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 حدیث، جایگاه و کارکرد آن در مبانی تفسیری آیت اهلل جوادی آملی
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  چکیده:

تفسیر تسنیم از جمله تفاسیر معاصر است که مؤلف آن در 
های متنوع بحث ةکنار روش تفسیر قرآن به قرآن و ارائ

اعتقادی، اخالقی، اجتماعی و ... از روایات وارده در منابع 
حدیثی شیعه و سنی نیز استفاده کرده است. آیت اهلل 

از سویی معتقد به استغنای قرآن در داللت  آملی جوادی

بر مفاهیم خود از هر عامل دیگر است و از سویی دیگر 
جایگاه واالیی برای حدیث در نظر گرفته و قرآن منهای 

شمارد. این مقاله در را قرآن منهای قرآن می اهل بیت 
صدد تبیین این دو رویکرد و نشان دادن دیدگاه آیت اهلل 

جایگاه حدیث و کارکرد آن در تفسیر و  جوادی آملی به
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sources in its self-reference. On the other hand, 

he considers tradition in a high position and 

posits that the Quran minus Ahl al-Bayt (AS) 
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 مقدمه

به  قرآنروش استفاده از ، تفسیر تسنیمهای از ویژگی

در آن است. این ویژگی مورد تصریح مؤلف  قرآن

 بوده و بهترین شیوة تفسیر و مکتب اهل بیت

(، در 1/11: 1831)جوادی آملی، 1شمرده شده است

تفسیر عین حال کمیت قابل توجهی از روایات در 

وارد شده و آیت اهلل جوادی پس از تفسیر هر  تسنیم

به  "بحث روایی"قسمت از آیات قرآن ذیل عنوان 

رج آنها پرداخته و به بحث پیرامون آنها اقدام کرده د

در  تفسیر المیزانبه نسبت  تسنیم تفسیراست. البته 

مقام نظر، جایگاه باالتری برای حدیث در نظر گرفته 

رود کاربرد حدیث در این تفسیر است. لذا انتظار می

 باشد.  قرآنبه  قرآنبیش از سایر تفاسیر 

را حجّت مستقل  کریمقرآن ایشان از سویی 

نددانسته و حجیّت  ن ا م را  ن  ین آ عدل ّت  ، حجی

( و از سویی 16داند)همان: می فعلی و مستقل

داند)همان: پذیر نمیدیگر جدایی آن از سنت را امکان

و روش  تفسیر تسنیم(. لذا سؤال مهم در بررسی 17

جوادی آملی درک نقش روایات  ت اهللتفسیری آی

و نحوة تعامل وی با  تسنیمتفسیری در نگاه صاحب 

 گونه روایات است. این

خود در گرو  ،روشن است که پاسخ به این سؤال

، ارزش روایات و تسنیمتوجه به جایگاه روایات در 

نیز کارکرد آنها از نظر همین مفسّر  است که مورد 

 .گیردبحث قرار می

                                                             
تحت عنوانی مستقل به بررسی  تسنیمچه در مقدمه . چنان1

نگارد: پرداخته و در ادامة آن می "قرآنبه  قرآنحجیت تفسیر "

کریم در حجیت و تبیین معارف و همچنین اتقان قرآن استقالل »

با دالیلی چند قابل اثبات  قرآنبه  قرآنشیوه تفسیری 

 (1/16: 1831جوادی آملی، «)است.

 گستره مباحث روایی در تفسیر تسنیم

 گسترة زیادی دارد. تسنیمتفسیر مباحث روایی در 

این گستره شامل کمیت قابل توجهی از روایات 

تفسیری و استفاده از شمار فراوانی از منابع حدیثی و 

تفاسیر اثری است که آیت اهلل جوادی در تفسیر خود 

 . 2از آن مستفیض شده است

مؤلف از منابع پر شماری بهره گرفته است. 

مؤلف است، گستردگی منابع، نشانه همت واالی 

گیری از در بهرهدهد که مفسّر ضمناً نوع منابع نشان می

منابع تفسیری و روایی، خود را به منابع امامیه محدود 

 (.11: 1831نکرده است)فهیمی تبار، 
 

 آیت اهلل جوادی و مصادیق روایات تفسیری

دربارة مصادیق روایات تفسیری بین علمای شیعه و 

دارد. اهل سنت اهل سنت اختالف نظر وجود 

و اقوال  روایات تفسیری را اعم از روایات پیامبر

 1/631تا:  دانند)زرقانی، بیصحابه در تفسیر آیات می

 به نقل از حاکم(.  117/ 1: 1818و سیوطی

ت برخی اقوال تابعین را نیز  ا ی درشمار روا

ری ه ـد کـهرچن .(111: 1616اند)العک، دانسته تفسی

عنوان نقل تفسیری تابعین بهدر خصوص اعتبار اقوال 

ود ـزرگان اهل سنت اختالف نظر وجـن بـبی

(، اما عمالً تفاسیر مأثور اهل سنت 1/631: تا دارد)زرقانی،بی

  .(111: 1616آکنده از اقوال تابعین است)همان؛ العک، 

ری را ـعلمای شیعه از دیرباز روایات تفسی ،در مقابل

و امامان اهل  اسالمه احادیث وارده از پیامبر ـمنحصر ب

: 1831، اند)طوسیدانسته و بر آن تأکید کرده بیت

قاد، روایات ـ(. آیت اهلل جوادی نیز با همین اعت1/6

                                                             
مانند تفاسیر برهان، صافی، عیاشی، قمی، درالمنثور، ابن  .2

عربی، ابوالفتوح، فخر رازی و ... و کتب روایی مانند: کافی، 

االنوار، بصائر الدرجات، سنن ابن ماجه، توحید صدوق، بحار

 (.101 - 1/101صحیح بخاری، صحیح مسلم و... )همان: 
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و امامان  ه احادیث پیامبرـتفسیری را محدود ب

دانسته و ارزش قول صحابه و تابعین را  معصوم

عنوان نقل تفسیری زیر سؤال برده است. چراکه به

از ایشان معصوم نبوده و کالم ایشان حجّت یک هیچ

و منبع استنباط احکام و حکم شریعت  یستشرعى ن

( و در مورد 1/282: 1831باشد)جوادی آملی، نمی

هاى صحابه اقوال صحابه بر این باورند که برداشت

بوده و امکان  یا تابعین اگر در محضر معصومان

ع و و مجال رد نیز بوده و این برداشت مردو ردع

هاست. البته برداشت مردود نشده، نشانه صحت آن

صحت یک رأى مستلزم انحصار معناى آیه در آن 

رأی نیست؛ مگر آنکه نسبت به نقیض خود پیام 

عبارت از بطالن نقیض  ،خاص داشته باشد که آن پیام

بین اصحاب است)همان(. ضمن آنکه  برداشت دارج

ود که در آمیختگی اقوال صحابه با سخنان علمای یه

 ست.نیپوشی آن دوره اتفاق افتاده است؛ قابل چشم

یهودیان در منابع فقهی، تفسیری و روایی مکاتب مختلف  افکار

 (. 276از طریق ابوهریره گسترش یافت)همان:  - امامیه غیر از -

ای از یمن بود که به شام  االحبار یهودی زادهکعب

مهاجرت نمود و در زمان عمر اظهار اسالم کرد و 

به دستگاه خالفت نزدیک شد که عثمان از او طوری 

های  ای از کتاب گرفت. او که آگاهی گسترده فتوا می

داد،  یهودیان داشت و اخباری را نیز به آنها نسبت می

رو  ه بود، از اینرا ادراک نکرد پیامبر اکرم

واسطه به آن حضرت  توانست سخنان خود را بی نمی

نسبت دهد؛ لیکن پس از آشنایی و ارتباط نامیمون با 

ای برای رسیدن به این  ابوهریره توانست او را واسطه

او را  مقصود پلید قرار دهد. امیرمؤمنان، علی

 (.123: و تا خواند)جوادی آملی، بی کذّاب 

و امامان اهل  ایات پیامبراما در خصوص رو

ه حجیّت شرعی آنها ـل بـآیت اهلل جوادی قائ ،بیت

و اخبار متواتر  قرآنهای این حجیّت را در آیات بوده و ریشه

( و 1/13: 1831داند)جوادی آملی، از جمله حدیث ثقلین می

نتیجه این عقیده آنکه آیت اهلل جوادی همانند استاد خود، عالمه 

او را موقعیت معلمانی  موقعیت پیغمبر و اهل بیتطباطبایی 

و همان،  11کنند)همان: داند که هرگز در تعلیم خود خطا نمیمی

 (.270: 1831و همو،  201و  113و   18/111ب:  1831
 

 آیت اهلل جوادی و حجیّت  خبر واحد

از گذشته  ،دربارة حجیّت خبـر واحد و کارکرد آن

ای بوده است. عده نظران اختالف نظربین صاحب

آور مانند شیخ مفید و سید مرتضی به سبب علم

نبودن خبر واحد قائل به حجیّت آن نشده و 

صالحیتی برای خبر واحد و در نتیـجـه صالحیتی 

: 1608اند)طوسی، بـرای عمل بـدان قائـل نشده

 (. 21-27تا:  و شهید ثانی، بی 1/881

خاصه اکثر دانشمندان شیعه و سنی  ،در مقابل

متأخران، حجیّت خبر واحد را پذیرفته و در مباحث 

و  27تا :  نمایند)شهید ثانی، بیدینی به آن استناد می

رأی رایج در »( و 1836، معارف، 1/72: 1627الجدیع،

اعم از مستفیض و  -میان شیعه حجیّت خبر واحد 

« ر آن هستند.ـی منکـرخـه بـرچـاست، گ -ر آن ـغی

 (. 136، 1ز:  ات )جوادی آملی، بی

حجیّت خبر واحد نیز در به در بین قائالن 

خصوص کارکرد خبر واحد اختالف نظر وجود دارد، 

ای صالحیت خبر واحد صحیح را تنها در حوزة عده

اند. به این دلیل که این مباحث مباحث فقهی پذیرفته

تعبدی بوده و عقل را در وصول به آن راهی نیست، 

و ... از  8اعتقادی، تاریخیبرعکس مسائل اخالقی، 

                                                             
البته توجه به این نکته مهم است که بسیاری از مسائل اخالقی، اعتقادی . 8

و تاریخی خاصه مسائل اعتقادی، تعبدی بوده و عقل را راهی به درک آنها 

به آن وجود ندارد و درک بسیاری  نیست و گریزی جز از راه نقل برای نیل

از آن اخبار عالوه بر اینکه طریقیت داشته و ثمرة عملی دارد؛ موضوعیت 

باشد. نیز داشته و صرف کسب آن معارف از دید شارع متعال ذواهمیت می

توان با این استدالل عُقال را از رجوع به این روایات نهی کرد و لذا نمی

 برای آنها حجیت قائل نشد.
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سنخ مفاهیم تعبدی نبوده و نیل به آنها از طریق خبر 

بخش نیست. اطمینان ،واحد که ماهیت ظنی دارد

ی، ـاشد)طباطبایـبعالمه طباطبایی پیرو این دیدگاه می

(، اما برای فهم موضع 3/161: 1608و  11: 1811

ت در برابر حدیث باید به این نکته توجه داش تسنیم

حاکم است.  تفسیر تسنیممتفاوت بر  که دو رویکرد

رویکرد اول و اصلی که حاکم بر این تفسیر است، 

و رویکرد دوم که به سبب  قرآنبه  قرآنرویکرد 

اخبار متواتری چون حدیث ثقلین، مفسّر بدان 

پرداخته، توجه و تذکر به استفاده از حدیث است که 

نامیم. این دو، دو روح حاکم می ثقلینیآن را رویکرد 

ند که به سبب ماهیتی که دارند گاهی با هست تسنیمبر 

گیرند. لذا با دیدی مدقانه هم در تعارض قرار می

متعلق به هر یک از این  -توان دو موضع متفاوت می

برابر حجیّت خبر واحد در  تسنیمرا در  -دو رویکرد 

 بررسی کرد.

 

  قرآنی در تفسیر موضع متعلق به رویکرد ثقلین

 دان:ـاز یکسو)سی زانـالمیه شده بر ـنقدهای نگاشت

 -( و وضوح و صراحت حجیّت روایات متواتر 1812

 تسنیممفسّر  ،از سوی دیگر -همچون حدیث ثقلین 

در تفسیر خود  المیزانرا بر آن داشت که نسبت به 

لذا ایشان  ،جایگاه واالتری برای حدیث در نظر بگیرد

در تفسیر خود بسیار بر حدیث ثقلین تأکید کرده و 

 است.  این حدیث را مکرر متذکر شده

از همین  "ثقلینی"وجه تسمیة این رویکرد به 

 -شود. ایشان با تأکید بر این مهم ی میـتأکیدات ناش

دارد که بیان می  -ناپذیری قرآن از سنت  ییجدا

شر به سوی معلمان کریم خود دال و راهنمای ب قرآن

باشد)جوادی می و مفسّران واقعی یعنی اهل بیت

اعم از ظاهر  قرآن( و علم به تمام 1/11: 1831آملی، 

صرفاً در انحصار اهل بیت  ،و باطن و تنزیل و تأویل

لذا راه فهم  ،(17است)همان:  عصمت و طهارت

( 11باشد)همان: نزد ایشان می قرآنبسیارى از حقایق 

-نمی جز ائمهکسی  قرآنو از آنجا که معلمان 

راهنمایی معلم که بی قرآن تواند باشد، فهم متشابهات

پذیر نیست، بدون مراجعه به ایشان مقدور امکان

 (. 18/222ب:  1831نخواهد بود)همو، 

ممثل و مبیّن و مفسّر آن  قرآناین بزرگواران، 

ه ـباشد کنمی قرآن( و چیزی در 121: )همانباشندمی

رت طاهره بدان علم نداشته ـو عت داـرسول خ

(. لذا حجیّت و اعتبار سنّت و 113باشند)همان: 

ه ـراکـمطلبی قطعی است؛ چ سیرت معصومان

ولواالمر را او  م، رسول اکرمـریـک قـرآنود ـخ

را الزم  مطاع قرار داده و مراجعه به پیامبر گرامی

نیز طبق نَقْل قطعی و  دانسته است و رسول اکرم

ر ـو عترت را همتای هم و متالزم یکدیگ قرآنمسلّم، 

 ی نمودهـق معرّفـل تشتیت و تفریـر قابـو غی

ه ـلذا آن حضرات ب ،(1/107: 1831)همو، است

و هم مفسّر آن  رآنـقهم معلم  ،کریم رآنـقتصریح 

طور که خدای م همان( و اگر مرد113هستند)همان: 

 ،عـه تبـو ب ت ایشانـو اهل بی رـمتعال پیامب

ود  قرآنروایاتشان را مفسّر و مبیّن  کریم معرفی کرده ـب

نهادند، هرگـز آرای گوناگون کالمی پذیرفتند و ارج میمی

  (.201آمد)همان: پدید نمی

)همان: «نیست. رتـر از عتـباالت رآنـق»لذا 

نزد اهل  رآنـقآگاهی به همة »( و باید دانست 211

ز آناست و  بیت ا یاری  دون کمک و   ب

طور به قرآنبرداری از های پاک و معصوم بهرهانسان

منهای  قرآنصحیح و کامل مقدور کسی نیست و اگر 

 قرآنمنهای  قرآنهمانند  ،تلقی شود ل بیتـاه

 (.270: 1831)همو، «است.

شود بار به این مطلب توجه داده می براى چندمین

اعم از قطعى و غیر  -بدون سنت  قرآنکه هرگز 

بدون سنت  قرآنحجّت نبوده و حجیّت  -قطعى 
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ن دو همتاى ـک آشکار بیـقطعى یا غیر قطعى تفکی

 (. 1/181: 1831افتراق ناپذیر است)همو، 

همیشه و  -اعم از قطعی و غیرقطعی  -سنّت 

رجع تعلیم و تبیین و شرح م ،نسبت به همه آیات

بوده؛ اما سنت غیرقطعی، بعد از روشن بودن محتوای 

گردد)همان( تا بعد از عرضه بر ع میـهمة آیات مرج

حجیّت پیدا نماید و به تفسیر همة آیات  ،قرآن

 قـرآنر ـه عرضه بـازی بـلذا سنت قطعی نی ،بپردازد

(؛ اما سنت غیرقطعى باید بر 16م ندارد)همان: ـکری

عرضه شود تا تعارض تباینى با آن نداشته باشد.  قرآن

عنوان مرجع البته بعد از عرضه و عدم تباین، به

 ،قرآن( و بعد از 101تعبدى حجّت بوده)همان: 
در »( و 172شود)همان: دومین حجّت دینی تلقی می

گیرد و حجّت و قابل استناد  قرار می قرآندامنة 

 ( 110)همان: «است.

نماید، روایات را از حجیّت ساقط میمخالفتی که 

ى است، نه مخالفتى که میان مطلق و ـاینـمخالفت تب

مقید یا عام و خاص است؛ زیرا چنین مخالفتى در 

ارى و نیز در عرف عقال مخالفتى بدئى ذگعرف قانون

ن جهت است که ـه همیـ(. ب38شود)همان: تلقى مى

مقید  مـکری قـرآنة منفصل ـعنوان قرینروایات به

د)همو، نباشمطلقات و مخصص عمومات آیات می

(، 12 ص: تا و بی 701ف:  تا و بی 18/138ب:  1831

کریم اگر تخصیص یا تقییدی از جانب  قرآنلذا ظواهر 

 (.2/60س:  تا شوند)همو، بیسنّت نباشد، حجّت می

را  قرآنیغرض آنکه اگر کسی نخست پیام آیات 

ند بشنود هست قرآنگوی که سخن از امام معصوم

را  قرآنمشرف شود، پیام  قرآنو آنگاه به محضر 

بهتر دریافته و اگر روایات را کنار آیات گذاشته و این 

شوند با هم  دو را که یکی هستند و هرگز جدا نمی

صحیح خواهد)همو،  قرآنمالحظه کند، فهم او از 

 (. 16/161ی:  تا بی

توانست همة می رمـر اکـامبـه پیـاز آنجا ک

، استخراج نماید و دیگران نیز رآنـقعلوم الهی را از 

بدان راه نداشتند، لذا تفسیر و تبیین این کتاب عظیم 

 قرآنطور که نیز به عهدة ایشان قرار گرفت؛ همان

و أنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما ﴿فرماید: کریم می

بر تمام ، لذا [66النحل/]﴾نُزّل إليهم و لعلّهم يتفكّرون

هاست که در همة اعصار از سنّت و سیرت انسان

در تمام شئون، مخصوصاً در  آموزندة آن حضرت

و ما ﴿فرماید: کریم استفاده نمایند که می قرآنتفسیر 

اتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانْتهوا و اتقوا اللّه إنّ اللّه 

  (.1/13س:  تا )همو، بی[1الحشر/]﴾شديد العقاب

مختص  باید دانست که ارجاع به اهل بیت

نیست و  -فقهی یا اعتقادی  -گروهی خاص از آیات 

برای فهم همة آیات، نیازمند رجوع به سنت هستیم 

اش را از ی در اصول، چراکه امامیه اصول اعتقادیـحت

( و لذا 1/262 ن: تا است)همو، بی ائمة خود فرا گرفته 

 "اصول اعتقادی"ن به برای معتقد شد قرآناستناد به »

بدون رجوع به  "فروع عملی"و عمل کردن به 

مجموع "ارزش است و در حقیقت، سخن  روایات، بی

ه سخن "ثقلین  "یکی از دو ثقل"، سخن اسالم است، ـن

 (.267: 1831و  1/110: 1831)همو، «به تنهایی.

 قرآناین، بر اساس رویکرد ثقلینی فهم کامل  بنابر

اعم از قطعی و  -رم به سنت ـاز مبـنی ،کریم

دارد و فهم بخش معتنابهی از مفاهیم و  -غیرقطعی 

رجوع به اهل  ـهم متوقف بـکری رآنـقمرادات 

و سنت ایشان است. چراکه دست بشر  بیت

عادی از رسیدن به آن معارف کوتاه است. لذا بر 

به  قرآناساس این رویکرد و احتیاج وافر فهم ما از 

روایات و نظر به قلت متواترات، گسترة معناداری از 

کریم و عدم تخالف  قرآناخبار آحاد بعد از عرضه بر 

ا نظر به ـوان بـا بتـشوند تی حجّت شمرده میـتباین

مخصصات و مقیداتِ آیات در روایات، ظواهر آیات 
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را حجّت شمرده و مرادات کامل کالم الهی را یافته و 

هات واقف شد و برای اعتقاد به اصول بر معنای متشاب

اعتقادی و عمل به فروع نیازمند مراجعه به سنت بوده 

و نظر به اینکه حجیّت خبر واحد، اعم از مستفیض و 

 ز: تا باشد)همو، بیعه میـج میان شیـر آن رأی رایـغی

کریم در  قرآنمعارض با  (. اخبار آحاد غیر1/136

 شوند.تفسیر حجّت شمرده می

 

 موضع متعلق به رویکرد قرآن به قرآن

ام ـاد خود گـن رویکرد ایشان در مسیر استـدر ای

برداشته و بین حجیّت خبر واحد در مسائل علمی و 

عملی تفاوت قائل شده و مسائل دین را به دو بخش 

 نمایدتقسیم می "احکام عملی"و  "معارف اعتقادی"

شرح زیر ( که به 1/171: 1831و  811ق:  تا )همو، بی

 گردد:بیان می

 

 حجیّت  خبر واحد در مسائل عملی  -4

ه صرفاً بدان عمل شده ـمسائل عملی اموری هستند ک

لذا آیت اهلل جوادی  ،و یقین به صحت آن الزم نیست

در احکام عملی که جای »گوید: در این خصوص می

تعبّد و عمل است افزون بر قطع و اطمینان، مظنّه 

  خاص نیز راهگشاست.

صورت حتی اگر به بنابراین، کالم معصومان

آور نباشد،  باشد و همراه با قراین قطع "خبر واحد"

در مسائل عملی و فرعی، حجّت تعبّدی است، چه در 

و چه در احکام  - وجوب و حرمت - احکام الزامی

 ق: تا )همان، بی«.- استحباب و کراهت -غیر الزامی 

تأمین حجّت الهی ( و چون هدف از علم فقه 811

برای افعال مکلّفین است، برخی از ظنون معتبر 

گونه شرعی مانند خبر ثقه یا برخی از اصولی که هیچ

جنبه کشف واقع نداشته، بلکه برای رفع تحیّر در 

شوند، مانند اصل برائت،  هنگام علم بکار برده می

رار ـاط احکام آن قـبـق استنـوانند در طریـت می

ه برای عمل به ـ(. چراک112 ع: تا گیرند)همو، بی

احکام نیاز به سکون قلبی و یقین نبوده و به ظنیات 

در مسائل عملی امکان »لذا  ،توان عمل نمودنیز می

که در مسائل علمی وجود دارد، در حالی "ظن"تعبد به 

 (2/121ب:  تا همو، بی«)ممکن نیست. "ظن"تعبد به 

عمل  ن که موضعـروع دیـه همین جهت در فـب

است، روایات، مورد استناد و تعبّدپذیر است. روایت 

با اجرای اصول عقالیی مانند اصالت عدم غفلت، 

اصالت عدم سهو، اصالت عدم نقیصه، اصالت عدم 

زیاده و مانند اینها اعتبار یافته، از این رو گرچه 

شود)همو، آور نیست، حجّت و معتبر شمرده می یقین

 (. 11/711 حـ: تا بی

همین جهت است که در فروع عملی، حجیّت  هـب

ظنِّ معتبر همانند قطع بوده و حتماً باید بدان عمل 

 شود)همان(.

در شرایطی است  ،گیری دربارة روایاتاین موضع

ات ـار روایـای دیگر از دانشمندان در اعتبه عدهـک

تفاوتی بین خبر واحد فقهی و خبر واحد غیر فقهی 

مبنای حجیّت خبر واحد  ل کهقائل نیستند، به این دلی

است و در این سیره مخاطبان خبر بدون  سیرة عقال

آنکه به نوع خبر توجه کنند، طریق معتبر در نیل به 

خبر را مد نظر قرار داده و با آن معاملة علم وجدانی 

و  813: 1603و خویی،  72: 1836کنند)معارف، می

 (.88و 2/82: 1611و معرفت،  1/61: 1601همو، 

 

 عملی  غیر مسائل در واحد خبر  حجیّت -1

ظن و گمان اعتباری ندارد  ،در بخش معارف اعتقادی

و قابل تعبّد نیست، بلکه باید در آن به قطع و یقین 

 رد و آن را بپذیردـفْس آرام بگیـا نَـدست یافت ت

(، مثالً 112 ع: تا و بی 1/171: 1831)جوادی آملی، 

 "عرش"، "لوح"انند اگر به دنبال حقیقت واژگانی م

باشیم؛ ظواهر روایات حجّت نیست)همو،  "مَلَک"و 

ه قول ـوان بـت (. یعنی آنگاه می811: ق تا بی
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استناد کرد و آن را حد وسط برهان قرار  معصوم

داد و با آن به واقع رسید که مبادی پیشین آن، مانند 

توحید، نبوت و رسالت، با استدالل و براهین عقلی 

ثابت شده باشد. همچنین معصومی که روایت را بیان 

اند معین شده و مطلب مورد نظر برای حد فرموده

ند. باید فرموده باش وسط را به یقین معصوم

تواند حد وسط برهان قرار  توجه داشت آنچه که می

است، نه خبر واحد و  گیرد، سنّت قطعی معصوم

مانند آن، که موجب مظنّه به قول معصوم است؛ نه 

جزم به آن. زیرا سخن هر راوی با چندین اصل، 

همچون اصل عدم غفلت، عدم سهو، عدم زیاده، عدم 

ل، و با اصولِ نقصان و عدم نسیان از لحاظ ناق

اصالة االطالق، شمار لفظی و غیر لفظی، مانند  بی

لنسخ از  عدم ا اصالة العموم، اصالة الحقيقة و اصالة

چه بنابراین، چنان .شود لحاظ منقول، قابل اعتماد می

خبر واحدی شامل ده جمله باشد و راویان ناقل آن 

ده نفر باشند، صدها و هزاران احتمال  تا معصوم

شود، زیرا نسبت به یکایک کلمات باید  داده میدر آن 

ها اصل درباره هر یک از آن راویان در هر سه ده

مرحله مقام سماع، ضبط و امال و انشا اجرا کرد تا 

ثابت شود این راوی آن کلمات را صحیح شنیده، 

درست ضبط کرده و به راوی پس از خود درست 

در کنار بنابراین، شاید اصول فراوانی  .رسانده است

هم متراکم شود تا یک روایت، مطلبی را در حدّ مظنّه 

ثابت کند، حال اینکه در اموری  -و نه بیش از آن  -

همچون اصول دین که در آن جزم و یقین معتبر 

توان با سندی که متکی به انبوهی از  است، هرگز نمی

 - 3/771د:  تا بیهمو، اصول است به مقصد رسید)

773 .) 

عدم حجیّت خبر واحد در امور  به همین جهت

بدین معنا که در  .علمی ارشاد به نفی موضوع است

شود، نه  امور اعتقادی با خبر واحد، علم حاصل نمی

 شود، ولی حجّت نیست.  اینکه علم حاصل می

اساساً صدور یقین از خبر غیرقطعی در اندیشة 

پذیر نیست، مگر آنکه متن آن برهانی انسان امکان

ند آن قطعی یا محفوف به قراین قطعی بوده یا س

(. البته صرف نظر از اینکه 2/121تا ب:  باشد)همو، بی

توان با خبر  مسائل علمی و معارف غیر فرعی را نمی

واحد ثابت کرد، اسناد ظنّی آن بعد از احراز حجیّت 

 ل: اـت یـمحذور است)همو، ب به شارع مقدّس بی

 6/126ل:  تا بیو  8/170 ک: تا و نیز ر.ک: بی 6/627

 (. 6/630 د: تا بی 3و  7/612ج:  تا و بی 631و 

عنوان شواهد آنچه گذشت ذکر چند نمونه به

 خالی از لطف نیست:

  ِایشان یکی از دالیل رد روایات تفسیری

حروف مقطعه را علمی بودن و خروج آن از دایرة 

 (. 121/ 2تا ب:  داند)همو، بیروایات عملی می

  إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ ﴿در بحث روایی ذیل آیة

بیان  [12/البقرة]﴾وَ الصَّابِئين  الَّذينَ هادُوا وَ النَّصارى

گونه اخبار دشوار  راز اعتبار اَسناد اینـاح»دارند: می

است و پس از فرض اعتبار سند، اثبات مضمون آنها 

ه متعلق آن تعبّد عملی ـر واحدی کـبه صِرف خب

 (87 2تا ب:  همو، بی«)صعب است. نیست،

  يا بَني﴿همچنین در بحث روایی ذیل آیه  

 [60/البقرة]﴾ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُم  إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتي

احراز اعتبار شرایط رجال حدیث و درایه »نویسد: می

این احادیث دشوار است و بر فرض احراز وثوقِ 

آنها در معارف علمی و غیر احادیث مزبور اعتماد به 

ه ـاد ظنّی بـدّ اسنـفرعی صعب است، مگر در ح

 «.معصوم

  وَ واعَدْنا مُوسى﴿اتی ذیل آیة ـان روایـبعد از بی

ان ـبی [162األعراف/]﴾رـا بِعَشْـثَالثينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناه

با اغماض از وهن سند و با صرف نظر از »دارد: می

توان با  عارف غیر فرعی را نمیاینکه مسائل علمی و م

خبر واحد ثابت کرد، اسناد ظنّی آن بعد از احراز 
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 تا همو، بی«)محذور است. حجیّت به شارع مقدّس بی

 (1811ر.ک: پیروزفر، ؛ 627، 6ل: 

در ادامه باید گفت از دیدگاه آیت اهلل جوادی 

در بخش معارف اعتقادی  آملی سخنان معصومان

 دو دسته است:

گانة خود، دارای جزم و  روایاتی که در ارکان سه .1

جهت "و  "اصل صدور"یقین است. یعنی در 

قطعی بوده و از  "داللت بر محتوا"و  "صدور

نظر سند، خبر متواتر یا خبر واحد محفوف به 

قرینه قطعی است و از نظر جهت صدور نیز به 

قطع در صدد بیان معارف واقعی بوده و از روی 

ده است و در داللت نیز نصّ تقیه صادر نش

است، نه ظاهر. این نوع روایات با وجود اندکی 

ن ـآور بودنشان، در معارف دی ه سبب یقینـب

توان در اثبات مسائل  راهگشا و حجّت هستند و می

 (.1/171: 1831اصولی به آنها استناد کرد)همو، 

گانة مزبور  روایات و ادلّة نقلی که در ارکان سه .2

آور نبوده،  تند و در نتیجه یقینفاقد یقین هس

این  بلکه تنها مفید ظن و گمان هستند)همان(.

 باشند: روایات از سه جنبه ظنی و غیرقطعى می

سند و اصل صدور؛ بدان جهت که خبر  -الف

آور متواتر و یا خبر واحد محفوف به قراین قطع

 .بسیار نادر است

جهت صدور؛ از آن رو که احتمال تقیه در  -ب

 .روایات وجود دارد

داللت؛ بدان جهت که پشتوانه داللت روایات  -ج

ای همانند اصالت اطالق، بر محتوا اصول عقالئیه

عموم، عدم تقیید و عدم تخصیص و اصالت عدم 

 (.11 - 1/11 :1831باشد)همو، قرینه و مانند آن می

 گونه روایات ناظر به سه بخش است:این

د اصل توحید، همانن ،الف: معارف اصول دین

 نبوّت و معاد و اصل وجود بهشت و جهنّم. 

گونه معارف، از اصول دین است و اعتقاد به این

آن ضروری است. لذا یقین و جزم در آن معتبر است 

توان به یقین دست  و چون با ادلّه نقلی ظنی نمی

گونه از ادلّة نقلی در این بخش رو ایناز این، یافت

( و قیاسی، برهانی است که از 1/171 :1831حجّت نیست)همو، 

ار واحد محفوف به قرائن قطعی تشکیل ـا اخبـمبادی قطعی متواتر ی

ادی یقین الزم ـدر اصول اعتق»لذا  ،(110الف:  تا شده باشد)همو، بی

ار واحد و ظنی ـه اخبـوان بـت( و نمی11/711: 1831)همو، «است.

 معتقد شد.

ا اعتقاد ـتن نیست ـب: معارفی که از اصول دی

تفصیلی به آنها ضروری باشد، بلکه ایمان اجمالی 

مانند فهم حقیقت  .دربارة آنها کافی و کارساز است

 عرش، کرسی، لوح، قلم و فرشته. 

وان به علم اجمالی و یقین ـت ن بخش میـدر ای

ع شد. بنابراین، در این موارد ـه مفصل قانـن ،مجمل

رد و مفاد روایت ـبسنده که ایمان اجمالی ـتوان ب می

: 1831ظنّی را نیز در حدّ احتمال پذیرفت)همو، 

( و باید تذکر داد که اعتقاد به این امور شرط 1/171

ای ( و مطالب علمی811ق : تا ایمان نیست)همو، بی

که در ردیف اصول اعتقادی نیستند، اگر دلیل معتبرِ 

 نزد عقال چیزی را ثابت کند، در همان حدّ و درجه

توان آن را به اسالم اسناد داد)همو،  ثابت شده، می

 (.11/711حـ:  تا بی

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ﴿عنوان نمونه ایشان در ذیل آیة به

ای ـان معنـدر بی [277/البقرة]﴾السَّماواتِ وَ الْأَرْض

کرسی به روایت توحید صدوق اشاره کرده که در 

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ » آنجا دو روایت زیر ذکر شده است:

  َّوَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ﴿عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَل﴾ 

 (821: 1813 صدوق،«) الَ عِلْمُهـقَ

 ﴾وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ﴿فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ »

رْشُ هُوَ ـي الْكُرْسِيِّ وَ الْعَـالْأَرْضُ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِالَ السَّمَاوَاتُ وَ ـفَقَ

 ( 821: 1813 صدوق،«) دٌ قَدْرَهـالْعِلْمُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ أَحَ
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ند که حتی به هست این روایات اخبار واحدی

سند  ،، عالوه بر اینانددرجه استفاضه نیز نرسیده

 "د منقریسلیمان بن داو"دلیل وجود روایت اول به

و عالمه حلی در  الوجیزهکه عالمة مجلسی در 

 ود )خویی،ـخ الـرجداود در یـو اب والـةاالقـخالص

)ابن  الرجال( و ابن غضائری در 3/273: 1601

( خود او را ضعیف شمرده و 1/17: 1816 غضائری،

نجاشی ضمن توثیق او در مورد مذهبش سکوت 

در مورد او  و دیگران نیز (137: 1817 )نجاشی،نموده

اند و حتی شیخ طوسی نام او را در اظهار نظر نکرده

لذا سند این روایت  ،خود نیاورده است فهرست

تواند موثق باشد. با این وجود آیت اهلل جوادی حداکثر می

در ضمن تفسیر خود به این روایات استناد کرده و مطالب 

 (.12/121ط: تا آنها را پذیرفته است)جوادی آملی، بی

ج: معارفی که نه از اصول دین است و نه از قسم 

گر مسائل علمی و آیات الهی در ، بلکه بیاندوم

ها و زمین در آغاز خلقت است، مانند اینکه آسمان

و گشوده  "فتق"و بسته بوده، سپس  "رتق"آفرینش 

ن این بخش از شده است. اخبار و روایاتی که مبیّ

جزمِ علمی در  عملی دارد و نه معارف است، نه ثمرة

آنها معتبر است. در این بخش نیز روایات غیرقطعی 

در حدّ احتمال قابل پذیرش است، ولی حجّت 

تعبّدی نیست؛ زیرا ادلّه حجیّت خبر واحد راجع به 

و در مسائل علمی  6مسائل عملی و تعبدی است

توان کسی را بدون حصول مبادی تصدیقی متعبّد  نمی

 (.1/171: 1831به علم کرد)همو، 

نظر به اینکه  رآنـقبه  رآنـقبر اساس رویکرد 

پذیرد و خبر واحد را فقط در عرصة احکام می تسنیم

ر و قرائن ـها، پذیرش آن را به تواتدر دیگر زمینه

ه به اینکه مفسّر ـا توجـنماید و بقطعیه متوقف می

                                                             
بیان شد از دید اکثر علمای امامیه  ادله حجیت خبر واحد  .6

 باشد.مختص به مسائل عملی و تعبدی نمی

اخبار متواتر و آحاد محفوف به قرائن قطعی را بسیار 

: 1831و   213هـ:  تا شمارد)همو، بینادر و کم می

روایات تفسیری مأثور »دارد: ( و بیان می11 - 1/11

(. کاربرد 1/186س:  تا همو، بی«)بسیار اندک است.

شود. از آنجا که روایات غیر فقهی بسیار محدود می

را نیز از امور علمی تلقی کرده و  قرآنایشان تفسیر 

تا ب:  د)همو، بیباشقائل به حجیّت ظنون در آن نمی

کریم  قرآنلذا کاربرد روایات در تفسیر  ،(2/121

 بوده)نک: آیه 700حدود  - محدود به آیات االحکام

و  -( "النهاية في تفسير خمسمأة آية" ابن متوج بحرانی

% 11آیه ) 7100حدود  -عمالً متعرض دیگر آیات 

کریم در  قرآنشود و عمالً نمی –کریم(  قرآنآیات 

)همو، است نیاز از غیر شدهبیان مدالیل خود بی

( و رجوع به روایتِ تفسیری 17و  11و  1/16: 1831

 حداقل در مقام اثبات منتفی خواهد شد.

 

 تسنیمکارکرد روایات تفسیری در 

با روایات، به  تسنیمترین سؤال در نسبت تفسیر مهم

موضوع کارکرد احادیث تفسیری در این تفسیر باز 

یابد که در گردد. این موضوع زمانی اهمیت میمی

نظر بگیریم روش اصلی آیت اهلل جوادی در تفسیر 

بوده و ایشان راه به فهم  قرآنبه  قرآنروش  تسنیم

بلکه معتقد  ،داندرا برای طالبان آن مسدود نمی قرآن

گر انسان به سوی معانی و خود هدایت قرآناست که 

مفاهیم خویش است و در تبیین مقاصد خود نیاز به 

دعوت به »نویسد: طور که میراه دیگر ندارد. همان

که شاهد تدبر و ادعاى نزاهت از اختالف، چنان

است، از بهترین  رآنـقگویایى بر عمومى بودن فهم 

در حجیّت و تبیین معارف و  قرآنل شواهد استقال

 قرآنبه  قرآنهمچنین صحت و کارآیى شیوه تفسیر 

 ( 11همان: «)است.

http://www.wikifeqh.ir/ابن_متوج_بحرانی
http://www.wikifeqh.ir/ابن_متوج_بحرانی
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به عوامل غیر از  قرآنبا چنین صراحتی که نفی 

گردد، حدیث در مشاهده می تسنیمخودش در تفسیر 

این تفسیر چه کاربردی دارد؟ و به چه دلیل آیت اهلل 

تنابهی از روایات جوادی در تفسیر خود شمار مع

تفسیری منقول از شیعه و سنی را نقل کرده است؟ 

و  تسنیمپاسخ این سؤال از توجه به سخنان صاحب 

آید. قبل از دست مینیز تأمل در مطاوی این تفسیر به

، تسنیمای از کاربردهای روایات در توضیح پاره

شویم که آیت اهلل جوادی بر این نکته متذکر می

و اهل بیت گرامی  کند که پیامبرپافشاری می

 قرآناز شیوة تفسیر  قرآنخود در مقام تفسیر  او

استفاده کرده و از این طریق حقایق بسیاری  قرآنبه 

 ند. ادهادرا در اختیار مردم قرار 

سیره  قرآنبه  قرآنتفسیر »دارد: ایشان بیان می

چون از »( و 10همان:«)بود. عملى اهل بیت

 ى و عصمت و طهارتـوحت ـطرف اهل بی

عنوان منهجى معقول و مقبول به قرآنبه  قرآنتفسیر 

 قرآناعالم شد، صحابه و تابعان آنان اگر شاهدى از 

یافتند به تفسیر آن اى از آن مىبراى تفسیر آیه

 ( 11همان: «)کردند.مبادرت مى

البته توجه به این نکته نیز الزم است که آنچه از 

نقل  قرآنبه  قرآندر تفسیر  سیره عملى اهل بیت

شده است، براى اثبات اصل این روش بوده و تطبیق 

آن در برخی موارد بدون تعبّد آسان نیست. مثالً 

و لزوم  ﴾إن المساجد هلل﴿تعیین مواضع سجود در آیه 

قطع برخى از مواضع آن در صورت تکرار حد 

د ـاح شاهـاى جنـر معنـز تفسیـسرقت و نی

 مدعاست)همان(. 

 قرآنکلید فهم بسیارى از حقایق »اینکه بر عالوه 

همان: «)است. ت عصمت و طهارتـنزد اهل بی

 رآنـقکریم بلکه  قرآنآنان مبین و مفسّر  »( و 11

لذاست که ما  (18/121ب:  1831همو، «)د.ـانممثل

نیز نیازمند روایات و  رآنـقبه  رآنـقبرای تفسیر 

چنین تأکیداتی از باشیم. با می ادیث اهل بیتـاح

از  تسنیمتوان به استغنای صاحب ناحیة مفسّر نمی

قائل شد. بلکه  قرآنروایات تفسیری جهت فهم آیات 

به اصل  قرآنبه  قرآنایشان ضمن تأکید بر مبنای 

، بند استمراجعه به سنت و عدم افتراق این دو پای

ر ـحجیّت مستقل غی"لذا ایشان با بیان تئوری بدیع 

و نیازمندی  قرآنبه  قرآنبه جمع بین تفسیر  "منحصر

اند. در ادامه به روایات تفسیری پرداخته قرآنتفسیر 

 شود. به طرح و شرح این نظریه پرداخته می

توان از کارکردهای صورت خالصه میاما به

در رویکرد ثقلینی به موارد  مـتسنیروایات در تفسیر 

ر این موارد زیر اشاره کرد. الزم به ذکر است که د

ای است مراد از سنت، سنت قطعی یا سنت غیرقطعی

عرضه شده و با آن مخالفت تباینی نداشته  قرآنکه به 

 است:

  فهم مراد خداوند از متشابهات با

 راهنمایی سنت؛

  کریم با  قرآنکشف باطن و تأویل

 راهنمایی سنت؛

  تقیید مطلقات و تخصیص عمومات

 به وسیلة سنت؛ قرآن

  کشف اصول اعتقادی و فروع عملی از

 با راهنمایی سنت؛ قرآن

  حجیّت بخشیدن به فهم ما از ظواهر

 به وسیله رجوع به سنت. قرآن

به  قرآنهمچنین کارکرد روایات در رویکرد 

 توان در موارد زیر خالصه نمود:را می قرآن

 اعم از قطعی  -ل عملی سنت ـدر مسائ

عم از تخصیص ها اهـدر همة عرص -قطعی رـو غی

 و تقیید و تبیین حجیّت دارد.

  در مسائل غیر عملی سنت غیرقطعی حجیّت

ر اصولـی ظن آور بوده و نداشتـه و فقط در معارف غـی

 توان به دیدة یک احتمال بدان نگریست.می
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 حجیّت استقاللی غیر انحصاری

را از مبانی  تسنیمترین تفاوتی که مبانی تفسیر اساسی

نماید، واالتر بودن شأن و ز میـمتمای المیزانتفسیر 

باشد که این برتری را در می تسنیمجایگاه حدیث در 

رویکرد ثقلینی خود بروز داده است. از سویی دیگر 

مفسّر محترم خود را ملزم به پیروی از استاد دانسته، 

نیز بر این تفسیر حکم  قرآنبه  قرآنلذا رویکرد 

ها و هم تفاوت اـن دو رویکرد بـاما ای ،فرماست

لذا آیت اهلل جوادی سعی بر همسو  تعارضاتی داشته،

اند. در همین راستا طرح نو کردن این دو رویکرد نموده

 ای را برگزیدند که حاوی این دو نقش باشدو مبتکرانه

 است. "حجیّت استقاللی غیر انحصاری"و آن 

ابتدا الزم است مراد از  ،برای روشن شدن مقصود

ان شده و بعد ـی و انحصاری بیـدو تعبیر استقالل

یک از این مواضع  و سنت را در هر قرآنجایگاه 

 مورد بررسی قرار داد.

بدون مداخلة »استقالل در لغت به معنی استقالل: 

( 1/161: 1832 عمید،«)کسی کار خود را اداره کردن

وجه عدم  ،کنداما آنچه در اینجا اهمیت پیدا می ،است

یا سنت  قرآنشود مداخله است. یعنی وقتی بیان می

حجیّت استقاللی دارند، چه وجهی برای استقالل 

ایشان مراد است؟ در پاسخ باید گفت در عرصة 

کریم سه وجه برای استقالل مفروض  قرآنتفسیر 

 باشد:می

ار: بدین معنی نخست؛ استقالل در حجیّت و اعتب

که در حجیّت و اعتبار خود وامدار دیگری نبوده و 

بدون مداخلة امر دیگری به خودی خود حجّت و 

معتبر باشد. همانند عقل که در حجیّت وامدار امری 

دیگر نبوده و فی نفسه حجّت است و حتی حجیّت 

نه در طول  ،و پیامبران در عرض آن قرار دارد ءانبیا

نیز به این نکته  مام صادقطور که اآن. همان

  :فرمایداشاره کرده و می

حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً   حجّتيْنِ  النَّاسِ  عَلَى  لِلَّهِ  إِنَ»

 بَاطِنَـةً فَأَمَّـا الظَّاهِرَةُ فَالـرُّسُلُ وَ الْأَنْبِيَـاءُ وَ الْأَئِـمَّةُ

 (1/11: 1601کلینی، «) وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُول.

برای خدای تعالی علیه مردم دو حجّت است، »

یکی ظاهر و دیگری باطن، اما آنکه ظاهر است، 

ند و آنکه باطن است هست و ائمه ءرسوالن و انبیا

 « باشد.عقل می

جایگاهی ندارد.  ،این نوع حجیّت در تفسیر قرآن

چراکه در تفسیر به دنبال کشف مراد باری تعالی از 

باشیم و بررسی این نوع حجیّت در می آیات کالم اهلل

لذا  ،اینجا مدخلیّت نداشته و مفروض مفسّرین است

کریم از این جهت دارای  قرآننیز  تسنیماز دیدگاه 

ت ـباشد. به این معنی که در اصل حجیّاستقالل می

: 1831ر نیست)جوادی آملی، ـود نیازمند غیـخ

 قرآن»د: داربیان می تسنیم(. از همین رو مفسّر 1/13

کریم حجّت بالفعل و مستقل است و در اصل حجیّت 

عنوان به ( و107همان: «).نیازى به غیر خود ندارد

کالم صاحب شریعت، در ناحیه حجیّت وامدار غیر 

(. به 16خود نیست و حجیّت آن ذاتى است)همان: 

از این بُعد دارای استقالل  قرآنهمین دلیل 

(. اما از دید 181 و 17و  11و  17و  16)همان: است

ایشان سنت دارای این نوع استقالل نبوده و حجیّت 

باشد. مفسّر در این باره کریم می قرآنخود را وامدار 

یعنى قول، فعل و تقریر  سنت پیامبر»نویسد: می

حجیّت یافته است،  قـرآنه پشتوانة ـآن حضرت ب

أَطيعُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ ﴿فرماید: آنجا که به مسلمانان می

ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما ﴿، [71النساء/]﴾الرَّسُولَ

كْرَ ﴿و  [1الحشر/]﴾نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا نْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّ أَ

به آن حضرت  [66النحل/]﴾لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِم

ه حجیّت سنت اهل ـدهد و پشتوانارجاع مى

در حدیث  بیانات پیامبر اکرمنیز  تـبی

 شریف ثقلین است. 
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و  آورد پیامبربنابراین، حجیّت و ارزش ره

مگر آنکه  ،کریم است قرآنبه برکت  امامان

 قرآنبا معجزه دیگرى جز  نبوت رسول اکرم

اى جز ثابت شده باشد که البته در عصر کنونى معجزه

لذا سنت ایشان در  ،(13وجود ندارد)همان:  قرآن

 (. 16است)همان:  قرآنزمینة اصل حجیّت وامدار 

سطح و حجیّت سنت هم قرآندر نتیجه حجیّت 

 (.13سنگ نیست)همان:  و هم

وجه دوم؛ شامل دو بخش استقالل در داللت 

الفاظ بر مراد متکلم و استقالل در داللت الفاظ بر 

 ،متکلممراد از داللت الفاظ بر مراد  باشد.معانی می

شویم به صرف این است که وقتی با کالمی مواجه می

مراجعة تنها به آن کالم، آنچه مقصود گوینده است را 

 باشد:دریابیم. این امر خود متوقف بر دو نکته می

ای نداشته باشد. اوالً؛ کالم منعقد شده و دنباله

توان ادعا نمود که مراد متکلم از این یعنی زمانی می

مطلب است که کل کالم او مورد بررسی  کالم، فالن

 قرار داده شده و تقطیع در آن صورت نگرفته باشد. 

عنوان نمونه استناد و برداشت مرجئه از روایت به

و  132: 1608صدوق، «) رَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتـإِذَا عَ»

هرگاه معرفت پیدا کردی ( »21/116: 1608 مجلسی،

حالل شمردن همة  در« خواهی انجام بدههرچه می

باشد. چراکه ایشان کل روایت محرمات صحیح نمی

را مد نظر نگرفته، لذا برداشت ایشان  امام باقر

 مطابق با مراد متکلم نبوده است. 

در مورد این  به همین جهت امام صادق

 :مَا لَهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ إِنَّمَا قَالَ أَبِي»فرماید: استناد می

إِذَا عَرَفْتَ الْحَقَّ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنْ خَيْرٍ يُقْبَلُ 

ایشان را چه شده است! خدا لعنتشان »همان(. «) مِنْك

هرگاه معرفت پیدا کردی از  :همانا پدرم فرمودند ،کند

خواهی انجام بده که از تو کارهای خیر هرچه می

 « شود.پذیرفته می

رائن و انعقاد کامل بعد از فحص از تمام ق ؛ثانیاً

کالم، مدالیل و معانی الفاظ آن نیز روشن و واضح 

باشند. یعنی عالوه بر اینکه باید به شکل کامل به 

کالم متکلم گوش کرد، باید معانی الفاظ کالم او را 

نیز دانست تا بتوان مدلول کالم او را یافت. مثالً وقتی 

 !« ءَ الدِّمَنإِيَّاكُمْ وَ خَضْرَا» :فرمایدمی رسول خدا

« بپرهیزید از خضراء الدمن!( »1/608: 1601)طوسی، 

ع فهم ـکالم ایشان منعقد شده، ولی در اینجا آنچه مان

 "خضراء الدمن"مراد متکلم است، مراد ایشان از 

لذاست که اصحاب نیز معنای آن را از رسول  ،است

ان در توضیح آن فرمودند ـرسیدند و ایشـپ خدا

زنی زیبا که »همان( «)ي مَنْبِتِ السَّوْءـالْحَسْنَاءُ فِالْمَرْأَةُ »

توجه به این نکته الزم «. در خانوادة بدی رشد کرده

است که در بسیاری از موارد معنای لغوی واژگان 

ولی با این وجود مراد متکلم از  ،شناخته شده است

عنوان نمونه در باشد. بهاستعمال آن واژه آشکار نمی

آشکار  "خضراء الدمن"عانی الفاظ مثال مذکور م

اى که در مزبله و میان خاکروبه  سبزه -است 

اما آنچه مجهول است  -( 811: 1611بروید)بستانی، 

 مراد متکلم از این الفاظ است. 

در  قرآنکریم نیز همین گونه است. الفاظ  قرآن

داللت بر معانی خود واضح است و معنای عبارات آن 

بعضاً  ،مجهول و پنهان است آشکار است، ولی آنچه

 باشد. مراد خداوند از این الفاظ می

که  اما در توضیح داللت الفاظ بر معانی باید گفت

ر ـرد که الفاظ آن بـگیاساساً کالم زمانی شکل می

در لغت  "ل.ف.ظ"معنایی داللت داشته باشند. ریشة 

: 1606 به معنی پرتاب کردن شیء است)ابن فارس،

اینجا صوتی است که از دهان خارج ( و در 7/271

(، اما هر صوتی که از دهان 1 تا: شود)سیوطی، بیمی

مالک در خارج شود کالم نیست. به همین علت ابن

 «د كاستقمـا لفظ مفيـكالمن»د: ـسرایف کالم میـتعری

(. کالم لفظی است مفید. سیوطی 8: 1680 مالک، )ابن
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دون  -فظ ل –عبّر به »نیز در شرح آن می نویسد: 

القول الطالقه... ألن القول جنس قريب لعدم اطالقه 

علي المهمل بخالف اللفظ و مفيد أي مُفهم معني يحسن 

( یعنی بدین دلیل به 1:تا بی سیوطی،.«)السكوت عليه

استفاده کرده است که  "لفظ"از  "قول"جای کلمة 

 داللت بر مهمالت ندارد.  "لفظ"برخالف  "قول"

ارج ـان خـه از دهـی کـاصواته عبارت دیگر ـب

م ـا معنا تقسیـا و بـمعنه دو بخش بیـب ،شوندمی

شوند. بخش اول را مهمل و بخش دوم را کالم می

گویند. لذا کالم لفظی است که بر معنایی داللت دارد 

وده و مستعمل ـه مهمل نبـزی است کـو کلمه چی

(. باید دانست 6/16-2ن : تا است)جوادی آملی، بی

اعتباری است و با تفاوت قراردادها  ،وضع حروف»

شود و بر این اساس، ممکن است حرفی  متفاوت می

در زبان قومی برای معنایی ویژه نهاده شده باشد و 

همان حرف در زبان ملّت دیگر، مهمل باشد، نه 

الفاظ و »(. لذا 2/107تا ب:  )همو، بی«مستعمل.

)همو، «ند.اکلمات قبل از وضع و اعتبار مهمل بوده

 (227م:  تا بی

معنا و پر واضح است که کالم اهلل از الفاظ بی

کریم دارای معنا  قرآنمهمل منزه است و همة کلمات 

شود الفاظ آن در داللت خود به بوده و اساساً نمی

معانی دچار خدشه و اشکال باشند و کتابى که قوانین 

 داـر خـه پیامبـد، شایستـها نباشآن مفهوم انسان

کریم در این داللت  قرآن(. 1/16: 1831نیست)همو، 

ه ـچراک ،باشدچیز حتی روایات نیز نمیهیچ وابسته به

بوده و اگر حجیّت  قرآنحجیّت روایات وابسته به 

 قرآنکریم نیز وابسته به روایات باشد و  قرآنظواهر 

کریم حتى در سطح داللت معانى بر ظواهر الفاظ 

خود متوقف بر روایات باشد، مستلزم دور خواهد 

القاعده داللتی که در (. در نتیجه علی11بود)همان: 

 -اینجا مورد بحث است، داللت الفاظ بر مراد متکلم 

داللت الفاظ بر معانی آنها.  باشد، نهمی -باری تعالی 

فرض معانی بدیهی بوده و پیش که داللت الفاظ برچرا

نیز بر این امر بدیهی  تسنیملذا  ،است قرآنمخاطبین 

صحه گذاشته است. اما بر اساس دیدگاه بیان شده در 

کریم از بُعد داللت الفاظ بر مراد  قرآناین تفسیر، 

باشد. یعنی در تبیین الهی نیز دارای استقالل می

مستقل و معارف خود و داللت آنها بر مراد متکلم 

و  17و  11و  17و  16باشد)همان: نیاز از غیر میبی

 قرآناستقالل »گوید: طور که مفسّر می(. همان181

کریم در تبیین معارف با دالیلى چند قابل اثبات 

( اما باید بررسی کرد داللت مورد 17همان: «)است.

که در  "حجیّت استقاللی غیر منحصر"نظر در بحث 

 است؟یک از این دو داللت کدام ،بیان شده مـتسنی

خوبی مراد آیت اهلل جوادی را برای اینکه بتوان به

م ـر انحصاری دریابیـدر مورد حجیّت استقاللی غی

جاست که همة بیانات ایشان را کنار هم از نظر به

 بگذرانیم تا بتوان مقصود آن را به نحو کامل دریافت. 

اوت ـتف»گوید: ایشان در توضیح این اصطالح می

یابى ار در موضوع مفهومـان استقالل و انحصـمی

جمله شرطیه و امثال آن در اصول فقه بیان شده است 

نه منحصر و  ،مستقل است رآنـقو چون حجیّت 

 -سنّت نیز بعد از اعتبار و بلوغ حد نصاب حجیّت 

داراى استقالل در  -و عدم تبیان با آن  قرآنعرضه به 

 قرآنتواند آیات وی میاست، بدین ر قرآنشعاع 

کریم را هرگونه شرح و تفصیل داده و تقیید و 

 قرآنبه  قرآنتخصیص بزند. قهراً اعتبار تفسیر 

 استقاللی بوده نه انحصاری. 

 بر این اساس، اعتبار سنت مسلّم معصومان

در تمام شئون  ،که از منابع غنى و قوىّ دین است

ملحوظ خواهد بود. مراد از حجّت  قرآنىتفسیر 

مستقل، حجّت فعلى و تنجیزى نیست تا نیازى به 

بلکه در والیت بر محتوا و هدایت  ،سنّت نباشد

نسبت به مضمون خود مستقل است. اگرچه به سبب 

هاى دیگر نیز عدم انحصار حجّیت آن، بررسى حجّت
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طور که قبالً بیان (. همان107 -101الزم است)همان: 

باشد: حجیّت در سه نوع حجیّت مطرح میشد 

اعتبار، حجیّت در داللت الفاظ بر معانی و حجیّت در 

 داللت الفاظ بر مراد متکلم.

در عبارت مذکور در توضیح حجیّت مستقل غیر 

منحصر، بیان شد که سنتی که به درجه حجیّت رسیده 

 -ندارد  قرآنخبر متواتر و آحادی که تباین با  -باشد 

 .استکریم  قرآنفصل، مقید و مخصص شارح، م

این دخل و تصرفات در ناحیه داللت  ،بدون شک

باشد، نه در داللت الفاظ الفاظ بر مرادات متکلم می

بر معانی. چراکه داللت الفاظ بر معانی به وضع واضع 

 "زومـاز و لـنی"( و 227م:  تا باشد)همو، بیزبان می

به سنت در همین عرصه  قرآنبیان شده نیز در ارجاع 

در »شود: لذا وقتی در کنار این لزوم بیان می ،است

والیت بر محتوا و هدایت، نسبت به مضمون خود 

 (1/107: 1831جوادی آملی، «)مستقل است.

مراد از این استقالل، استقالل در داللت الفاظ بر 

باشد، نه در داللت الفاظ بر مرادات معانی خود می

الل بیان شده در تئوری حجیّت مستقل الهی. لذا استق

. استغیر منحصر، در زمینة داللت الفاظ بر معانی 

ند. هستدارد که الفاظ معنای خود را دارا یعنی بیان می

ای است  ، منظور ماده"آب"شود مثالً وقتی بیان می

(. البته باید 1/1: 1832 بو)عمید، طعم، بی مایع، بی

هم در مقام تفسیر،  توجه داشت که ذکر این نکته آن

ن داللت ـکس منکر ایچراکه هیچ ،ضرورت ندارد

. این نکته استنشده و این داللت نزد همگان بدیهی 

کند که یادآور شویم تئوری زمانی اهمیت پیدا می

حجیّت مستقل غیر منحصر، برای همسو کردن دو 

و ثقلینی بیان شد و اساساً کالم  قرآنبه  قرآنرویکرد 

نه بر سر داللت  ،الفاظ بر مراد الهی بود بر سر داللت

الفاظ بر معانی و شاید بتوان این تغییر داللت را 

 خروج از موضوع دانست.

در خصوص سنت نیز همین بحث قابل بررسی 

است. داللت الفاظ بر معانی در سنت نیز بدیهی بوده 

این  ،کندو اساساً متکلمی که لب به سخن باز می

ته است. در غیر این صورت داللت را مفروض دانس

، تسنیماما در بینش  کالم او غیر حکیمانه خواهد شد.

استقالل سنت از بُعد داللت الفاظ بر مراد متکلم بین 

روایاتی که »باشد. ر متفاوت میـاخبار آحاد و متوات

سنت  -ظنی است  صدور آن از معصومان

کریم است و  قرآنهم در سند وابسته به  - غیرقطعی

هم در داللت؛... و اما در داللت، از این جهت که 

حجیّت محتوای احادیث غیرقطعی در گرو عدم 

کریم است و عرضه  قرآنمخالفت محتوای آن با 

برای تشخیص حجّت از  قرآنروایت غیرقطعی بر 

غیر حجّت است و تمیز صدق و کذب و حق و 

هم در  (. لذا سنت معصومان176باطل)همان: 

اصل حجیّت و هم در تأیید محتوا، وابسته و نیازمند 

(. بدان جهت در تأیید 13کریم است)همان:  قرآن

 است که خود معصومان قرآنمحتوا وابسته به 

 قرآناند: سخنان ما را بر در احادیث فراوانى فرموده

کریم عرضه و با آن ارزیابى نمایید و در صورت عدم 

روایات عَرْض سنت  مخالفت آن را بپذیرید)همان(.

هم در باب تعارض روایات با یکدیگر و هم  قرآنبر 

در عدم تعارض مخصوص به سنّت غیرقطعی است؛ 

 ،، معروض علیه استقرآنزیرا سنّت قطعی به مثابه 

(. لذا سنت قطعی در داللت 181نه معروض)همان: 

بر مرادات الهی استقالل دارد، اما از آنجا که اخبار 

ف به قرائن قطعی بسیار اندک متواتر و محفو

(. با 213هـ:  تا ؛ همو، بی11 – 11است)همان: 

توان گفت سنت از این بُعد نیز دارای اغماض می

 حجیّت استقاللی نیست.

، سنت دارای استقالل تسنیمبیان شد که از دیدگاه 

لذا اینکه آیت اهلل جوادی  ،در حجیّت و داللت نیست

ظاهر به (،1/107: 1831اند)همو، سنت را حجّت مستقل دانسته
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: نویسدمینماید. ایشان در توضیح معارض می

 ار سنّت و سیرت معصومانـحجیّت و اعتب»

کریم، رسول  قرآنمطلبی است قطعی؛ زیرا خود 

ولواالمر را مطاع قرار داده و مراجعه به او  اکرم

را الزم دانسته است و رسول  پیامبر گرامی

و عترت  قرآنل قطعی و مسلّم، نیز طبق نَقْ اکرم

را همتای هم و متالزم یکدیگر و غیر قابل تشتیت و 

تفریق معرّفی کرده است... سنت غیر قطعى با قطع 

مجید و عرضه بر آن، داراى اعتبار تأهلى  قرآننظر از 

و شأنى است و بعد از عرضه و ثبوت عدم تعارض، 

به نصاب اعتبار فعلى و  قرآنتباین و تخالف با 

رسد. آنگاه چنین سنتى در حجیّت استقاللى مى

است که هر  قرآن، همانند دو آیه از قرآنساحت 

: 1831همو، «)کدام حجّت مستقل است، نه منحصر.

1/107). 

سنت نیز بعد »نگارند: در جای دیگر می همچنین

از اعتبار و بلوغ حد نصاب حجیّت، داراى استقالل 

است، از این رو توان هرگونه شرح و  قرآندر شعاع 

کریم  قرآنتفصیل و تقیید و تخصیص را نسبت به 

 ( 101همان: «)داراست.

ایشان بر این باورند که سنت بعد از عرضه بر 

شود. ولی حجّت مستقل می ،و عدم تباین با آن قرآن

چه در زمینة اصل  -حقیقتاً این نوع حجیّت یافتن 

با مفهوم  -داللت الفاظ  حجیّت و چه در زمینة

 "استقالل"استقالل در تعارض است. چراکه بیان شد 

بدون مداخلة کسی کار خود را اداره "در لغت به معنی 

که در حالی باشد؛( می1/161: 1832)عمید،"کردن

شکل گرفته است. لذا  قرآنحجیّت سنت با مداخلة 

بهتر است بیان  تسنیمبر اساس دیدگاهِ بیان شده در 

بوده و  رآنـقه به ـود که سنت دارای حجیّت وابستش

 حجیّت استقاللی ندارد.

 محدود بودن،»انحصار در لغت به معنی  انحصار:

: 1832 عمید،«)ا امریـودن کاری، یـمخصوص ب

باشد. لذا در بحث ما نحن فیه حجیّت ( می1/237

یا سنت یعنی حجیّت، محدود و  قرآنغیر انحصاری 

یا سنت نبوده و این دو به همراه  قرآنمخصوص به 

باشند)جوادی عقل سه حجّت مستقل غیر منحصر می

 "شهادت عدلین"عنوان مثال (. به1/181: 1831آملی، 

اگرچه مستقل است، ولی منحصر نیست؛ زیرا 

های دیگری نیز در قبال حجیّت شهادت حجّت

مثالً، گاهی شهادت دو عادلِ دیگر  .عدلین قرار دارد

شود و هر کدام از  در قبال شهادت عَدلین واقع می

کدام حجّت ایشان حجیّت استقاللی دارند، ولی هیچ

های دیگر، مانند منحصر نیست و همچنین حجیّت

عِلم قاضی و سوگند منکِر در برابر حجیّت شهادت 

که  طور(. اما همان11و  18عدلین قرار دارد)همان: 

در بحث استقالل بیان شد، آنچه اهمیت دارد وجه 

 باشد. انحصار می

حجیّت و اعتبار ذاتی  تسنیمبیان شد که از دید 

کریم است، عالوه بر این، گفته شد  قرآنمنحصر در 

که بحث حول حجیّت و اعتبار نقل خارج از حیطة 

باشد. لذا عدم انحصار مذکور در مورد تفسیر می

و سنت نیست. اما در خصوص  قرآن حجیّت و اعتبار

داللت الفاظ بر معانی، بیان شد که هیچ شکی در این 

نوع داللت در کالم متکلم حکیم نیست، لذا این 

باشد. اما از آنجا یا سنت نمی قرآنداللت منحصر در 

که در تئوری حجیّت مستقل غیر منحصر، بحث 

. پیرامون تفسیر است، این نوع انحصار مدخلیتی ندارد

از سوی دیگر در داللت الفاظ بر مراد متکلم بیان شد 

دارای استقالل است  قرآنکه در این نوع داللت تنها 

کند و حجیّت پیدا می قرآنو سنت پس از عرضه به 

عمالً هیچ وجه عدم انحصاری باقی نخواهد ماند. اما 

عنوان مصداق عدم توان این داللت را بهبا تسامح می

 انحصار پذیرفت. 

در نتیجه در تئوری حجیّت مستقل غیر منحصر، 

استقالل در داللت الفاظ بر معانی خود بوده و عدم 
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انحصار، در داللت الفاظ بر مراد متکلم. لذا وجه 

شود. در این استقالل با وجه انحصار متفاوت می

توان تئوری حجیّت مستقل غیر منحصر را صورت می

سنت به معانی و  قرآنالفاظ »این طور خالصه کرد: 

ه امر ـه بـخود داللت دارند و در این داللت وابست

دیگری نیستند، ولی حجیّت الفاظ آن در داللت به 

مراد الهی منحصر در آنها نبوده و نیازمند مراجعه به 

 «امری دیگر است.

به تعبیر دیگر، الفاظ در داللت بر مراد متکلم 

مراجعة تنها  بعضاً استقالل ندارند. با توجه به این معنا

همواره  قرآنبرای فهم مراد الهی از آیات  قرآنبه 

بدون مراجعه به سنت  قرآنکافی نبوده و فهم ما از 

حجیّت ندارد. این عدم حجیّت تا جایی است که 

 قرآنتوانند آیات حتی در مرافعات، طرفین دعوا نمی

را به تنهایی و بدون فحص از سنت مورد استناد قرار 

دهند و اگر بین یک عَبد و موالی خود اختالفی بیفتد 

بدون سنت احتجاج  قرآنتواند به یک نمیهیچ

نمایند. آیت اهلل جوادی با تأکید بر حدیث ثقلین به 

پس مفاد حدیث »گوید: این نکته اشاره کرده و می

تمسّک به هر یک از شریف ثقلین این نیست که 

و عترت، بدون تمسّک به دیگرى مایه هدایت  قرآن

است. استقالل در حجیّت بدین معنا نیست که یک 

دلیل با قطع نظر از سایر ادلّه راهگشا باشد و در هیچ 

اى به غیر خود توقّف نداشته باشد و موال و مرحله

عبد بتوانند به وسیله آن بر یکدیگر احتجاج کنند و 

شود هاى اصولى و فقهى گفته مىدر بحث اینکه

سنّت و عقل از منابع و مستندات احکام است،  ،کتاب

بدین معنا نیست که هر یک حجّت مستقل و مستغنى 

از ادلّه دیگر است. بلکه بدین معناست که اینها سه 

منبع مستقلّى است که چون حجیّت هر یک 

د انحصارى نیست، براى دستیابى به احکام الهى بای

مثالً  .بندى کردگانه را مالحظه و جمعهمه ادلّه سه

اگر درباره فرعى از فروع فقهى همانند وجوب عدل 

اقامه شد،  -، روایى و عقلى قرآنى -و حرمت ظلم، سه دلیل 

بر فرع مزبور داللت  قرآنبه منزله آن است که سه آیه از 

  (172-1/171: 1831جوادی آملی، «)داشته باشد.

کند که فهم و استنباط ما ادامه تأکید میایشان در 

هم در حوزة عمل و هم در حوزة علم و  قرآناز 

باشد د حجیّت میـبدون فحص از سنت فاق ،دهـعقی

دارد: بدان روی که مقیّدات، مخصّصات و و بیان می

در روایات آمده است، استناد و  قرآنشواهد آیات 

براى اعتقاد و عمل، هرگز با  قرآناستدالل به آیات 

قطع نظر از روایات حجیّت نخواهد داشت و اگر پس 

مقیّد، مخصّص و شارحى براى آیة   از فحص، هیچ

ام و رهنمود برداشت ـوان پیـتمعین یافت نشد، مى

شده از ظاهر آیة مزبور را حجّت دانست و بدان 

اعتقاد پیدا کرده و بر مبنای آن عمل نمود)همان( و 

بدون توجه  قرآنکند که فهم جاى دیگر تأکید مىدر 

دارد: به روایات معادل، افتراق ثقلین است و بیان می

ن اهل ـر و تبییـه به تفسیـگاه بدون توجّهیچ رآنـق

زیرا این تفکیک، همان شود، ده نمىـفهمی تـبی

امت اسالمی را از آن  افتراقى است که پیامبر اکرم

و  قرآننهی فرمود، لذا در صورت حضور ظاهرى 

غیبت ظاهری عترت و یا بالعکس، اطمینان حاصل 

شود که هر دو غایبند، زیرا معیّتِ با هم و عدم مى

و عترت مأخوذ  قرآنافتراق از هم، در نحوه وجود 

 (.1/621س:  تا است)همو، بی

توانیم نتیجه وضوح مىاز مجموع آنچه گفته شد به

بگیریم که در طرف حجّت ظاهره، یک حجّت معتبر بیشتر 

باشد، یعنى آنچه مى "و سنّت قرآن"وجود ندارد و آن برآیند 

شود براى ما در جمع میان آیات و روایات حاصل می

و عترت براى ارائه دینِ  قرآنحجیّت دارد: حاصل اینکه، 

تحدند، نه دو ثَقَل کامل و صالح براى اعتقاد و عمل دو ثَقَل م

و عترت در ارائه دینِ جامع، به  قرآنجدا از یکدیگر، پس 

مانند، نه دو حجّت مجزا از منزله یک حجّت واحد الهى می

 (.1/178: 1831هم)همو، 
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 گیرینتیجهبحث و 

  ای از تفاسیر عنوان نمونهبه تسنیمتفسیر

در  رآنـقتأکید فراوانی بر استقالل  رآنـقبه  رآنـق

 مفاهیم خود دارد. 

  وجود اخبار متواتری همچون حدیث ثقلین

و سنت سبب  رآنـقر همراهی جدایی ناپذیر ـمبنی ب

 شده است. تسنیمرفعت جایگاه حدیث در تفسیر 

  تأکید بر این دو نکته سبب حاکمیت دو رویکرد

 شده است.  تسنیمو رویکرد ثقلینی بر  قرآنبه  قرآن

 روز ـسبب بن دو رویکرد ـود ایـوج

ال ـدر قب مـتسنیری ـگیی در موضعـهایتفاوت

موضوعات مختلف من جمله حجیّت خبر واحد در 

 شده است. قرآنتفسیر 

  بجز تعداد قرآنبه  قرآنبر اساس رویکرد ،

بسیار اندکی از روایات، دیگر روایات دارای حجیّت 

 باشند. نمی

 اری که ـر اساس رویکرد ثقلینی، اخبـب

کریم نداشته باشند، حجّت  رآنـقتعارض تباینی با 

 شوند.  شمرده می

  آیت اهلل جوادی در بیانی مبتکرانه سعی در

همسو کردن این دو رویکرد کرده و نظریة حجیّت 

و سنت در تفسیر را  قرآناستقاللی غیر انحصاری 

 نماید. مطرح می

  با بررسی وجوه مختلف استقالل و عدم

انحصار بیان شد که استقالل در داللت الفاظ بر معانی 

باشد و خود و عدم انحصار در داللت الفاظ بر مراد متکلم می

  لذا وجه استقالل با وجه انحصار تفاوت دارد.

، بدون مـتسنیبر اساس مبانی مطرح شده در 

توان مراد خداوند را مراجعه و فحص از روایات نمی

بدون مراجعه به  قرآندریافت و تفسیر  قرآناز آیات 

پیش از آنکه تفسیری  تسنیمسنت حجیّت ندارد. لذا 

های هـار مایـمحسوب شود، در کن رآنـقبه  رآنـق

ر در ـاجتهادی، صبغة قوی اثری دارد که مصادیق اث

صورت به و روایات معصومان رآنـقآن، آیات 

 است.توأمان 
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 .قم: موسسه آل البیت

تهران: دارالکتب  .تهذیب االحکام (.1601)ــــــــــ 

 . اإلسالمیه

بیروت:  .القرآن تفسیر فی التبیان (.1831) ـــــــــــ

 .  العربی التراث إحیاء دار

ه ـنجف: مطبع .هـالدرای (.اـت یـب)نـالدینـالعاملی، زی

 النعمان.

ر و ـاصول التفسی (.1616)رحمنـدالـد عبـالعک، خال

 دمشق: دارالنفاس. .قواعده

تهران: چاپخانه  .فرهنگ عمید (.1832)عمید، حسن

 سپهر.

ر ـشناسی تفسیروش"(. 1831رضا) دـتبار، حمیفهیمی

 .81-11صص .78 . شمارهقرآنی هایپژوهش ."تسنیم

ران: ـته .یـالکاف (.1601)ن یعقوبـی، محمد بـکلین

 .االسالميةدارالکتب 

بحاراالنوار الجامع لدرر  (.1608)مجلسی، محمد باقر
 . حیاء التراث العربیابیروت: دار  .االطهاراخبار االئمه 

حدیث جایگاه و کارکرد آن "(. 1836معارف، مجید)

. . شماره یازدهممجله پژوهش دینی ."در تفسیر المیزان

 . 11-61صص

التفسیر و المفسّرون فی  (.1611)معرفت، محمد هادی

 .الرضوية للعلوم االسالميةمشهد: الجامعه  .ثوبه القشیب

(. 1811ره)ـصدره، طاه اجیـن و سهیال ر،ـروزفـپی

 .پژوهی مجله حدیث ."تسنیم تفسیر در حدیث جایگاه"

 .160-111صص . 3شماره 

 جماعة: قم .الـرجـال(. 1817) على نـب احمد نجاشی،

 . ششم چاپ .قم المدرسین


