ انعام  ،آیه .62
 60ر سورهٴ نساء  ،آیهٴ .22
 61ر سورهٴ محمد  ،آیهٴ .24
 62ر بحار األنوار  ، 21 ،ص .102

حجّت خواهد بود و از حضرت رسول اكرم ( صلی اهلل للیه و آلره و سرلم ) و ائمرهٴ معصرومین (
للیهم السالم ) لزوم لرض حدیث بر قرآن و قبرول موافرق برا قررآن و ردِّ ( ضَررْبِ بره حرائط )
مخالف با آن رسیده است و چیزی كه مفهوم نمی گردد  ،چگونه معیار و « مَعْروض للیه » واقرع
می شود .پس  ،همهٴ این شواهد داللت می كند بر اینكه ظاهر ابتدایی انحصار فهم قرآن به حدیث
 ،متروك می باشد.
رابعاً .در جمع بندی نهایی چنین گفته است  :معانی آیات قرآن كریم چهار قسم اند :
 .1چیزی است كه للم به آن مختو به خداست .پس هیچ كس نمی تواند به تكلّرف در آن براره
سخن گوید و خواهان معرفت آن شود ؛ مانند  ﴿ :یسألونك لن السرالٌِ أیّرانَ مُرْسراها قرل إنّمرا
للمها لند ربّی ال یجلّیها لوقتها إالّ هو ﴿ ، 66 ﴾ ...إنّ اللّه لنده للم السالٌ. ﴾ ...
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 .2چیزی است كه ظاهر آن با معنایش مطابق است و هر لغت دان كه مخاطب آن باشد معنرای آن
را می فهمد  ،مانند  ﴿ :و ال تقتلوا النفس الّتی حرّم اللّه إالّ بالحق 65 ﴾ ...و مانند  ﴿ :قرل هرو اللّره
أحد ﴾ .
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 .6چیزی است كه مُجْمَل می باشد و ظاهر او از مراد تفصیلی آن آگاه نمی كند ؛ مانند  ﴿ :أقیمروا
الصلوة و اتوا الزكاة ﴾  62؛ ﴿ و للّه للی الناس حجّ البیت من استطا إلیه سبیالً ﴾ ؛ ... ﴿ 62و اتروا
حقّه یوم حصاده ﴿ ، 61 ﴾ ...و فی أموالهم حق معلوم ﴾  40؛ زیرا تفصیل لَدَد نماز و لدد ركعت ها
و تفصیل مناسك حج و شرو آن و مقادیر نصاب زكات  ،بدون بیران رسرول اكررم ( صرلی اهلل
للیه و آله و سلم ) استخرا نخواهد شد و سخن به تكلّف گفتن در این باره ممنو است و ممكن
است اخبار مزبور ( نهی از تفسیر به رأی ) شامل این قسم باشد.
 66ر سورهٴ الراف  ،آیهٴ .122
 64ر سورهٴ لقمان  ،آیهٴ .64
 65ر سورهٴ انعام  ،آیهٴ .151
 63ر سورهٴ توحید  ،آیهٴ .1
 62ر سورهٴ بقره  ،آیهٴ  46و .26
 62ر سورهٴ آل لمران  ،آیهٴ .12
 61ر سورهٴ انعام  ،آیهٴ .141
 40ر سورهٴ معار  ،آیهٴ .24

 .4چیزی است كه لفظ در آن مشترك بین دو معنا یا بیش از آن می باشرد و ارادهٴ هرر كردام از
آنها به تنهایی صحیح است ؛ در این مورد بدون سخن معصوم ( پیامبر ( صرلی اهلل للیره و آلره و
سلم ) یا امام ( للیه السالم ) ) نمی توان مطلبی را ارائه كرد ؛ فقط می توان در حدّ احتمال چنرین
گفت كه هر كدام از آنها به تنهایی می تواند مقصود خداوند باشد و خداوند به مرراد خرود آگراه
است ؛ البته اگر لفظْ مشترك بود و طبق دلیل جداگانه  ،ارادهٴ یك معنای معیّن ممكن برود  ،نره
غیر آن  ،در این مورد می توان گفت  :مراد خداوند همان معنای معیّن است.
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گرچه سخن لمیق محقق طوسی ( رحمه اهلل ) حاوی نكات سودمند است  ،لیكن تاكر چند مطلب
نافع می باشد :
 .1آیاتی كه للم به وقت قیامت را مختو به خداوند می داند  ،در داللت خودْ هماننرد برخری از
آیات دیگر تام است و هیچ ابهامی در آنها نیست و استخرا حصر للم به وقت معاد بره خداونرد
از آنها از سنخ تفسیر لالمانه است ؛ نه تفسیر به رأی و آنچره ممنرو اسرت  ،تحدیرد قیامرت و
تعیین وقت قیام معاد است كه نه آیه در آن باره چیزی جز حصر للم آن نزد خداوند فرموده است
 ،نه مفسّر در صدد تعیین آن است ؛ بلكه مفسّر در صدد تحلیل معنای آیه اسرت و از ایرن گونره
آیات به خوبی حصر للم به معاد ذاتاً برای خداوند استظهار مری گرردد ؛ از ایرن جهرت  ،شرائبهٴ
خلط بین تفسیر آیهٴ مزبور و تعیین وقت قیامت در گفتار محقق طوسری ( رحمره اهلل ) راه یافتره
است.
 .2لزوم لرض حدیث بر قرآن  ،گاشته از حجیّت ظاهر قررآن و امكران اسرتظهار مطلرب از آن ،
پیام دیگری دارد كه در گفته های محقق طوسی ( رحمه اهلل ) نیامد ؛ البته محتوای آن پیام مرورد
بحث ایشان هم نبوده است ؛ لاا الزم ندیده اند كه آن را بازگو كنند و آن پیام مهمِّ دیگر  ،تعیرین
جایگاه اصل التبار حدیث در ساحت قرآن است كه روایات لَرْض  ،ثابت مری كنرد كره قبرل از
حدیث باید محتوای قرآن به خوبی به لنوان میزان سنجش صحّت و سقم حدیث استوار باشرد ترا

 41ر مقدمه تفسیر تبیان  ، 1 ،ص  6ر .3

حدیث بر آن معروض گردد و اگر التبار محتوای قرآن به حردیث باشرد  ،محراور دَوْر در پریش
است كه در مقدمهٴ تفسیر ( تسنیم ) به تبیین جایگاه حدیث در ساحت قرآن مبسوطاً لنایت شد.
 .6گرچه در مِثالْ نِقاشْ روا نیست  ،لیكن ﴿ قل هو اللّه أحد ﴾  42را همتای ﴿ ال تقتلوا النفس التی
حرّم اللّه إالّ بالحق ﴾  ، 46قرار دادن و صِرف معرفت لغت لرب را برای تفسیر آن كافی دانستن با
حدیث امام سجاد ( للیه السالم ) كه مرحوم كلینی در كتاب كرافی و مرحروم صردوق در كتراب
توحید آن را به این مضمون نقل نموده اند كه  :چون خداوند می دانست در آخرر الزمران  ،اقروام
متعمّق و ژرف نگر می آیند  ،سورهٴ توحید و آیاتی از اوایل سورهٴ حدید تا ﴿ و اللّه للیم براات
الصدور ﴾  44را نازل فرموده است  ،هماهنگ نیست.
گاشته از آنكه معنای اَحَدیت  ،صمدیت و ، ...طبق تحلیل گاشرته  ،در هاضرمهٴ مفاهمرهٴ لررب
جاهلی كه او ادبی وی سبعهٴ معلّقه است  ،نخواهرد گنجیرد و در فاهمرهٴ ملحردان  ،مشرركان ،
مشبّهان و مانند آن كه در رهن طبیعت و گرو ماده بوده اند  ،جا نمی گیرد ؛ البته درك ابتدایی و
تحلیل مبادی اوّلیهٴ آیات مزبور  ،میسور لغت دانان لرب است.
 .4آیات احكام نسبت به همان مقداری كه تعرّض دارند  ،معرین بروده و مربهم  ،مُجمرل و مُغلرق
نیستند و در خور تفسیر و فهم خواهند بود و به لنوان مطلق  ،مَرْجَعِ رفِْ قیرود مشركوك قررار
می گیرند و طبق ارجا خود قرآن كریم و نیز طبق حدیث ثقلرین و ماننرد آن  ،تحدیرد  ،تقییرد ،
تخصیو و نظایر آن  ،حتماً به وسیلهٴ روایات اهل بیت ( للیهم السالم ) انجرام مری پرایرد و در
هر موردی كه دلیلی بر تخصیو یا تقیید یافت نشد  ،به همان مطلق یا لام قرآنی به استناد اصالٌ
اطالق یا لموم  ،مراجعه می شود ؛ مگر آن كه ثابت شود فالن آیهٴ معیّن  ،در صدد اصل تشرریع
است  ،نه در صدد بیان حكم تا اطالق یا لموم داشته باشد.
به هر تقدیر  ،در تمام مطالب یاد شده  ،الم از اصل تشریع یا در صدد بیران احكرام برودن  ،مری
توان از آیهٴ معیّن  ،پیام مربو به او را استظهار كرد كه آیا در صدد تشریع است یا نره .پرس ،
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تا آن اندازه كه به خود آن مربو است  ،تفسیر او رواست ؛ اما استقالل در حجیّت ندارد ؛ قهرراً
خلط بین صحت تفسیر فی الجمله و بین تفسیر بالجملٌ و باالسرتقالل  ،در ایرن گفترار هرم رخنره
كرده است.
در خالل سخنان محقق طوسی « ره »  ،بحثی از التبار اجما در تفسیر قرآن اشراره شرد كره در
موطن مناسب خود كه پیرامون سهم اجما مفسّران در تفسیر بحث می شود  ،مطرح خواهد شد.
نهم .منظور از تفسیر قرآن به رأی  ،همان طوری كه قبالً بازگو شد  ،ایرن اسرت كره مطرابق برا
معیارهای مفاهمهٴ لرب نباشد و نیز موافق با اصول و للروم متعارفرهٴ لقلری نباشرد و همچنرین
مطابق با خطو كلی خود قرآن نباشد و ...؛ وگرنه تفسیر درایی مصون از آفت های یاد شده روا
می باشد .شاهد اختصاص مزبور  ،همانا احتفاف نصوص ناهی از تفسیر به رأی بره قرراین متعردد
می باشد.
زیرا در بعضی از آنها چنین آمده است  « :من فسّر القرآن برأیه فقد افتری للی اللّره الكراب » و
قال رسول اللّه ( صلی اهلل للیه و آله و سلم )  « :و من أفتی بغیرر للرم لعنتره مالئكرٌ السرماء و
األرض  ،كل بدلٌ ضاللٌ و كل ضاللٌ سبیلها إلی النار »  .45در این حدیث  ،تفسریر بره رأی در
كنار افتاء بدون للم قرار گرفت و هر دو از مصادیق بدلت تلقّی شد .معلوم است كره منظرور از
فتوای بدون للم  ،همان افتاء به رأی است ؛ و گرنه مجتهد جامع شرایط افتاء  ،گرچره رأی خرود
را اظهار می دارد  ،لیكن آن رأیِ لالمانه هرگز مصداقِ افتاء بدون للم نیست .در تفسیر بره رأی
نیز مطلب همین طور است  :لن أمیرالمؤمنین ( للیه السالم )  « :قال اللّه جلّ جالله ما آمرن برى
من فسّر برأیه كالمى وما لرفنى من شبّهنى بخلقى  ،ما للی دینى من استعمل القیاس فى دینرى »
.
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در این حدیث  ،تفسیر به رأی در ردیف تشبیه خالق به مخلوق و در كنار قیاس قرار گرفرت كره
هر دو از للوم متعارفه و اصول بیّن للمی تهی اند ؛ قهراً جاهالنه اند  ،نه لالمانه .امرام صرادق (
للیه السالم ) در پاسخ از سؤال دربارهٴ قضا و حكومت چنین فرمود  « :من حكم برأیه بین اثنرین
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فقد كفر و من فسّر برأیه آیًٌ من كتاب اللّه فقد كفر »  42.در این حدیث  ،تفسیر به رأی در ردیف
قضا و داوری جاهالنه و خودسرانه یاد شده ؛ یعنی اگرر قضرای داور بره اسرتناد للرم مسرتفاد از
شواهد و ادلّه نبود یا به استناد گواهی و سوگند انجام نپایرفت  ،فقط به رأی و هوای قاضی تكیه
دارد .تفسیر قرآن به رأی نیز به همین معناست ؛ اگر مطابق با قانون مفاهمه از یك سو و شرواهد
لقلی و قرآنی از سوی دیگر و در موارد لزوم و لدم محاور دور  ،موافق برا شرواهد روایری از
سوی سوم نبود  ،ماموم است.
البته شواهد لقلی و ادلّهٴ للمی و آنچه بشر از راه لقرل  ،نره وهرم و خیرال و قیراس و گمران و
خَرصْ تحصیل می نماید  ،یكی از منابع تفسیر قرآن اسرت ؛ نره همرهٴ آنهرا ؛ لراا بررسری تمرام
خطو قرآنی از یك سو و تأمل در تمام احادیث و سیر و اسباب نزول وابسته از سوی دیگر هم
الزم است ؛ لاا معنای بعضی از نصوصِ ناهی از تفسیر به رأی روشن خواهد شد .مرثالً آنچره از
حضرت امام صادق ( للیه السالم ) رسیده است كه  « :لیس شى ء أبعد من لقرول الرجرال منره (
القرآن ) ان اآلیٌ لتنزل أوّلها فى شى ء و أوسطها فى شی ء و آخرها فى شى ء و هو كالم متصرل
ینصرف للی وجوه »  42 ،راجع به تحایر از استقالل خواهی در فهم قرآن و یا از اكتناه طلبری آن
می باشد ؛ یعنی هیچ لالمی مجاز نیست كه به صرف براهین لقلی و شواهد للمی  ،آیه قررآن را
معنا كند و از شواهد نقلی  ،الم از قرآنی و روایی و تاریخی غفلت نماید و یا اینكه با جمع بندی
ادلهٴ لقلی و نقلی دلوای اكتناه نماید و بگوید  :رأی من  ،موافق كُنه پیام قرآن می باشد.
غرض آنكه چنین نصوصی هرگز در صدد منع از اصل تفسیر لالمانه یرا در جهرت منرع حجّیرت
ظواهر قرآن نخواهد بود .همان طوری كه قبالً اشاره شد و از تنظیر به جریان قضا نیز بر می آید ،
این است كه وزان تفسیر به رأی  ،وزان قضا بین متخاصمین است به رأی  ،كه اگرر هرم آن رأی
تصادفاً موافق با واقع باشد  ،گرچه چنین داوری دارای حُسن فعلری اسرت  ،لریكن در اثرر فقردان
حُسن فاللی و تجرّی هتّاكانه و اقدام بی باكانهٴ قاضی جاهل  ،حكم كیفر الهی و لقاب بره آترش
نیز برای او محفوظ است .تفسیر به رأی نیز همین طور است.
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در خصوص باب قضا چنین آمده است كه  ... « :رَجُلٌ قضری برالحق و هرو ال یعلرم 41 » ...؛ اگرر
كسی جاهالنه داوری كند وغاصبانه بر مسند قضا تكیه زنرد  ،اهرل دوز اسرت  ،هرچنرد اتفاقراً
قضای او مطابق با واقع باشد ؛ البته ممكن است لقوبت چنین قاضی كم تر از لقوبرت قاضری ای
باشد كه جاهالنه منصب قضا را تصاحب نمود و حكم او نیز مخالف با واقع شده است .در جریران
تفسیر به رأی نیز چنین تفاوتی راه دارد ؛ ولی اصل حرمت فقهی و دوز كالمی همچنان محفوظ
است .آنچه سبب منع قضا بدون للم و تفسیر به رأی می باشد  ،همانا اقدام جاهالنه است ؛ خرواه
للم به خالف هم حاصل باشد یا نه ؛ البته در صورت للم به خالف  ،گناه چنین مفسّری مضرالف
بوده و كیفر او نیز دو چندان می باشد.
آنچه از برخی قدماء نقل شد كه از تفسیر قرآن تحاشی می نمودند و از اقدام به آن اجتنراب مری
ورزیدند  ،همانند تحرّز گروهی از محتاطان نسبت به افتاء و همچنین نسبت به فصل خصرومت و
داوری بین متخاصمان می باشد كه از تصدّی آن دوری می جستند ؛ لاا گاهی كه حردود معنرای
آیه روشن بود  ،از تفسیر درایی آن صَرف نظر نمی كردند.
آنچه از پیشگامان تفسیر  ،یعنی صحابه و پیروان آنان رسیده اسرت  ،همگری آن از سرنخ تفسریر
روایی نبود ؛ بلكه از قبیل تفسیر درایی بود و طبق اختالف استعدادها و برداشرتها و اسرتنباطهای
متنو ْ تفسیر می نمودند .از طرف دیگر  ،اگر تفسیر قرآن منحصر به موارد وجود روایت تفسیری
باشد  ،الزم می آید كه بسیاری از آیات تفسیر نشود ؛ زیرا روایات تفسیری مأثور بسریار انردك
است.
دهم .تفسیر به رأی یا بر اثر جهل در مقابل للم و آگاهی است یا بر اثر جهالرت در قبرال لقرل و
وارستگی كه یكی به نقو لقل نظری بر می گردد و دیگری به ضعف لقل لملی  [ :العقل ] « ما
لبد به الرحمن و اكتسب به الجنان »  50.هر آیه ای كه برخالف قوالد للمی ﴿ یعلّمهم الكتراب و
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الحكمٌ ﴾ 51و بر خالف فضائل نفسانی ﴿ یزكّیهم ﴾  52تفسیر شود  ،تفسیر آن به رأی خواهد برود
و در این جهت  ،فرقی بین آیات دلوت لام و آیات احكام و معارف خاص نیست.
یعنی چیزی كه صریح و نو و ضروری است  ،نیازی به تفسیر ندارد ؛ خواه از سنخ دلوت لرام
و هدایت همگانی باشد و خواه ناظر به بیان احكام فقهی و مانند آن و چیزی كه ضرروری نبروده
بلكه نظری است  ،صریح نبوده بلكه آمیخته با مورد سؤال و تأمل می باشد  ،محترا بره تفسریر
است و در این باره تفسیر به رأی صحیح نخواهد بود و هیچ تفاوتی هم برین دلروت لرام و برین
بیان احكام خاص نمی باشد.
همان طوری كه در نقد سخنان محقق طوسی ( رحمه اهلل ) گاشت  ،فرق است بین تفسیر اجتهادی
نه به رأی و بین استقالل به رأی و استغناء به رأی از غیر رأی ؛ زیرا در تفسریر آیرات احكرام و
معارف خاص  ،آنچه ماموم و « منهیّ لنه » است  ،همانا اسرتقالل بره اجتهراد مفسّرر و اسرتغناء
مجتهد از سنّت معصومین ( للیهم السالم ) است ؛ وگرنه اصرل تفسریر اجتهرادی در آنهرا بررای
تشخیو اطالق یا لموم كه با فقد مقیّد یا خاص  ،مرجع تمسّك فقیه قرار گیرد  ،مرورد پرایرش
خواهد بود.
مطلب دیگر آنكه آیات تحدّی و مانند آن كره پیرامرون اصرل ضررورت وحری  ،دیرن  ،نبروت ،
رسالت  ،لصمت و ، ...رهنمود دارند  ،گرچه تفسیر آنها بره رأیْ باطرل و مراموم اسرت  ،لریكن
تفسیر آنها به للم و اجتهادْ معقول و مقبول صحیح و ممدوح می باشد ؛ چنان كه استقالل لقرل را
استغناء اجتهاد بالغ نیز معقول و مقبول است ؛ زیرا در ایرن مرحلره هنروز معجرزه برودن قررآن و
رسالت نبیّ اكرم ( صلی اهلل للیه و آله و سلم ) ثابت نشد تا سنّت معصوم ضرمیمه آیرات قررآن
شود ؛ لیكن رسول اكرم ( صلی اهلل للیه و آله و سلم ) در این مرحله نیز به لنوان مبیّن  ،معلّم و
مفسّر  ،مورد پایرش است.
زیرا آن حضرت ( صلی اهلل للیه و آله و سلم ) نه به لنوان رسول معصوم كره سرخن وی تعبّرداً
حجّت است  ،بلكه به لنوان معلّمی كه توان تحلیل مبادی تصوری و مبادی تصدیقی آیات مرورد
 51ر سورهٴ جمعه  ،آیهٴ .2
52ر سورهٴ جمعه  ،آیهٴ .2

بحث را به خوبی دارد و در احتجا توان تبیین  ،تعلیل و دفا لالمانره را در حردّ نصراب واجرد
است تا كسی بدون تصور صحیح در جوار جدال احسن تسور نكنرد و بردون مبرادی تصردیقی و
درك درست حدِّ وسط تطوّی  ،بر حجّت بالغ الهی با حجّت داحْ خویش تهجّم ننماید و بر یقرین
صاحب وحی با تخرّص خود نشورد  « :آن كه این كار ندانست در انكار بماند » .
آنچه خداوند لهده دار آن بود به لنوان :
 .1تالوت آیات  .2تعلیم كتاب و حكمت و تبیین معارف الهری  .6تزكیرهٴ نفروس  ،همران را بره
لهدهٴ انبیاء خود و نیز به لهدهٴ خصوص حضرت رسول اكرم ( صرلی اهلل للیره و آلره و سرلم )
گااشت و از لالمان دین نیز تعهّد گرفته شد كه راه انبیاء الهی را كه ادامهٴ راه پروردگار و تابع
همان راه می باشد  ،تداوم بخشند تا از این جهت  ،خلیفهٴ خداوند در زمین باشند.
خداوند خود را تالی آیات معرفی نمود ؛ ﴿ نتلوا للیرك مرن نبرأ موسری و فرلرون برالحق لقروم
یؤمنون ﴾  ( 56سورهٴ آل لمران  ،آیهٴ  52؛ سورهٴ بقره  ،آیرهٴ  252؛ سرورهٴ آل لمرران  ،آیرهٴ
 ، 102سورهٴ جاثیه  ،آیهٴ  ) 3و نیز خود را مبیّن آیات و هادی سنّتها معرفی نمود ( سورهٴ نسراء
 ،آیات  23 ، 123و  ) ...و همچنین خود را مزكّی نفوس معرفی نمود ( سورهٴ نساء  ،آیرهٴ  ) 41؛
آنگاه همین اوصاف سه گانهٴ یاد شده را به رسول خود اسناد داد ( سورهٴ بقره  ،آیهٴ 121 ، 151
؛ سورهٴ آل لمران  ،آیهٴ  134؛ سورهٴ جمعه  ،آیهٴ  2و ، ) ...چنان كه تبیین را به نحرو لمروم از
خصائو نبوت لام دانست و چنین فرمود  ﴿ :و ما أرسلنا من رسولٍ إالّ بلسان قومه لیبریّن لهرم...
﴾  54و همین معنا را به نحو خصوص به رسول اكرم ( صلی اهلل للیه و آله و سلم ) مأموریرت داد
و در نتیجه وظیفهٴ للمی مردم را هم روشن كرد و چنین فرمود ... ﴿ :و أنزلنا إلیك الاكر لتبریّن
للناس ما نزّل إلیهم 55 ﴾ ...؛ ﴿ و ما أنزلنا للیك الكتاب إالّ لتبیّن لهم الای اختلفروا فیره 53 ﴾ ...؛

 56ر سورهٴ قصو  ،آیهٴ .6
 54ر سورهٴ إبراهیم  ،آیهٴ .4
 55ر سورهٴ نحل  ،آیهٴ .44
 53ر سورهٴ نحل  ،آیهٴ .34

چنان كه لزوم تبیین آیات و احكام الهی را به لهدهٴ لالمان دین قررار داد و در ایرن براره چنرین
فرمود  ﴿ :و إذ أخا اللّه میثاق الاین أُوتوا الكتاب لتبیِّنُنَّه للناس ﴾ .
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روشن است كه یكی از بهترین راه خلیفه پروری آن است كه خداونرد اسرمای حسرنای خرود را
برشمرد و اوصاف و افعال خود را باز نماید  ،آنگاه انبیاء را به آنها امر كند ؛ سپس اثرر امتثرال و
اتصاف آنها را برای جامعه بازگو نماید و در مرحلهٴ نهایی  ،دیگران را به آن اسماء و اوصراف و
افعال فراخواند تا به دنبال انبیاء به مقام خالفت الهی به نوبهٴ خود بار یابند.
به هر تقدیر  ،تعلیم  ،تبیین  ،تعلیل و دفا از احكام و حِكَم خداوند  ،قبل از اثبات نبوّت  ،لصمت
 ،الجاز و مانند آن از لناصر محوری نبوّت  ،جنبهٴ تعبدی ندارد ؛ بلكره فقرط جنبرهٴ تعلیمری و
ارشادی و تحلیل لقلی دارد تا مبادی نظری  ،الم از تصوری و تصدیقی  ،برای مخاطبان روشرن
گردد و تا تالزم مقدم و تالی و یا بطالن تالی در قیاس استثنایی معلوم شود  ،هریچ كردام جنبرهٴ
تعبدی و صبغهٴ سنّتی ندارد ؛ بلكه فقط جنبهٴ للمی و صبغهٴ لقلی دارد .از اینجا مروارد قردح و
نقد نوشتار برخی روشن خواهد شد و تفصیل موارد نقد و نشرر مروارد قردح در اثرر وضروح بره
لهدهٴ مراجعه كننده می باشد.
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یازدهم .گرچه معنای وحی  ،كیفیت وحی یابی رسوالن ( للیهم السالم ) و معنای الجراز  ،پیونرد
معجزه با قانون للیّت و معلولیّت و مانند آن مباحرث جداگانره ای هسرتند كره در للروم قرآنری
جایگاه ویژه دارند  ،لیكن چون برخی اینها را در مبحث تفسریر بره رأی برازگو كررده انرد  ،الزم
است به طور فشرده و اجمال به آنها اشاره شود.
 .1امكان و ضرورت وحی
 .1آنچه در كتابهای حكمت از وحی سخن گفته می شود  ،بعضی به امكان آن بر می گردد كه در
« للم النفس » هنگام تبیین شئون للمی و لملی نفس  ،از قداست برخی از نفوس و امكان رُقّری
و تعالی آنها به مقام لصمت و پیوند با فرشتگان معصوم الهی كه به لنوان اصطالح از آنها بره «

 52ر سورهٴ آل لمران  ،آیهٴ .122
 52ر تفسیر مناهج البیان  ، 1 ،ص 45ر .56

لقول لالیه » تعبیر می شود ( نه بیش از یك اصطالح ) سخن به میان می آید و در مبحرث فعرل
خداوند با استمداد از حكمت و لدل او  ،جریان ضرورت وحی و نبوت مطرح می شود.
 .2الهی و فطری بودن قانون للیّت
 .2قانون للیّت و معلولیت  ،یك مطلب لقلی و ضروری است كه نقْ آن ممتنع می باشد و اگر
ممكن باشد  ،معلولی بدون للت یافت شود و محتمل باشد موجودی كه وجودْ لین ذات او نیست
 ،خود به خود یافت گردد  ،چنین چیزی بالث هدم همه ی قروانین لینری و للمری خواهرد برود و
هرگز معجزه  ،محال لقلی را ممكن نمی كند ؛ بلكه محال لادی را بر اساس خرق لادت  ،محقرق
می سازد.
پس قانون للیت و معلولیت  ،چون به اصل اصیل تنراقْ برر مری گرردد و مبردء همرهٴ مبرادی
تصدیقی در اثبات اصل وجود مبدأ و اسمای حسنای او و نیز ضرورت وحی و نبوت اسرت  ،بره
لنوان اصل اولی معقول و مقبول است ؛ نه آن كه یك قالدهٴ فلسفی بخواهرد برر همرهٴ معرارف
الهی حكومت كند ؛ بلكه خود آن قالدهٴ اوّلی نیز اصلی است الهی و فطری كره سرایر اصرول و
قوالد بر پایهٴ آن استواراند  ،البته قوالد فلسفی و لرفانی نظری چنین نخواهنرد برود و هركردام
حكم ویژهٴ خود را دارند.
با تأمل در آنچه گاشت و با رجو مستأنف به بیان حضرت استاد لالمه طباطبایی ( رحمره اهلل (
51روشن خواهد شد كه نقد ناقد  ،متوجه اندیشهٴ خاص خویش است ؛ نه فرمودهٴ حضرت استاد (
قدّس سرّه )  .هرگز از سخنان مرحوم استاد بر نمی آید كه :
 .1رسول اكرم ( صلی اهلل للیه و آله و سلم ) با سایر مرردم در للروم قررآن یرك سران انرد.2 .
استقالل مردم و استغناء آنان از رسول گرامی ( صلی اهلل للیه و آله و سرلم ) در تحصریل للروم
قرآن .6 .لزل رسول اكرم ( صلی اهلل للیه و آله و سلم ) از مقام مرجعیّت للوم قررآن .4 .تحقیرر
قرآن به اینكه للوم و معارف آن در دسترس همگان قرار دارد .5 .رسول اكرم ( صلی اهلل للیه و

 51ر المیزان  ، 6 ،ص .22

آله و سلم ) تمام آنچه از للوم قرآن نزد وی بود  ،به اصرحاب آموخرت و آنران قررآن را بررای
مردم تفسیر نموده اند.
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غرض آنكه هیچ كدام از این امور و مانند آن به مقام منیع المیزان مساس ندارد و كرامرت آن را
لكه دار نمی كند ؛ در صورتی كه ابتكار ایشان در معنای تفسیر به رأی و نوآوری در ایرن براره
معلوم گردد اوالً و محاور دَوْر در مراجعه به رسول اكرم ( صلی اهلل للیه و آله و سلم ) ملحوظ
شود ثانیاً و تبیین و تعلیم للمی كه از معلّم خبیر متضلّع استفاده مری شرود  ،از مرجعیرت تعبّردی
تفكیك شود ثالثاً و استنبا لمیق ایشان از جمع بین آیهٴ ﴿ ال یمسّه إالّ المطهرون ﴾  31و آیهٴ ﴿
...إنما یرید اللّه لیاهب لنكم الرجس أهل البیت ویطهّركم تطهیراً ﴾  32كه تماس با باطن قررآن و
حقایق مكنون آن بهرهٴ ویژهٴ اهل بیت لصمت و طهارت ( للیهم السالم ) است و دیگرران حتمراً
به آنان نیازمندند رابعاً.
گرچه در كلمات پیشینیان مانند غزالی آمده است كه تماس با مرحلهٴ باطن و للم مكنرون قررآن
كریم بدون طهارت قلب میسور نیست  ،لیكن تشخیو ذوات مطهّر و انسان های معصوم ( للیهم
السالم ) كه حقایق مكنون قرآن كریم  ،ممسوس و معلوم و دسترس آنهاست  ،از بركات للمرای
بزرگ فرقهٴ ناجیه چونان لالمره طباطبرایی ( رحمره اهلل ) اسرت .شایسرتهٴ مترأخران و بایسرتهٴ
متنعّمان  ،آن است كه در ساحت المیزان بهره بیشتری ببرنرد و از ایرن مائردهٴ پرر از مأدبره و از
خوان مَلّیِ از ﴿ ...ما تشتهیه األنفس و تلاّ األلین ، 36 ﴾ ...و از این بهشتی كه ﴿ ...أُكلها دائرم﴾ ...
 34و از این شجرهٴ طوبا كه ﴿ ...أصلها ثابت و فرلها فی السماء ﴾  35وبراالخره از ایرن موسروله
ای كه ﴿ فیها كتب قیّمٌ ﴾  ، 33نصیب اَوْفی وحظّ اللی یابند ؛ هرچند نقد حكیمانه به نوبرهٴ خرود

 30ر مناهج البیان  ، 1 ،صو  45ر .56
 31ر سورهٴ واقعه  ،آیهٴ .21
 32ر سورهٴ احزاب  ،آیهٴ .66
 36ر سورهٴ زخرف  ،آیهٴ .21
 34ر سورهٴ رلد  ،آیهٴ .65
 35ر سورهٴ إبراهیم  ،آیهٴ .24
 33ر سورهٴ بینه  ،آیهٴ .6

بهرهٴ لالمانه است و ایراد محققانه نصیب لاقالنه است و سؤال صمیمانه  ،فوز و فریْ خالصرانه
است.
دوازدهم .معنای تفسیر قرآن به رأی از جهت موضو و حكرم ترا حردودی برازگو شرد كره هرم
موضو آن روشن شد و هم حكم آن كه لقالً و نقالً ماموم و ناصواب است ؛ امّا آیا تفسیر متون
دینی بدون معرفت بُرون دینی ممكن است یا نه ؟ آیا حتماً تفسیر مرتن دیرن محترا بره معرفرت
خار از دین است ؛ لیكن معرفت خار حتماً باید مُدلّل و منقّح باشد یا نه ؟ بحث مبسروطی مری
طلبد كه رسالت آن به لهدهٴ رسالهٴ مستقل است.
لیكن اجمالی از آن در اینجا مطرح می شود و آن اینكه بعضی از باحثان معرفرت دینری  ،حقیقرت
جامع و كامل دین را تقطیع و « اِرْباً اِرباً » كرده و آن را « لِضین » ساختند ؛ گاهی سیاسرت را
از او جدا و فتوای به انفكاك دین از سیاست داده اند یا مدیریت للمی را در قبال مدیریت فقهری
قرار داده اند كه مراد آنها از مدیریت فقهی همان مدیریت دینی است.
زمانی للم را از او دور كرده و حكم به جدایی للم از دیرن نمروده انرد و گراهی سرهم او را در
تشكیل هویت انسان  ،كمرنگ كرده و امور دیگر نظیر فرهنگ ایرانی بودن و فرهنرگ غررب یرا
شرق یا اقلیم دیگر را با او سهیم دانستن و در ساختار و هویّت انسان  ،شركت سهامی را به ثبرتِ
شركت رساندن و واقعیت دین الهی را همانند فرهنگ های برخاسته از خواسته های قومی  ،بومی
 ،اقلیمی و مانند آن قرار دادن و سرانجام رأی به تساوی دین ( فرهنگ الهی ) و غیر دین ( مانند
فرهنگ ایرانی و فرهنگ غربی ) در تأسیس و تشكیل هویّت انسانی داده اند.
گاهی هم بر اساس همان اثاث مغصوب و بر پایهٴ همان مایهٴ كاسِد و التماد بر همان مَسْنَد از آن
فتوا به انفكاك لقل از دین و جدایی دین از لقل داده شده و چنرین گفتره مری شرود كره  :فرالن
مطلب لقلی است ؛ نه دینی و لقلی است ؛ نه شرلی ؛ در حالی كه لقل در قبال نقل است ؛ نه در
برابر دین ؛ زیرا مطلب دینی گاهی از لقل بره تنهرایی و زمرانی از نقرل بره تنهرایی و گراهی از
مجمو لقل و نقل استنبا می گردد و هماره لقل در قبال سمع و نقل است ؛ نه آنكره لقرل در
قبال دین باشد.

آنچه در للم اصول فقه مطرح است  ،حجیّت حكم و للم قطعی لقرل اسرت .آنچره در للرم فقره
مطرح است  ،وجوب اطالت از فتوای لقل است .آنچه در جامعره متردینها مطررح اسرت  ،مردح
پیروی از لقل و ذمّ تمرد از آن است .آنچه در للم كالم مطرح است  ،ولْد و ولیرد و پراداش و
كیفر در قبال امتثال فتوای لقل یا لصیان دستور اوست .چنین چیزی  ،یعنری لقرل از منرابع دیرن
خواهد بود و همتای متن نقلی  ،منبع استنبا فتاوی دین به شمار می آید.
البته مقصود از لقل كه منبع دین است مانند نقل  ،باید اصیل و غیر محررّف باشرد ؛ یعنری همران
طوری كه قبالً بیان شد  ،با همان اصول و ضوابطی كه اصل وجود مبدأ جهران  ،توحیرد و سرایر
مسائل حِكمی و كالمی مُتقن  ،ضرورت وحی و نبوّت و نیز قطعیّت معاد  ،ثابت مری شرود  ،اگرر
مسأله ای به همان نصاب یقینی و للمی بود  ،جزء منابع دین قرار می گیرد و می تواند به لنروان
دلیل لُبّی مُتّصل یا مُنفصل  ،بالث تقیید اطالق یا تخصیو لموم یا قرینه و شاهد مجاز در آیه یرا
روایت باشد.
البته هیچ انسانِ خالی الاهن از اصول موضوله و پیش فرضی  ،توان ادراك طبیعت یا شرریعت را
نخواهد داشت و اوّلین قضیه ای كه ذهن صاف با آن برخورد می نماید  ،همان اصل لدم تنراقْ
است .بعد از این اصل اوّلی  ،سایر اصول بدیهی ادراك می شوند ؛ سپس اصول و قضرایای مُبریّن
كه در پرتو آن اصولِ بدیهی منتهی به اصل اوّلی روشن خواهنرد شرد  ،ادراك مری گردنرد .هرر
مطلبی كه با چنین سرمایهٴ پاك و دستمایهٴ طاهر ادراك شود  ،احكام سه گانهٴ اصولی  ،فقهری ،
كالمی گاشته بر آن مترتّب می باشد.
البته همان طوری كه در استنبا از متنِ نقلی  ،گراهی انحرراف  ،التسراف  ،اختطراف  ،التقرا ،
اختال و مانند آن رَخْنه می كند  ،در بهره وری از متنِ لقلی نیز گاهی چنین كژ راهره ای پدیرد
خواهد آمد و بررسی انحاء انحراف  ،فعالً خار از بحث می باشد.
از اینجا معلوم می شود كه مَرْزبندی درون دینی و برون دینی  ،دین اَقَلّی و دیرن اكثرری و سرایر
مطالب اشاره شده  ،از مُثله نمودن حقیقت دین نَشَأت می گیرد و جزء دین را از خود دیرن بریردن
و سرانجام  ،اجزاء یك پیكر را در قبال هم قرار دادن و آهنگ چنین سرامیكِ دست ساز و خُوارِ

چنین لِجْلِ سامری پرداز را ناهماهنگی لقل و دین  ،للم و دین  ،سیاست و دین  ،هویت انسان و
دین  ،مدیریت للمی و مدیریت فقهی و ، ...ساز كردن  ،محصول آن است كه لقل مقابل نقل  ،در
قبال دین قرار داده شد.
گرچه در برخی تعابیر قدماء از تقابل لقل و شر  ،سخن بره میران مری آیرد  ،لریكن مقصرود آن
مفسّران  ،لقل و سمع یا لقل و نقل بوده است ؛ به دلیل آنكه هرگز لقل را در للوم سه گانهٴ یاد
شده ( اصول فقه  ،فقه و كالم ) در قبال دین قرار نمی دادند ؛ بلكه هماره رهنمود لقل را همترای
هدایت نقلْ جزء احكام  ،مسائل و قضایای دین تلقّی می نمودند.
همان طوری كه بعضی از اشیاء  ،طبق مدارك نقلیْ واجب یا حرام اند و بعضی مقدّمهٴ واجرب یرا
مقدمهٴ حرام اند  ،برخی از اشیاء طبق مدارك لقلی نیز یا واجب اند یا مقدمرهٴ واجرب و یراحرام
اند یا مقدمهٴ حرام و اگر مطلبی به لنوان مقدمه لقالً واجب باشد  ،نباید آن را از واجب شررلی
جدا كرد ؛ زیرا واجب شرلی ( آنچه با منابع شر ثابت می شود )  ،المّ از مقدّمی و نَفْسی اسرت
و آنچه به لنوان مقدمه واجب یا حرام شد  ،حكم مستقلّ از ذی المقدمه را ندارد  ،نه آنكه به تَبَع
 ،ذی المقدمه هم حكم نداشته باشد و حكم تَبَعی برای مقدمه همواره ثابت است ؛ خواه آن مقدّمهٴ
واجب یا حرام از راه لقل ثابت شده یا از راه نقل.
از آنجا كه دین شناسی و معرفرت دیرن بایرد بردون تَمْثیرل و تقطیرع و تفكیرك و كالبَدشركافیِ
تشریحی صورت پایرد و مُثْلَه و قِطعه شده و فكّ شده و شَرْحه شده  ،هرگز تمام دیرن نیسرت ،
بلكه جزئی از دین است  ،معلوم می شود كه مَرْزبندیِ درون دینی و برون دینی تا كجا صرواب و
تا كجا خطاست.
یعنی اوالً آنچه مستفاد از متونِ مقدّس قرآن  ،و سنّت مبشّر معصومین ( للیهم السرالم ) ( خبرر ،
اِجما  ،شهرت قطعی كاشف و مانند آن به سنّت بر می گردند و اجما به هر تقریبری كره تقریرر
شود  ،داخل در محدودهٴ سنّت است نه خار از آن ) و لقل برهانی كه همان موازین قطعی الهری
را ارائه نمایدْ باشد  ،می تواند مبنای احكام دین قرار گیرد.

ثانیاً اصل دین همان ارادهٴ خداوند است كه گاهی توسط لقل مكشروف مری شرود و زمرانی بره
وسیلهٴ نقل آشكار می گردد و گاهی به هر دو سبب به طور استقالل یا انضمام معلوم می شرود و
ثالثاً نَقْل ( متن منقول ) موجودی است ممكن ؛ مخلروق و كاشرف ارادهٴ خداونرد و لقرل ( مَرتْنِ
مُبرَهن معقول ) موجودی است ممكن ؛ مخلوق و شاهد ارادهٴ الهی .لقل آنچنان كه در زبان نَقْرلِ
معتبر آمد  ،رسولی است از باطن ؛ آنچنان كه نقل قطعی  ،رسولی است از ظاهر ؛ به طروری كره
می توان لقل قطعی را شر درون دانست و هم شر را لقل بیررون ؛ ولری هرر دو در محردودهٴ
دین واقع اند ؛ گرچه یكی خار از ذهنِ صائب و درّاكِ بشر لادی است و دیگری داخل در آن ،
از این جهت  ،تعجّب نیست كه چطور لقل قطعی از منابعِ مبانیِ احكام دین می باشد.
رابعاً معرفت انسان نسبت به مبانی و احكام دین دو قسم است  :یك قسم آن صرائب و صرادق و
حق و صحیح است و قسم دیگر آن خطاء كاذب و باطل و نادرست می باشد .آن قسم كه صرواب
و صدق است  ،حتماً با هدایت الهی است و ال غیر.
و چنین معرفتِ صائب و صادقی  ،حتماً دینی است و چنین آواز دلنواز مطابق برا ارادهٴ خردا كره
تنها به هدایت الهی از مصباح لقل بندهٴ خدا تأللؤ نمود  ،حتماً از ناحیه الهی اسرت  « :گرچره از
حلقوم لبداهلل بود » .
چون چنین افراد متعارف نسبت به اشیاء دیگر جاهل  ،خاطی و احتماالً در قیاس با برخی از افعرال
 ،تبهكار و لاصی اند  ،از محدودهٴ وحی الهی فرسنگ ها فاصله دارند و از مقرام منیرع نبروّت ،
رسالت  ،امامت و مانند آن دوراند ؛ ولی اگر یك مطلب قطعی برهانی در ذهن آنران درخشرید ،
چنین لقلی حتماً منبع دین است و هرگز چنین معرفتی را نمی توان معرفت بشری در قبال معرفت
دینی دانست ؛ بلكه باید چنین معرفت صائب را معرفت لقلی دینی در قبرال معرفرت نقلری دینری
قرار داد.
زیرا همان طوری كه صریحاً و كراراً بازگو شد  ،لقل در قبال نقل است ؛ نه آنكه لقرل در قبرال
دین باشد .آنچه در قبال دین است  ،هوا  ،هوس  ،گرایش بره مكترب هرای الحرادی  ،و ماننرد آن
است كه صنادید آنها  ،اندیشه خویش را خدای خود دانسته و هوامدارانره در حرریم حَررَم هروس

طائفانه خرسند و طبق آیهٴ كریمهٴ ﴿ فلمّا جائتهم رسلهم بالبینات فرحوا بمرا لنردهم مرن العلرم و
حاق بهم ما كانوا به یستهزءون ﴾  ، 32فرحناكانه به دانش الحادی خویش بسنده مری نماینرد و ره
آورد وحی الهی را به استهزاء می گیرند ؛ غافل از آنكه خود محیق و مُحا بره كرار نكوهیردهٴ
خویش اند.
خامساً معرفت طبیعت و معرفت شریعت در این جهت یكسان اند ؛ یعنی معرفرت صرائب از نظرام
لینی جهان  ،للم دینی است ؛ زیرا هم مبدأ فاللی آن خدای سبحان است كره تمرام نعمرت هرای
للمی و لینی از اوست  ﴿ :ما بكم من نعمٌٍ فمن اللّه ﴾ ...؛ ﴿ للّم اإلنسان ما لم یعلم ﴾  ، 32و هرم
مبدأ غایی آن بهره وری صحیح در بخش لقاید  ،اخالق و المال  ،تحصریل رضرا و تعرالی الهری
است و هم حجیّت آن در للم اصول فقه و وجوب اطالت از آن در للرم فقره و ولرد و ولیرد و
ثواب و لقاب مترتّب بر آن در للم كالم ( چنانچه قبالً بازگو شد )  ،نشرانهٴ دینری برودن چنرین
معرفت می باشد.
سادساً دسترسی به طبیعت ناب و نیلِ به شریعت خالوْ ممكن  ،بلكه بخشی از آن قطعاً واقع شده
است ؛ زیرا گاهی آراء متضارب پیرامون طبیعت شناسی یا شریعت یابی متنراقْ انرد ؛ یعنری دو
رأی دربارهٴ طبیعت یا شریعت آنجا در قبال یك دیگراند كه یكی نقریْ دیگرری باشرد ؛ چرون
جمع دو نقیْ مانند رفع هر دوی آنها محال است  ،لاا یكی قطعاً حق وصائب اسرت ؛ چنران كره
دیگری یقیناً باطل و خطا می باشد.
البته تشخیو سَرَه از ناسَرَه در محدودهٴ طبیعت یا شریعت شناسی مطررح اسرت ؛ نره در قلمررو
معرفت شناسی كه هم اكنون به آن اشارت می رود .گاهی ممكن است چند رأیِ ارائه شده همگی
صواب یا همگی خطا باشد با تفاوت در درجاتِ اصابه یا دَرَكات خطا و آن در صورتی است كره
آراء ارائه شده در طول یكدیگر قرار گیرند ؛ نه در قبال و رویاروی یرك دیگرر كره نقریْ هرم
باشند و چون نقیْ هم نیستند  ،جمع همهٴ آنها در صواب و صدق یا رفع همرهٴ آنهرا در خطرا و
كاب امكان پایر می باشد.
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سابعاً تحوّل فهم از طبیعت یا شریعت  ،امر ضروری نیست ؛ زیررا ممكرن اسرت برخری از مبرانی
لقلی و للمی فهم آن هماره ثابت و مصون از گزند زمینی یا آسیب سپهری باشد و بعرْ دیگرر
دستخوش تحول گردد و تحول نیز گاهی به اسرتناد تبردّل رأی مجتهدانره اسرت ؛ گراهی برر اثرر
پیروزی اهریمن هوا بر فرشته هُوا در قلمرو روح یك مُحرّف مُنحررف و یرك مُحتررف متعسّرف
است كه انحراف هوا مدارانهٴ او سبب تحریف لمدی بعضی از ظواهر متون دینی شرده و حرفرهٴ
دین فروشی و پیشینهٴ دنیا خریدن هوسبارانهٴ او بالث كژراهه رَوی در تفسیر یكی از متون نقلی
گشته است.
چنان كه قرآن كریم چنین فرموده است  ﴿ :من الاین هادوا یحرّفون الكلم لن مواضرعه﴿ ، 31 ﴾ ...
...یحرّفون الكلم لن مواضعه و نسوا حظّاً ممّا ذكّروا به 20 ﴾ ...؛ ﴿ ...و قد كان فریق منهم یسمعون
كالم اللّه ثم یحرّفونه من بعد ما لقلوه .21 ﴾ ...غرض آنكه هم ثبات برخری از فهمهرای طبیعری و
دینی و هم تحوّل بعضی از آراء  ،در اثر تحوّل للمی و لصری و هم تغیّر برخی از فهمهرا در اثرر
دسیسهٴ نفسانی  ،هر سه قسم ممكن می باشد.
ثامناً آنچه به لنوان تهافت لقل و شر در نوشتار مدّلیان تعارض فلسفه و دیرن مشرهود برود و
آنچه به لنوان پاسخ تعارض و تهافتِ تهافت طرح می شود  ،همگی از تسامح در تعبیرر حكایرت
می كرد یا تغافل از وحدت سنخ ویا احیاناً از غفلت یكتایی صرنف و یگرانگی پیرام لقرل و نقرل
ناشی بوده است و اگر حجیّت لقل و قلمرو نفوذ فتوای او تحلیل می شرد  ،هرگرز در قبرال دیرن
قرار داده نمی شد و بهترین جهت گیری راه و تحسین جایگاه لقل در نظام فرهنگ الهی  ،استفتاء
از خود لقل است.
البته نَكْرایِ ملحدانهٴ نافیانِ مبدأ و معادْ و جهالتِ اهریمنانهٴ منكرانِ معارفِ متافیزیكی خرار از
بحث است ؛ زیرا چنین فكر الحادی اصل دین را افسانه می داند ؛ اما آن كه دین را به لنوان یك
حقیقت الهی حیات بخش از رهگار لقل برهانی خود اثبات نموده است  ،هرگز نمری توانرد لقرل
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استداللی را در برابر دین قرار دهد و تخیّل تهافت آن دو را در سر بپروراند یا آنهرا را بیگانره از
هم انگارد و فتوا به تفكیكِ برهان قرآن بدهد ؛ چنان كه رنج توانفرسای مردلیان لردم تهافرت و
منادیان هماهنگی و نفی هرگونه بیگانگی لقل و شر  ،باید مسربوق بره تحلیرل حقیقرت لقرل و
حجیّت آن در للم اصول فقه و منبع بودن آن برای مبانی احكام در للم فقه باشد ؛ زیررا لقرل برا
سرمایه های الهی و دینی خود  ،گاهی مستمع آگاه و والیِ مطّلعِ امرین و خروبی اسرت و زمرانی
متكلّم خبیر و سخنگوی صادق دینی است.
بنابراین  ،نباید هنگام تفسیر متون نقلی دین در صدد تخلیهٴ لقل و تجرید ذهن برود ؛ زیررا چنران
كاری بر فرض امكانْ هرگز دینی نخواهد بود ؛ بلكه باید كوشید مطالب مدهون  ،موهون  ،موهوم
ذهنی از مبادی مرصوص  ،مرصوص برهانی  ،پاالیش شود تا وَهْم به جرای لقرل قررار نگیررد و
خیال در موطن آن غاصبانه ننشیند و چنین كاری  ،هم ممكن و هم الزم و هم فری الجملره واقرع
شده است.
تاسعاً قانون للیّت و معلولیّت  ،مبنایی است دینی ( به همان معنای لمیق دینی برودن یرك قرانون
كه قبالً بیان شد ) ؛ هم لقل آن را در حكمت و كالم ثابت می یابد و هم نقل آن را « مفروغٌ لنه
» می داند ؛ چنان كه حضرت امیرالمؤمنین ( للیه السالم ) فرموده است ... « :كل قائم فرى سرواه
معلولٌ »  22و آنچه در لرفان مطرح است  ،نفی للیّت نیست ؛ بلكه نفی اسباب و لللِ موهروم یرا
متوسط بوده و التماد بر للّت معقول یا نهایی است.
اساس توحید لرفانی  ،همان اطالق ذاتی واجب و لدم تناهی اوست كه مستلزم وحدت شخصری
وجود بوده و موجب ارجا للیّت به تشأن از یك سو و تبدّل صدور به ظهور از سروی دیگرر و
بازگشت للل حقیقی به للل الدادی از سوی سوم و حَصْر للیّت حقیقی در موجود حقیقی  ،یعنری
ذات واجب از سوی چهارم است.
آنچه در كتاب شریف المیزان مالحظه می شود و حضرت استاد لالمه طباطبایی ( قدّس سرّه ) بر
آن ممشا سراسر قرآن را می فهمند  ،همانا بر اساس حكمت و كالمی است كره مرحلرهٴ متوسرط
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تعقّل دینی است ؛ البته در خبایا و زوایای كتاب  ،مطالرب ژرف لرفرانی بره طرور مسرتور  ،نره
مشهور و به صورت سرّ  ،نه لَلَن و به سبك اشارت  ،نه لبارت و به نحو اشرراق  ،نره اشررابْ
مطوی و مخزون و مكتوم و مكنون می باشد كه  :ال یَمَسّه إالّ العارفون.
آنچه جناب جالل الدین رومی در گفته های منثور و منظوم خویش فرموده اند  ،بر مَشْهَد لرفرانْ
مبتنی است كه مرحلهٴ برین تعقّل دینی است و قرآن كریم همران طروری كره در مبحرث تحدیرد
مراحل آن از لربی مُبین تا اُمّ الكتاب و از حضیْ لِسان حجازی تا او ِ لَلیّ حكیم  ،و از طررفِ
طبیعیِ حَبْلِ ممدود تا طرفِ فرا طبیعی آن كه به دستِ بی دستی خدای سبحان است  ،بازگو شد ،
پیام الهی است و هر مفسّری مادام كه در متن پهنْ حَبل ممدود باشد ( بدون افررا و تفرریط ) ،
تعقّل او دینی است و بامبانی دینی لقلی  ،متون دینی نقلی را تفسیر می كند و هریچ كردام بررون
دینی نیستند.
برای نمونه  ،از تفاوت طولی حكمت با لرفان  ،نه تقابل نفری و اثبرات آن دو  ،بره طرور اجمرال
معنای سخنان منظومِ بزرگ لارف سدهٴ هفتم هجری  ،جناب جالل الدین رومی كه به تجمّل مری
نشیند و به جاللت می رود  ،شرح می شود :
انبیاء در قطع اسباب آمدند ٭٭٭٭ معجزات خویش بر كیوان زدند
جمله قرآن هست در قطع سبب ٭٭٭٭ لزّ درویش و هالك بولهب
همچنین ز آغاز قرآن تا تمام ٭٭٭٭ رفْ اسبابست و للّت والسالم
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برخی از مطالب مستفاد از ابیات یاد شده  ،لبارت است از :
 .1انبیاء ( للیهم السالم ) پیام توحید و حَصْرِ هستی حقیقی در خدایِ واحد را به ارمغان آورده اند
و كثرت جهان را به آیات  ،مظاهر و شئون آن واحدِ حقیقی ارجا داده اند و برای كثرت جهران ،
نه سهم مُفرِطانهٴ هستی قائل اند و نه نصیب مُفرّطانه سراب ؛ بلكه كثرت جهان را مرآت وحدت
معرّفی نموده اند كه در این ارائه  ،چون آینهٴ صادق اند  ،نه چون سرابْ كاذب باشند.
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 .2پیام انبیاء دلوت مردم به سبب حقیقی یعنی خداست ؛ نه انكار اصل سببیت ؛ وگرنه معاذ اللّره
به صِدْفَه  ،بخت  ،اتفاق  ،هر و مر فرا می خواندند .سلب اسباب لادی با اثبات سربب حقیقری
همراه است و هرگز ارمغان نبوّت  ،نفی للیّت و دلوت به امرِ مریج  ( ،فهم فی أمر مریجٍ ) نبروده
و نخواهد بود.
 .6معجزه حتماً با اصل للیّت همراه است ؛ نه با تصادف و نفی للیّت ؛ لیكن للت در معاجز انبیاء
مستور است و به ارادهٴ ازلی از یك سو ( مبدأ فاللی یا منشأ ظهور ) و به قداست نفس نَبَوی از
سوی دیگر ( مبدأ قابلی یا مَظْهَر ) وابسته است و سُلْطَهٴ الجاز بر زمین و سپهر  ،از سنخ سرلطهٴ
ظهورِ برتر بر ظهور كمتر است.
 .4سراسر قرآن كه آوای توحید است  ،ندای قطع سبب سر می دهد ؛ نه قطع سببیّت ؛ وگرنه باید
از مسبّب االسباب معاذ اللّه منقطع شد ؛ زیرا اگر اصل سببیّت منتفی شد  ،هریچ سرببی در قلمررو
هستی نخواهد بود ؛ خواه سبب قدیم و ازلی و خواه سببِ حادث و زائل ؛ زیرا نفی اصرل للیرت ،
مساوی با صِدفه و بخت و اتفاق می باشد .5.لزّ درویش و هالك بولهب و مانند آن بره للرل و
اسباب ظاهری منتهی نمی گردد ؛ بلكه به ارادهٴ مسبّب االسباب بر می گردد كه مالركِ مِلرك و
مُلك و ملكوت بوده و فرمانروایِ مطلق ... ﴿ :تعزّ من تشراء و تُرالّ مرن تشراء 24 ﴾ ...اسرت ؛ ﴿
...فإن العزة للّه جمیعاً ﴾  25مِلك مطلق و مشا اوست.
 .3قرآن و روایاتِ نیایش در لین امضایِ اصل للیّت از یك سو و تصویب للل و اسباب ابتدایی
و متوسط از سوی دیگر  ،خدا را به لنوان سبب ساز كه للیّت اسباب دیگر را تأمین می نماید و
سبب سوز كه ارادهٴ ازلی خدا را قاهر و غالب بر همهٴ اشیاء و للل و اسباب می داند و نیز خردا
را به لنوان سبب ذاتی كه نه سببیّت او نیازی به غیر دارد و نه مغلروب غیرر مری شرود از یرك
جهت  ،به لنوان سبب قریب محْ كه از هر چیزی به هر چیز دیگر نزدیك و نزدیك تر اسرت ،
معرّفی می كند.

 24ر سورهٴ آل لمران  ،آیهٴ .23
 25ر سورهٴ نساء  ،آیهٴ .161

لاا نیازی به شفالت  ،وسیله  ،تسبّب و تعلّل به غیرر نیسرت ؛ زیررا « إنّ الراحرل إلیرك قریرب
المسافٌ وإنك التحتجب لن خلقك إالّ أن تحجبهم األلمال دونك 23. » ...اگرر مسرافت لبرد و
موال  ،خلق و خالق  ،بنده و خدا نزدیك ترین مسافت است ( به نحو مطلق )  ،پس می توان گفت
 « :الحمد للّه الاى أُنادیه كلّما شئت لحاجتى و اخلوا به حیث شئت لسرّى بغیر شفیعٍ فیقضرى لرى
حاجتى. » ...
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این مرحلهٴ بَرِین بینش توحیدی معاذ اللّه برای نفیِ اصلِ شفالت و توسّل نخواهد بود ؛ زیرا ادلّهٴ
فراوانِ قرآنی از یك سو و شواهد بی شمار روایی از سوی دیگر و بیّنات گویای نیایش از سوی
سوم  ،جریان شفالت فرشتگان  ،انبیاء و اولیاء  ،به ویژه اهرل بیرت لصرمت و طهرارت ( للریهم
السالم ) را كه هماره به فكر و ذكر سگان كویِ وال چون راقم سطوراند  ،ثابت می نمایند ؛ بلكره
برای رهنمود به « آخرُ مَن یشفعْ أرحم الراحمین » 22خواهد بود.
زیرا ما سوی اللّه بر اساس محدودیت هستی یا محردودیت ظهرور هسرتی آنرانْ  ،دارای شرفالت
محدوداند و ممكن است كه اهل استخفاف به نماز و مانند آن را شامل نشود ؛ لیكن امكان شمول
شفالت نامحدود خدای سبحان  ،همچنان امید بخش خواهد بود ؛ لاا در لرین تسربّب بره اسرباب
حكیمانه و متكلمانه  ،باید به مسبّب األسبابْ امیدِ لارفانه داشت و در لین توسّل و استشفا بره
دودهٴ طاها و یاسینْ  ،توقّعِ دالیانه و لاجزانه به اشرفع الشرافعین داشرت و چنرین بیرنشِ جرامع ،
مستلزم دلای خدا به تمام اسمای حسنای اوست ؛ بدون آنكه چنین توسرل و استشرفالی شرائبهٴ
غیر توحید را به شامّهٴ جان موحّد برساند.
غرض آنكه بین رَفْْ اسباب و للل كه سخنی است لارفانه و بین نفی للیّت كه گفتراری اسرت
جاهالنه  ،فرق لمیقی است كه تشخیو آن از مو باریك تر و پیمودن طریق آن از سیر بر بسرتر
سَیْف حادّ و برنده  ،تیزتر خواهد بود.

 23ر مفاتیح الجنان  ،دلای ابو حمزه ثمالی.
22ر مفاتیح الجنان  ،دلای ابو حمزه ثمالی.
 22ر للم الیقین  ، 2 ،ص .1625

با این بیان كوتاه  ،راز و رمز سخن بلند حضرت استاد لالمه محمد حسین فاضرل ترونی ( قردّس
سرّه ) روشن می شود .روزی در اثناء درس شرح فصوص قیصری فرمودنرد  :خرواص از طرالب
حوزهٴ للمیه اصفهان در لصر مرحوم جهانگیرخان قشقایی و حا آخوند كاشی كه مرحوم فاضل
تونی از محضر و مشهد آن دو حكیم سترگ تتلما نمود قدّس اللّه اسرارهم كتراب مثنروی را بره
طور سرّی نزد متخصو در این رشته می آموختند ( مثنوی یك كتاب لمیق درسی است .فارسی
بودن  ،منظوم بودن و اشتمال به برخی داستان  ،تمثیل طنز از اُبّهت و لظمت للمی او نمی كاهرد
تا بتوان بدون استاد متضلّع و لارفِ متخصو فرا گرفت ) .
اكنون كه سهم لقل و براهین لقلی به لنوان جزئی از لناصر دینری در تفسریر مترون نقلری دیرن
مطرح است  ،الزم است به یك نكتهٴ حسّاس توجه نمود و آن اینكه در تعریرف مفهروم تفسریر ،
حتماً باید قیدِ « به قدر طاقت بشری » اخا شود ؛ زیرا متونِ نقلیِ دیرنْ  ،وحری الهری اسرت كره
خداوند در آن پیرامون اسمای حسنا و صفات للیا و افعال حكیمانهٴ خرود از مُلرك و ملكروت ،
دنیا و آخرت  ،مادی و مجرّد و ...سخن گفت .ادراك صحیح كلمرات تردوینی خردا هماننرد فهرم
درست كلمات تكوینی خدا  ،به مقدار ظرفیّت ادراك كنندگان می باشد .اكتناه به للوم و مفراهیم
قرآنی همانند اكتناه به اسرار و رموز جهان لینی  ،صَعْب بلكه مُسْتَصْعَبْ مری باشرد ؛ لراا همران
طوری كه در تعریفِ مفهوم فلسفه  ،شناخت هستی « به قدر طاقت بشری » یاد شده  ،در تعریرف
مفهوم تفسیر قرآن كریم معرفت مقصود متكلم  ،یعنی خداوند سبحان « به اندازهٴ طاقت بشرری »
ذكر می شود  ،یعنی قیدِ به قدر طاقت بشری در تعریف تبیین جهران لینری ( فلسرفه ) و للمری (
تفسیر ) مأخوذ خواهد بود ؛ چنان كه در آغاز فصل كنونی مورد اشاره قرار گرفت.
آنچه در پایان این فصل بازگو می شود  ،این است كه باید محدودهٴ لقل نسبت به نقل به خروبی
شناسایی شود كه آیا لقلْ میزان شریعت است یا مصباح شریعت است یا مفتاح شریعت است و آیا
لقل در درون شریعت می تواند مقیاسِ فقهی كه همان وسیلهٴ تمثیل منطقی است  ،قرار گیرد كره
گروهی فتوا به حجیّت قیاس داده اند و فرقهٴ ناجیه آن را ناصرواب مری دانرد ؟ تفراوت لنراوین
چهارگانهٴ مزبور و اثبات برخی و نفی بعْ دیگر به لهدهٴ مبحث جداگانه است.

سیزدهم .دین  ،همان طوری كه قربالً بیران شرد  ،مجمولرهٴ ره آورد لقرل و نقرل اسرت .اصرول
موضوله ( بینش فهمها  ،پیش فرضها ) برای تفسیر متن مقدّس  ،الزم نیست از خرودِ مرتنِ نقلری
استحصال شود و معنای درون دینی  ،همان طوری كه كراراً بازگو شد  ،درون مَتْنی نیست و اگر
مبادی لقلْ مطا و متبو است  ،نه برای آن است كه التبار آن در متنِ نقلی آمده اسرت ؛ زیررا
آنچه در متون نقلی راجع به سَداد و صوابِ مبانی لقلی مشهود می باشد  ،همگری صربغهٴ تأییرد
دارد ؛ نه تأسیس و جنبهٴ امضاء دارد ؛ نه ابدا .
زیرا حجیّت مبادی لقلی و براهین للمیْ ذاتی است ؛ نه جعلی و اگر قطعِ لقلیْ التبار خرود را از
متنِ نقلی كسب كند  ،دَوْر الزم می آید ؛ زیرا حجیّت نقلْ توسط لقل ثابت می شود و خودِ لقرل
كه اصل مبدأ لالم و حكمت و لنایت او برای هدایت جوامع انسانی و در نتیجه ضرورت دین را
ادراك می نماید و به تَحَتّم آن حكم می كند  ،از التبار اصیل برخوردار می باشرد .غررض آنكره
حَصْر دین در متون نقلی و خار دانستن لقل و مبادی برهانی آن از حریم دین و انتظار تأییرد آن
را از متن نقلی داشتن روا نیست ؛ گرچه این مطلب آنچنان در اذهان رسوب دارد كه بره آسرانی
زدوده نمی شود.
اگر مبادی تصدیقی یك قیاس لقلی نباشد  ،بلكه وَهْمی یرا خیرالی باشرد و مفسّرر برا آن مبرادیِ
موهوم یا متخیّل  ،هرچند خالصانه به سراغ تفسیر متن نقلی برود  ،نه به قصد تحمیل و تطبیرق آن
بر یافته های خود  ،باز گرفتار تفسیر به رأی شده است ؛ لیكن سوء سریرتْ چنین تفسیر بره رأی
را همراهی نمی كند ؛ یعنی مفسّر مزبور  ،سوء فعلی دارد ؛ ولی از سوء فاللی مصون است.
اما اگر كسی آگاهانه در صدد تحمیلِ رأیِ موهوم یا متخیّل خویش بر متن مقدس ماننرد قررآن و
تطبیق محتوای قرآن بر فهمیدهٴ وَهْمی و خیالی خود باشد  ،گاشته از سوء فعلی مبرتالء بره سروء
سریرت فاللی هم خواهد بود.
روشن است كه لقل برهانی به منزلهٴ رسول و نبیِّ باطنی است ؛ لریكن وهرم و خیرال بره مثابره
متنبِّیِ درونی است .جریان نبوّت صادقْ و تَنَبِّیِ كاذب  ،هم در رسول باطنی است و هم در رسول

ظاهری ؛ بنابراین قبول قیاس خیالی و اقبال بر آن مساوی نكول قیاس لقلری و ادبرار از آن مری
باشد كه این ارتجا  ،همان ارتداد دینی خواهد بود.
به منظور تقریب ذهن و تنزیل دامنهٴ مطلبِ مزبور  ،مثالی به لنوان تشربیه ارائره مری شرود كره
ممكن است این تشبیه از برخی جهاتْ لاملِ تبعید مطلب از ذهن باشد ؛ لریكن جنبرهٴ تقریبری آن
مقصود و جنبهٴ تبعیدی آن كامالً از نظر و قَصْرد  ،دور و مُنتفری اسرت و آن اینكره رسرول خردا
دارای حیثیّت بشری و لادی است و از آن جهت  ،همتای دیگران بوده و پیام ویرژه ای از طررف
خداوند دریافت یا ابالغ نمی كند و دارای حیثیت مَلَكوتی و غیر لادی است كره از آن جهرت از
دیگران ممتاز بوده و پیام مخصوص را از طرف خداوند تلقّی نموده و آن را بره جامعرهٴ انسرانی
ابالغ می كند و این حیثیّت ملكوتی او  ،حجّت خدا بر وی و دیگران می باشد.
انسانِ خرد ورز و لاقل نیز دارای همین دو حیثیتِ بشری مُلكی و لقلی مَلكوتی است ؛ یعنری از
آن جهت كه دارای طبیعت بدنی است  ،دانشی را از طرف خدا دریافت نمی كند و همسران سرایر
موجودهای طبیعی است و از آن جهت كره دارای فطررت ملكروتی اسرت  ،برهرانی را از طررف
خداوند تلقّی می نماید كه آن برهان لقلیْ حجّت خداوند بر او و برر تمرام كسرانی اسرت كره در
چنین برهان ناب لقلی برای فطرت ملكوتی آنها ظهور كرده است و چنرین برهرانِ نراب لقلری ،
حتماً از طرف خداوند است ؛ زیرا بشر طبیعی از ذات خود  ،چنان ضیایی ندارد كه بتواند مطالرب
صحیحِ معقول را ادراك نماید ؛ چنان كه خداوند فرمود  ﴿ :خَلَقَ اإلنسان ٭ للّمره البیران ﴾  21؛ ﴿
للّم اإلنسان ما لم یعلم ﴾  20؛ یعنی خداوند بعد از آفرینشِ انسران  ،بره او بیرانِ آنچره در ضرمیر
اوست  ،لطا كرد و به او چیزی را كه نمی دانست آموخت.
پس  ،للمِ صائب و استدالل برهانی  ،از مواهب الهی است و چنین مروهبتی جنبرهٴ حجیّرت دارد ؛
چنان كه قبالً بازگو شد ؛ بنابراین اگر انسان متفكری در اثر صیانت لطّیهٴ الهی از دخالت شیطانِ
وَهْم و خیال و حفظ رسالتِ خدایی از آسیب وسوسهٴ ابلیس درون و بیرون  ،به معارف صحیح و
ناب باریافت و با همان مبادی برهانی كه سرمایهٴ اوّلی او برای نیل به ره آورد قرآنی برود  ،بره
 21ر سورهٴ الرحمن  ،آیات  6ر .4
 20ر سورهٴ للق  ،آیهٴ .5

تفسیر آیات الهی پرداخت  ،می تواند از رسالت نهادِ خود و از حجّرت نهران خرویش بره دیگرران
چنین سخن بگوید  :من همانند شما یك بشر لادی بوده و هستم ؛ لیكن لنایت الهیْ فروغ معرفت
را در مصباح مِشكاتِ جان من افروخت ؛ لاا به معارف صحیح نائل آمدم.
غرض آنكه فاصلهٴ بشرِ لادی كه با برهان تامِّ لقلی برخی از مطالبِ وحی خدا را كره از رسرول
او شنیدْ فهمید  ،با خودِ رسول خداوند  ،همان فاصلهٴ طوالنی معصروم و غیرر معصروم و تَفراوتِ
لمیق پیامبر و امّت است ؛ لیكن در تمام مرواردی كره یرك متفكّررِ خرردورز مطلربِ صرائبی را
دریافت نمود  ،حتماً باید بداند كه آن للمِ نابْ لطای خداوندی اسرت اوّالً و حجّرت الهری اسرت
ثانیاً ؛ لاا چنین دانشی در قلمرو دین قرار دارد و با این للم برهانی  ،هرگونه اسرتنباطی از مترون
مقدس دینی انجام یابد  ،باید گفت  :با پیش فهمها  ،پیش فرضهای « درون دینی » از فرالن مرتن
مقدسِ نقلی  ،چنین استظهار شده است.
آنچه تكرار آن برای حفظ از گزند مغالطه الزم است  ،این است كه بین برهان صحیح لقلری كره
به منزلهٴ نبیّ درونی است و بین مغالطه كه به مثابه مُتَنَبّی درونی مری باشرد  ،فرقهاسرت و اگرر
مفسّری در اثر ابتالء به برخی از مبانی فاسد و مبادی كاسِد  ،به تفسیر متن مقدّس نقلی پرداخرت
 ،البته با پیش برداشت « برون دینی » وارد تفسیر شده است ؛ لیكن چنران برداشرتی  ،تفسریر بره
رأیِ ماموم است و تمام تفسیر به رأیهای ماموم با پیش فررض بررون دینری اسرت ؛ لریكن  :از
خارجی هزار به یك جو نمی خرند ٭٭٭٭ گو كوه تا به كوه منافق سپاه باش
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چنان كه تمام تفسیر به رأیهای محمود و ممدوح برا پریش فررض هرا و پریش فهمهرای ( اصرول
موضوله ) درون دینی است :
بی معرفت مباش كه در مَنْ یزید لشق ٭٭٭٭ اهل نظر معامله با آشنا كنند
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آنچه به نصاب برهان نابْ نائل آمد  ،آشناست ؛ نه بیگانه و درون دینی است ؛ نه بیرون دینی.
چهاردهم .برای تفسیر متون مقدس  ،صرا مستقیم وجرود دارد اوالً و پیمرودن آن ممكرن اسرت
ثانیاً و لدّه ای از مفسّران نیز به طیّ آن كامیاب شده اند ثالثاً و توفیق خارجی و لملیِ رهنوردی
 21ر دیوان حافظ.
 22ر همان  ،غزل .113

آن  ،وَقفِ لصر و مصر و نسل و نژاد ویژه ای نیست رابعاً و برای تفسریر معرارف نظرری مترون
مقدّسْ سرمایه های للمی الزم است خامساً .اكنون پیرامون برخی از این امورْ مطالربِ خراصِ آنْ
ارائه می شود ؛ زیرا مطالبِ مربو به امور دیگر یا نیازی به تبیین ندارد یا آنكه قبالً بازگو شد.
مفسّر اگر نسبت به برخی از مبادی تصدیقیْ قطع دارد  ،یقین او یا منطقری اسرت كره بره اسرتناد
مبادی برهان پدید می آید یا روانی است كه محصول خصلتهای نفسانی و اوصاف روانی شخصی
قاطع است .همچنین اگر مفسّر دربارهٴ برخی از مبادی تصدیقیْ شك داشته باشرد  ،تردیرد او یرا
منطقی است كه در اثر تكافوی ادلّه و تضارب آراء متساوی در یك مسأله پدید مری آیرد و برا
رجحان دلیل و افزایش برهانِ یك طرف زائل می گردد یا روانی است كه نتیجهٴ صفاتِ درونی و
خصوصیاتِ روانی شخو شاك می باشد.
گرچه قطع منطقی و قطع روانی  ،هر كدام راه خاص خود را در ثبوت و سقو طی می كند و هر
كدام از راه مخصوص پدید می آید و از راه خاص رخرت برمری بنردد  ،لریكن ترأثیر تكروینی و
طبیعی آنها یكسان است ؛ یعنی انسانِ قاطع  ،مادامی كه به یك شی ء معیّنْ قطع دارد  ،از لحراظ
روانی به مقتضای قطع خود سخن می گوید و تفسیر می كند و لمل مری نمایرد ؛ خرواه قطرع او
منطقی باشد یا روانی.
در للم اصول فقه  ،مقداری از بحث های قطع قطّا  ،ناظر به حجّیت و لدم حجّیت قطع قاطعران
روانی است ؛ زیرا غالب قطّالها در اثر خصوصیتهای نفسانی به سرلتِ قطع مبرتال مری شروند و
راه لال آن را روان شناس ماهر و روان كاو قاهر و درون سنجِ صائب آشناست.
تفسیر یك مَتْنِ مقدّس  ،اگر به استناد قطع روانی انجام شد  ،محصولی جز اقنا قطّالران روانری
نخواهد داشت ؛ زیرا فاقد مبادی فكری است ؛ لاا قابل انتقال للمی به دیگران نمری باشرد .آنچره
ماء معین و چشمه جاری است  ،همانا قطع منطقی است كه در اثر داشتنِ مبادی اسرتدالل  ،قابرل
سرایت به پژوهندگان دیگر می باشد.
جریان شكّ در مبادی تصدیقی نیز هماننرد قطرع  ،چره منطقری باشرد و چره روانری  ،دارای اثرر
مخصوص خود می باشد ؛ یعنی سبب تزلزل در تصمیم گیری و نَوَسرانِ در لرزم و اراده اسرت و

انسان شاك  ،مادامی كه گرفتار این حالت می باشد  ،هرگز در تفسیر متن به یك نتیجرهٴ روشرن
نمی رسد و هماره با احتمال  ،شاید  ،لَیْتَ و لعلّ می گاارند.
در للم فقه و اصول فقه  ،مقداری پیرامون شكّ منطقی و شك روانی به طور گارا بحرث شرده
است ؛ مثالً اگر شكّ كسی طبق مُتَعَارَف لُقالء یعنی منطقی باشد و در اثر تساوی للل و لوامرلِ
سلب و اثبات ظهور كند و با رجحان یكی از لللِ اثبات بر سلب یا بر لكس  ،برر طررف شرود و
به جزم به ثبوت یا جزم به سلب مبدّل گردد  ،چنین شكّی آثار مخصوص خود را دارد كه مجرای
اصل طهارت  ،حلیّت  ،استصحاب  ،اشتغال و مانند آن است.
اگر شكّ كسی طبق تعادل  ،تعامل  ،تعاطی  ،للل و لواملِ سلب و اثبات نباشد  ،بلكه محصرول
هر و مر خاطرات  ،برخورد نفسانیات  ،درگیری خصلت ها باشد  ،حكم چنان شكّی بی التنایی
و لدم ترتیب اثر مثبت است تا به تدریج در اثر تغافل مرتفع گردد و درمان پایرد ؛ نظیرر شركّ
كثیرالشك در لدد ركعات نماز.
شكّ منطقی مایه شكوفایی مسأله خواهد بود ؛ زیرا محقق فحّاص را به جست وجروی برهران برر
اثبات یا نفی تحریك می كند ؛ برخالف شكّ روانی كه مایهٴ افسردگی وپژمردگری آن اسرت و
شاك را ایستا و راكد می نماید.
پانزدهم .تفسیر متن مقدّس یا به نقل است و یا به لقل .تفسیر نقلی یا بره اسرتمداد از همران مرتن
مقدس می باشد  ،به اینكه مثالً آیه ای شاهد تصوری یا تصدیقی آیه دیگر باشد ( تفسیر قرآن بره
قرآن ) و یا به استعانت از متن نقلی دیگر می باشد  ،به اینكه حردیث معتبررْ گرواه بررای معنرای
خاص از آیه قرار گیرد و هر دو قسم یاد شده  ،داخل در تفسیر نقلی است و مری تروان از آن بره
لنوان تفسیر مأثور یاد كرد ؛ بنا بر اینكه اصطالح مأثور بودن مختو به حدیث نباشد.
تفسیر لقلی یا به تفطّن لقل از شواهد داخلی و خارجی صورت می پایرد  ،به اینكه لقلِ فرزانره
و تیز بینْ معنای آیه ای را از جمع بندی آیات و روایات دریابد كره در ایرن قسرم  ،لقرلْ نقرشِ
مصباح را دارد و نه بیش از آن و چنین تفسیر لقلیِ مجتهدانه  ،چون از منرابع نقلری محقرق مری
شود  ،جزء تفسیر به مأثور محسوب می گردد ؛ نه تفسیر لقلی و یا به استنبا ِ برخری از مبرادی

تصوری و تصدیقی  ،از منبع ذاتی لقل برهانی و للوم متعارفه صورت می پایرد كه در این قسم
 ،لقلْ نقشِ منبع را دارد ؛ نه صرف مصباح را .بنابراین تفسیر لقلی  ،مخصوص به موردی اسرت
كه برخی از مبادی تصدیقی و مبانی مستور و مطویّ برهان مطلب  ،توسط لقل استنبا گردد و
آیهٴ مورد بحث بر خصوص آن حمل شود.
در اینجا به یك اصل تفسیر شناسی مهمی بر می خوریم و آن اینكه گرچه هر مُفَسّرْ برابرر قطعری
كه دارد  ،لمل می كند و آیهٴ قرآن را طبق للم یقینی خود تفسیر می نماید  ،لیكن الزم است بره
لنوان بحثی از للوم قرآنی و تفسیر شناسی توجه نمود كه با كدام قطع می توان محرور معنروی
متن مقدس را شناسایی كرد ؛ زیرا برخی از یقین ها چنان كه روشن خواهد شد  ،توان تغییر ظاهر
آیه را ندارد و بعضی از آنها چنین قدرتی را دارد ؛ البته ممكن است در آن صرورتی كره در اثرر
یقینِ خاص بتوان مسیر ظاهری آیه را لوض كرد  ،چنین یقینی خطا باشد و مطابق با واقع نباشد ؛
لیكن مفسّر مزبورْ معاور است و كژراهه نرفته است.
قطع به یك مَبْدأ تصدیقی  ،اگر از سنخ یقین به مطلب لرفان نظری  ،فلسفی  ،كالمی  ،منطقری و
ریاضی باشد  ،به طوری كه ثبوت محمول برای موضو به نحو ضروری باشرد و انفكراك آن از
موضو محال باشد  ،چنین قطعی مفید ضرورت اسرت ؛ زیررا سرلب محمرول از موضرو ْ محرال
خواهد بود ؛ چون جمع نقیضین ممتنع است  ،لاا آیهٴ قرآن یا حدیث مأثور حتماً مطرابق برا چنرین
قطع مفید ضرورت تفسیر خواهد شد.
اگر یقین به یك مبدأ تصدیقی از سنخ قطع به یك مطلب تجربی بود  ،باید مرتفطّن برود كره اوالً
قطع به یك مطلب آزمایشی دشوار است ؛ چون استقراء تامْ صعب اسرت و تحصریلِ قیراسِ خفریْ
مُسْتَصعب ؛ بنابراین به آسانی نمی توان به یك مطلب تجربیْ یقین منطقی حاصل نمود
ثانیاً بر فرض كه قطع تجربی به ثبوت محمول برای موضو حاصل گردد  ،چنین یقینی غالباً یك
جانبه است ؛ یعنی قطع به ثبوت محمول برای موضو پدید می آید ؛ اما هرگز نمی تروان راهری
برای حصر محمول در موضو و انحصار اتصاف موضو به محمول گشود ؛ زیرا محصول تجربه
این است كه تا كنون هرچه آزمایش شد  ،همین بود كه فالن موضرو دارای فرالن محمرول مری

باشد و فالن محمول برای فالن موضو ثابت بوده است ( قطع به دوام ) ؛ لیكن یقین به ضرورت
ثبوت محمول برای موضو خاص نمی شود ؛ به طوری كه اگر بره نحرو الجراز و خررقِ دوام و
لادت  ،وضع دیگری پدید آید و آن راه لادی و دائمی مخرروق شرود  ،امتنرا الزم آیرد ترا در
مورد آیهٴ محل بحث كه مثالً دالیهٴ الجاز و خرق لادت در مورد معریّن را دارد  ،محرال باشرد.
یعنی قطع تجربی  ،بیش از دوام و لادت چیز دیگری را به لنوان ضرورت افادت ندارد ؛ لراا برا
معجزه بودن یك مطلب خارق لادی منافاتی ندارد .پس  ،در مورد تعیین تجربی نمی توان برابرر
قطع مزبورْ آیهٴ محل بحث را بر خالف ظاهر حمل نمود ؛ به لنوان اینكه بر خرالف للرم اسرت ؛
زیرا الجاز همواره بر خالف لادت بوده است ؛ گرچه هیچ گاه بر خالف ضرورت لقلری نبروده و
نخواهد بود.
مثالً آنچه دربارهٴ آتش تجربه شد  ،این است كه هر وقت با بدن انسان برخرورد كررد آن را مری
سوزاند ؛ اما آیا این احراق و احتراق  ،ضروری است یا لادی  ،آیا مجرد برخورد آترش برا بردن
انسان  ،للّت تامِّ سوزان و سوختن حاصل شد تا انفكاك ناپرایر باشرد یرا چنرین چیرزی بریش از
استمرار لادت و فوق دوام  ،چیز دیگری به لنوان ضرورت لقلی و امتنا انفكاك را ثابت نمری
نماید ؛ پس جریان حضرت خلیل ( للیه السالم ) و مصون بودن آن حضرت بعد از ورود در آتش
 ،محال لادی است نه لقلی ؛ لاا با معجزه ثابت خواهد شد و دلیلی بر حمل آیهٴ ﴿ ...یا نار كرونی
برداً و سالماً للی إبراهیم ﴾  26بر خالف ظاهر آن وجود ندارد.
یا مثالً داستان ركود آب جاری و پیدایش مسیر خشك در وسط نیل روان و سایر مروارد الجراز
آمیز  ،همگی از سنخ محال لادی اند ؛ نه لقلی و اصل كلی در همهٴ ایرن مروارد  ،آن اسرت كره
برهان منطقی بر ضرورت ثبوت محمول برای موضو و یا انحصار آن اقامه نشد ؛ لاا هم ممكرن
است محمولی از موضو لادی و مألوف خود جدا شود و هم همان محمول برای موضو اَجْنبری
و غیر مأنوس ثابت شود ؛ زیرا نه دلیلی بر ضرورت در مورد اول و نره برهرانی برر انحصرار در
مورد دوم وجود دارد.
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پس  ،باید در حمل آیه بر خالف ظاهر یا نو  ،مشاهده كرد كه قطع موجود در مسرأله  ،منطقری
است یا روانی و اگر منطقی بود  ،دلیل او مفید ضرورت است یا دوام و اگر مفید ضررورت برود
به نحو انحصار است یا نه ؛ زیرا اگر محصول دلیل مسأله  ،دوام محمول برای موضو برود  ،نره
ضرورت آن  ،انفكاك محمول از موضو به نحو الجاز ممكن است و اگر ضرورت آن بره نحرو
انحصار نبود  ،تحقق آن محمول برای غیر موضو مألوف به لنوان خرق لادت میسّر است .پرس
 ،در تفسیر آیه یا حدیث به صرف قطع به یك مطلب نمی توان از ظاهر یا نوّ آن منصرف شد و
بر خالف آن حمل نمود.
اگر مفاد آیهٴ محل بحث در صدد تحدّی و الجاز نبود  ،بلكه به لنوان ارائهٴ یك مطلرب لرادی
بود  ،می توان آن را برابر اصول موضوله تفسیر نمود ؛ زیرا فرض بر این اسرت كره آیرهٴ محرل
بحث در مقام تحدّی و بیان خرق لادت نیست و فقط در صدد بیان سیر طبیعی یك شری ء اسرت
با لنایت به مبدأ فاللی و غایی آن كه خدای سبحان باشد و تحقق آن شی ء به چند وجره ممكرن
است و هیچ كدام از آنها امتنا یا ضرورت لقلی ندارد.
اگر بعداً خالف آن ثابت شد  ،این تخلّف به فهم مُفَسّر بر می گردد و نه به وحری الهری ؛ هماننرد
استنبا احكام فرلی از مبانی اصلی كه گاهی مطابق با واقع می شود و گراهی مخرالف برا آن ؛
ولی بدون كشف خالف و زمانی نیز مخالف با واقع می شود با انكشاف خرالف كره در صرورت
كشف خالف  ،خطای آن به فهم فقیه برمی گردد ؛ نه به شریعت غرّا .البته در اسرناد یرك مطلرب
به صاحب شریعت  ،باید مقدار فهم استنبا كننده و نصراب دلیلری كره در دسرت دارد و نحروهٴ
یقینی كه در دل دارد  ،همگی ملحوظ باشد ؛ یعنی گاهی اسناد قطعی است و زمانی ظنّی است كه
اسناد یقینی  ،مخصوصِ صورتِ قطع است و اسناد ظنی ویژهٴ حالت مظنّه و گمان.
شانزدهم .روح انسان  ،گرچه مجرد است  ،لیكن تجرّد تامّ لقلی ندارد تا در مبادی ادراك  ،نیازی
به احساس و مانند آن نداشته باشد .چون احساس بدون ارتبا با مادّهٴ خارجی مقردور نیسرت و
هر گونه پیوندی با مادّهٴ خار  ،مرهون زمان و در گرو مكان و نظیر آن مری باشرد و از طررف
دیگر شی ء ادراك شده نیز در زمان و مكان و وضع و محراذات معریّن قررار مری گیررد  ،چنرین

پنداشته می شود كه تمام ادراك های روح  ،تاریخمند و متمكّن و مانند آن است ؛ در حرالی كره
اگر از مرحلهٴ احساس و تخیّل بگاریم و به ادراك اصیل روح راه یابیم  ،متوجه خواهیم شد كه :
 .1روح دارای تجرّد از قید زمان و مكان و مانند آن می باشد.
 .2ادراك  ،امری مجرّد است.
 .6كلّی اگر ادراك شود  ،از هر قیدی منزّه است ؛ زیرا كلی غیر از اشرتراك لفظری اسرت ؛ بلكره
معنایی مشترك بین افراد فراوان و بر همهٴ آنها صادق و از قید هریك از آنها مبرّاست.
 .4شهود حضوری روح مجرّد و نیز ادراك كلی مجرّد  ،بدون تاریخمند بودن اِدراك یرا مُردْرَك (
به فتح ) ممكن است .گرچه ادراك موجود مجرّدْ ممكن است در زمان خاص یا مكران مخصروص
واقع شود  ،لیكن هیچ كدام از این امورِ خار از قلمررو ادراكِ روح و بیررون از منطقرهٴ ادراك
كلّی و مانند آن  ،سهمی در لصری كردن ادراك یا مصری نمودن مُدْرَك ( به فتح ) ندارد.
 .5در تفسیر متن مقدّس  ،الزم است مفاهیم الفاظِ مستعمل در آن متن را برابر با فرهنگ رایرج و
دار ِ لصر نزول در نظر گرفت ؛ گرچه مصادیق آنها در طی الصار و قرون یا در امصار و اماكن
یا اقوام و ملل  ،متنّو و متّعدد باشد.
بنابراین ممكن است مفسّر با داشتن پیش فهمها  ،پیش فرضها ( اصول موضوله ) تفسریر ثابرت و
جاویدی از متن مقدّس ارائه دهد كه به هیچ وجه معنای استنبا شده  ،اختصاص به مررز و بروم
معیّن یا تاریخ مشخو نداشته باشد ؛ گرچه تفسیر او در ظرفِ محدود تاریخ واقع می شود.
همچنین مُفَسِّر مفروض  ،فتوا به پیام ثابت  ،مجرد  ،كلی  ،دائمی را از قرآن استنبا مری نمایرد ؛
نه یك مطلب نِسْبی را .گرچه ممكن است معرفت شناس چنین بگوید  :اگرچه مفسِّر مفروضْ پیام
مطلق  ،كلی و لام را از آیه استفاده می نماید  ،لیكن این اطالق و لموم و كلی فهمیردنْ مربرو
به خصوص مفسّر مزبور است و برای خصوص او معتبر است ؛ نه برای مفسّران دیگر.
هفدهم .گرچه تفسیر مَتْنِ مقدّس یا متون لادی دیگرر بردون پریش فهرم و پریش فررض ( اصرول
موضوله ) ممكن نیست و بدون داشتن یك سلسله از مبادی تصروری و تصردیقی كره سررمایهٴ
اوّلی برای ادراك متونِ نیازمند به تفسیراند  ،تفسیر آنها میسور نیست  ،لریكن مفسّرر در طلیعرهٴ

تفسیر خودْ شرو به سؤال می كند و مطلب مورد نیاز خویش را برر مرتن مقردّسْ معرروض مری
دارد.
چون متن مزبور به زبان روشن و با داشتن ضوابط فرهنگ حِوار یعنی اَدَبیّاتِ زنده و پویا بردون
ابهام  ،اجمال  ،تَعْمیه و اِلْغازْ مقصود خود را بازگو می نماید  ،در این حال وظیفرهٴ مُفَسّرر صَرمْت
است ؛ نه نطق ؛ چنان كه رسالت متن مقدس در این مرحله نُطق است ؛ نه صَمْت .اگر مفسّر بدون
پیش فهم به سراغ متن مقدّس برود  ،چیزی از آن بهره نمی برد ؛ چرون هرر دو صرامت انرد و از
التقاء دو ساكن و مالقات دو صامت  ،برقی نمی جهد و آهنگی تولید نمی شود.
اگر مفسّر باداشتن پیش فرض خاص به حضور متن مقدّس برود و بعرد از لررض سرؤال صرامت
نشود و همچنان در صدد پاسخ گویی به سؤال خویش از زبان مَتنِ مقدّس باشرد و اصرالً اجرازهٴ
نطق به متن مقدس ندهد  ،فقط صدای خود را از زبان خویش می شود و چنین تفسریری مصرداق
بارز تفسیر به رأی است و اگر اجازهٴ نطق به متن مقدس بدهد  ،لیكن خودش نیرز همرراه برا آن
متْن مطالبی را ارائه نماید  ،در این حال  ،صدای خود را آمیخته با آهنگ متن مقدّس استما مری
نماید و چنین تفسیری  ،التقا  ،اختال  ،تلفیق گفته های زمینی برا فرهنرگ فرهیختره آسرمانی
است و به نوبهٴ خود  ،تفسیر به رأی است ؛ چون مجمو خار و داخل و مركّب از حق و باطل ،
خار و باطل خواهد بود.
پرهیز همهٴ اینها ممكن است ؛ چنان كه به اجتناب از همهٴ اینها امر شد و ارتكراب هرر كردام از
اینها نهی شده است ؛ چنان كه افراد متعددی كه دارای پیش فهمها و پیش فرضهای همسان بروده
اند  ،به سراغ متن مقدس رفته اند و جوابهای گونه گرون شرنیده انرد ؛ زیررا برخری بره وظیفرهٴ
تفسیری لمل نموده اند و بعضی به آن لمل نكرده اند و آن وظیفهٴ مهم در این حال  ،یعنری بعرد
از لَرض سؤال  ،صَمْت است ؛ نه نطق.
آنگاه جوابی كه متن مقدس بعد از استنطاق می دهدْ متنو می باشد ؛ زیرا گاهی فقط همان پیش
فهم را امضاء می نماید و زمانی ضمن امضاء و تأیید آن پیش فرض  ،مطلب دیگری را در لِردل

او تصویب می كند و گاهی آن پیش فهم را ابطال نموده و مطلب مقابل آن را تأسیساً افاضه مری
نماید.
لاا كسانی كه از وَسمهٴ تفسیر به رأی ماموم منزّه اند و از وَصْمهٴ متكلم وحده بودن مبرّاینرد و
به وقت سؤالِ از متن مقدس گویا هستند و به وقت شنیدن جوابْ ساكت مری باشرند و از آن دو
چیزی كه مایهٴ تباهی لقل و فرسودگی خود است به دوراند یكی دم فرو بستن به وقت گفرتن و
دیگری گفتن به وقت خاموشی تفسیر به رأی محمود و ممردوح  ،یعنری تفسریر درایری معقرول و
مقبول دارند و آنچه را از متن مقدس كه نُطق خود را بعد از صَمْتْ آغاز می كندْ می شنوند  ،می
پایرند و آن جواب  ،گاهی فقط امضاء همان پیش فرض است و زمانی همراه برا امضرای مطلرب
معادل و گاهی نیز با ابطال آن پیش فهم می باشد.
لاا چنین مفسّرانی گاهی در پیش فهمهای خود تجدید نظر می نمایند .كم نبودند كسانی كره قبرل
از مراجعه به متن مقدس  ،لقیدهٴ خاص داشتند و بعد از مراجعه به متن مزبور  ،یرا از آن لقیرده
برگشتند و به لقیدهٴ دیگر در آمدند و یا در صحت آن تردید كرده و از جزم به شرك و از لرزم
به تردید منتقل شده اند.
بنابراین گرچه تفسیر بدون پیش فهم نمی شود و امّی محْ توان تفسیر را ندارد  ،لیكن همرواره
پاسخ متن  ،امضای آن پیش فرض نیست ؛ مگر برای لَدودِ لَنود كه غیر از تفسیر به رأی ماموم
 ،چیز دیگری را به رسمیّت نمی شناسد.
از اینجا معنای انتظار صادق از انتظار كاذب ممتاز می گردد ؛ زیرا انتظار صادق ایرن اسرت كره
مفسّر با پدید آمدن یك مكتب جدید در جهان بینی  ،آن را به طور صحیح و با حفرظ امانرت بره
لَرض متن مقدّس برساند.
چون دلوای آن متن مقدس  ،این است كه دقیق ترین و صحیح ترین جهان بینی را ارائه می نماید
 ،بعد از لرض سؤال به آن پاسخ می دهد ؛ اگر مفسّر همراه با سؤال  ،شرو به جواب دادن نمرود
و مهلت سخن گفتن به متن مقدس نداد یا در اثناء پاسخ گویی آن متن مقدّسْ خودش نیرز سرخن
گفت  ،چنین مفسّری كالم خود را به تنهایی یا با امتزا و التقا كالم خلق و خالق مری شرنود و

انتظار كاذب خود را با دست خویش بر می آورد و اگر مفسّر بعد از سؤال  ،صرامت شرد و فقرط
كالم متن مقدس را شنید  ،انتظار او صادق است و حلّ مُعْضِل خود را با دسرت بری دسرتی مرتن
مقدس برآورده می یابد.
جریان دین شناسی  ،انسان شناسی و مانند آن همه از همین قبیل اند كه با پدید آمدن مكتب تازه
ای پیرامون یكی از این مسائل  ،مفسران هرر كردام برا پریش فهمهرای خراص و پریش فرضرهای
مخصوص  ،آن سؤالها را به محضر متن مقدس معروض می دارند ؛ آنگاه سراكت مری شروند ترا
پاسخ را از زبان گویای متن مقدس استما نمایند ؛ لاا در موارد گونه گرون پاسرخهای متنرو و
متعدد از آن می شنوند.
غرض آنكه انتظار للمی صادقانه غیر از تمنّی كاذبانه و غیر للمی اسرت ؛ یكری تفسریر درایری
معقول و مقبول است و دیگری تفسیر به رأی ماموم و مردود می باشد.
متن  ،گرچه بدون پیش فرض و پیش فهم صامت است  ،لیكن بعرد از اصرول موضروله و طررح
سؤال كامالً ناطق است و منظور از نطق متن  ،همان داللت اوست كه نسبت به آن راهنمایی دارد
و طبق قانون مفاهمه و فرهنگ محاوره  ،صدای مخصوص خود را به سمع مُسْتَمِع و مُستَنْطِق می
رساند و هرگز منظور از نُطق  ،گویش صوتی نیست ؛ بلكه مراد از آن همان داللت اسرت كره از
این جهت بین ملفوظ و مكتوب  ،هیچ تفاوتی نیست و اگر وجود لفظی  ،شرنونده را هردایت مری
نماید  ،وجود كتبی نیز خواننده را راهنمایی خواهد كرد و شر الزم برای بهرره وری از هردایت
وجودِ لفظی یا وجود كتبی  ،همان پیش فهمهای یاد شده است و رهنمود وجرود لفظری یرا كتبری ،
گاهی ابقای همان پیش فرضهاست و گاهی تغییر آنها به نحو تكامل یا ازاله و نفی و یا بره انحراء
دیگر.
هرگز معنای انتظار از متن مقدس مثالً تبریر تبهكاریهای مفسّر یا توجیه تباهیهای وی یا تصرحیح
اغال او یا تصدیق اكاذیب وی یا تصویب خطاهای او نخواهد برود .چنرین انتظراری در قراموس
معرفت شناسی مطرح و مقبول نیست .آنچه در مبحث هرمنوتیك به لنوان ترأثیر انتظرار از مرتن
در تفسیر آن دارد  ،این است كه هركس با مبنای خاص للمی كه وارد حوزهٴ تفسیر مری شرود ،

انتظار لمومی و اوّلی او این است كه دربارهٴ فالن مكترب جهران بینری  ،انسران شناسری  ،روان
شناسی و نظایر آن پاسخ نهایی ارائه كند و انتظار خصوصی و دومی برای برخی از مفسّران ایرن
است كه متن مقدس  ،همان مبنای للمی سؤال كننده را ارائه نماید كه چنین انتظار نراروایی  ،نره
صائب است و نه لامّ ؛ چنان كه چنین تفسیری هر چنرد صرواب باشرد  ،از لحراظ سروء سرریرهٴ
شخو مفسّر كه در صدد تحمیل رأی خود بر متن مقدّس است  ،ناروا می باشد.
خالصه آنكه متن مقدس مانند قرآن  ،گرچه نسبت به نابینا ظلمت است  ،ولی در برابر بینا « نور
» می باشد .گرچه نسبت به اُمّیِ ناخوانا و نانویسا  ،صامت است  ،لیكن در مقابل لالم به فرهنگ
مفاهمه و فرهیختهٴ آشنا به اَدَبِ حِوار ناطق می باشد و چه نطقی مهم تر از داللت و چه گویرایی
گوش نوازتر از نو یا ظاهر متن مقدس كه تبیان هر چیزی است كه در سرعادت جوامرع بشرری
مؤثر است.
چون گویاست و پاسخ متقن به سؤال لالمانه می دهد ؛ لاا گاهی سائل را كه با پریش فهرم معریّن
به حضور متن مقدّس آمد  ،وادار به اقرار چیزی می كند كه قبالً انكار داشت یا مُلرزم بره قبرول
چیزی می نماید كه پیش از آن نكول داشت .اینكه متن مقدس  ،گاهی بالث اقرار منكر یا انكرار
مُقِرّ یا جزم متردّد یا شكّ جازم می شود  ،معلوم است چنین متنی كامالً بر اساس فرهنرگ حِروارْ
گویاست ؛ نه صامت و طبق انتظار مُثبَت و بجا پاسخ می دهد ؛ نه انتظار منفی و نابجا.
هجدهم .منظور از دینی بودن یك مطلب  ،آن است كه از راه لقل برهانی یرا نقرل معتبرر  ،ارادهٴ
خداوند نسبت به لزوم التقاد یا تخلّق یا لمل به مطلب كشف شود ؛ البته منبع اصیل دینری برودن
یك مطلب  ،همان طوری كه كراراً بازگو شد  ،ارادهٴ الهی است و دلیل لقلی یا نقلی فقط كاشف
آن می باشد ؛ گرچه ممكن است همین معنا از دینی بودن در قاموس ملحردان الئیركْ اسرطوره ،
خرافه  ،افسانه و مانند آن نامیده شود ؛ چنان كه قرآن مجید از زبان صاحبان اَصرنامْ و اَوثرانْ بره
صورت اسطوره تلقّی می شد و فرلون به مردم ستمدیدهٴ مصر مری گفرت  :مرن هراسرناكم كره
موسای كلیم دین شما را تغییر دهد یا تباهی در زمین ظاهر كند ؛ ﴿ ...إنّی أخاف أن یبردّل دیرنكم

أو أن یظهر فی األرض الفساد ﴾  24؛ یعنی فرلونِ مصر بت پرستی و هوامرداری خرود و پیرروان
گمراه خویش را دین می پنداشت و وحی الهی موسای كلیم را دین صحیح نمی دانست.
چنان كه تشخیو لقل نظری و لملی از لحاظ مصداق  ،نزد اشخاص گونه گون متفاوت اسرت ؛
مثالً وقتی از امام صادق ( للیه السالم ) سؤال می شود  :لقل چیست  ،می فرماید  ... « :ما لبرد
به الرحمن و اكتسب به الجنان »  25و هنگامی كه از آن حضرت ( للیه السالم ) سؤال می شرود :
پس آنچه در معاویه وجود داشت  ،چه بوده است ؟ می فرماید  « :تلك النكراء  ،تلك الشیطنٌ »
 23؛ چنان كه ممكن است متقابالً یك مُحتال مَكّار  ،نیرنگ خویش را رنگ فرهنرگ بدهرد و آن
را لقل بپندارد ؛ ولی لقل الهی مردان موحّد پارسا را وهم  ،خیال و مانند آن بداند.
به هر تقدیر  ،معنای دینی بودن یك مطلب برای آشنایان به فضای الهی و اسالمی روشرن اسرت.
آنچه در این جا تنبّه به آن الزم است  ،این است كه دینی بودن غیر از لبادی برودن مری باشرد ؛
زیرا در دین امور فراوانی یافت می شوند كه به لنوان احكام توصّلی معروف انرد ؛ نره تعبردی ؛
یعنی در امتثال اَوامِرِ متوجهِ به آنها و در سقو اوامرِ آنها  ،تنها اتیان مرتن لمرل كرافی اسرت ؛
هرچند قصد قربت آن را همراهی نكرده باشد ؛ بر خالف احكام تعبّردی در قبرال توصّرلی كره در
امتثالِ اوامرِ آنها و سقو ِ امرهایِ متوجهِ به آنها صرف انجام دادن آنها كافی نیست ؛ بلكره بایرد
آنها را به قصد قربت و به نیّت اطالت از فرمان خدا انجام داد .پس  ،در احكام توصرلی  ،گرچره
نیل به ثوابْ متوقّف بر قصد قربت و نیّت اطالت از خداست  ،لیكن در تحقق اصل امتثالْ صررف
انجام آن لمل كافی است.
تاكر  :گاهی تعبّدی به معنای جامع به كار می رود ؛ یعنی چیزی كه در دستور خداونرد آمرده و
انجام آن واجب است ؛ هرچند سرّ نهایی و راز نهانی آن معلوم نیست ؛ نظیر وجوب شستن جامهٴ
نمازگزار از بعضی اشیاء معیّن در فقه كه چنین شستنی  ،گرچه تعبّداً در دین مطرح اسرت  ،ولری
واجب توصّلی است ؛ نه تعبدی ( لبادی ) ؛ بنابراین بین دینری برودن و لبرادی برودن  ،لمروم و
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خصوص مطلق است .در اسالم  ،برخی از امور واجب نفسی انرد و بعضری واجرب مقردّمی و هرر
كدام از اینها نیز به دو قسم تعبّدی و توصلی منقسم اند ؛ چنان كه برای واجرب  ،اقسرام فرراوان
دیگری از قبیل تعیینی و تخییری  ،لینی و كفایی و ...مطرح است.
بر اساس آنچه گاشت می توان گفت  :اگر مطلبی را لقل برهانی بفهمد و آن مطلب بالفعل جرزء
لقاید  ،اخالق  ،احكام  ،حقوق اسالمی باشد  ،چنین مطلبی بالفعل  ،امری است دینی و اگر مطلبی
را لقل برهانی بفهمد و آن مطلب  ،بالفعل جزء امور یاد شده نباشد  ،لیكن در هنگام لمرل بررای
یك انسانِ متدیّنْ كارساز باشد  ،به نحوی كه خودْ واجب یا مقدمهٴ واجرب قررار گیررد  ،چنرین
مطلبی  ،هم اكنون بالقوه امری است دینی و هنگام نیاز و بلوغ نصابِ مشخوْ بالفعلِ دینی خواهد
بود.
مثالً اگر لقل تجربی با دلیل معتبر خاص خود ثابت كرد كه از تركیب دو لصارهٴ معریّنْ دارویری
پدید می آید كه برای درمان فالن بیماری مؤثر می باشد  ،چنین مطلبی بالفعل صبغهٴ دینی ندارد
؛ لیكن هنگام ابتالی كسی كه حفظ جان او واجب است به یك بیماری كه فالن معجرون تركیبری
داروی همان بیماری معین است  ،تحصیل آن دارو از راه تركیب مشخو  ،واجرب اسرت و اگرر
كسی با داشتن امكان للمی و لملی به تحصیل چنین دارویی مبادرت نكرد و جان شخو بیماری
را كه حفظ آن الزم بود به وسیلهٴ آن داروی تركیبی تحفّظ ننمرود  ،معصریت كررد و در قیامرت
مورد بازخواست خداوند قرار می گیرد ؛ زیرا حكم خدا از راه لقل تجربی به شخو معیّن ابرالغ
شد و او این مطلب دینی را اهمال كرد ؛ بنابراین هر كاری كه در مسیر فعل یا تررك دینری قررار
گیرد و سود و زیان او با لقل برهانی یا تجربی ثابت گردد  ،بالفعل یا بالقوه دینی اسرت ؛ هرچنرد
دلیل نقلی بر اثبات یا سلب آن اقامه نشده باشد.
بنابراین  ،گرچه صِرْفِ قیامِ برهان لقلی یا تجربی بر كیفیّت تحققِ چیزی  ،سند دینی یا غیر دینری
بودن آن مطلب نیست  ،اما همین كه آن چیز به محدودهٴ فعل انسان واقع شد  ،از لحاظ سرود یرا
زیانی كه بر آن مترتّب یا تساوی طرفین آنْ محكروم بره وجروب یرا مطلرق رجحران و همچنرین
محكوم به حرمت یا مطلق حزازت و گاهی در اثر استواء طرفین  ،محكوم به اباحه خواهرد شرد و

سند این احكام پنج گانهٴ دینی  ،گاهی لقل صرف است و زمانی نقل محْ و گاهی نیز مُلَفّرق از
لقل و نقل می باشد.
٭٭٭

