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درآمد
از نــگاه برخــی از خاورشناســان ایــن فرضیه که امامان شــیعه با یک نظریه هرمنوتیکی منســجم و روشــمند به
تفســیر قــرآن پرداختــه باشــند ،در هالــهای از ابهام بوده ،مدارک و شــواهد کافی بــرای اثبات آن وجــود ندارد .از
نــگاه آنــان ایــن پدیده دارای ابعاد اعتقادی ،تاریخی و تراثی اســت .از جنبه اعتقادی باور شــیعیان متقدم به
جایــگاه الهــی امامان و خاســتگاه وحیانــی علم آنان ،اصل نیازمنــدی امام به یک نظریــه هرمنوتیکی در مقام
تفســیر قــرآن را برطــرف میســازد و لزومی ندارد که امام ســخنان خــود را به اصول و قواعد خاص معناشناســی
متون مستندسازی نماید .از جنبه تاریخی نیز دلیل این ابهام به وضعیت تاریخی دانش تفسیر در دوره امامان
شــیعه برمیگــردد .آقــای گلدفیلــد در مقاله خــود بر این نكته اصــرار دارد كه نظریه و روش تفســیر اســامی ،در
ســه قــرن نخســت هجری را ،وامدار و اقتباســی از شــیو ه تفســیری مفســران مســیحی  -یهودی معرفــی کنند و
فرایندی اقتباســی  -تكاملی بر آن قائل شــوند 1.بر پایه این فرضیه دانش تفســیر در بســتر اســامی  -شــیعی آن
نیــز فراینــدی تکاملی داشــته اســت که برخی از مفســران نخســتین قــرن دوم هجــری آن را با اقتباس از ســنت
تفســیری یهودی  -مســیحی کتاب مقدس وارد جهان اســام کردند و به مرور بعدها سایر مفسران آن را بسط و
توســعه دادهاند ،پس نباید انتظار داشــت که در دوره صدور روایات و تدوین جوامع روایی نخســتین ،قواعد و
ّ
اصول هرمنوتیکی منقح و پذیرفتهشدهای درباره معناشناسی قرآن میان مفسران  -امامان  -رایج بوده باشد.
از جنبــه تراثشناســی نیــز پذیــرش اعتبار تاریخــی روایات برابر اســناد آنان چندان ســاده نیســت ،مگر اینکه
قرائن و شــواهد معتبری داشــته باشــیم که اعتبار تاریخی آن را اثبات نماید .این مهم با تاریخگذاری احادیث
اسالمی قابلسنجش است 2.نتیجه این فرضیه ،پذیرش نوعی ادخال تاریخی و برچسبزدن روایات از سوی
متأخریــن بــه دورههــای نخســتین اســامی در جوامع حدیثی مســلمین خواهد بــود ،بنابراین در روایــات اگر از
اصطالحات و قواعد دوره متأخر استفاده شده باشد ،قرینهای است بر اینکه این روایت متعلق به دوره امامان
نیســت و بعدهــا پدید آمده اســت .ایــن فرضیهها هماره در مطالعات حدیثی و تفســیری خاورشناســان مورد
توجه بوده است و کمتر خاورشناسی را سراغ داریم که پژوهش خود را پیراسته از آنها به فرجام رسانیده باشد.
1. Yeshayahu Goldfeld, The Development of Theory on Qur’anic Exegesis in Islamic scholarship, Studie Islamica, No. 67,1988.

چكیــده فارســی مقالــه را بنگریــد :بولتن مرجع مقاالت مستشــرقان و حدیث ،1/قرآنپژوهی ،به كوشــش :علی راد ،دار الحدیــث ،قم1388 ،ش ،ج ،1
ص .141
 .2ر.ک به :آقایی ،سیدعلی ،تاریخگذاری حدیث روشها و نمونهها.

سالبیستوهفمت،مشارۀپنجم،آذرودیمـــــــاه1395

161

چکیده:
رابرت گلیو از خاورشناسان معاصر در
مقاله «هرمنوتیک متقدم شیعی:
برخی فنون تفسیری منسوب به
امامان شیعه» با رهیافت توصیفی
تبیینی به بررسی اخبار تفسیری
متعلق به دوره هرمنوتیک مرجعیت
مطلق امام در تفسیر قرآن پرداخته
است .نتایج تثبیت این هرمنوتیک
در سه قرن نخست هجری تاریخ
شیعه عبارت است از :عدم ارائه توجیه
معناشناسی از سوی امام ،عدم استناد
به نظریه تفسیری خاص ،ترجیح
معنای ارائه شده از سوی امام در فرض
تعارض .برابر مبانی این هرمنوتیک با
وجود امام ،هرگونه نظریه هرمنوتیکی
بی فایده بوده است و اعتقاد به
معصوم بودن امام نیاز به هرگونه
نظریه تفسیری را که فرایند رسیدن به
یک معنای خاص از طریق آن طرح
ریزی می شود ،برطرف می سازند .گلیو
این نتایج را از طریق تحلیل روایات
تفسیری موجود در منابع روایی متقدم
شیعه به دست آورده است .وی تالش
دارد با روش های سبک شناسی و
تحلیل متن ،فنون تفسیری به کار رفته
در احادیث تفسیری را بکاود تا فرضیه
وجود یک نظریه هرمنوتیک نزد امامان
شیعه را به آزمون بسپارد .برآیند مقاله
وی فقدان شواهد کافی برای اثبات
انسجام در هرمنوتیک قرآنی امامان
شیعه است .نویسنده در نوشتار حاضر
به نقد و ارزیابی دیدگاه های رابرت
گلیو در مقاله مذکور همت گمارده
است .رهیافت وی در نوشتار ،تحلیلی
انتقادی بوده و ابتدا آرای رابرت گلیو
را تقریر و سپس آنها را در سه بخش
محتوایی ،شکلی و روشی در بوته نقد و
ارزیابی قرار می دهد.
کلیدواژه:
«هرمنوتیک متقدم شیعی :برخی
فنون تفسیری منسوب به امامان
شیعه» ،احادیث تفسیری ،تفسیر
امامایه ،خاورشناسی ،رابرت گلیو،
هرمنوتیک قرآن ،هرمنوتیک روایی
شیعه ،خاورشناسان ،تفسیر قرآن،
امامان شیعه ،فنون تفسیر ،روایات
تفسیری ،نقد دیدگاه ،نقد محتوایی،
نقد شکلی ،نقد روشی.
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مقاله

در ایــن میــان بــا اوجگیــری توجــه بــه تشــیع در مطالعــات اخیــر غربیــان،

بــه امامــان شــیعه» 4بازتابیــده اســت .نظــر بــه درو نمایــه مشــترک این دو

شــماری از خاورشناســان شــیعهپژوه چــون مئیــر براشــر ،تــاود الوســن،

مقالــه ،هرمنوتیــک روایی قرآن در تفاســیر روایی متقدم شــیعه را میتوان

رابــرت گلیــو و  ...تفاســیر روایــی و اجتهــادی امامیــه را بــا هدف کشــف

عنوانــی جامــع بــرای آن دو نهــاد که بــا ترکیــب آن دو تا حــدودی رویکرد

هرمنوتیــک قــرآن از نــگاه روایــات و مفســران مطالعــه و بررســی کردهانــد.

خاورشناســان معاصر به هرمنوتیک روایی شــیعه قابل دســتیابی است.
َ
در ایــن میــان ِمئیــر َبر  -ا ِشــر نیــز در پژوهش دیگــری با عنــوان «روشهای

و مقاصــد آیــات قــرآن اســت که از ســوی امامان شــیعه در تفســیر قرآن به

تفســیری در تفاســیر امامی نخســتین» تا حدودی به این مســئله نزدیک

کار رفتــه و در احادیــث منســوب به آنان در تفاســیر روایــی امامیه گزارش

شــده اســت ،اما رویکرد کشف هرمنوتیک شــیعی در آن در تراز دو مقاله

شــده اســت .چگونگی پدیداری این اصول هرمنوتیکــی در دوره امامان

پیشــین نبودو نقد و بررســی آن را به پژوهه دیگری وانهادیم .مقاله الوسن

و پیوند آنها با آموزههای شــیعهبنیان امامیه در تحلیل هرمنوتیک مذکور

را نیــز در پژوهــش «خاورشناســان و تطورات هرمنوتیک تفســیری شــیعه؛

حائــز اهمیــت اســت و از ایــنرو توجــه بــه تطــورات تاریخــی آن ضــروری

مطالعه موردی آرای تاود الوسن» به نقد سپردیم .از اینرو در این پژوهش

اســت .بــه نظــر میآید که دو تلقــی متفاوت و در عین حــال قابل جمع از
اصطــاح هرمنوتیــک در ایــن پژوهشها وجــود دارد که ناظر بــه دو ُبعد از

تنها به نقد و ارزیابی دیدگاه رابرت گلیو در مقاله مذکور پرداختهایم.

مقصــود از هرمنوتیــک قــرآن ،اصــول و قواعــد کارآمــد در کشــف مدالیل

مباحث هرمنوتیک بوده اســت .برخی از خاورشناسان چون رابرت گلیو
بیشــتر بــه ُبعد کاربــردی و عملی هرمنوتیک در مقام تبیین و تفســیر متن
نظــر دارد ،بنابرایــن بیشــتر دنبال قواعد و فنــون هرمنوتیکــی بهکاررفته در
اخبار تفســیری اســت و میتــوان آن را هرمنوتیک کاربــردی نام نهاد .وی
بــرای این هــدف بــه باریکبینیهای متنشناســانه و نکتهســنجیهای
معناشناسانه در تحلیل متن روایات دست زده و دستاوردهای خوبی به
ارمغان آورده است .برآیند تالش وی اکتشاف و تحلیل نظریه هرمنوتیک
ادبی و معناشناســانه از اخبار تفســیری اســت که در نگاه وی این نظریه
محتمل بوده و شواهد کافی برای اثبات انسجام و روشمندی و فراگیری
آن وجود ندارد .تاود الوسن به بنیانهای اعتقادی  -تاریخی هرمنوتیک
شیعی توجه دارد و تحلیل تاریخی  -جامعهشناختی از تطورات آن ارائه
میدهد که تفاســیر روایی ،نماینده گونه خاصی از آن هســتند و به ســان
گلیو وارد بازیابی و تحلیل قواعد و فنون هرمنوتیکی در این تفاسیر نشده
است .تالش الوسن قابل توصیف به هرمنوتیک تاریخی یا نظری است.
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روشــن اســت کــه پژوهشهــای خاورشناســان ،فــارغ از نتایج آنهــا که در
جــای خــود از اهمیت ز یــادی برخوردارند ،در نمایانــدن رهیافت و روش
آنــان در بررســی روایــات تفســیری بــه هــدف اکتشــاف گفتمــان ،ادوار و
تطورات تاریخ تفسیر شیعه و نقش پیشفرضهای مؤلفان جوامع روایی
متقــدم امامیــه در گزینــش احادیــث از اهمیــت دو چندانــی برخــوردار
اســت .موضوعــی که تا کنــون چندان در پژوهشهای شــیعی مورد توجه
نبوده اســت و به قطع میتوان گفت که هنوز پژوهشــیان شیعی از گستره
و روش پژوهــش خاورشناســان در نقــد تفســیر روایــی و اجتهــادی شــیعه
آ گاهیهــای چنــدان پر بــرگ و باری ندارنــد .این پژوهه آغازی بــر ورود به
ایــن عرصــه مینماید و امید اســت بارقهای بــرای مطالعــات جدید را در
ایــن عرصه برای محققان به شــمار آید .از ای ـنرو رهیافت مقاله تحلیلی
 انتقــادی بــوده اســت .ابتــدا آرای رابــرت گلیــو تقریر و ســپس ارزیابی وجمعبندی شده است .ارزیابی در سه بخش محتوایی ،شکلی و روشی
انجام شده است.

حــال پرســش این اســت که از نگاه خاورشناســان و بر پایــه جوامع روایی

 .۱ارزیابی محتوایی

متقــدم امامیــه ،ویژگیهــای هرمنوتیک امامان در تبیین قرآن چیســت؟

محتــوای هــر پژوهــش مهمترین بخــش آن به شــمار میآید؛ زیرا مســئله،

اصــول و قواعــد هرمنوتیکی قابل بازیابی از این جوامع کدام اســت؟ چه

فرضیــه و نتایــج تحقیق را در خود جای داده اســت و در ارزیابی تحقیق

نقدهایی بر رویکرد خاورشناسان در بازیابی و تحلیل هرمنوتیک امامان

از جایگاه مهمی برخوردار اســت و دقت الزم در تقریر و نقد را میطلبد.

شــیعه قابــل طرح اســت؟ بــرای یافتن پاســخ ایــن پرســشها الزم بود که

گلیــو عناصــر اصلــی و الزم بــرای کشــف نظر خــود را در بخــش محتوایی

مهمترین نگاشتههای خاورشناسان درباره هرمنوتیک روایی شیعه ابتدا

مقاله بهخوبی نمایانده است .از اینرو خواننده با ابهام چندانی در فهم

بازشناسی و سپس نقادی شود .بعد از بررسیهای الزم روشن شد که تاد
الوســن و رابرت گلیو از جمله خاورشناســانی هســتند که در دو نگاشــته
خــود به این مســائل پرداختهاند .تا حدود زیادی اهــداف و دغدغههای
آنــان در عناویــن مقاالت آن دو «هرمنوتیک تفســیر پیشــامدرن اســامی
و شــیعی» 3و «هرمنوتیک متقدم شــیعی :برخی فنون تفســیری منســوب

دیدگاه وی روبرو نیســت .برآیند بررســی محتوای مقاله ایشــان نشان داد

3. B. Todd Lawson, Hermeneutics of pre-modern Islamic and Shiʿite exegesis, adopted
from http://www.iranicaonline.org/articles/hermeneutics, Last Updated: March 22,

کــه وی مســئله جزئــی و مشــخصی را کاویده اســت و البتــه فرضیههای
4. Robert Gleave, “Early Shi'i Hermeneutics: Some Exegetical Techniques Attributed
to the Shi'i Imams,” in: Karen Bauer (ed.), Aims, Methods and Contexts of Qur'anic
Exegesis (2nd/8th -9th/15th c.), Oxford University Press, 2013, pp. 141-172.
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پژوهش ارجاعات نگارنده به شماره صفحات مقاله گلیو بر پایه همین ترجمه بوده است.
5. Meir M. Bar-Asher, Scripture and Exegexis in Early Imāmī� Shiism, (Brill: Leiden,

2012, available in print Vol. XII, Fasc. 3, pp. 235-239.

Boston, Köln), 1999, pp. 101-24 (‘Methods of Exegesis’).

6

161

سالبیستوهفمت،مشارۀپنجم،آذرودیمـــــــاه1395

مقاله

خاورشناسان و هرمنوتیک امامان در تفسیر قرآن

خــاص پژوهشهــای خاورشناســی را در تبییــن و پاســخ بــه آن داشــته و

حدیثشناســی شیعه اســت ناگزیر میبایست نســبت به هر یک دارای

متأثر از این فرضیهها به پاسخهای خاصی برای مسئلههای مدنظر خود

فرضیــه متناســب باشــد .جالــب اینکــه هر دو مســئله پیش از ایشــان در

دست یافته است .در این بخش ابتدا مسئلهها ،فرضیهها و سپس آرای

پژوهشهای خاورشناسانی چون براشر و الوسن تا حدودی کاویده شده

وی را میبینیم.

و رهاوردهایی را در اذهان خاورشناسان به تثبیت رسانده است و ممکن
اســت پژوهشهــای جدیــد را مرعــوب خــود بنمایانــد .گلیو بــا آ گاهی از

 .۱-۱مسئلهها
بررسی مقاله «هرمنوتیک متقدم شیعی :برخی فنون تفسیری منسوب به
امامان شــیعه» نشــان میدهد که نویســنده آن پاســخ به مسائل ذیل را به
طور جدی دنبال نموده است:
الف) شاخص انسجام در نظریه هرمنوتیکی امامان
ب) اعتبار و کارکرد اخبار تفسیری در اکتشاف هرمنوتیک امامان
هــر چنــد ایــن مســئلهها در مقــام تحلیــل جــدای از همدیگــر قابــل طرح
هســتند ،امــا پاســخ به هر یــک از آنهــا در گرو پاســخ به دیگری اســت .از
اینرو در واقع امر مرتبط و متداخل در همدیگر هســتند .البته برای گلیو
مســئله نخســت از اولویــت برخــوردار بوده اســت؛ زیرا هــدف اصلی وی
بررســی مؤلفه روشــمندی و انســجام در نظریه هرمنوتیکی امامان شــیعه
بوده است ،پس مسئله دوم جنبه فرعی یا مقدماتی برای پاسخ به مسئله
اصلی را دارد .با توجه به این اولویتبندی از مسائل تحقیق وی ،میتوان
گفت که بررســی فنون تفســیری نقش ابزاری یا منبعی را در ارزیابی مؤلفه
انســجام در نظریه هرمنوتیک امامان ایفا میکنند .دســتهبندی ،تحلیل
گســتره و فراوانــی کاربــرد ایــن فنــون در اخبــار تفســیری ،مقدمــهای برای
دستیابی گلیو به پاسخ سؤال اصلی تحقیق وی بوده است .وی با تمرکز
بــر یــک گونــه از هرمنوتیــک روایــی شــیعی (هرمنوتیک مرجعیــت مطلق
امام) و با رهیافت توصیفی  -تبیینی به بررسی اخبار تفسیری  -به تعبیر
خــودش و نه تفســیر اخباری  -پرداخته اســت و تــاش دارد با روشهای

دستاوردهای پژوهشهای پیشین و آسیب محتمل آنها ابتدا دو فرضیه
کالن خــود را در پژوهــش خــود تبییــن کرده اســت که به نوعی ســنجش و
نقد دســتاوردهای خاورشناسان پیشــین نیز هست .نفی نیازمندی امام
بــه نظریــه تفســیری و فقــدان ادلــه کافــی بــرای مجعولدانســتن احادیث
اولیــه ،دو فرضیــه کلــی وی در ایــن پژوهــش اســت کــه بــه نظــر میآید از
پیشفرضهای وی در پژوهشهای مشــابه نیز باشــد .در ادامه هر یک از
این دو فرضیه را تقریر و ارزیابی میکنیم.

فرضیه اول :نفی نیازمندی امام به نظریه تفسیری

ً
از نظــر گلیــو اساســا «با وجود امــام که از نگاه شــیعه مفســران خطاناپذیر

قــرآن و برخوردار از هدایت االهیانــد ،هرگونه نظریه هرمنوتیکی بیفایده
اســت و این اعتقاد نیاز به هر گونه «نظریۀ تفســیری» را که فرایند رسیدن
یشــود برطرف میســازد.
بــه یــک معنای خاص از طریق آن طرحریزی م 
روشــن اســت که ایــن نگره جزمــی تنها میان شــیعیان مقبول اســت و در
مقابل مذاهب دیگر قابل استناد نیست»( .گلیو ،ص  .)258 -257وی
در بخــش دیگــری از مقاله به ایــن فرضیه چنین اشــاره دارد که «هر چند
ـادی امامیه ،پذیرش هر نــوع نظریۀ هرمنوتیکی
باورمنــدی به اصول اعتقـ ِ
را بــرای امــام در مقام تفســیر قرآن بیفایده و غیرالزم میکند ،ولی بررســی
اخبار تفســیری نشــان میدهد که برخی از فنون تفسیری از سوی امامان
در تفســیر قرآن به کار رفته اســت»(گلیو ،ص  ،)258اما به نظر میآید که
از نگاه ایشــان شــیوع این فنون تفسیری تا حدی نیســت که بتواند نوعی

معنایابــی بهکاررفته در ایــن اخبار را بــکاود تا فرضیه
تحلیــل متــن فنــون
ِ

روشمند و انسجام را در نظریه هرمنوتیکی امامان را اثبات نماید.

و کارکــرد اخبــار تفســیری نیز به عنــوان مقدمه علمی ،بحــث مختصری

ارزیابی

نمــوده اســت ،هر چند جا داشــت در ایــن مورد نیز به دلیــل مبناییبودن

گلیو در این فرضیه خواســته یا ناخواســته از مقــاالت پیشگفته بهویژه از

آن در تحقیــق وی اندکــی بحــث را بســط بیشــتری مــیداد یا بــه پژوهش

نوشــتار الوسن تأثیر پذیرفته اســت .هر چند استفاده وی از پژوهشهای

متقن دیگر خود یا خاورشناســان پیشــین ارجاع مــیداد .البته در همین

پیشین فاقد اشکال است ،اما مناقشات وارده بر نتایج مقاله الوسن 6در

حــد مختصر نیز دیدگاه وی روشــن اســت و در ادامــه مقاله (بند ،)1.3.2

مقاله وی نیز قابل طرح اســت .الوســن در مقاله خود هرمنوتیک شیعه را

مقصــود گلیــو را از اخبار تفســیری و تمایــزات آن با تفاســیر اخباری بیان

بــه چهــار دوره تاریخی تقســیم کرده و دوره نخســت را هرمنوتیک والیت

خواهیم کرد.

محور نامیده است که بر پایه آن رأی امام در میان شیعیان اعتبار مطلق

 .۱-۲فرضیهها

6. B. Todd Lawson, Hermeneutics of pre-modern Islamic and Shiʿite exegesis, adopted

نظریــه هرمنوتیــک روایی شــیعه را بــه آزمون بســپارد .همچنیــن از اعتبار

روشــن اســت که فرضیههــا در گردآوری اســناد و دادههــای پژوهش ،نوع
تحلیــل مــواد پژوهــش ،اســتنتاج و ارائــه نظریــه نهایــی در هــر پژوهشــی
نقــش جــدی را بــر عهــده دارنــد .از آنجــا کــه پژوهــش گلیو از یــک حیث
مبتنــی بــر هرمنوتیکشناســی امامــان شــیعه و از حیــث دیگــر اســتوار بر
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ترجمه فارســی این مقاله توســط محمد حقانی فضل در کتاب تفســیر امامیه در پژوهشهای غربی،
پژوهشــگاه قرآن و حدیث ،دارالحدیث 1395 ،ش ،ص  99 -85نشــر یافته اســت .در این پژوهه
ارجاعــات نگارنــده بــه شــماره صفحــات مقاله الوســن بر پایــه همین ترجمــه بوده اســت .نقدی از
نگارنده بر مقاله الوســن در شــماره جدید پژوهشــنامه تفســیر پردیس فارابی دانشــگاه تهران در حال
نشر است.

7

مقاله

خاورشناسان و هرمنوتیک امامان در تفسیر قرآن

در تبیین قرآن داشــته اســت .این هرمنوتیک از وفات پیامبر(ص) تا آغاز غیبت کبرا در میان شــیعیان رایج
بوده است .بنیان اعتقادی اینگونهٔ هرمنوتیکی ،انتقال وحی تنزیلی و وحی تبیینی از پیامبر به امامان شیعه

از نگاه برخی از خاورشناسان
این فرضیه که امامان شیعه
با یک نظریه هرمنوتیکی
منسجم و روشمند به تفسیر
قرآن پرداخته باشند ،در
هالهای از ابهام بوده ،مدارک
و شواهد کافی برای اثبات آن
وجود ندارد .از نگاه آنان این
پدیده دارای ابعاد اعتقادی،
تاریخی و تراثی است.

و امکان تحدیث آنان با فرشــتگان اســت .به دنبال این اعتقاد ،امامان به مفســران راســتین قرآن و قرآن ناطق
در جامعه شــیعی معرفی شــدند .وی ویژگی بازه زمانی پدیداری این هرمنوتیک را دوره شــکلگیری نزاعهای
داخلــی جهــان اســام (دوره فتنــه) بیان کرده اســت که شــامل ســه قرن نخســت هجری اســت .در این دوره
تبیین متن
ُپرتنــش بــود کــه نقش امام در تشــیع ،راهنمای ربانی تعریف شــد و ســخنان وی به طور مطلــق در
ِ
قرآن مقبول واقع شد .بازتاب این هرمنوتیک را تعدادی از آثار اولیۀ تفسیر شیعی و جوامع اولیه حدیثی چون
ّ
الکافی تائید میکنند( .الوسن ،ص  )90 -89در حقیقت از نگاه الوسن ،طراحان این هرمنوتیک ،محدثان
شیعی هستند که در جوامع روایی خود آن را ترسیم کردند .هر چند گلیو از عنوان مقاله الوسن در نامگذاری
هرمنوتیــک شــیعی ایــن دوره اســتفاده نمیکنــد ،ولی بــا تحلیل و نتایج مقاله الوســن تا حدود ز یــادی موافق
اســت؛ زیرا وی نتایج هرمنوتیک مرجعیت مطلق امام را چنین بیان میکند :عدم ارائه توجیه معناشناســی
از سوی امام ،عدم استناد به نظریه تفسیری خاص ،ترجیح معنای ارائهشده از سوی امام در فرض تعارض.
(گلیو ،ص  )258 -257اما در ارزیابی تحلیل فرضیه گلیو از هرمنوتیک رایج در دوره نخست باید به نکات
ذیل نیز توجه داشت:
یک) این فرضیه اگر به معنای عدم نیازمندی امام به اعمال قواعد هرمنوتیکی مرســوم نزد عالمان در تبیین
قــرآن باشــد تا حــدودی موجه مینماید؛ زیــرا برابر مبانی کالمی شــیعه ،امام به تنزیل ،تبییــن و تأویل نبوی از
ً
قرآن دسترســی دارد و اساســا زمینهای برای نیاز وی به کاربســت این قواعد پدید نمیآید و امام همان معنا و
مــراد یادشــده در ّ
ســنت نبوی را بیان میکند .از ای ـنرو نباید جایگاه امام را با عالمــان عادی در فهم و تبیین
قرآن یکسان پنداشت که نا گزیرند در سایهسار قواعد اندیشیده و اظهارنظر نمایند و ممکن است گاهی رأی
آنــان مطابق با واقع نیز نباشــد .اما اگر فرضیه گلیو و رأی الوســن به معنای عــدم اعتبار قواعد هرمنوتیکی نزد
امام و شــیعیان باشــد ،ادعای نادرســتی اســت .زیرا به بیمنطقی و عدم ضابطه در تبیین قرآن منجر خواهد
شد .بطالن این پنداره بسیار روشن از این است که برای نقض نیاز به ارائه دلیل باشد؛ چراکه قرآن متن ادبی

حال پرسش این است که از
نگاه خاورشناسان و بر پایه
جوامع روایی متقدم امامیه،
ویژگیهای هرمنوتیک
امامان در تبیین قرآن
چیست؟ اصول و قواعد
هرمنوتیکی قابل بازیابی
از این جوامع کدام است؟
چه نقدهایی بر رویکرد
خاورشناسان در بازیابی و
تحلیل هرمنوتیک امامان
شیعه قابل طرح است؟

فاخــری اســت و حداقــل قواعــد فهم متون ادبی و اصــول محاوره بایــد در تبیین آن رعایت گــردد و امامان نیز
بــدان التــزام داشــتهاند و در کممایگی آن همین بس که گفته شــود امامان خالف ایــن قواعد و اصول ،قرآن را
تفســیر میکردند .در نتیجه این ادعا نادرســت اســت که گفته شــود بیانات تفســیری امامان مستند به نظریه
تفســیری نبــوده اســت ،بلکــه برعکس امامان با اســتناد به ّ
سن ــت تبیینی و تعلیمی حضــرت محمد(ص) و
قواعــد ادبــی و اصــول عقالیی محاوره و فهــم به تبیین قرآن میپرداختند .همچنین این برداشــت با واقعیت
جــاری در روایــات و میراث تفســیری امامیه که به فراگیری اصول و قواعــد فهم قرآن تأ کید دارند نیز مخالفت
دارد .تالشهــای عالمــان امامیــه در مباحث علوم قرآن ،اصول و مقدمات تفســیر ،اصول فقه و  ...را میتوان
اعتبار
بر ضرورت فراگیری قواعد فهم قرآن حمل نمود که ریشه در تأ کیدات امامان دارد .خالصه آنکه مقوله
ِ
تبیین امام از قرآن ،از مقوله عدم کاربســت قواعد هرمنوتیکی از ســوی امام متمایز بوده و در مقام بحث باید
مراقــب خلــط آن دو بــا یکدیگــر بود .به بیان دیگر شــیعیان اعتقــاد دارند که چون امــام دارای فهم خطاناپذیر
است ،فهم و تبیین وی از قرآن مطابق با واقع و مراد خداوند است .امامان به دلیل دسترسی درست و کامل
بــه ّ
ســنت نبــوی در تبییــن و تعلیم قرآن نیازی به علوم مرســوم نزد ســایر عالمان ندارنــد و از طریق وراثت این
دانش به همه آنها منتقل میشود .تبیین امامان از قرآن منطبق بر قواعد هرمنوتیکی بوده و قابل توجیه و دفاع
علمی است که با درنگ در روایات آنان قابل بازیابی است .البته کشف این قواعد دقت و تخصص ویژه را
در شناخت زبان حدیث و قرآن را میطلبد .از سوی دیگر اگر از امام پرسیده شود که وجه داللت آیه بر تبیین
شما چگونه است ،بهطور قطع امام فرایند داللت آن را برابر قواعد هرمنوتیک ادب عربی بیان خواهد نمود.
ً
دو) باید توجه داشــت که در دوره نخســت هرمنوتیک شــیعی ،اساســا قواعد تفســیری قرآن به سان دورههای
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پسین هنوز میان عالمان رواج نداشته است و ادبیات بسیاری سادهای بر تفسیر قرآن حا کم بوده است .این
ســادگی در روایات تفســیری صحابه و تابعان نیز مشــهود است و ما ســبک هرمنوتیکی پیچیدهای را ب ه هیچ
هرمنوتیک دارای قواعد
روی چــه در میان امامان و چه صحابه و تابعان مشــاهده نمیکنیــم .بنابراین انتظار
ِ
هرمنوتیک
و روش منقحشده در این دوره دور از واقعیت تاریخی است و این درست نیست که با الگوهای
ِ
هرمنوتیک کاربردی دوره امامان یا صحابه بپردازیم.
دورههای بعدی به ارزیابی
ِ
سه) جامعیت فنون کاویدهشده از سوی آقای گلیو محل مناقشه است؛ زیرا سایر فنون معنایابی چون تأویل
ً
و جری و تطبیق که بیشــترین شــیوع را در اخباری تفســیر امامان را دارد بررســی نکرده اســت .اساســا گلیو بر
اســاس گرایش و تخصص خود در مباحث فقهی – که از ســایر مقاالت و کتابهای وی نیز پیداســت  -در
این مقاله بیشــتر آیات فقهی را از منظر اخبار تفســیری بررســی کرده اســت و این ســبب شــده است که وی از
عمده روایات تفسیری امامان ذیل آیات غیرفقهی غفلت نماید.
اعتقــادی امامیــه نظر یــۀ هرمنوتیکی را
چهــار) نویســنده محتــرم در عبــارت «بــهرغم ایــن واقعیت کــه اصول
ِ

بیفایــده و غیــرالزم میکند ،در منابع موجود میبینیم که امامان طیفی از فنون تفســیری را به کار گرفتهاند»،

میان باورمندی به آموزه امامت و کاربســت فنون هرمنوتیکی در تفســیر قرآن در اندیشــه شــیعی ،نوعی تنافی
ً
تصور کرده اســت .به نظر میآید که برداشــت ایشــان نادرســت باشــد؛ زیرا اوال چنین مالزمهای را از عالمان
سرشــناس امامیه ســراغ نداریم که به چنین اعتقادی تصریح داشــته باشــند و بهتر بود نویســنده این حدس
ً
خود را در صورت وجود قائل به آن ،به آثار کالمی یا تفســیری امامیه مستندســازی میکرد .ثانیا همانطوری
ً
عقالیی
معارف مســتنبط از قرآن را بر پایه اصول محاوره و
که خود نویســنده اذعان نموده اســت اساســا ائمه
ِ
ِ
فهم و تبیین عرضه نمودند تا قابل فهم برای مخاطبان باشند ،حال چگونه ممکن است که اعتقاد به امامت
دینی
آنــان نافــی ایــن اصول باشــد؟ میــان فرایند تبییــن و ارائه معارف قرآنی از ســوی امامان با ســایر معــارف ِ
مأخــوذ از آنــان تفــاوت وجود دارد .بهطور قطع اســتنباط امامــان از قرآن بر پایه معیارهــای هرمنوتیکی خاص
زبان قرآن در فهم اســت و امامت آنان به معنای نادیده گرفتن این اصول نیســت؛ زیرا قرآن متن ادبی فاخری
اســت و شــرط اعتبــار هر معنایــی انطباق آن با قواعــد مفاهمه و محاوره عربی اســت .بداهــت اعتبار و لزوم
رعایــت آن تا حدی روشــن اســت که مخاطبان عصر نــزول قرآن و دوره حضور امامان نیــز در آن هیچ تردیدی
نداشــتند و ب ه طور قطع رســول خدا و امامان در تفســیر قرآن بر پایه این سیره عقال عمل میکردند ،وگرنه نقض
همین ســیره اســتوارترین دلیل نقض علیه آنان به کار میرفت .اما در ســایر عرصههای معرفتی منشأ معارف
ً
عرضهشــده از ســوی آنان میتواند از فرایند خاص دیگری غیر از فرایند تفســیر متن باشــد که اساسا نیازی به
وحی تســدیدی یا میراث نبوی قابل
اعمال
ِ
قواعد هرمنوتیکی در آنها الزم نیســت و به شــکل اعالمی از طریق ِ

هر چند گلیو از عنوان
مقاله الوسن در نامگذاری
هرمنوتیک شیعی این دوره
استفاده نمیکند ،ولی با
تحلیل و نتایج مقاله الوسن
تا حدود زیادی موافق است؛
زیرا وی نتایج هرمنوتیک
مرجعیت مطلق امام را چنین
بیان میکند :عدم ارائه
توجیه معناشناسی از سوی
امام ،عدم استناد به نظریه
تفسیری خاص ،ترجیح
معنای ارائهشده از سوی امام
در فرض تعارض.

عرضه است .در نتیجه پیشفرض آقای گلیو در نفی و اثبات روشمندی هرمنوتیک امامان شیعه همچنان
جای تأمل را دارد.
پنج) گلیو در بخش پایانی فرضیه نخســت خود مدعی اســت معانی مســتند به هرمنوتیک والیتمحور تنها
در درون شیعه اعتبار دارد و در مناسبات بینامذاهبی شیعه با سایر فرقهها نا کارآمد است .به بیان دیگر وی
برای تفاســیر امامان تنها در جامعه شــیعی اعتبار قائل اســت و نمیتوان آن را برای مذاهب دیگر تعمیم داد
یا معتبر دانســت .عبارت وی چنین اســت« :این تصور که یک برداشــت خاص از آیات قرآنی معتبر اســت،
تنها به این دلیل که معنا گر بهگونهای برخوردار از هدایت الهی اســت (که پاســخ جزمی شــیعه در مواقع لزوم
است) ،در جدلهای کالمی و فقهی با مکاتب دیگر ناکارآمد است؛ گرچه در میان خود شیعیان میتوانسته
مؤثــر باشــد»( .گلیــو ،ص  )258در پاســخ بــه این ادعــا میتوان گفت برخــورداری امام از هدایــت االهی یکی
از دالیــل کالمــی شــیعه اســت و تنها دلیل نیســت و بــرای اعتبــار آن از ادله دیگــری چون حدیــث ثقلین که
مقبول اهل ّ
سنت و دیگر فرق اسالمی نیز است میتوان اقامه دلیل نمود .پس در میان غیرشیعه نیز به لحاظ
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نظری تبیین عترت نبوی از قرآن باید حجیت داشــته باشــد ،در غیر این

مخالف آن چنین نتیجهای را نخواهد داشــت .پس بهتر بود نویسنده به

صــورت مانــع محتمل جنبــه علمی یا کالمــی نــدارد و از روی تعصب یا

ی مطلق
خواننــدگان غر بــی این نکته را تذکر میداد تا شــیعه متهــم به نف 

سیاســتورزی در حــذف امامــان از مرجعیــت علمــی در تبییــن قــرآن

دیگــر مذاهــب تفســیری متهــم نگــردد و مناســبات میان شــیعه با ســایر

خواهــد بــود .البتــه گلیو از این مهم غفلت ورزیده اســت کــه بزرگان اهل
ّ
ســنت خود را وامدار حدیث امامان شــیعه دانسته و در مواضع اختالف

مذاهب چالشگون و تنشزا تصور نشود.

به سیره و حدیث آنان استناد جستهاند .برای نمونه فخر رازی در مسئله
جهــر و اخفــات بســمله در نماز چنین به ســیره علوی اســتناد میجوید:
«أن الدالئــل العقليــة موافقة لنا ،وعمل علي بن أبي طالب عليه الســام
ً
ً
معنا ،ومن اتخذ عليا إماما لدينه فقد استمســك بالعروة الوثقى في دينه
ونفســه» 7.و این خود مثال نقضی برای نادرســتی ادعای گلیو میباشــد.
در ایــن میان به طور خاص نقــش حدیث امام علی(ع) در نگاه مذاهب
اســامی ویژگی خاص خود را دارد؛ زیرا برابر مبانی اهل ّ
ســنت در تنزیه و
عدالت صحابه و همچنین حجیت ســیره خلفا ،حدیث و ســیره وی از
نگاه آنان دارای اعتبار خواهد بود؛ زیرا از شمار صحابه برجسته و خلیفه

فرضیه دوم :فقدان ادله کافی برای مجعولدانستن احادیث اولیه
دومین فرضیه آقای گلیو فقدان ادله کافی برای مجعولدانستن احادیث
اولیه شیعه است .وی بر این باور است که «اخبار تفسیری موجود در آثار
تدوین منابعی حدیثی
متقــدم امامیــه پیش از قرن پنجم هجری پیش از
ِ

اولیــه متــداول بودهانــد و پیــش از گردآور یشــدن در ایــن مجموعههــای
حدیثی ،زیستی شفاهی (از طریق نقل ِاسناد) یا مکتوب (از طریق آنچه
به اصول یا «منابع» چهارصدگانه نامبردار شــدهاند) داشتهاند و بعدها با
ِ
کمتریــن دخــل و تصرفی در این منابع تنظیم ،ترتیب و گزارش شــدهاند،
پــس ادلــه کافــی بــرای جعل ایــن احادیث از ســوی نویســندگان ایــن آثار
وجود ندارد»( .گلیو ،ص )258

چهارم مسلمین بوده است .بر پایه همین اعتقاد به شخصیت و منزلت
امــام علــی(ع) اســت کــه عالمــان اهل ّ
سنـــت بــه ایشــان به دیــده تکریم

ارزیابی

نگریســته و گاه آثــار وی چون نهجالبالغه را شــرح نمودنــد که میتوان به

انصــاف علمــی و عدم تقلیــد از پیشفرضهــای تعمیمگرایانـ ِـه جعل در

ابن ابی الحدید و محمد عبده اشــاره کرد .همچنین اســت جایگاه امام
باقــر(ع) در حدیــث اهل ّ
ســنت و اســتادی وی بــر ائمه مذاهــب آنان که

ـامی ســایر خاورشناســان پیشین چون گلتســیهر و شاخت
احادیث اسـ ِ

آرزینا الالنی بهخوبی از این حقیقت پرده برداشته است.

در ایــن فرضیــه آقــای گلیــو قابــل درنــگ و تحســین اســت؛ ز یــرا حداقــل
مجعولبــودن این اخبار را تا احراز شــواهد و ادلــه کافی به تعلیق درآورده

8

همچنیــن از ســوی دیگر ،ادعــای گلیو در عــدم اعتبار معانی بیانشــده
بــرای آیــات از ســوی امامان نزد دیگر فرق اســامی نباید به عنــوان ایراد یا
نقض علیه شــیعه استفاده شود؛ زیرا از یکسو این جزمگرایی میان فرق
اســامی امری عادی و طبیعی اســت و تفاوت مبانی و منابع نظریههای
هرمنوتیک فرق اســامی در قبول یا رد آرای تفســیری همدیگر مؤثر است.
آرای تفســیری شــیعه،
در نتیجه اگر این جزمگرایی و اعتبار درو نفرقهای ِ

بــه عنــوان یــک آســیب و نقد علیــه هرمنوتیک شــیعه تلقی شــود ،ســایر
فرق اســامی نیز از آن مصون نیســتند و شــیعه در این امر اســتثناء تلقی
نمیشــود .از ســوی دیگــر جزمگرایــی شــیعی به معنای شــکاف وســیع و
گســترده میان هرمنوتیک شــیعی با سایر فرق اســامی نیست به گونهای

اســت که از منش اجتهــادی وی در پژوهش و رعایت اخالق پژوهش در
مقام داوری حکایت دارد .البته زیست مکتوب این اخبار به عنوان یک
رویه ثابت و مشــهور در شــیعه رواج داشــته اســت و امامان بیشــتر به این
ســبک نقل تأ کید داشــتهاند .از اینرو سـ ّـنت کتابت حدیث در شــیعه
بیــش از نقل شــفاهی آن رواج داشــته اســت 10.همچنین پیــش از تدوین
جوامــع اولیــه حدیثــی ،شــماری از اصحاب امامــان آثار مکتــوب روایی
داشتند که اثبات آنها فارغ از ایده اصول چهارصدگانه ،بر پایه دادههای
موجــود در کتــب فهارس ،رجال و جوامع روایی قابل اثبات اســت .بههر
روی ایــن فرضیه ایشــان اســتوار و فاقد ایراد میباشــد و نوعی همســویی
یشــود که از نگاه یک خاورشــناس
با مبانی حدیثی شــیعه در آن دیده م 
بازتابیده است.

که منجر به پلورالیزم هرمنوتیکی گردد ،بلکه صحابه و عالمان بزرگ اهل
ّ
سنت هماره به جایگاه برجسته امام علی(ع) در فهم قرآن اذعان داشته

۳ـ  .۱آراء و انظار

و آرای وی را عیــاری بــرای ســنجش در مــوارد اختــاف دانســتهاند 9.هــر

یتــوان در آراء و نتایــج تحقیق وی دانســت
برآینــد مقالــه آقــای گلیــو را م 

چند برو نداد تفاســیر روایی شــیعه ممکن اســت اینگونه تلقی شود ،اما

که در طول مقاله و ذیل هر یک از مســائل و موضوعات ریز به آنها اشــاره

واقعیت این اســت کــه نظر به تفاوت مبانی و منابع نظریههای تفســیری

کرده اســت .پیشتر شــایان ذکر است که بیشتر آرای وی درباره ماهیت و

بــا یکدیگــر هر مبنــای کالمی در تفســیر نتایجی به دنبــال دارد که مبنای

ویژگیهای اخبار تفســیری و تفاوتهای آنها با تفاســیر اخباری ،تحلیل
فنون تفســیری در اخبار تفســیری و داوری درباره مؤلفه انسجام در تفسیر

 .7بنگرید :تفسیر مفاتیح الغیب ،ج  ،1ص .207
8. Arzina R. Lalani, Early Shī�ʿī� Thought: The Teachings of Imam Muḥammad al-Bāqir
(London, 2000).

 .9بنگرید :مهدوی راد ،محمدعلی« ،علی(ع) پیشوای مفسران».

10

 .10بنگرید :مهدوی راد ،محمدعلی؛ تدوین الحدیث عند الشیعة اإلمامیة؛ لبنان :نشر دار الهادی ،
بيــروت1388 ،ش و معــارف ،مجید؛ مباحثی در تاریخ حدیث :ســیر تدوین  -شــناخت منابع؛
تهران :انتشارات نبأ 1387 ،ش ،ص .37
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امامان است .همان طور که در ادامه خواهد آمد برخی از آرای وی جنبه

بــه امامــان جعفــر صادق (م )148.و حســن عســکری (م )260 .هســتند.

مبنایی و برخی نظر وی در تحلیل اخبار تفســیری اســت .در این بخش

تفسیرهای منسوب به امامان در این آثار اغلب بازتابدهنده توسعههای

مجموع دیدگاههای وی تقریر و ارزیابی میشود.

بعدی در علم الهیات و عرفان است و این نشان میدهد که بعید است
اینگونه تفسیرها معتبر باشند .یک تفسیر منسوب به امام محمدباقر (م.

أ .وثاقت تاریخی اخبار تفسیری
یکــی از مهمتریــن آرای آقــای گلیــو در ایــن مقالــه اعتبــار ،ســامت اخبار
تفســیری امامیــه نخســتین برای کشــف هرمنوتیــک امامان در مقایســه با
تفاســیر روایــی اســت .دلیــل اقبــال وی به این اخبــار و اعراض از تفاســیر
روایی منسوب به امامان موضوعی مهم و درخور درنگ است .گلیو بر این
باور اســت که تفاســیر روایی متأخر شــیعه متأثر از نظریههــای هرمنوتیک

بیــن  732/114و  )743/126هــم بوده که دیگر در قالب یک اثر مســتقل
موجــود نیســت و تنهــا نویســندگان بعدی هــر از چندی چیــزی از آن نقل
ـیری فعلی
کردهاند .اگر من مجبور بودم از این بحث میکردم که آثار تفسـ ِ
ً
کــه منســوب بــه امامانانــد ،ریش ـههایی کامال مجــزا از اخبار [منقــول] در
سایر ژانرهای ادبیات متقدم امامیه دارند و سزامند توجهی جداگانهاند».
(گلیو ،ص )260 -259

عرفانــی و الهیاتــی خــاص بودنــد و این تأثیــر و تأثر در شــکلگیری روایات
ً
گزارششــده در آنها اثر گذاشته اســت .به نظر میآید وی تلویحا این ادعا

وی در بخــش دیگــری از مقاله دو ایراد محتمــل به روش خود در گزینش

را دارد که به لحاظ تاریخی روایات موجود در تفاســیر روایی متأخر شــیعه

ایــن اخبــار بــرای دامنه پژوهــش خویش ارائه کــرده و هر دو را پاســخ داده

ادخال تاریخی اســت و در انتســاب آنها
گزینش الهیاتی و
دچار آســیب
ِ
ِ

اســت .این سبک طرح اشــکال احتمالی و پاسخ به آن در اصل به دفاع

بــه امامــان تردیدهایــی وجــود دارد و بایــد با احتیاط بــا آنها برخــورد نمود؛

یگــردد و از ایــن روش بــرای دفاع از
گلیــو از رأی خــود در ایــن پژوهــش برم 

بــر خــاف اخبــار تفســیری که فاقد ایــن ادخــال و ادراج تاریخی بــوده و از

دیــدگاه خــود بهره برده اســت .ایراد نخســت نامناس ـببودن مبنای وی

ســامت و اعتبار الزم برای بازشناســی روش امامان در معناشناسی قرآن

در تحدیــد منابع پژوهش اوســت کــه بهتنهایی میتواند به نفی انســجام

برخــوردار هســتند و از نظریههای الهیاتــی یا عرفانی اثــر نپذیرفتهاند .وی

از تفســیر امامــان منجر شــود؛ ز یــرا از جامعیت الزم برای بــازکاوری مؤلفه

ایــن رأی خــود را در توجیــه محــدوده پژوهــش خــود چنیــن بیــان میکند:

انســجام را ندارند .شــکلگیری اخبار تفســیری در فضای فرقهای دومین

اخبار منســوب بــه امامان در
شــواهد مورد اســتناد من محــدود به
«دامنــۀ
ِ
ِ

ایــراد محتمل اســت که گلیو در پاســخ فرقهگرایانهبــودن ،همۀ این اخبار

آثار متقدم امامیه پیش از قرن پنجم هجری است که شامل نگاشتههای

را مردود دانســته اســت .وی در پاسخ به ایراد اول نامناسب بودن مبنای

تفسیری ،مجموعههای حدیثی و آثار فقهی متقدم میشود .فرض اصلی

گزینــش خــود را میپذیــرد ،ولــی تــاش دارد آن را به فرضیــه پژوهش خود

تدویــن منابعی کــه مــن در اینجا
مــن ایــن اســت کــه این اخبــار پیــش از
ِ

ســودمند نشــان دهــد .عبــارت وی در تقریر ایــن ایرادات و پاســخ به آنها

اســتفاده کــردهام متداول بودهانــد 11.این اخبار را میتوان فقرات تفســیری

چنین اســت« :گزینش اخبار تفســیری به عنوان نمونۀ داده میتواند این

آثار بهجامانده،
جداگانــهای در نظر گرفت که پیش از گردآور یشــدن در ِ

ایــراد را پدیــد آورد کــه ایــن نمونــه مبنــای نامناســبی بــرای تصمیمگیری

زیســتی شفاهی (از طریق نقل ِاسناد) یا مکتوب (از طریق آنچه به اصول

دربــارۀ ایــن مســئله اســت که آیــا امامان یک تفســیر منســجم داشــتهاند

یا «منابع» چهارصدگانه نامبردار شدهاند) داشتهاند ،بنابراین این مسئله
ِ
که یک گزارش واحد آیا مستخرج از آثار تفسیری است یا فقهی از اهمیت

دالیل آشــکارا
یــا خیــر؛ چــون (به دالیــل ارائ هشــده در بــاال) این اخبــار به
ِ
فرقــهای و در جایــی که فعالیتهای تفســیری خاصــی در حال رخدادن

مؤلفان این آثار ،گردآوری،
نقش (نه کمتر خالقانۀ)
ِ
کمتری برخوردار استِ .

اســت شــکل گرفتهاند .از ســوی دیگر نخســتین پاســخی کــه میتوان به

مرتبســازی و ســازماندهی مطالب آنها بوده اســت .شــواهدی موردی از

ــیری امامان آشــکارا
آن اشــاره کــرد این اســت کــه همۀ گزار 
شهــای تفس ِ

ادخال [چیزی در متن] و سایر دستکار یها [در متن] وجود دارد که البته

فرقهای نیســتند (در ادامه به مثالهایی از این مورد اشــاره خواهم کرد).

به نظر من برای آنکه جعل اخبار را ،بهویژه توسط نویسندگان ،اثبات کند

پاســخ دوم (و مه متــر) بــر ایــن مبنــا اســت کــه احتمــال نامناس ـببودن

ناکافی است .اینکه من خود را محدود به اخبار تفسیری کردهام ،نهفقط
برای راحتی خودم ،بلکه به این سبب نیز هست که من آ گاهانه از ارجاع

اخبار تفســیری
دادههــا برای ایــن کار را بپذیریم[ .به این جهت که] این
ِ

اغلــب نمونههایــی از تحمیلیتر یــن تالشهای تفســیری هســتند؛ چون

به آثار تفسیری گوناگون منسوب به امامان اجتناب میکنم .آثار تفسیری

قرائتهــای قطعــات قرآنی ب ـهزور در خدمت اهداف شــیعی درآمدهاند،

برجامانــده کــه تمــام متن قرآن یا بیشــتر آن را پوشــش میدهند ،منســوب

[پس] بهسختی میتوان آنها را بهترین نمونه برای ارزیابی انسجام هرگونه
ً
نظریۀ تفسیریای دانست .با اینهمه میتوان پاسخ داد دقیقا در همین
ً
گزارشهاســت کــه مفســران (در ایــن مــورد ،فرضــا امامــان) میخواهنــد
اثبــات کننــد کــه معنـ ِـی متـ ْـن چیــزی کــه در ظاهــر میگوید نیســت و در
یتــوان مجموعه روشهای تفســیری را بررســی و مداقۀ
چنین شــرایطی م 

 .11ایــن منابــع عبارتنــد از :تفســیر القمی (قــم )1984/1404 ،ابو الحســن علی بن ابراهیــم القمی (ز.
قرن چهارم هجری /دهم میالدی) ،کتاب المحاســن احمد بن محمد البرقی (م-887/274 .
 ،)893 /280بصائــر الدرجات محمد بن حســن الصفار القمی (م ،)903-902/290 .الکافی ابو
جعفــر محمــد بن یعقــوب الکلینــی (م ،)941/329 .عیون اخبــار الرضا ،من ال یحضــره الفقیه و
معانی االخبار ابو جعفر محمد بن علی بن َباب َو یه القمی معروف به شیخ صدوق (م )991/380 .و
تهذیب االحکام ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی معروف به شیخ الطائفه (م.)1067/460 .
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ـیری فرقهگرایانه بســیار آســان اســت؛ ز یــرا در آنها
ویــژهای کــرد .شــناخت
ســازوکار تفســیرگری در اخبــار تفسـ ِ
ِ
تالشــی همهجانبه برای همراهکردن و متقاعدکردن مخاطب نســبت به هدف شــیعه وجود دارد»( .گلیو ،ص
 )264 -236روشــن اســت که گلیو ابتدا تســلیم اشــکالها شده اســت ،ولی بر فرض درســتی اشکاالت آنها
را بــه نفــع فرضیه خود توجیه کرده اســت؛ هر چند کــه وی اصل فرقهگرایانهبودن این اخبــار را قبول ندارد و به
دلیــل اثرپذیــری تفاســیر روایی متأخر از نظریههای هرمنوتیکی هوشــمندانه از ارجاع به آنهــا در بازیابی نظریه
هرمنوتیکی امامان خودداری نموده است.

ارزیابی
 عمــده منابــع مــورد اســتناد آقــای گلیــو محصــول دوره دوم از هرمنوتیــک شــیعی  -بــه تعبیــر الوســن دورههرمنوتیــک ســازش با اهل ّ
ســنت  -اســت ،بنابراین همه ایــن آثار متأثر از نوعی هرمنوتیک شــیعی هســتند.

انصاف علمی و عدم تقلید از
پیشفرضهای تعمیمگرایانهِ
اسالمی
جعل در احادیث
ِ
سایر خاورشناسان پیشین
چون گلتسیهر و شاخت در
این فرضیه آقای گلیو قابل
درنگ و تحسین است؛ زیرا
حداقل مجعولبودن این
اخبار را تا احراز شواهد و ادله
کافی به تعلیق درآورده است
که از منش اجتهادی وی
در پژوهش و رعایت اخالق
پژوهش در مقام داوری
حکایت دارد.

آثار شــیخ صدوق در این دوره نمونه روشــنی برای هرمنوتیک نصگرای والیتمحور اســت .همچنین بصائر
الدرجات نماینده همین هرمنوتیک بوده ،مبنا و مستند استواری بر شیوع هرمنوتیک والیتمحور است .در
آثار فقهی این دوره نیز نوعی گرایش به هرمنوتیک والیتمحور دیده میشــود؛ زیرا به شــکل فقه ماثور گزارش
شــده اســت .از اینرو پیشفرض گلیو در دلیل امتناع از ارجاع به تفاســیر اخباریان یا همان تفاســیر منسوب
به امامان به دلیل اثرپذیری آنها از هرمنوتیک عرفانی  -الهیاتی در مورد منابع مقاله وی نیز صادق است.
 همــه اخبــار موجود در تفاســیر اخباری متأخر یکدســت نیســتند و نباید همه آنها را بــه لحاظ اعتبار یکیدانســت .شــماری از این اخبار در جوامع روایی متقدم امامیه قابل اثبات هستند و اینگونه نیستند که همه
روایات آنها قابل ارجاع به منابع روایی نخستین امامیه نباشند.
 اســناد و اعتبار محتوایی تفســیر قمی موجود با مشــکالتی روبرو اســت و اگر مقصود آقای گلیو تفســیر قمیموجود باشــد ،ارجاع به آن برای اخبار تفســیری کهن امامیه مناقش ـهبرانگیز اســت ،بهویژه اینکه الیهشناسی
این تفســیر نشــان میدهد که بخشی از آن همان تفســیر ابوجارود بوده است .ارزیابی متنی نیز نشان میدهد
که برخی از روایات آن به دلیل تعارض با مبانی امامیه نمیتواند منقول از علی بن ابراهیم قمی باشد.
 در انتســاب تفاســیر منســوب به امام صادق(ع) و امام عســکری(ع) حق با گلیو اســت .محققان امامیه نیزتردیدهــای جــدی دارنــد و نقش صوفیــه در این انتســاب برای اعتباربخشــی به انگار ههــای صوفیانه محتمل
اســت .به همین ســان دقت نظر وی در ارزیابی تفســیر امام حسن عســکری(ع) نیز قابل تقدیر است .هر چند
بخشهایی از تفاســیر منســوب به امامان در میان خود محققان شــیعی نیز مردود اســت ،ولی این بدین معنا
نیست که تمامی روایات موجود در آنها نادرست و برساخته باشد ،بلکه بایستی با هر روایتی مستقل از روایات
دیگر برخورد نمود و ضعف و فساد برخی از متون روایتنما در این تفاسیر را نباید به همه آنها تعمیم داد.
 استدالل به «به ترتیب مصحفبودن و پوششدادن کل قرآن» در عبارت «آثار تفسیری برجامانده که تماممتن قرآن یا بیشــتر آن را پوشــش میدهند» ،دلیل نقض مناســبی برای تردید در اعتبار این تفاســیر نیست .ما
دلیلی نداریم که مســتند به آن نفی کنیم که ســبک تفاســیر عصر امامان ترتیبی نبوده است ،بلکه میتوان به
دلیل عرف حدس زد که سبک همان ترتیب مصحف بوده است؛ همانطوری که سبک تالوت و قرائت نیز
اینگونه بوده اســت .وانگهی بر فرض که درســتی این نقض را بپذیریم ،نقد گلیو بر صورتبندی این تفاســیر
وارد خواهــد بــود ،نه محتوا و مضامین روایات آنها .از اینرو از نقد صوری نمیتوان دلیلی برای نقد محتوایی
این تفاسیر بهره برد.
 تفاســیر روایــی مفقــود امامیــه از دوره متقدم و بهو یــژه عصر حضور معصومان بیش از این مواردی اســت کهگلیو به آنها در نقد خود اشــاره کرده اســت .در کتابهای رجال و تراجم امامیه ردپای وجود این تفاســیر قابل
اثبــات اســت و محققــان امامیه شــماری از آنها را چون تفســیر ابــن ماهیار ،تفســیر ابوجارود ،تفســیر بطائنی،
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مقاله

تفسیر یونس بن عبد الرحمن و  ...را بازیابی و اعتبارسنجی کردهاند.
با این حال اصل رأی دوم گلیو در اعتبار اخبار تفسیری برای بازیابی هرمنوتیک امامان شیعه درست است،
ولــی در محــدوده منتخــب بــرای ایــن اخبار نقدهایــی بر دیدگاه وی وارد اســت کــه مهمترین آنها بیان شــد.
همچنین مناقشات وی بر تفاسیر روایی منسوب به امامان تام نیست و نیازمند بازنگری است.

ب) اخبار تفسیری کارآمد در شناخت هرمنوتیک امامان
از نظــر آقــای گلیــو اخبار تفســیری در مقایســه با تفاســیر اخبــاری دارای ویژگیهای خاصی اســت کــه به آنها
اهمیــت و کارآمــدی ویژهای در بازشناســی نظریــه هرمنوتیک امامیه میبخشــد .ویژگیهایــی چون «قدمت
زیست شفاهی و مکتوب قبل از تدوین جوامع حدیثی» و «فقدان نشانههای کافی برای اثبات مجعولبودن
آنها» گویای باورمندی وی به وثاقت تاریخی و متنی این اخبار اســت .البته از نگاه وی تنها اخبار تفســیری
محــدودی کارآمــدی الزم را در بازشناســی هرمنوتیــک امامــان دارا هســتند و از هــر حدیثــی نمیتــوان چنیــن
استفادهای را برد .وی در توصیف خود از اخبار تفسیری ،ذکر آیه در متن حدیث و ارجاع روشن به آن را یکی
از شرایط این اخبار دانسته است« :منظور من در اینجا فقط آن دسته از گزارشهای منسوب به امامان است
ً
مشخص قرآنی آمده و آن عبارت قرآنی دقیقا کلمهبهکلمه
عبارت
که در آنها معنا ،تعلیقه یا تفسیری از یک
ِ
ِ
َ
در آن گزارش نقل شــده اســت  ...برخی روایات که در آثار تفســیر اخباری با آیات قرآنی همنشــین شــدهاند،
«تفسیری» (به آن معنایی که من در اینجا این اصطالح را استفاده میکنم) هستند و برخی دیگر خیر .اینجا
تفاوت در این اســت که آیا تمرکز اخبار بر خود آیات قرآنی اســت یا بر موضوع آنها (طبق برداشــت سـ ّـنت) .در
گونهشناسی من ،تنها اولی اخبار تفسیری به شمار میآید»( .گلیو ،ص  )261-260وی در ادامه یک نمونه را
برای نشــاندادن این ویژگی بحث کرده اســت که در تفاسیر اخباری متأخر  -خارج از محدوده پژوهش گلیو
 انعکاس یافته است« :با اینهمه مفسران اخباری هنگام بحث دربارۀ سایر آیات با کمبود اخبار تفسیریقرآنی «شــما بهترین مردمان هســتید» (آلعمران ( )110 :)3را
برای اســتفاده مواجه نیســتند .حویزی عبارت ِ

از طریــق نقــل چهــار گزارش (یکی از محمدباقر(ع) و ســهتای دیگر از جعفر صــادق(ع)) مورد بحث قرار داده
َ َُ
َ
[خود] آیه ،بحث دربارۀ قرائت صحیح آن ،به این معنا که خیر أ ّمة بخوانیم یا خیر
است .همۀ این روایات به ِ
َُ
َ َ
أ ِئ ّمــة و نیــز مصــداق آن (أ ّمة یا امامان) اشــاره میکنند .بنابرایــن اینگونه موارد طبق طرح من اخبار تفســیری
ً
قلمداد میشوند؛ چون تالشهایی آشکار برای فهم کلمات آیه هستند (نه اینکه صرفا دربارۀ موضوع فرضی
آیــه ســخن بگوینــد) .البتــه توجه امام بــه خود آیه در مثــال اخیر با توجه بــه اهمیت محتــوای محتمل آن ([از

یکی از مهمترین آرای آقای
گلیو در این مقاله اعتبار،
سالمت اخبار تفسیری
امامیه نخستین برای کشف
هرمنوتیک امامان در مقایسه
با تفاسیر روایی است .دلیل
اقبال وی به این اخبار و
اعراض از تفاسیر روایی
منسوب به امامان موضوعی
مهم و درخور درنگ است.

این جهت که] «شــما بهترین امامان هســتید» ،یک گزارۀ فرقهگرایانۀ قوی اســت) طبیعی بوده و دور از انتظار
نیست»(.گلیو ،ص )232
روشــن اســت که وی ذکر آیه در متن حدیث را شــرط تفســیریبودن آن دانســته اســت و همنشــینی روایات با
ً
آیات در تفاســیر اخباری را الزاما به معنای تفســیریبودن آنها ندانســته اســت .وی تفاســیر اخباری را سرشــار
از اجتهاد مؤلفان آنها دانســته اســت که در گزینش و ترتیب روایات نهفته اســت .گلیو تفاوت اخبار تفســیری
بــا تفاســیر بالماثــور یا اخبــاری را چنین بیان میکند« :ایــن توصیف بر همۀ اخباری که در آثار متأخر شــیعه با
َ
َ
عنوان َتفســیر ب َ
الوســن اصطالح تفســیر اخباری را برای آن برگزیده اســت) برای ارائۀ تفســیر نقل
المأثور (که تاد ِ
ِ
شدهاند قابل تطبیق نیست .در آن آثار روال معیار برای ارائه ،ذکر آیۀ قرآن و به دنبال آن فهرستی از اخبار است
کــه ُم ّ
فســر آنهــا را بــا آن آیه مناســب دیده اســت ،به عــاوۀ اظهارنظری کمی صریــح .البته همانطور که شــمار
فراوانــی از محققان دریافت ه و تصدیق کردهاند ،شــرح ،تفســیر و اســتدالل هم میتوانــد در نوع گزینش حدیث
ی شــده باشــد .از طریــق این دو فرایند ،دریافــت خاصی از عبارت
و هــم در چینــش قطعات نهفته و رمزگذار 
ً
َ
قرآنی به خواننده القا میشــود .معموال در چنین آثاری (که در ســنت هرمنوتیکی مســلمانان اصطالح تفســیر
ِبالمأثــور را برایــش برگزیدهانــد) فراوانی اظهارنظر صریح بر معنی متن قرآنی کم اســت .این مســئله موجب این
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توهم میشــود که [گویا] نویســنده در روند تفســیر مداخله نمیکند ،بلکه
َ
میدان را به ُس ّــنت میســپارد تا بدون هیچ واســطهای قرآن را تفسیر کند.
ً
این ســبک تفســیر (ظاهرا) واکنشــی به سیطرۀ تفســیر بر مبنای رأی و نظر
َ(تفســیر بالرأی) در ژانرهای تفســیری هر دو گروه شیعه و ّ
سنی بوده است.
ِ
در حاشــیه میشــد از ایــن بحث کرد که طــرح معنی برای یک آیــه در آثار
ِ
َ
شــده ذیل عنوان تفســیر ِبالمأثور ،کمتر از تفسیرهای جسورانۀ
طبقهبندی ِ
ً
َ
َ
ُمف ّ ِسران در تفسیر بالرأی نیست[ ،در تفسیر بالمأثور] تفسیر صرفا در خالل
[چگونگی] گزینش و چینش قطعات حدیثی پنهان شده است»( .گلیو،
ص  )261وی یک نمونه را برای تالش مفسر در ایجاد رابطه میان روایت با
آیه مثال میزند .نمونه نخست وی مربوط به حکم سنگسار زناکار است:
«در برخــی مــوارد امــام بهصراحت به آیۀ مورد بررســی ارجــاع میدهد و در
موارد دیگر مفسر است که ارتباط میان گزارش و آیه را ایجاد میکند .برای
نمونه این حکم که «زناکاران ،زن یا مرد ،هر یک از آنها را صد ضربه شالق
بزنیــد» (نــور ( )2 :)24در تفســیر اخبــاری متعلق به عبدالعلــی بن جمعه
حویــزی (م )1112.آمــده اســت و او بــه دنبال آن چهارده گــزارش از امامان
آورده اســت 12.ایــن گزارشهــا دربــارۀ حکــم امامان راجع بــه مضمون این
قانــون و روالــی که امامــان[ ،به طور خــاص] امام علی بن ابــی طالب (ع)
(م ،)40 .در مجازات زناکاران اجرا میکردند ســخن میگویند .محوریت
برخی گزارشها بحث بر ســر مجازات سنگســار برای زناکاران است( .به
ایــن معنــا کــه آیا این حکــم با یک آیۀ گمشــده از قرآن ایجاد شــده اســت
َ
یــا بــه واســطۀ ُس ّــنة) تمرکــز ســایر گزارشها بــر تمایــز میــان زنــاکاران آزاد و
بردگان اســت .با اینهمه هیچ کدام از آنها را نمیتوان اخبار تفســیری در
نظــر گرفــت؛ چــون در هیچ یک از آنها ایــن آیۀ قرآن با نظر بــه فهم معنی یا
داللت فقهی آن ،نه نقل شــده و نه [حتی] بدان ارجاع داده نشــده است.
َّ
َّ َ
در یــک حدیــث یــادی از آنچه آیــۀ گمشــدۀ الشــیخة َوالشــیخ  ...نامیده
میشود وجود دارد و اینکه چگونه این آیه جواز مجازات سنگسار را برای
قرآنی «ادعایی» و
زناکاران ایجاد کرده است ،اما این ارجاعی به یک متن ِ

دوم سورۀ 24
معنی
ِ
نمایی آن است ،نه به متن خود قرآن .ارتباط میان آیۀ ِ
(نور) و اخباری که حویزی فهرست کرده ،به وسیلۀ هممکانی آنها تقویت

مقاله
خوانش ُسـ ّـنی غالــب .بنابراین نکتــه در اینجا
نبــود اصطالحــی بهتــر) یا
ِ
ِ

ایــن اســت که نمونۀ محدودشــدۀ من (اخبار تفســیری شــیعه) ریشــه در
انگیزههای معمول برای تفســیر (یعنی فهم متن قرآن بهطور کلی) ندارد.
ً
ـای اخبـ ْـار ایــن گزارشها را تنهــا به این
اساســا گردآورنـ ِ
ـدگان مجموعههـ ِ
هــدف کــه نمونههایــی از مجموعه روشها یا ســبک کلی تفســیر امامان
را نشــان دهند گزینش نکردهاند ،بلکه اینها فقرات تفســیریای هســتند
کــه بــه طور خاص با یــک هدف فرقهای در تناس ـباند .بــه تعبیر دقیقتر
ـت (در این فضــا« ،ناواضــح») شــیعی از متن
هــدف آنهــا تثبیــت برداشـ ِ
ِ
ـری ابتدایی دس ـتکم تا انــدازهای از این راه
قرآنی اســت .ایــن نتیجهگیـ ِ
ـران اخباری اغلب در مواجهــه با آیاتی
تأیید میشــود کــه میبینیم مفسـ ِ
که محل نزاعهای شیعیـسنی نیستند ،به طور خاص اخبار «تفسیری»
را نقل نمیکنند»( .گلیو ،ص )263

ارزیابی
 از عبــارات گلیــو چنیــن برمیآیــد که روایت تفســیری در نــگاه وی تنهابــر روایاتــی صــدق میکنــد کــه در متن آنهــا آیه ذکر شــده و معناشناســی
صریحــی از کلمــات آن بــه عمــل آمــده باشــد .ایــن دیــدگاه در تعر یــف
روایت تفســیری نگاه ضیق و محدودی اســت و شــمار زیادی از روایات
موجــود در محــدوده منابــع تحقیق گلیــو و همچنین تفاســیر ماثور متأخر
را از گردونــه بررســی خــارج میکنــد .ایــن در حالــی اســت کــه روایــات
معناشناســی مفــردات آیــات یا متنشناســانه تنها یک قســم از احادیث
تفسیری را پوشش میدهند و گونههای دیگری نیز ذیل حدیث تفسیری
قــرار میگیرنــد کــه گلیو به آنهــا نپرداخته اســت .به هــر روی تعریف گلیو
از روایــت تفســیری تام نبــوده و جامعیت الزم را نــدارد و نیازمند بازنگری
اســت .شــایان ذکر اســت در مطالعات جدید تفســیرپژوهی به چیســتی
روایت تفســیری و گونههای آن توجه جدی شــده و مرزبندی دقیقتری از
انواع آن ارائه شده است.

13

 توجــه گلیــو به اجتهاد پنهان و روشــمند در تفاســیر ماثور قابل تحســیناســت و جالــب اینکــه همیــن رویکــرد به تفاســیر ماثــور در نــگاه برخی از

شــده ،نه به واسطۀ شرحی صریح بر این آیات توسط امامان»( .گلیو ،ص

محققــان معاصــر امامیــه رایج بــوده و در مقــام عمل نیز به اثبات رســیده

)232

اســت .تا جایی که نگارنده اطالع دارم نخســتین بار این ایده را قرآنپژوه

وی در ادامــه مســئله ربــط روایــات با آیات در تفاســیر ماثــور را مطرح و آن

معاصــر ،اســتاد محمدعلــی مهــدوی راد در مطالعــات شــیعی  -ایرانــی
مطرح کرد و به بازخوانی الیههای اجتهاد در تفاســیر ماثور شــیعه و ّ
سنی

را چنیــن نقــد کرده اســت که ضابطه خاصــی میان مؤلفــان حا کم نبوده
تفســیری ثبــت و ضبطشــدۀ منســوب بــه امامان بــه طرز
اســت« :اخبــار
ِ

ای خــاص از
بیتناســبی بــه آیاتــی مرتبــط شــدهاند کــه ارائــه قرائــت فرقه ِ
آنهــا بــدون تطبیــق یــا توضیــح ممکن نیســت .ایــن خوانش یا برداشــت
خوانش «واضح» (به دلیل
همواره با یکی از این دو مورد در تضاد اســت:
ِ

 .12عبدالعلــی بــن جمعــه الحویــزی ،نــور الثقلیــن ،تصحیــح هاشــم الرســولی المحالتــی (قــم،
 ،)1991/1412ج  ،3ص .571-569

14

تأ کیــد نمــود .وی در مقالــه تفســیر ماثور خــود تصریح دارد که تفاســیری
چون جامع البیان طبری بهواقع جزء تفاســیر اجتهادی هستند 14.بعدها
ایشــان ایــن ایــده را در رســاله یکــی از دانشــجویان دکتری خــود پروارند و
 .13راد ،علی؛ «گونهشناسی احادیث تفسیری از نظریه تا تطبیق»؛ دو فصلنامه تفسیر اهلبیت(ع)،
شماره سوم ،پاییز و زمستان 1393ش.
 .14محمدعلــی مهــدو یراد« ،تفســير ماثــور» ،تفســير قــرآن ،چــاپ دوم ،نشــر کتــاب مرجــع ،تهــران،
1389ش.
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مقاله
وجود اجتهاد در تفاسیر روایی امامیه را به اثبات رساند.
ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ ّ
اس»
 دیدگاه گلیو در تحلیل روایات ذیل آیه «کنتم خیر أمة أخ ِرجت ِللن ِ15

مناقشــهبرانگیز اســت .ابتــدا بایــد به یاد داشــته باشــیم که پیــش از گلیو
براشر در مقاله خود این آیه را دال بر تحریف قرآن از نگاه شیعه تلقی کرده
اســت ،پــس توجــه به مثال گلیو در اینجا مهم و شایســته بررســی اســت.

براشــر در بخــش «تفســیر مبتنــی بر دســتبردهای متنــی در قــرآن» از مقاله
خود به روایت ُ«ک ْن ُت ْم َخ ْی َر َأ ِئ َّم ٍة ُأ ْخر َج ْت ِل ّ
اس» به عنوان نمونه نخســت
لن
ِ
ِ
اســتناد کــرده و آن را بــر نقصان قــرآن تحلیل کرده اســت .وی در اینباره
ض امامی
مینویســد« :تفســیرهای مبتنی بر دســتبردهای متنی بر این فر 
پایهگــذاری شــدهاند کــه متن قــرآن معیوب و ناقص اســت و ایــن وظیفۀ
مفســر اســت که از متن «درســت» پرده بردارد و مراد «اصلی» آن را آشکار

خاورشناسان و هرمنوتیک امامان در تفسیر قرآن

ً
ذا ّأمة «قانتا هَّلل» .و قال قتادة :معناه إنه امام هدى ... .و قيل :جعل «أمة»
لقيــام االمة بــه» .این روایت بر فرض صحت ســندی و عدم تصحیف
18

میتوانــد بدیــن معنا حمل شــود که ترکیب «خیر امــت» را به دلیل عالقه
مشــابهت به مقام امامت تفســیر و بر مصادیق خارجــی آن تطبیق نموده
اســت؛ همانطوری که مفســران صحابه و تابعان امتبــودن ابراهیم(ع)
را بــر امامت وی در هدایت دیگران تبیین نمودهاند .این روایت و مشــابه
آنهــا را میتــوان از طریــق اســلوبهای ادبــی چــون عطــف بیانی یــا بدل
معنوی یا اســتعاره مفهومی و مجاز توجیهپذیر دانست .برای نمونه معمر
بــن مثنــی امت در همیــن آیه را مجاز از امام دانســته و چنیــن معنا کرده
َّ
ً
َ َ َُ ً
كان أ ّمــة قا ِنتــا» ( )120 / 16أي كان إمامــا
راهيــم
اســت« :أمــا قولــه«ِ :إن ِإ ْب ِ
مطيعــا ،ويقــال أنت ّأمة في هذا األمر ،أي يؤتم بك» 19.متأســفانه براشــر و
گلیو از روی ســهو یا غفلت روایت را از مســیر اصلی خود منحرف نموده و

متنی ائمة
سازد .از این قبیل موارد میتوان به عنوان نمونه از
دگرخوانش ِ
ِ
ُ
(امامــان) به جای أ ّمة (جامعه) یا خوانشهای دیگری یاد کرد که در آنها

غیر مراد گوینده تأویل کردند.
بر ِ

تغییــرات اندکی در خود کلمۀ امام دادهشــده اســت .این دگرخوانشها

 -هــر چنــد تحلیــل گلیــو از تفســیرینبودن همــه روایــات رجــم ذیــل آیــه

چنیــن القــا میکننــد که نهاد امامــت و دیگر اصول مرتبط با آن ریشــه در

مجــازات زنــا بنــا بــر مبنــای وی در تعر یــف روایــت تفســیری درســت

قــرآن دارنــد» .اینکــه چــرا گلیو ایــن مثــال را برای تبییــن روایت تفســیری

میباشــد ،امــا باید بــه این نکته توجه داشــت که حویــزی و دیگر مؤلفان

انتخاب کرده اســت ،شــاید اثرپذیری وی از مقاله براشــر را برساند .حال

جوامــع تفاســیر روایی خود به این مهــم آ گاه بودند و هدف آنان از گزارش

فــارغ از انتخــاب و اثرپذیــری گلیو از براشــر ،در نقد برداشــتهای این دو

ایــن دســت از روایــات تفســیر موضوعــی  -روایی یــا ارائه فوایــد تاریخی و

خاورشــناس بایــد گفت که ایــن روایت جنبه تفســیری داشــته و داللتی

فقهــی مرتبــط بــه موضــوع آیه بــوده اســت .به بیــان دیگــر رویکرد آنــان در

بــر تغییــر یــا کاســتی در متن قرآن نــدارد و ادعای هر دو نادرســت اســت.
ُ
توجــه به اینکه ســودمند اســت که کاربــرد کلمه ا ّمة در قرآن بــرای انبیا به
َّ
راه َ
يم
عنوان هادیان جامعه انســانی رایج است .نمونه روشن آن آیه ِ«إن ِإ ْب ِ
َ ُ َّ ً
ًَ َ ْ َ ُ
ً َّ
ل َ
ــن ْال ُم ْشــر ِك َ
ــك ِم َ
ين» دربــاره ابراهیم(ع) از
ي
ــم
ل
و
يفــا
ن
ح
تــا
ن
قا
ــة
كان أم
ِ
ِ
ِ
ِ
پیامبران اولوالعزم اســت .هر چند ابراهیم(ع) یک شــخص بیشــتر نبوده
است ،اما قرآن وی را به امت توصیف کرده است .مفسران شیعه و ّ
سنی

گزینش و گزارش روایات ذیل آیات ،اعم از تفسیر به معنای معناشناسی

طبیعی است که مؤلفان این تفاسیر حسب مبانی کالمی شیعه به آیاتی

در معناشناســی ایــن کاربــرد بــر ایــن رأی اتفاقنظر دارند کــه وجه اطالق

کــه بنیانهــای اعتقادی شــیعی به شــمار میآیند توجه بیشــتری مبذول

امت بر ابراهیم(ع) به دلیل نقش برجســته وی در دوران خود بوده اســت

کرده باشند .از تعبیر آقای گلیو در فرقهگرایانه خواندن این روایات ممکن

و تبیینهــای متنوعــی از این برجســتگی شــخصیت وی صــورت گرفته

است به ذهن مخاطب چنین تداعی شود که این روایات چندان اعتبار

اســت .ابراهیــم(ع) بهتنهایــی واجــد تمامی صفات کمالی اســت که در

ندارند و اصل داللت آیات بر اعتقادات شیعه محل تردید است.

یــک امــت جمع میشــود .ابراهیم امت اســت ،یعنی اینکه معلم اســت
بــه ســان امامی کــه دیگران به وی اقتــدا میکنند .ایــن کهنترین دیدگاه
تفســیری اســت که شــافعی 16و صنعانی 17آن را گزارش کرده اســت .برابر
این رأی که در میان صحابه و تابعان رایج بوده اســت ،مراد از امتبودن
ابراهیم امامت وی بر دیگران در هدایت آنان میباشد .شیخ طوسی این
دیدگاه و مشــابه آن را چنین از مفســران تابعی گزارش میکند« :فقال ابن
ً
مســعود :معنــاه إنه معلم الخير قدوة «قانتــا هلل» مطيعا .قال بعضهم :كان
 .15بنگر یــد :فهیمــی تبــار ،حمیدرضا؛ اجتهاد در تفاســیر روایی امامیه؛ دانشــگاه امــام صادق(ع)،
تهران1390 :ش.
 .16شافعی ،احکام القرآن ،ج  ،1ص .42
ّ
المصنف ،ج  ،2ص .360
 .17صنعانی ،عبدالرزاق،
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مصطلح بوده است .بهتر بود گلیو به جای فرافکنی فرقهگرایی علیه این
تفاسیر ،بدون هیچ پیشداوری ارزشی به تبیین مبانی و رویکرد حویزی
در تفســیر وی میپرداخــت .تــاش وی بر فرقهگرایانه نشــاندادن تفاســیر
ً
ماثور شــیعه داوری منصفانهای از این تفاســیر نیســت؛ زیرا این امر کامال

ج) شیوع فن معادل معنایی در اخبار تفسیری امامان
معــادل معنایــی نخســتین فن هرمنوتیکی اســت کــه گلیو بــه آن در رتبه
نخســت از فنون تفســیری بهکاررفته در روایات تفســیری امامان پرداخته
است که به نظر میآید تقدم آن به دلیل فراوانی اینگونه و سادگی بحث
از آن بوده است .برابر تحلیل گلیو در این فن امام بدون هیچگونه توضیح
یــا توجیــه در بــاره معنای آیــه در قالب گــزارهای ســاده اظهارنظــر میکند.
همچنیــن از معانــی محتمل دیگر و اســتدال لهای اقناعــی برای معنای
ارائهشده نیز در این روایات رد پایی دیده نمیشود .از نگاه گلیو فن بیان
 .18طوسی ،محمد ،التبیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،6ص .437
 .19معمر بن مثنی ،مجاز القرآن ،ج  ،1ص .99

15

مقاله

خاورشناسان و هرمنوتیک امامان در تفسیر قرآن

معادل معنایی در اخبار تفســیری امامان از معدود مواردی اســت که تحت ســیطره مضامین فرقهای شــیعه
قرار نگرفته است و از گستره موضوعی و فراوانی خاص برخوردار است( .گلیو ،ص  )264از نگاه گلیو ادوات
دال بــر ایــن فــن عبارتند از« :یعنی ،أی و معنی» و البته گاهی ادوات این فن در بیشــتر موارد حذفشــدهاند.
بیــان معنی یا مصداق ،خواه با اداتی همچــون أي یا َیعني یا بدون آن،
(گلیــو ،ص  )270از نــگاه گلیــو ِص ِ
رف ِ
حجم عمدۀ سخنان تفسیری منسوب به امامان را در آثار حدیثی امامیه تشکیل میدهد« .معنی» آیات [از
خودی خود ،آشکارکنندۀ برخی مواضع کالمی و فقهی است که
این طریق] بیان میشوند و هر چند این ،به
ِ
ً
ً
ظاهرا امامان از آنها دفاع میکردهاند ،پذیرش آنها تماما متکی بر پذیرش وثاقت و اعتبار مفسر (امام) است.
این یک فن رایج در تفسیر اولیۀ قرآن بوده است ،بنابراین در اینجا به طور ویژه مطلب قابل توجه زیادی وجود

از نظر آقای گلیو اخبار
تفسیری در مقایسه با
تفاسیر اخباری دارای
ویژگیهای خاصی است که
به آنها اهمیت و کارآمدی
ویژهای در بازشناسی
نظریه هرمنوتیک امامیه
میبخشد .ویژگیهایی چون
«قدمت زیست شفاهی
و مکتوب قبل از تدوین
جوامع حدیثی» و «فقدان
نشانههای کافی برای اثبات
مجعولبودن آنها» گویای
باورمندی وی به وثاقت
تاریخی و متنی این اخبار
است.

نــدارد( .گلیــو ،ص  )271از نظــر گلیــو از این فن برای دو هدف بیان معنای متــن آیات و بیان مقصود خداوند
استفاده شده است .کلیدواژههای مشترک این فن «أی»« ،یعنی» و «معنی»  ...است که امام در ابتدای بیان
معنای آیه از آنها استفاده کرده است .وی نمونههای متعددی از کاربرد این فن در اخبار تفسیری را مثال زده
َّ
ً
َ َ َ َ ُ ُ َْْ َ
ناء َو َأ ْن َز َل م َن َّ
راشا َو َّ
ماء ً
ماء ب ً
الس َ
ماء
ف
ض
ر
ال
م
ك
ل
ل
ع
ج
ذي
«ال
است .از جمله آنها تفسیر کلمه آب در آیه
الس ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ ً َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ ً َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
ََ ْ
َ
ُ
رات ِرزقا لكم فال تجعلوا ِل أندادا وأنتم تعلمون» (بقره )22 /به باران و تفســیر تعمیمگرایانه
فأخ َر َج ِب ِه ِم َن الث َم ِ
ثمــرات از میــوه بــه هر رســتنی از زمین اســت که وی ســادهبودن ایــن اقدام امــام را چنین توجیه کرده اســت:
ـارت «بدین معناســت» َ(یعنی) به «باران» تفســیر
«نخســت ایــن عبــارت ســادۀ ادبی« :آب از آســمان» ،با عبـ ِ
عبارت شــاید غیرمعمول
شــده اســت .در اینجا فرایند ،در گام نخســت یک عبارتپردازی مجدد برای یک
ِ
یا جایگزینی آن با یک واژه یا عبارت پیشپاافتادهتر و معمولیتر اســت .با اینحال جا دارد کســی بیندیشــد
ً
ً
این عبارت که کامال صریح و بدون ابهام اســت (آبی از آســمان چه چیزی جز «باران» میتواند باشد؟ ضمنا
ً
تفسیر لفظی امام هیچ تفاوتی با معنی خود عبارت ندارد (ی .باران عمال همان آبی است که از آسمان فرود
میآید) .اگر عبارت «آب از آســمان» ،آن طور که من گمان میکنم ،بدون ابهام باشــد ،جا دارد کســی بپرســد
چه نیازی به تعلیقۀ امام َ(یعنی «باران») بوده است؟ ممکن است این عبارت [قرآنی] هر چند گویا و صریح،
اما بدترکیب و غیرمعمول بوده باشــد .شــاید هم به این دلیل باشــد که روال کار امامان این بوده اســت که هر
واژه یا فقرهای را تفســیر کنند (تعلیقه بزنند) نیز ممکن اســت در واکنش به یک برداشــت دیگر (شــاید ادبی)
از ایــن فقــره باشــد که یکــی از مخالفان ارائه کرده اســت»( .گلیو ،ص  )265کار بــرد دوم یعنی  -بیان مقصود
خداوند  -در تبیین معنای ثمرات در این آیه به کار رفته است که در حقیقت مراد خداوند فقط میوهها نبوده
اســت ،بلکه آنچه که از زمین در اثر باران میروید به کار رفته اســت .وی در این باره مینویســد« :در قســمت
دوم چیــزی بیــش از اشــاره به اســتعاره (یعنی َمجــاز به آن مفهومی که در تفاســیر متأخر فهمیده شــده) وجود
دارد .میوهها برآیند که [منبع] تغذیۀ شما باشند؛ یعنی :نهتنها میوهها (الثمرات) به معنی دقیق کلمه ،بلکه
ّ ُ
خر ُجها ِم َن األرض) .بر خالف مثال نخســت (که در آن
هر آنچه باران
ِ
ســبب رویش آن از زمین میشــود ِ(مما ی ِ
تعمیم
عبارت بالقوه بدســاخت را پیش رو مینهد) ،نقش تفســیر در اینجا
[کلمــۀ] «یعنــی» تعلیقهای بر یک
ِ
ِ
معنی» همۀ چیزهایی اســت که باران از زمین «بیرون میآورد» -
ِ
مصداق یک لفظ کنایی اســت  -میوه «به ِ
ً
َ
جازی دیگر؟) .گرچه امام احتماال این دو پدیــدۀ متنی را متفاوت میبیند (تعلیقه و کنایه)،
(یــک کاربــرد م
ِ
َ
در هــر دو مــورد بــرای ارائۀ معنای تفســیری از عبــارت «یعنی» اســتفاده میکند .ممکن اســت یعنی در اینجا
ً
صرفا به معنی «آنچه گوینده میخواسته انتقال دهد» باشد»( .گلیو ،ص )266 -265
البتــه گلیــو گاه کاربــرد «یعنی» را مبهم دانســته اســت که به هــر دو کاربرد بیــان معنا و بیان مقصــود میتواند
ْ ُ ََ
َ َ
باشــد .مثال وی تبیین معنای فعل فاء در آیه َ«و إ ْن طا ِئ َفتان ِم َن ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ين اق َت َتلوا فأ ْص ِل ُحوا َب ْي َن ُهما ف ِإ ْن َبغ ْت
َ ِ
ِ
َ َ
َ ُ َّ َ
َ ُْ ْ
إ ْح ُ
اهَّلل» (حجرات )9/اســت .وی در تحلیل روایت
داهما َعلى الخر 
ى فقا ِتلوا ال ِتي ت ْب ِغي َح ّتى ت ِفي َء ِإلى أ ْم ِر ِ
ِ
آلود یعنی استفاده میکند (که همزمان
م
ابها
بالقوه
بیان
از
«امام
نویســد:
ی
م
آیه
این
تفســیر
در
صادق(ع)
امام
ِ
ِ
میتواند به هریک از این دو معنی باشــد« :متن بدین معنی اســت که »...و «منظور خدا این اســت که)»...
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مقاله

شــناختی یــک عبارت قرآنــی را ارائه دهــد که همین به نوبۀ خود ،رســیدن امــام به یک هدف
تــا تعریــف زبان
ِ

تفســیری (ازپیشانتخابشــده) را مقــدور میســازد .هدف امــام در اینجا این اســت که نشــان دهد تعریف
لغوی فعل َ
تبعیت
فاء نهتنها مفهوم تبعیت (از دســتور خداوند) را دربردارد ،بلکه شــامل «بازگشــت» به یک
ِ
ِ ِ
مــورد توافــق از قبــل نیز هســت .البتــه چنانکه امام اظهــار میکند ،گوینده (خــدا) وقتی از این فعل اســتفاده
کــرده ،همیــن معنــی را قصــد کرده اســت .با اینهمه نحــوۀ بهکارگیــری مفهوم «معنی» توســط امــام در اینجا
(یعنی اســتفاده از واژۀ َیعنی) تنها برای تعیین چیزی که گوینده قصد کرده (همچون نمونههای باران/میوه
زبانی ویژه (و به طور خاص سودمند) از این
که در باال ذکر شــد) نیســت ،بلکه برای آن اســت که یک تعریف ِ
فعــل را بپرورانــد .بــا این کار ،تفســیر امام با گــزارهای علمی پیوند میخورد که [میگویــد] یک فعل خاص ،در

رف تأ کید امام بــر اینکه متن قرآنی «به
زبــان یــک معنی خاص دارد .این مهم اســت که تشــخیص دهیمِ ،ص ِ
معنی» چیزی اســت ،در همۀ موارد ناظر به آنچه خداوند قصد کرده منتقل ســازد نیست ،بلکه میتواند ناظر
ً
معادل «معانی حقیقی»
عبارت مورد بررسی در چهارچوبی از معانی لغوی (احتماال
به این باشد که چگونه
ِ
ِ
مراد خدا تطابق داشــته
معنی ِ
معنی لغوی ممکن اســت با ِ
یا حقیقت در اصول فقه متأخر) قرار میگیرد .این ِ
ً
عبارت َیعنی منحصرا برای مواردی که معنی لغوی و معنی مورد نظر امام بر هم منطبقاند استفاده
باشد ،اما
ِ
نمیشود»( .گلیو ،ص )266
ً
معــادل معنایــی تقریبــا میپذیرد کــه از کلمه «یعنــی» گاهــی در تطبیق
گلیــو در بخــش پایانــی بحــث از فــن
ِ
آموزههای شیعی بر واژگان مبهم قرآنی نیز استفاده شده است که به نوعی نگاه فرقهگرایانه در آنها حاکم بوده
اســت .بنابرایــن در چنیــن روایاتی که رویکــرد فرقهگرایانه دارند کاربرد کلمه یعنی تنهــا از باب تطبیق فقرات
قرآنــی با آموزههای شــیعی اهمیت دارد ،نه از باب مداقههای عالمانه بــرای یافتن معانی واژگان .وی تطبیق
ْ
َ َْ ً
ْ
َّ
َ ْ
ُ
ضا * َّال َ َ ْ َ ْ
طاء َع ْن ِذكري َوكانوا ال
كافرين عر
ذين كانت أع ُي ُن ُه ْم في ِغ ٍ
کلمه ذکری در آیه َ«وع َرضنا َج َهن َم َي ْو َم ِئ ٍذ ِلل ِ
ً
طيع َ
َي ْس َــت ُ
ون َس ْــمعا» بر والیت امام علی(ع) را نمونه روشــنی از کاربرد یعنی در این روایات دانسته است .گلیو
تصریح دارد که تفسیر ارائهشده «فرقهگرایانه است و از طریق بسط یک خوانش استعاری از آیه حاصل شده
است»( .گلیو ،ص )268 - 267
گاهی از کلمه «یعنی» برای تقریب به ذهن تعاریف صفات االهی نیز استفاده شده است که به طور معمول
در آیات کالمی به کار رفته اســت .نمونه آن روایت هشــام الجوالیقی اســت که نقل میکند «من از امام جعفر
دربارۀ ســخن خداوندُ ،ســبحان اهلل (شــکوهمند باد خدا) 20،پرسیدم« :منظور از آن چیســت (ما َیعني ِب ِه)؟»
َ
نزیه او»«َ 21.تنزیه او» ناظر به ّ
کید ضدتجسیمی در
خلو او از صفات انسانی است .در اینجا این تأ ِ
او گفت« :ت ِ

معادل معنایی نخستین فن
هرمنوتیکی است که گلیو به
آن در رتبه نخست از فنون
تفسیری بهکاررفته در روایات
تفسیری امامان پرداخته
است که به نظر میآید تقدم
آن به دلیل فراوانی اینگونه
و سادگی بحث از آن بوده
است .برابر تحلیل گلیو در
این فن امام بدون هیچگونه
توضیح یا توجیه درباره
معنای آیه در قالب گزارهای
ساده اظهارنظر میکند.

حدیث متقدم شیعه ،تفسیری ساده از عبارت قرآنی با واژۀ یعنی است( .گلیو ،ص  )268در یک جمعبندی
نقــش تفســیری کلمــه یعنی در اخبار تفســیری شــامل تعلیقۀ ســاده («آبی از آســمان» یعنی «بــاران») ،تعیین
ً
لغوی و تعریفی َ
(فاء صرفا به معنی «بازگشــت» نیســت ،بلکه بازگشــت به تبعیت از یک امر مورد توافق قبلی
است) ،واضحسازی فقرات استعاری («میوه» به معنی همۀ محصوالتی است که از زمین به دست میآید)
ً
ِ َ
و اشــارات کالمی و فرقهگرایانه اســت(ِ .ذکري به معنی و َ
معنی
الیة علی).
ِ
کاربرد یعنی عموما بر آشــکارکردن ِ
[مــورد نظــر] گوینــده تمرکــز یافتــه ،در عینحــال در برخی مواقع برای یــک تعریف ّ
معین [که مفســر از پیش در
ِ
ً
نظر] گوینده هم تبعیت میکند( .گلیو ،ص )269
[مورد
معنی
از
اتفاقا
که
شود
ی
م
استفاده
است]
نظر گرفته
ِ
ِ
همچنیــن از نــگاه گلیــو مفهوم و کاربردهای معنی و أی نیز مشــابه یعنی اســت« :کاربرد واژۀ َمعنی نیز مشــابه
َ
َیعنی است .از امام موسی کاظم سؤال شد :منظور خدا چیست َ(ما َمعنی قول اهلل) که میگوید :یگانۀ مهربان

 .20ایــن فقــره در مواضــع پرشــماری از قــرآن یافــت میشــود ،از جملــه(23 :مؤمنــون)(28 ،91 :قصــص)( 37 ،68 :صافــات)(52 ،159 :طــور)،43 :
(59حشر).23 :
 .21کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .118
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مقاله

بــر اورنگ نشســته اس ـت (طــه ()5 :)20؟ موســی پاســخ داد« :او بر بزرگ و
معنــی مــورد نظر
کوچــک تســلط دارد» 22.همچــون َیعنــی ،واژۀ َمعنــی (=
ِ
ً
گوینده/مصــداق ،اما شــاید هــم داللت کالمی) نیز چیــزی کامال متمایز

در صورت اثبات ،فرضیه کاربرد عین این کلمات از سوی شخص امام را

از معنــی لغوی تعبیر شــده اســت( .این تمایز ،در هــر صورت ،یک فرض

متزلزل خواهد نمود که متأسفانه نویسنده در اینباره بحث نکرده است و

مبنایی در تفسیر تمثیلی است) وقتی استفادۀ امام از حرف أي («بدین

این پیشفرض ســبب داور یهای خاصی از سوی ایشان نسبت به شأن

معنــی کــه») را بررســی قــرار میکنــم ،میبینیم که طیــف کاربردهــا برای
مناسب [آن]
َیعنی در اینجا هم تا اندازهای منعکس شده است .کاربرد
ِ
کاربرد َیعنی اســت .بــرای نمونه [دربارۀ
ارائــۀ یک تعلیقه به همان شــیوۀ
ِ

تفســیری این روایات منجر شده اســت .البته شاید بتوان از ایشان چنین
که در این صورت ضرورت داشــت وی روایات مشــابه هر یک از این متون

آیۀ] و او یافت تو را در خط ا و هدایت کرد [تو را] ([ 93ضحی] )7 :از امام

را با اســتفاده از روش خانواده حدیث و دقتهای سندشناســی و رجالی

[علی] رضا نقل شــده اســت« :و او یافت تو را در خطابدین معنی اســت

گردآوری میکرد تا روشن میشد که آیا در متن معیار نیز چنین واژگانی به

(یعنــی) :بــا مردمت و هدایت کرد [تو را] بدین معنی اســت (أي) که آنها
را به دانش تو هدایت کرد» 23.در کاربرد هر دو واژۀ أي و َیعني ،اطالعات
ً
قرآنی بهظاهر
معنی
ِ
عبارات ِ
مکمل ارائه شــده اســت تا مصادیق و نهایتا ِ
مبهــم وضــوح یابنــد .در برخی مــوارد أي بیانگر توضیحی بــرای معنی آیه

کار رفته است یا اینکه تنها در برخی از نقلها این کلمات وجود دارد؟

معنــی ظاهــری آن جداســت« :در فاصلــۀ طــول دو کمان یا
اســت کــه از
ِ
نزدیکتر بود» (نجم ( .)9 :)53از [جعفر] صادق نقل شده است« :بدین

معنی است که (أي) ،بلکه نزدیکتر بود»(24.گلیو ،ص )270 -269

تصــرف و تغییــری از ســوی راو یــان یــا شــارحان در تفاســیر روایــی گزارش
شدهاند؛ زیرا احتمال ادراج راوی و نقل به معنا همچنان مطرح است که

دفاع کرد که وی اصل را بر عدم ادراج یا عدم نقل به معنا قرار داده است

 در تطبیــق ذکــری بــر والیت امام علی(ع) شایســته بود که تصریح شــودایــن مــوارد از بــاب معناشناســی مفســرانه آیــات نیســتند ،بلکــه از بــاب
جری و تطبیق میباشند ،ولی نویسنده این نمونه را بر خالف نمونههای
پیشــین در شــماره معادل معنایی آورده است .هر چند قصد گلیو اشاره
بــه کاربــرد کلمه «یعنی» در آموزههای فرقهگرایانه شــیعی بوده اســت ،اما
بایــد توجه داشــت که محــدوده بحث وی تفســیر بوده اســت و نه تأویل

ارزیابی

یــا جــری و تطبیــق آیات .ا گــر چنین قصــدی را از اول داشــت الزم بود در

 -دقت نویســنده در تبیین چرایی اقدام امامان در ارائه بیانهای ســاده از

ابتدای مقاله بهروشنی بیان میکرد ،حال آنکه برابر تعریف وی از روایت

آیات بهویژه در تفســیر آب آســمان به باران قابل تقدیر است ،اما درنگ در

تفســیری اینگونه احادیث از شــمول بحث وی خارج هستند؛ زیرا هیچ

متــن خود روایت نشــان میدهد کــه قصد امام در تبیین بــاران توجهدادن

تبیین معناشناسی از کلمات آیه ارائه نمیکند.

مخاطب به نوع مفید باران بوده اســت ،نه تکرار امری واضح که نویسنده
پنداشــته است .به ســخن دیگر قصد امام تعیین نوع باران بوده است ،نه
تبیین معنای آب فروستاده از آسمان به باران .البته احتمال دوم نویسنده
هــم کــه ناظــر بــه رأی مخالفی در تفســیر بــاران در ایــن آیه باشــد ،هر چند
محتمل است ،اما قرینه برو نمتنی میخواهد که باید بررسی میشد.
 بــه نظــر میآید کــه تحلیل نویســنده از تبیین ثمرات دقیق نباشــد؛ زیرامعناشناســی ثمــرات بــه قرینه ســیاق آیــه به رســتنیهای زمین مســتلزم
هیــچ کنایهای نیســت .از باهمآیی ثمــرات و ارض آنچه بــه ذهن متبادر
میشــود ،مجموعــه رســتنیهایی اســت کــه در اثــر بــاران پدیــد میآیند.
شکلگیری میوهها نیازمند فرایندی طوالنی است که نمیتواند مصداق
حقیقی این آیه باشد.

 در مجمــوع دقــت نظر گلیــو در تحلیل گســتره و کارکردهای ادوات فنمعــادل معنایــی در اخبار تفســیری امامــان تحســینبرانگیز و قابل تقدیر
اســت .به نظر میآید چنین توجه و دقت نظری بدیع و بیســابقه باشــد.
بر حدیثپژوهان شــیعی سزامندســت که این التفات و دقت نظر ایشان
در واکاوی ادوات تفســیری در روایات را الگو قرار داده و روایات تفســیری
را از این منظر بررسی نمایند.

د) فن تعلیقههای توضیحی
تعلیقههــای توضیحــی دومیــن فنــی اســت کــه از نــگاه گلیــو در اخبــار
تفســیری امامــان قابــل بازیابــی اســت .مقصــود وی از ایــن فــن روایاتــی
«هســتند کــه در آنهــا امامــان از ِصــرف بیــان معنی آیــات فراتــر میروند و

 -همــه تحلیلهای نویســنده از کاربرد ادوات فن معــادل معنایی در این

توضیح میدهند که چرا این آیه به این معنی اســت .این توضیحات هر
ً
چند از منظر کالم امامی تکامل یافته و احتماال بیفایده به نظر میرسد،

روایــات بــر اثبــات این پیشفــرض مبتنی خواهد بــود که ایــن واژه از باب

نشــاندهندۀ بافــت احتمالیای هســتند کــه این گزارشها در آن شــیوع

ادراج راوی نباشد و آن را شخص امام به کار برده باشد و بدون هیچگونه

یافتهانــد»( .گلیــو ،ص  )271وی اهــداف امامــان از کاربســت این فن در

 .22احمــد بــن محمــد البرقــی؛ کتــاب المحاســن؛ تصحیــح جاللالدیــن الحســینی؛ تهــران:
 ،1951/1370ج  ،1ص .237
 .23ابن بابویه ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص ( ،177ش  1که از ص  174آغاز میشود).
 .24قمی ،تفسیر القمی ،ج  ،1ص .247-246

18

تفســیر قــرآن را در جمعبندی خــود از مثالهای بررسیشــده چنین تقریر
ً
میکنــد« :به نظر میرســد که امامان نمیخواســتهاند صرفــا حکم را بیان
کننــد ،بلکــه گذشــته از آن مایل هــم بودهاند کــه توضیح دهنــد چرا این
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مقاله

خاورشناسان و هرمنوتیک امامان در تفسیر قرآن

حکــم چنیــن اســت .هــدف ایشــان از انجــام ایــن کار را دســتکم به دو

ً
برخــوردار از اعتبــاری منحصربهفــرد اعــام کنــد ،غالبا ناکارآمد اســت.

شــیوه میتوان تفســیر کرد .از یک ســو چهرۀ آنها اینگونه ترســیم میشــود

فــرد بایــد برتری تفســیرش را بــه اثبات برســاند و این از طریق نشــاندادن

که میدانند کارکرد سخنانشــان فراتر از افتاءهای ســادۀ آموزههای فقهی

عملی
ـاختار نظری و
فردی او بر مبنای یک سـ
اینکه چگونه دیدگاههای ِ
ِ
ِ
ضرورت نظری میتواند این
منســجم بنا شدهاند قابل انجام اســت .این
ِ

امامــان را چنیــن مییابد که در یک بحث عقالنی رایج شــرکت میکنند

مســئله را توضیح دهد که چرا گزارش شــده که امامان برای دیدگاهشان

یا (به گونهای مســتقیمتر) به چالشــی فکری پاســخ میدهنــد .اگر قضیه

قتــر ،اســتداللی را کــه در ورای
اســتدالل میآوردنــد (یــا بــه تعبیــر دقی 

هیــچ یــک از اینها نباشــد ،پس دســتکم آنــان در حال تــدارک راههایی

دیدگاهشــان هست بیان میکردند) .پس در متون فقهی امامان اینگونه

هســتند که پیروانشــان به وســیلۀ آنها بتواننــد به نمایندگــی از امامان [در

ترســیم شــدهاند که نهفقط حکم ،بلکه همچنین شــیوۀ استخراج حکم

مباحث] شــرکت کنند و [به ایرادها] پاســخ دهند .از سوی دیگر امامان

از متــون موجود ،از جمله (و پیــش از همه) قرآن را ارائه میکنند»( .گلیو،

بــا پردهبــرداری از چگونگی اجــرای عمل تفســیر ،نهتنها اســتداللهایی

ص  )271بنابراین اینگونه از روایات که امامان به آشکارسازی استدالل

جداگانــه بــرای آیــات خــاص در اختیــار پیروانشــان میگذارنــد ،بلکه به

و روش اســتخراج حکــم از آیــات پرداختهاند در فقه متأخر امامیه بســیار

آنــان روشــی آمــوزش میدهند کــه بتوانند در هر جــای دیگری نیــز آن را بر
ً
متــون وحیانــی و الهامگونه (که احتماال [عالوه بر قرآن] شــامل اقوال خود

کارآمــد بــود و دانــش اصول و قواعد فقه را ســامان داد که بیشــتر به دنبال
ارائــه قواعد اســتنباط احــکام از آیات و روایات بودنــد .همچنین روایات

امامان هم میشــود) اعمال کنند .ســخنانی همچون مــواردی که در باال

این فن ،نوعی آ گاهی از نظریه هرمنوتیکی در تفسیر قرآن میان امامان نیز

به آن اشــاره شــد ،میتواند در خدمت تجهیز جامعه به هرمنوتیکی برای

میتواند تلقی شــود ،البته به شــرطی که دچار تناقض تفسیری و تاریخی

مفســران [مقیم در] ســنت
اذهان
کوشــشهای تفســیری آینده باشــد .در
ِ
ِ

نشــده باشــند .گلیو در این بــاره چنین تصر یــح دارد« :تمرکز من در اینجا

اســت که میتواند برای شــیعیان منبع قانون باشد .در این گزارشها فرد

شــیعی (متأخر) ،کشــف یک شیوۀ تفســیری به این سخن جعفر صادق
ُ
(ع) گــره خــورده اســت« :ما تنهــا موظفیم که ریشــهها (اصول) را به شــما
ُ
بدهیــم .وظیفۀ شماســت کــه شــاخهها (فروع) را اســتنباط کنیــد» 25.از

بودن انتســاب
نظریۀ تفســیر قرآن داللت دارند .طبیعی اســت که معقول ِ

احتمال وجود یک
گزارشها به امامان و (شاید با نگاهی خوشبینانهتر)
ِ

نگاه فقیهان متأخر این خبر نهتنها جواز پیروی از تفاسیر امامان را صادر

نظریۀ تفســیری منسجم از امامان ،دغدغۀ اصلی چنین پژوهشی باشد.

میکند ،بلکه این اجازه را نیز میدهد که بر اساس یک شیوۀ تأییدشده،
بــرای موقعیتهــای نوظهــور به اســتخراج معانی جدید از متــون بپردازند

ـیری متعارضی ذیل بیانات منســوب به امامان وجود
اگر نظریههای تفسـ ِ

داشته باشد یا اگر بتوان نوعی آ گاهی و توانایی در فنون [تفسیری] یافت

(یعنــی ایــن ســخن مبنایــی بــرای اصولیــان فراهــم مــیآورد تا اســتدالل
َّ
موجه سازند)»( .گلیو ،ص )277
مستقل فقهی یا اجتهاد را

کــه خیلــی بعدتر در علم هرمنوتیک مســلمانان گســترش پیــدا کردهاند،

وی از روایاتــی کــه بــرای مثال این فن اســتفاده کرده اســت ،تحلیلهای
جالــب و چندوجهــی ارائــه میکنــد کــه بــه لحــاظ بافتشناســی و
روششــناختی حائز اهمیت اســت .از نگاه بافتشناسی این روایات در
فضایــی جدلــی میان امامیــه با ســایر جریانها پدید آمده اســت و حتی
ممکــن اســت ناظر بــه جریانهای درون شــیعی نیز باشــند ،پس میتوان
گفــت کــه از نــگاه گلیو بافــت پدیداری ایــن روایات نزاع درونــی و بیرونی
امامیــه بوده اســت .بــهطور معمول از ایــن روش در مناظــرات و نزاعهای
علمی اســتفاده میشــود تا اســتدالل خود را برای رقیب اســتوار بنماید.
ً
در ایــن روایات معموال با اســتدالل امامــان در توجیه معنای آیات مواجه
ً
میشــویم .از نــگاه گلیــو از ایــن روش معمــوال «بــرای غلبــه بــر حریــف در
یــک بحــث علمــی صــورت میگیــرد ،ایــن شــیوه که کســی رهبر خــود را
ّ
ّ
الحلی (قم،
 .25نق 
الحلی ،ضمیمة الســرائر ابن ادریس ِ
لشــده در :مســتطرفات الســرائر ابن ادریس ِ
 )1990/1411ج  ،3ص  .575ایــن حدیــث متأخــر شــیعی از مجموعــه هشــام بــن ســالم (که دیگر
برجای نیســت) نقل شــده اســت .یک حدیث مشابه از علی الرضا نقل شده است« :بر ماست که
اصول را به شــما بدهیم و شــما شــاخهها را برآورید ّ
(تفرعوا)» (ابن ادریس ،الســرائر ،ص  ،575به
نقــل از کتــاب گمشــدة الجامع احمد بــن محمــد البزنطــی (م )837-836/221.صحابی علی
الرضا).
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شهــای فقهــی منســوب بــه امامــان اســت که بــر نوعــی آ گاهی از
بــر گزار 

آنگاه صحــت ایــن انتســابها ز یــر ســؤال خواهــد رفــت»( .گلیــو ،ص
 )272نمونه استشــهادی گلیو بــرای اثبات وجود تعلیقه توضیحی از نوع
اســتدالل در روایات فقهی ،مســئله وجوب قصر نماز مســافر با استناد به
ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ٌ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ
َ
َ َُْ ْ
الة»
ض فليس عليكم جناح أن تقصروا ِمن
الص ِ
آیــه «و ِإذا ضربتــم ِفي الر ِ
اســت .در روایــت منســوب بــه امام باقــر(ع) با اســتناد به تمثیــل عبارت
َ
َ«ف َل ْي َــس َع َل ْي ُكـ ْـم ُجنـ ٌ
ـاح» به «ال ُجناح َعلیه» در ســعی میان صفا و مروه و
ســیره نبوی تأییدشــده از سوی قرآن ،وجوب قصر نماز مسافر تبیین شده
است .برابر این روایت حکم قصر نماز مسافر ،واجب مفروض بیان شده
اســت؛ زیرا وجوب آن مســتند به وحی قرآنی اســت 26.گلیو با اســتناد به
شهــای خاورشناســان پیــش از خــود شــبهه مجعولبودن
برخــی از پژوه 
ایــن روایــت را بــه دلیل کار بــرد اصطالح «واجــب مفروض» کــه بعدها در
َ ُْ َ
ُ ُ
ََ
َّ َ
َّ َ َ َ
َ
الســف ِر ك ْيف
الصل ِة ِفي
م أ ّن ُه َما قاال قل َنا ِل ِبي َج ْعف ٍر ع َما َتقول ِفي
ن ُم ْس ِــل ٍ 
ُ .26ر ِو َي َع ْن ُز َر َار َة َو ُم َح َّم ِد ْب ِ 
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ّ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ــي َو َك ْــم ه َ َ َ َ َّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ّ
ْ
َ
َ
َ
ٌ
ْ
َ ْ
ِه َ
ض فل ْي َــس عل ْيك ْم جناح أن تقص ُروا
ِ
ــي؟ فقالِ :إن اهَّلل عز وجل يقــول و ِإذا ضر بتم ِفي الر ِ
الس َــفر َواج ًبا َك ُو ُجوب َّ
الت ْق ِص ُير ِفي َّ
ــار َّ
ــن َّ
الت َمــام ِفي ْال َح َضرَ .قاال ُق ْل َنــا :إ َّن َما َق َال ُ
اهَّلل َع َزّ
ــاة َف َص َ
ِم َ
الص
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ
ْ َ
ــب َذ ِل َك َك َما َأ ْو َج َب َّ
َو َج َّــل َ«ف َل ْي َــس َع َل ْي ُك ْم ُج ٌ
ناح» َو َل ْم َي ُق ْل ْاف َع ُلواَ ،ف َك ْي َف أ ْو َج َ
الت َم َام ِفي ال َحض ِر؟
َ َ
َ
اهَّلل َع َّز َو َج َّل ِفي َّ
َف َق َال عَ :أ َو َل ْي َس َق ْد َق َال ُ
الص َفا َو ْال َم ْر َو ِة َ«ف َم ْن َح َّج ْال َب ْي َت أو ْاع َت َم َر َفال ُج َ
ناح َعل ْي ِه أ ْن
َ ِ
َ
ّ ََ
َ َ َ َ ْ َ َ َّ َّ َ
َ َ
َ َ ٌ َُْ ٌ
وض ِل َّن َ
اهَّلل َع َّز َو َجل ذك َر ُه ِفي ِك َت ِاب ِه َو َص َن َع ُه َن ِب ُّي ُه
الط َواف ِب ِهما و ِاجب مفر
َي ّط َّوف ِب ِهما»؟ أ ل ترون أن
َ
َ َ ََُ ُ ََ َ
ُْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ّ
َ
َ
ّ
َ
ٌ
َ
ُ
َ
ع؟ وكذ ِلك التق ِص ُير ِفي ّ
السف ِر ش ْيء صنعه الن ِب ُّي ص وذكره اهَّلل تعالى ِذكره ِفي ِكت ِابه .بنگرید :ابن
َباب َو یه ،من ال یحضره الفقیه ،تصحیح علی اکبر الغفاری (قم ،بیتا) ،ج  ،1ص .434
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بعدی اصول الفقه راجع به
اصول فقه در تقســیمات واجب رواج یافت را مردود دانســته اســت« :نویســندگان
ِ

یــک مقولــۀ خاص از وجوب بــا عنوان واجب مفروض گمانهزنی کردهاند ،گرچــه آنها دربارۀ تعریف آن بحث
ً
کردهاند و در هر صورت [دیگری] اصال قانعکننده نیســت که کســی بگوید ما در اینجا یک پیشآ گاهیدهی
از اصطالحات اصولی (خیلی متأخر) داریم»( .گلیو ،ص  )273اما بهروشــنی وجود این اصطالح در روایتی

گلیو در بخش پایانی بحث
ً
تقریبا
معادل معنایی
از فن
ِ
میپذیرد که از کلمه «یعنی»
گاهی در تطبیق آموزههای
شیعی بر واژگان مبهم قرآنی
نیز استفاده شده است که به
نوعی نگاه فرقهگرایانه در آنها
حاکم بوده است .بنابراین
در چنین روایاتی که رویکرد
فرقهگرایانه دارند کاربرد کلمه
یعنی تنها از باب تطبیق
فقرات قرآنی با آموزههای
شیعی اهمیت دارد ،نه از
باب مداقههای عالمانه برای
یافتن معانی واژگان.

از کتــاب فقهالرضــا در بیــان حکم شستوشــویهای واجــب را نوعی ادخال متأخر دانســته اســت« :در فقه
الرضا منســوب که به امام علی الرضا (م )203.اســت ،آنجا که یک مجموعۀ سهگانۀ شستوشوی (أغسال)
عبارت واجب مفروض توصیف شــده اســت ،هر چنــد در اینجا تقابل با شستوشــوهای دیگری
واجــب بــا
ِ
ُ َّ
ُ
تر واجب تمایز
است که سنة یا مباح (جایز) هستند ،همین نشان میدهد میان
ِ
واجب مفروض و مقولۀ عام ِ
دخال متأخــر در این خبر
واردکردن اصطــاح
آشــکاری وجــود نــدارد.
واجب مفروض بهخوبــی میتواند یک ِا ِ
ِ
ِ
ِ
پیشــینی آن را با احــکام تضمین کند»( .گلیــو ،ص  )274به همین ســان وی وجود فعل
همخوانــی
باشــد تــا
ِ
ِ
امــر اقصــروا در روایــت دوم دعائم االســام از امــام باقر(ع) در بیان حکــم وجوب قصر نماز مســافر را نوعی نفوذ
اصطالحات اصول فقهی متاخر در احادیث دانســته اســت( .گلیو ،ص  )275وی در ادامه تذکر داده اســت
که در این روایات امام از فن مفهوم مخالف آیه در تعبیر الجناح علیکم نیز در تبیین وجوب بهره برده است.
ایــن فــن بعدهــا در اصــول فقه یکی از شــیوههای اکتشــاف معنا به کار رفته اســت« :با اینحــال این عبارت
ً
ضمنی منفی» (که در
میتواند از یک فن تفسیری دیگر که ظاهرا امامان به کار گرفتهاند پرده بردارد؛ «داللت
ِ
ُ ََ
المخالفة شــناخته میشــود) .اســتدالل اینگونه به پیش میرود
اصولی متأخر با عنوان َمفهوم
نگاشــتههای
ِ
ً
که وقتی خدا میگوید :اگر به دور صفا و مروه بچرخید گناهی بر شــما نیســت ،پس تلویحا اشــاره به این دارد
که اگر به دور آن دو نچرخید ،گناه کردهاید».

ارزیابی
 تحلیــل گلیــو از زمینههــا ،اهــداف و کارکــرد روایــات فــن دوم نشــانگر دقــت نظــر وی در شــناخت گفتمانتاریخی این روایات است .به واقع وی در تحلیل زمینههای تاریخی و کالمی صدور این روایات توفیق یافته
اســت که اصل تاریخینگری را در فهم و تبیین آنها بهدرســتی به کار بندد و به نتایج درســتی نیز دست یابد؛
از اینرو کاستی چندانی در کالن مباحث وی دیده نمیشود.
 نا کارآمدی ســبک جدلی در روایات که گلیو آن را برای توجیه رو یآوردن امامان به ارائه اســتدالل و شــیوهاســتنباط معنا از آیات بیان کرده اســت ،چندان دقیق نیســت؛ زیرا گاهی این سبک پرسش و پاسخ ناظر به
ادبیات رایج در دوره خاص یا پرسشــگریهای راویان نخبهای باشــد که امام را ناگزیر به اتخاذ این تکنیک
تفسیری کرده است.
 واقعیت این است که ادعای گلیو «در متون فقهی ،امامان اینگونه ترسیم شدهاند که نهفقط حکم ،بلکههمچنیــن شــیوۀ اســتخراج حکم از متون موجود ،از جملــه (و پیش از همه) قرآن را ارائــه میکنند» عمومیت
ندارد که امامان همه اصول و قواعد رایج در فقه متأخر امامیه را بیان کرده باشند .بلکه عالمان این اصول را
از روایت و ســیره تفســیری آنان اکتشــاف کردهاند ،هر چند که در مواردی اشــاره به قواعد استنباط در روایات
امامــان نیــز دیده میشــود .نــزاع اخباریان بــا اصول در اعتبــار برخی از قواعــد و تحلیلهای اصــول فقه نمونه
نقض این ادعاست.
 مقصود گلیو از موانع فراروی اعتبار نظریه هرمنوتیکی امامان ،وجود نظریه تفســیری متعارض ذیل آیه موردبحث و اثبات پدیداری متأخر این فن در هرمنوتیک اصول فقهی مســلمانان اســت که میتواند نشــانهای بر
ادخــال تاریخــی ایــن قواعد فقهی در این روایات به شــمار آیــد .البته هر چند تردیدهــای گلیو محتمل به نظر
میآیــد ،امــا قابــل نقد نیز هســتند؛ زیرا به نظر میآید کــه پیشفرض وی در طرح این احتماالت فرضیه رشــد
وارونه اســناد و تمایل به پذیرش ایده شــاخت در تشــخیص روایات مجعول میباشــد .برابر فرضیه نخســت
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ً
ً
اساســا اصل مذهب و منابع آن در یک فرایند تکاملی معکوس شــکل پذیرفته اســت و الزاما روایات متعلق
به تاریخی که اســناد آنها ادعا دارند نیســتند و محتمل است که پسینیان آنها را برساخته و به امامان نسبت
دادهانــد .فرضیــه دوم نیــز بــر ایــن شــاخص تأ کیــد دارد که وجــود نــزاع و اختالف در یــک مســئله ،قرینهای بر
مجعولبودن آن اســت و بهطورمعمول نزاعیبودن مســئله بســتری برای جعل میباشد .تعارض هم در فرضی
میتواند دلیل نقض صحت روایت باشد که قابل رفع نباشد.
 اســتفاده از اســلوب بیانی «الجناح علیکم» یکی از فنون تشــریع قرآنی در مواردی اســت که حکم موضوعدارای پیشــینهای مشــکوک و غیرمعتبر نزد مخاطب اســت و قرآن بطالن آن را اعالم میدارد .همانطوری که
در ســبب نزول کاربرد این اســلوب در آیات مربوط به حج گزارش شــده اســت ،نزول این آیه با این تعبیر برای
زدودن انگاره جاهلی بوده است که توهم منع در سعی بین صفا و مروه را به دنبال داشت .بهتر بود نویسنده
به زمینههای تاریخی نزول این آیه در روایات تاریخی و کتب اسباب نزول میپرداخت.
 روشن است که روایات در فرایند تحمل و نقل از سوی راویان و همچنین از سوی محدثان در مقام گزارشدر کتابهای حدیثی بهویژه کتابهایی چون دعائم اإلسالم که به سبک فقه روایی تدوین شدهاند ،دچار
نقــل معنا ،اختصار و دگرگونیهای متنی شــدهاند .ادله گلیو در عدم شــیوع یــا رواج اصطالحات صیغه امر،
مفهــوم مخالــف و هماننــد آن دو در عهــد امامــان چنــدان اقناعکننده نیســت و از اثبــات آن در کتب اصول
فقــه دوره متأخــر ســلب آن در دوره صدور روایات به دســت نمیآید .به نظر میآید که قواعد معناشــناختی و
زبانشناســی هماره از ابتدا رایج بوده اســت و فقط به صورت مکتوب تدوین نشــده بودند .چنین نیست که
ً
وجود برخی از قواعد معناشــناختی در کتب اصول فقه الزاما به مفهوم فقدان آن در دورههای پیشــین باشــد.
همچنین اثرپذیری اصول فقه شیعه از اهل ّ
سنت را در طرح برخی از این قواعد نیز نباید از نظر دور داشت.

هـ) فن تفسیر لغوی
از نگاه گلیو توجه به مباحث لغتشناســی و زبانشناســانه متن قرآن در اخبار تفســیری منســوب به امامان
بســیار اندک و گاه مبهم اســت .از این کمترین توجه به زبان قرآن را در این روایات شــاهد هســتیم و شــواهد
نا کافــی بــرای کاربســت روش لغوی در تفســیر امامــان وجود دارد ،هر چنــد نمونههای پراکندهای هســتند که
میتــوان بــرای اصــل کاربرد این فن به آنها استشــهاد کرد( .گلیو ،ص  )278وی ســه نمونــه از کاربرد مباحث
لغوی از سوی امامان در تفسیر قرآن را یادآور شده است که یکی از آنها اسلوب نحوی بهکاررفته در آیه تطهیر
اســت که افعال آن به جای مؤنث به شــکل مذکر آمده اســت و این نشــان میدهد که رأی شــیعه در انحصار
اصطــاح اهلبیــت بر پنج تن و نه همســران رســول خــدا ،افزون بر روایــات دارای دلیل لغوی نیز هســت .وی
ایــن نمونــه را مرهــون براشــر بوده اســت که به وی یادآور شــده اســت ،ولی به ذکر آن در پانوشــت بســنده کرده

در مجموع دقت نظر گلیو در
تحلیل گستره و کارکردهای
ادوات فن معادل معنایی
در اخبار تفسیری امامان
تحسینبرانگیز و قابل
تقدیر است .به نظر میآید
چنین توجه و دقت نظری
بدیع و بیسابقه باشد.
بر حدیثپژوهان شیعی
سزامندست که این التفات و
دقت نظر ایشان در واکاوی
ادوات تفسیری در روایات
را الگو قرار داده و روایات
تفسیری را از این منظر
بررسی نمایند.

و چنــدان آن را محــور تحلیــل وی قــرار نداده اســت( .گلیــو ،ص  ،279پانوشــت ش  )34دو نمونــه دیگر وی
َ ُ َ ُ َ ْ
َ
َّ َ َ ْ ُ
ُ
َ ُ
وســك ْم
مباحــث ادبــی آیه وضــوء ِ«إذا ق ْم ُت ْم ِإلى
الصل ِة فاغ ِســلوا ُو ُجوهك ْــم َوأ ْي ِد َيك ْم ِإلى ال َم َر ِاف ِق َو ْام َسـ ُـحوا ِب ُر ُء ِ
َ
َ
َ ُ
ُ َ ْ َ
َوأ ْر ُج ِلك ْــم ِإلى الك ْع َب ْي ِن» اســت که شــامل اعــراب ارجلکم و مفهوم عطف حرف واو در عبــارت َ«وأ ْر ُجلك ْم» و
تعییــن متعلــق آن از میــان دو فعل شســتن و مســحنمودن در آیه اســت .از نگاه گلیو اختــاف نظر در تحلیل
ادبــی ســاختار نحــوی ایــن آیه کــه در معانی حــروف برخی از ایــن کلمات و پیونــد بخشهای آن بــا یکدیگر
رخنمایی کرده اســت ،علت اصلی اختالف عمیق شــیعه و اهل ّ
ســنت در چگونگی انجام وضوء میباشد.
البته وی یادآور شــده اســت که شســتن پا در وضوء نیز میان فقهای امامیه توصیه شــده است و برخی از اهل
ّ
سنت نیز بر ارجحبودن مسح پا بر شستن دلیل آوردهاند .وی در ادامه روایاتی را گزارش میکند که در پرسش
و پاســخهایی که میان راویان و امامان مطرح شــده اســت ،چگونگی داللت آیه وضوء بر وضوی شیعه تبیین
شــده اســت .برابــر این روایــات امام باقــر(ع) تصریح دارد کــه اعراب ارجلکم مجــرور اســت و از تعبیر َخفض
یــا ّ
جــر برای اشــاره به اعــراب این کلمه در آیه وضوء اســتفاده میکنــد .گلیو با اســتفاده از برخی پژوهشهای
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نحوشناسی خاورشناســان چنین نتیجه میگیرد« :رواج یافتن مجموعه

باشند 30.با اینحال تمام اینها کمابیش حدسی است .به همین اندازه

اصطالحات مربوط به اعرابهای آخر کلمات در نظریۀ دستوری عربی

اگر نگوییم بیشــتر ،محتمل به نظر میرســد که این خبر محصول فضای
َ
حالت اضافی (یا
عراب
ِ
کوفی متأخر باشد که در آن کاربرد خفض برای ِا ِ

مدتی زمان برده اســت و همین خود میتواند نشــانهای برای [شناسایی]
َ
مکتبهــای جغرافیایــی و دورهبندی آنها باشــد .خفــض یک اصطالح
کوفیــان متأخــر اســت کــه از [مــوج
دســتوری
مکتــب
متمایــز مربــوط بــه
ِ
ِ
ِ
ِ
دســتوری بصریــان
اصطالحــات
غالــب در] پذیــرش گســتردۀ مجموعــه
ِ
ِ
دســتوری متأخر داشــته
آثار
ِ
جــان ســالم به در بــرد تا کاربرد محدودی در ِ
ْ
َ
باشــد .برای مثال ابوبشــر َعمرو بن عثمان َ
ســیبو یه (م )797/180 .برای
ِ
تر َج ّر اســتفاده
ج
رای
اصطــاح
همان
از
اضافــی،
نحوی
حالــت صرفــی -
ِ
ِ
ِ
َ
َ
میکنــد .بــا این همــه کاربرد خفض را زودتر از َ
ســیبو یه نیز میتوان یافت:
ّ َ
محمد کلبــی (م )763/146 .یکی
تفســیر منســوب به
ایــن اصطالح در
ِ
27
از اصطالحاتــی اســت کــه بــرای حالــت اضافــی بــه کار مــیرود و برای
اســتاد ســیبویه ،خلیل بن احمد (م )786/170 .نیز شناختهشــده بود،
اگرچه به طور نامنسجم از آن استفاده کرده است 28.با اینهمه فقط نزد
ابوزکریــا یحیی ّ
الفراء کوفی (م )822/207 .اســت که ما کاربرد منســجم
َ
عد صرفی  -نحوی
خفض را برای نشانههای
اعرابی وضعشده در هر دو ُب ِ
ِ
و لغــوی میبینیــم .اکنون در اینجا مشــاهده میکنیم کــه محمدباقر(ع)
(کــه بایــد در زمانــی بســیار زودتــر در ســال  732/114از دنیــا رفته باشــد)
ســاکن مدینــه ،از مجموعــه اصطالحات مرتبــط با مکتــب متأخر کوفی

مجروری) طبیعی و رایج بود»( .گلیو ،ص )281 -280

وی همچنیــن کار بــرد حــرف واو بــه معنــای عطــف و اشــتراک اعــراب
معطــوف و معطــوف علیــه را در عهد روایات امام صــادق (ع) نمیپذیرد
و تردیــد خــود را چنیــن ابــراز م ـیدارد« :بــه نظر میرســد آ گاهــی از قاعدۀ
َ
َمعطــوفَ /معطــوف َعل ِیه یــا بهکارگیری آن به عنوان یک فن تفســیری در
ً
متقدم نویســندگان دیگر ،خیلی کم اســت یا اصال نیســت.
تفســیرهای
ِ
حرف
[البتــه] نوعــی آ گاهــی از ایــن مفهــوم کــه واو میتوانــد چونان یــک ِ
ربــط همپایــه عمــل کند هســت ،اما این قاعدۀ مشــخص کــه المعطوف
ِ
ََ
و المعطوف عل ِیه باید ِاعراب یکســان داشــته باشــند تا انــدازهای که من
میتوانــم بگو یــم ،در تفســیرهای پیــش از زمــان جعفر صــادق(ع) 31دیده
عراب یکسان در مثالهایی که سیبویه نقل کرده به
نمیشود.
ِ
ضرورت ِا ِ

شکل پنهانی وجود دارد 32،اما کهنترین عبارت صریح دربارۀ آن خیلی
متأخرتــر بــه نظر میرســد .در هر صورت این قاعده آنقــدر بهکرات نقض
شــده کــه نمیتواند اســتداللی قاطــع در تعییــن ِاعرابها حتی در ســند
قرآنی باشد»(.گلیو ،ص )283

ارزیابی

اســتفاده میکنــد .این به خــودی خود ممکن اســت در آغــاز غیرمعمول
بــه نظــر برســد ،در عیــنحال میتــوان آن را بــا [توجه به] اســتفادۀ ّ
فــراء از

 -مطالعات جدید تفســیر روایی از شــیوع تفســیر لغوی در روایات امامان

[نحوی]
مجموعــه اصطالحــات «قدیمــی» 29که پیش از ســلطۀ مکتــب
ِ

شــیعه حکایــت دارنــد .هــر چنــد دامنــه تحقیــق گلیــو وی را در یافتــن

بصره وجود داشــت و توســط محمدباقر(ع) به کار گرفته میشــد توضیح
داد .این مجموعه اصطالحات «قدیمی» بنا به فرض رافائل َط ُ
لمن ،باید

ادبــی و لغــوی در روایــات تفســیری امامیــه نیســت .امــروز در برخــی از

در «مکتــب» دســتوری مدینه و در همــان زمان محمدباقــر(ع) رایج بوده

پژوهشهای جدید دانشــگاهی نمونههای فراوانی از تفسیر لغوی امامان

نمونههــای محــدود کرده اســت ،اما این بــه معنای عدم کاربســت فنون

بازیابی و تحلیل شده است .ادعای گلیو هر چند در مقایسه با کثرت
روایات لغوی اهل ّ
سنت میتواند درست باشد ،اما به معنای کمتوجهی
33

27. Cornelis [Kees] H. M. Versteegh, Arabic Grammar and Qurʾānic Exegesis in Early
Islam (Leiden, 1993), p. 125.

ُ
رستیخ ،دستور زبان عربی و تفسیر قرآن در اسالم اولیه] .دربارۀ انتساب
[کر ِنیلیس ِ[کیس] اچ .امِ .ف ِ
این تفسیر ،بنگرید:

به مباحث زبانشناســی قرآن و معناشناســی مفردات و اصطالحات آن
در روایات اهلبیت نیســت .تحقیقات انجامشده در اینباره حکایتگر

On the attribution of this tafsir, see Michael Pregill's article in Chapter Thirteen of this
volume [Michael E. Pregill, ‘Methodologies for the Dating of Exegetical Works and
Traditions: Can the Lost Tafsīr of Kalbī be Recovered from Tafsīr Ibn 'Abbās (also

30. Rafael Talman, ‘An Eighth-Century Grammatical School in Medina: The Collection

known as al-Wādiḥ)?’ Karen Bauer, Aims, Methods and Contexts of Qur'anic Exege-

and Evaluation of the Available Material’, Bulletin of the School of Oriental and Afri-

sis (2nd/8th-9th/15th Centuries), (Oxford, 2013), p. 393].

[مایــکل ِپرجیــل« ،روشهای تاریخگذاری آثار تفســیری و احادیث :آیا میتوان تفســیر گمشــدۀ کلبی
بــاو ر ،اهــداف ،روشهــا و
را از تفســیر ابــن عبــاس (معــروف بــه الواضــح) بازیابــی کــرد؟» درِ :
کارن ِ
بافتهای تفسیر قرآن (قرون دوم هجری/هشتم میالدی تا نهم هجری/پانزدهم میالدی]
 .28کاربــرد اصطــاح خفــض توســط خلیــل در ُ
الجمــل فــی النحــو یافت میشــود و انکار آن توســط
سیبویه و ترجیح واژه ّ
جر توسط او را ُولفدیتریک فیشر در منبع زیر متذکر شده است:
Wolfdietrich Fischer, ‘The Chapter on Grammar in Kitāb Mafātīh al-ʿulūm', Zeitschrift
für arabische Linguistik 5 (1985), p. 99.

ُ[ولفدیتریک فیشر« ،فصلی دربارۀ نحو در کتاب مفاتیح العلوم»].
29. See Jonathan Owens, ‘Case and Proto-Arabic, Part I’, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 61, no. 1 (1998), p. 62, n. 22.

ُ
[جانا ِثن ا ِو ْنز« ،حالتهای دستور و عربی اولیه ،بخش .]»1

22

can Studies 48, no. 2 (1985), pp. 224-36.

[رافائل َط ُ
لمن« ،یک مکتب نحوی قرن هشتمی در مدینه :گردآوری و ارزیابی مطالب در دسترس»]
ُ َ
ً
َ
ُ
ُ
جاهد بن جبر (م ،)722/104 .مقا ِتل بن ســلیمان (م.
 .31در اینجــا منظــور من عمدتا تفســیرهای م ِ
ّ َ
محمد کلبی است.
 )767/150و
 .32بنگریــد :ابــو ِبشــر َعمــرو بــن عثمــان َ
ســیب َو یه ،الکتاب ،همــراه با یادداش ـتهای محمــد هارون
(قاهره ،)1966 ،ج  ،1صص  399و  429و ج  ،3ص .42
روایــات معناشــناخت واژگان قرآنی» نشــر یافته در مجله تفســیر
 .33بنگریــد :مقالــه «گونــه شناســی
ِ
اهلبیت(ع) ,شماره چهار ،ص  .149 -120در چندین پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه
قــرآن و حدیــث قــم و تهــران تفســیر لغــوی در روایــات معصومــان بــه راهنمایــی پژوهشــگر ارجمنــد
جنــاب اســتاد مهدوی راد دفاع شــده اســت .همچنیــن در پایاننامههایــی با عنوان تفســیر روایی
سورههای قرآن با دو رویکرد محض اهلبیت و تطبیقی با اهل ّ
سنـت این ایده بررسی شده است.
نسخههایی از این پایاننامهها در کتابخانه دار الحدیث قم موجود است.
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اهتمــام خــاص امامان به این مقوله بوده اســت .شــایان ذکر اســت قلت

میبخشــد .از اینرو دســتور اكيد پيامبر بر شســتن پاها ،با هدف زدودن

نســبی و مقایسهای روایات تفســیر لغوی با شأن امامان در تفسیر قرآن نیز

نجاســت از پاها بوده اســت ،نه از باب وجوب آن در وضو .شــيخ بهايی

پیوند دارد .بهطور معمول مراجعات تفسیری به امامان از جنس مباحث

پس از ارائه اين تحليل تاريخی اشاره میكند كه در هيچ روايتی از مسح

ســاده لغتشناسی نبوده است ،بلکه مســائل پیچیدهتر تفسیری از آنها

پاها در وضو نهی نشــده اســت و تنها بر شســتن پاها تأ كيد شــده است و

پرســش شــده اســت .اما بــرای خیلــی از صحابــه و تابعان همیــن معانی

تخصيص شستن پشت پاها در روايات و سكوت حضرت از مسح پاها

مفــردات مســئلهای پیچیده بوده و خود اقدام بــه نقل و گردآوری روایات

پيش از شستن ،مؤيد ديدگاه شيعه در مسئله وضو است.

مرتبط نمودهاند.
 ادعــای گلیــو بــر وجــود شــکاف عمیق میان شــیعه و ّســنی در مســئله

 از نــگاه شــیعه ،ســیره و سـ ّـنت قطعــی معصــوم حا کــم بر تحلیــل ادبیً
اســت؛ زیــرا اوال خیلــی از ایــن قواعــد نحوی و بالغــی بعد از نــزول قرآن و
ً
صــدور ســیره و روایات پدیــد آمده و متأثــر از بالغت قرآنی هســتند .ثانیا

زیــرا خود وی نیز اشــاره کرده اســت کــه اقوال مخالف رأی مشــهور نیز در

شــماری از آنهــا میــان مکاتــب ادبــی کهــن و معاصــر اختالفی اســت .از

میــان هــر دو مذهب رایج اســت .متأســفانه گلیو به این آرای غیرمشــهور

ایــنرو در فــرض تعــارض بــا ســنت و ســیره معتبر ،ایــن قواعد اســت که

چنــدان توجــه نشــان نــداده و حتــی ادعاهــای خــود را بــه منابــع فقهی یا
روایی شــیعه و اهل ّ
ســنت مستندسازی نکرده است .به نظر شکاف مد

اعتبار خود را از دست میدهد .البته بیان امامان شیعه در تحلیل ادبی
آیــات افــزون بر موافقــت با قواعد نحوی و بالغی عرب اصیل ،مســتند به

نظر وی همان رأی مشــهور و عرف رایج میان مســلمانان است که چنین

سیره نبوی نیز هست و سیره هر نوع تحلیل محتمل مخالف با خود را از

تداعی میکند که وضوی این دو مذهب قابل جمع نیست .در اینجا به

اعتبار ســاقط میکند .به بیان دیگر وجود ســیره کاشف از اعتبار تحلیل

دلیــل ضیق مجال تنها به تحلیل شــیخ بهایی از فقهــای امامیه در وجه

ادبی امامان میباشد و نباید بالغت یا لغت را فقط معیار کشف معنای

جمع روایات نبوی در وجوب شســتن پاها با مســح آنها در وضوء بســنده

آیــات قــرآن قــرار داد .در وضــوء نیــز امامــان افزون بــر حفظ ســیره نبوی در

میکنــم .از نظر شــیخ بهایی در کتاب مشــرق الشمســین شــيعه قائل به
وجوب مســح دو پا بوده و اهل ّ
ســنت شســتن آن دو را واجب میدانند.

عمــل بــه تحلیل ادبــی موافق بــا قواعد نحــوی نیز اســتناد جســتهاند .در
نتیجه تحلیل امامان شیعه دارای ترجیح است .در غیر این صورت الزم

روايات صحابه ،ظهور آيه وضو 34را  -كه
گروه اخير به دليل تأثيرپذيری از
ِ

میآید که وضوء هر دو مذهب باطل باشد که چنین رأیی قائل ندارد.

وضــوء چنــدان با واقعیــت جاری در فقــه هر دو مذهب منطبق نیســت؛

ناظر به رأی شــيعه اســت  -به گونهای تأويل كردهاند .در اين ميان شيخ
بهايــی تأ كيــد دارد كه ظاهر آيه وضو و روايات اهلبیت داللت بر وجوب
مســح پاها دارد و دليل فقهای اهل ّ
ســنت بر شستن دو پا ،برداشتهای
نادرســت آنــان از برخــی روايات صحابه اســت كه فعل و قــول پيامبر(ع)
را در وضــو گــزارش كردهانــد .روايــات ذيل ،عمده مســتند اهل ّ
ســنت در
مســئله شســتن پاها اســت :عبداهلل بن عمر میگويد :در مســافرتی همراه
پيامبــر(ع) بوديــم و نزديــک نمــاز عصــر بود كــه پيامبر اندكــی تأخير كرد و

37

38

 مستندات و ادله گلیو درباره قاعده عطف قابل مناقشه است .عمدهدلیل وی عدم تصریح به این قاعده در پیش از سیبویه و نقض مکرر آن
در نصوص اســت .در پاســخ به دلیل اول میتوان گفت که عدم وجدان
دلیــل فقــدان نیســت ،بهو یــژه اینکــه قواعــد ز بــان در دوره قبــل از تدوین
دانشهــای نحــوی و صرفــی به شــکل شــفاهی در میــان مردم رایــج بوده
است و این امر را خود گلیو میپذیرد.

مــا شــروع بــه وضو گرفتــن نموديــم ،بر پاها مســح كشــيديم كــه پيامبر ندا

 -او موارد نقض را مصداق ارائه نکرده اســت و بهطور قطع این موارد که

زد :بــر پشــت پاهای خــود از آتش جهنم بترســيد 35.ابنعبــاس میگويد:

جنبه استثنایی دارند ،خود تابع شرایط و قواعد خاصی هستند.

پيامبــر(ع) وضــو خــود را به شســتن دو پا ختــم میكرد 36.شــيخ بهايی در
حل اين تعارض بر اين عقيده اســت كه تأ كيد و دستور پيامبر بر شستن
پاهــا ،نــه از باب وضــو ،بلكه به دليل نجسبودن آنها بوده اســت .اعراب
حجــاز  -كــه بيشــتر در بيابانهــا و صحراهــای گرم و خشــک رفت و آمد
داشــتند  -بيشتر اوقات پشت پاهايشان شكاف برمیداشت (همانطور
كه امروزه نيز احوال آنان چنين اســت) و كمتر دهانه زخمهای پشــت پا،
از تهمانــده خــون پاک بود .در تاريخ مشــهور اســت كه آنان روی شــكاف
زخمهــا بــول میكردنــد و میپنداشــتند كــه بــول شــكاف زخــم را بهبــود
 .34مائده.6:
 .35مشرق الشمسين ،ص  ،132به نقل از :صحيح البخاری ،ج  ،1ص .49
 .36همان ،ص  ،132به نقل از :سنن الكبری ،ج  ،1ص .67
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 هر چند ادعای وی در حدسیخواندن نتایج پژوهشهای نحوشناسیخاورشناســان پیــش از گلیــو دلیــل چندان علمی نیســت ،ولی نشــانگر
جســورانهبودن وی در نظریهپردازی اســت .به نظــر میآید ضمن پذیرش
شهــا ،کار بــرد ایــن اصطالحــات در روایــات امــام
نتایــج ایــن نــوع پژوه 
باقر(ع) را چنین توجیهپذیر دانست که این روایات میتوانند تقریر راویان
ً
از بیــان امــام برابر ادبیات رایج در کوفه باشــد که معموال در فرایند نقل به
 .37مشرق الشمسين ،ص .133
 .38برای آ گاهی بیشتر از دیدگاه فریقین درباره احکام مسح در وضوء بنگرید :آمدی ،محمدحسن،
المســح فــي وضــوء الرســول (ص)؛ شهرســتانی ،علــی ،وضــوء النبــی(ص)؛ حســيني ميالنــي،
سيدعلی ،المسح على الرجلين فی الوضوء.
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مقاله

خاورشناسان و هرمنوتیک امامان در تفسیر قرآن

معنا این امر رخ میدهد و امامان خود آن را به شرط عدم تغییر معنا روا شمرده بودند؛ حتی میتوان ادعا کرد
که امام با پیشآ گاهی خود این اصطالحات را برای مخاطبان کوفی بیان کرده باشد.

و) فن محکم و متشابه
فن چهارم که گلیو به کاربرد آن در اخبار تفسیری پرداخته است ،دستهبندیهای دوتایی از آیات قرآن است
که در شــماری از روایات بهویژه احادیث فقهی کالســیک شــیوع دارد .برابر این روایات برخی از آیات ناســخ
و منســوخ ،محکم و متشــابه ،مطلق و مقید و  ...هســتند .وی از این تقســیم آیات به دستهبندی دوتایی یاد
کرده است که نوعی کاربرد تفسیری دارند .یکی از طرفین این دوتاییها میتواند در قرآن و دیگری در حدیث
باشــد یا هر دو در قرآن یا هر دو در حدیث وجود داشــته باشــند و فهم هر کدام در توجه به دیگری اســت .برابر
روایات موجود امامان شیعه از این دستهبندی دوتایی آیات آ گاهی داشتند و در تفسیر قرآن و اغلب در مقام
احتجــاج در برابــر آرای عامــه آنها را به کار میبردند .گلیو با اســتناد به نهجالبالغه این آ گاهی از دســتهبندی
دوتایــی آیــات را عهــد علــوی تاریخگــذاری کرده اســت .در ادامه بــه برخی از روایــات امام صــادق(ع) ارجاع

وی از روایاتی که برای
مثال این فن استفاده کرده
است ،تحلیلهای جالب
و چندوجهی ارائه میکند
که به لحاظ بافتشناسی و
روششناختی حائز اهمیت
است .از نگاه بافتشناسی
این روایات در فضایی
جدلی میان امامیه با سایر
جریانها پدید آمده است و
حتی ممکن است ناظر به
جریانهای درون شیعی نیز
باشند ،پس میتوان گفت که
از نگاه گلیو بافت پدیداری
این روایات نزاع درونی و
بیرونی امامیه بوده است.

میدهد که برابر محتوای آنها حتی رســول خدا نیز از این دســتهبندی آیات قرآن آ گاه بوده اســت( .گلیو ،ص
 )284 -283وی ضمــن تردیــد در تاریخگــذاری دقیق رواج این مقوالت در تفاســیر متقدم اســامی این مهم
را میپذیــرد کــه پدیداری آنهــا دفعی نبوده ،بلکه پدیداری آنها فرایندی تکاملی و تاریخی داشــته اســت ،هر
چنــد کــه وی آ گاهــی امــام باقــر (ع) و صادق (ع) از ایــن مقوالت را شــگفتانگیز خوانده اســت( .گلیو ،ص
 )285 - 284در میان این دســتهبندی ،دوتایی محکم و متشــابه چون در آیه هفتم آلعمران از آن یاد شــده
اســت ،زودتر از ســایر مقوالت دوتایی در دانشهای قرآنی مطرح شــده اســت .گلیو در ادامه با گزارش برخی
از روایــات ذیــل آیــه هفتــم آلعمــران ،به تبیین مصــداق محکم و متشــابه از نــگاه روایات پرداخته اســت که
تفاوتهــای جــدی بــا یکدیگــر دارند و این تفاوت در مصداق ســبب شــده اســت که معادلهــای ترجمانی
آنها نیز دچار نارســایی بشــود .در روایات ،مصادیق متشــابه گاهی دشــمنان امامان ،گاهی حروف مقطعه و
گاهی آیات منسوخ دانسته شده است( .گلیو ،ص  )287 - 285وی در ادامه بحث خود را بیشتر بر واکاوی
مفهــوم نســخ در روایــات و رابطه منســوخ با متشــابه بنا نهاده اســت و بــه تحلیلها و نتایج جالبی نیز رســیده
اســت .وی در پایــان ایــن بخش چنین نتیجهگیری کرده اســت« :انســجام کمی میان این اقــوال وجود دارد و
ُ َ َُ
ـابه
از همین رو شــواهد کمی از یک ســاختار هرمنوتیکی واحد نیز موجود اســت که مقولههای محکم و متشـ ِ
َ
سازی رایج
بتوانند در آن بگنجند .با اینهمه ،ارتباط با نسخ نشان از وجود یک نوع اعتقاد و اتکا به دوتایی
ِ ِ
ناس َ
خ/منسوخ (و یک فهم نسبتا مبنایی از آن) در اقوال امامان دارد ،گرچه حتی در اینجا روشن نیست که
ِ
َ
طرز اســتفادۀ امامان از نســخ همیشــه ناظر به اصول اعتقادی ،به همین شــکلی که از نظریۀ تفسیری و فقهی
برمیآید باشد»( .گلیو ،ص )290

ارزیابی
 تعجب گلیو از توجه به محکم و متشــابه و همچنین ناســخ و منســوخ در روایات شــیعه خود مایه تعجباســت؛ زیــرا ایــن اصطالحــات نه در روایات شــیعی ،بلکه در متــون روایی اهل سـ ّـنت نیز از قدمــت برخوردار
اســت و بــه اعتــراف خود ایشــان دارای خاســتگاه قرآنی هســتند .از اینرو جای شــگفتانگیزی نــدارد ،مگر
اینکه ایشان پیشفرضی داشته باشند که با تاریخ این روایات چندان سازگار نباشد .گلیو تصور کرده است
کــه ایــن اصطالحــات ابتکاری و ابداع اصولیــان متأخر میباشــد و در دوره نزول قرآن و صــدور روایات از این
قواعد معناشناسی و داللت شناسی متون خبری نبوده است .به نظر میآید مباحث ناظر به تشخیص رابطه
ً
گزارهها و تقسیم داللتهای کالمی امری فراتر از تاریخ نزول قرآن و صدور روایات باشد و اساسا اختصاص به
زبان عربی ندارد و مشــترک میان همه زبانهاســت .هر چند ضابطهمندی و اصطالحسازی برای آنها ممکن
اســت بــا تأخیــر در میان عالمــان اصول فقه رخ داده باشــد ،ولــی این به معنای فقدان پیشــینه آنها نیســت.
بــدون هیــچ پیشفرضــی کاربرد ایــن اصطالحات در قــرآن و روایات نبوی نشــانگر نوعی پیشآ گاهــی از آنها
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مقاله

نزد عربهای مخاطبان قرآن اســت .این گلیو اســت که باید برای اســتبعاد خود ادله اســتواری ارائه نماید و
ادعــای طرح این دســتهبندی دوتایی در آثار اصولیان متأخر ،دلیل اســتواری بر نفــی اصالت تاریخی آنها در
دوره امامان و نزول قرآن نیست.
 ورود گلیو به بحث نسخ و ارتباط آن با متشابه بسیار شتابزده بوده است ،از اینرو تحلیل دقیق و جامعیاز ماهیت نسخ در نگاه روایات و عالمان امامیه به عمل نیامده است .مسئله نسخ در قرآن دارای اهميت و
ارزش حياتی در حوزه فقه ،اصول فقه ،كالم و تفســير اســت و بدون اين علم ،استنباط احكام و فهم مقاصد
خداوندی در قرآن امکانپذیر نخواهد بود ،بهویژه آنكه اين مســئله از دیرباز چه در جهان اســام و چه خارج
از آن بــا شــبهاتی روبــرو بــوده اســت .شرقشناســان توجيــه تناقضها در قــرآن ،اختالف ميان قرآن و ســنت و
اختالف فتاوی فقها را زمینههای موجود اندیشــه نســخ در ميان مســلمانان میدانند 39.در تاريخ تفســير هم
عدهای قائل به وقوع نسخ در قرآن و برخی هم همانند ابومسلم اصفهانی از قدما و از معاصران عالمانی چون
و شــيخ ولیاهلل اشــراقی ،عالمه عســكری ،عبد المتعال جبری منكر آن بوده و فقيهانی چون آیتاهلل خوئی و
اســتاد معرفــت مصــداق نادری بر آن در قــرآن قائلاند .تأثیر اين مقوله در كارآمدی گزارههای منســوخ قرآن در
تبيين گســتره آموزههای تشــريعی آن بسيار تأثیرگذار خواهد بود .نسخ آنگونه كه در مباحث علوم قرآنی مورد
بحث قرار میگيرد و در اصطالح فقها مطرح است عبارت است از :برداشتهشدن حكم ثابت شرعی از روی
ً
موضوع آن در مرحله تشــريع و انشــا 40.اين تعريف تقريبا مورد اتفاق اســت ،گرچه برخی تعبيرات قيدهايی را
به تعريف یادشــده اضافه میكند ،اما اين قيدها در حقيقت از لوازم نســخ اســت ،نه حقيقت نسخ .با توجه
به تعريف يادشــده بهوضوح میتوان دريافت كه نســخ در آيات االحكام يكی از مؤثرترین عوامل در استنباط
و اســتخراج حكم اســت؛ زيرا فقيه همواره در پی حكمی اســت كه هم اكنون ّ
حجت بوده و قابل عمل باشد
و امــا حكمــی كــه به واســطه حكــم ديگر از ارزش افتــاده و ديگر اعتبار شــرعی نــدارد ،نمیتواند مــورد توجه او
قرار گيرد .بنابراين نســخ حكم به عنوان يک پديده در عالم تشــريع از نظر واقع و مقام ثبوت تأثیر مســتقيم در
ِ
اســتنباط از آيــات دارد ،امــا نكته مهم در اين زمينه وجود نســخ در قرآن اســت .آيا در مــوردی از احكام قرآنی
نســخ واقع شــده اســت؟ بعضــی از دانشــمندان ادعا کردهاند كه در بيشــتر قريــب به اتفاق مــواردی كه تصور
میشــود نســخ صورت گرفته اســت ،نســخ بــه معنی واقعــی كلمه نيســت ،بلكه گونــهای ديگــر از تقابل مثل
تخصيص و تقييد و همانند آن دو اســت 41.از جمله موارد حائز اهمیت این اســت که بایســتی میان مفهوم
و گســتره کاربرد نســخ در عصر امامان با آنچه در دورههای پســین میان اصولیان و فقیهان مطرح شــد تفاوت
قائل شویم .به نظر میآید نسخ در روایات اعم از معنای تخصصی رایج آن در فقه دارد و ناظر به ارتباط میان
دو گــزاره اســت .همچنیــن نســخ در گســتره احکام بــوده و در عرصه معارف اعتقادی شــیعه به بــداء معتقد

واقعیت این است که ادعای
گلیو «در متون فقهی ،امامان
اینگونه ترسیم شدهاند که
نهفقط حکم ،بلکه همچنین
شیوۀ استخراج حکم از متون
موجود ،از جمله (و پیش از
همه) قرآن را ارائه میکنند»
عمومیت ندارد که امامان
همه اصول و قواعد رایج در
فقه متأخر امامیه را بیان
کرده باشند .بلکه عالمان
این اصول را از روایت و
سیره تفسیری آنان اکتشاف
کردهاند.

است ،نه نسخ.

ز) فقدان انسجام در هرمنوتیک تفسیری امامان
پیشتــر اشــاره شــد کــه هــدف اصلــی گلیو از نــگارش ایــن مقاله بررســی شــاخص روشــمندی و انســجام در
هرمنوتیک امامان در مواجهه با قرآن است .بحث ایشان از فنون چهارگانه نیز در اصل جنبه مقدماتی و ابزاری
برای داوری درباره این مسئله را داشته است .وی بعد از تبیین این فنون با نمونههای اندک بر این باور است
کــه امامــان شــیعه دارای نظریه تفســیری نبودند .جمعبندی وی در پایان مقاله گویای دیدگاه ایشــان اســت:
«درواقــع هــر چند انســجام درونی برای برقــراری یک هرمنوتیک ضروری به نظر میرســد ،این در تشــیع امامی
 .39ر.ک به :علی شــريفی؛ «نقد و بررســی دیدگاههای مشــهور شرقشناســان در مورد نســخ»؛ نشــريه پژوهشــی ،آموزشــی و اطالعرســانی دانشگاه امام
صادق(ع) ،شماره  ،15تابستان .83
 .40ر.ک به:طبرســى ،فضل بن حســن ،مجمعالبیان فى تفســير القرآن ،ج  ،1ناصر خســرو ،تهران :ص 180؛ خويى ،سيدابوالقاســم ،البيان فی تفســیر
القــرآن ،ص 279؛ راغــب اصفهانــى ،حســين بــن محمــد ،المفردات فــى غريب القرآن ،نشــر كتاب ،تهــران ،ص 490؛ فراهيدى ،خليــل بن احمد،
العين ،موسسة ّ
النشر االسالمى ،قم ،ص .802
 .41ر.ک به :خويى ،ابوالقاسم ،البيان فی تفسیر القرآن ،ص .311
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مقاله

َ
تــا زمانــی متأخر بــه عنوان یــک ضــرورت اعتقادی مطــرح نبــوده و اخبار

مقصــود وی از ایــن نظر یــه و انســجام در آن چیســت؟ چنــدان برای وی

تفســیری هم این [عدم انســجام] را منعکس میکنند .حتی از این نمونۀ

اهمیت نداشته است .پرسش این است که الگوی وی در اکتشاف این

تفســیری ثبتشــدۀ امامان هیچ نظریۀ تفسیری منسجم
اقوال
محدود از ِ
ِ
ً
و واضحــی پدیــد نمیآید و این احتماال داللت بر ایــن دارد که در امامیه

نظریه تفسیری کدام است؟ این الگو انطباق با شرایط تاریخی و ادبیات
تفســیری ســه قرن نخســت هجری را دارد یا خیر؟ و پرس ـشهایی از این

فــن تفســیری واحــدی وجــود نداشــته اســت .اصطالحــات و مقولههای

دســت کــه وی آنها را بیپاســخ رها کرده و ســبب شــده اســت کــه نتوان

هرمنوتیکی به شــکل غیرمنســجم و ناهماهنگ اســتفاده و به کار گرفته

نتایج مقاله وی را ارزیابی دقیقی نمود.

شــدهاند .گاهی اوقــات اصطالحات به روش آشــنا برای نظریۀ تفســیری
متأخر به کار رفتهاند ،اما اینها اغلب بدون هیچ نشــانۀ روشــنی از ارجاع
[به آن اصطالحات] اســتفاده شدهاند .در برخی موارد گویی امامان یک
تفســیری متأخر نهادینه
اصطــاح را با داللتهایی غیر از آنچه در نظریۀ
ِ
شده (مانند آنچه در اصول الفقه یافت میشود) به کار میبرند ،هر چند

دقیــق آن ارجاعهــای کهن دیگــر ممکن به نظر نمیرســد .این
بازنمایــی
ِ
ِ
َ
نبود هرگونه اندیشۀ هرمنوتیکی
ا
که
نیســت
معنی
بدان
خبار تفســیری از ِ
ِ
اقوال نظری به همین صورتی که هستند و در ترکیب
خبر میدهند ،بلکه ِ
با یکدیگر نمیتوانند تصویری منسجم بسازند .بررسی یک نمونۀ بزرگتر
َ
خبــار تفســیری را نشــان
درون ا
میتوانــد ســطح باالتــری از الگوگــذاری ِ
ِ
ً
امامان خــاص گرایشهای تفســیری ویژهای را
دهــد .احتمــاال به برخــی
ِ
با انســجامی نســبی نســبت دادهاند .پذیرش و ّرد ســازوکارهای تفسیری
خاص میتواند بیانگر ســبکهای فکری در میان شــیعۀ پیش از غیبت
در برهههــای خاصــی از زمان باشــد .این نیازمند ســطح باالتری از دقت
ِ
دربارۀ برههای از زمان اســت که اخبار در آن شــکل گرفتهاند و این هم به
گرو بهکفآوردن آن گنج گمشدۀ اسالمپژوهان  -سازوکاری
نوبۀ خود در ِ

قابل اعتماد برای تاریخگذاری مطالب حدیثی  -اســت .آنچه در اینجا

 بهتر بود ایشان اندکی فضای تفسیرنگاری رایج در عصر امامان را برایمخاطب مقاله بحث میکرد .به نظر میآید با توجه به گفتمان تفســیری
ً
رایج در دو قرن نخست هجری اساسا انتظار ارائه تفسیر آیه به آیه از قرآن
یا نگارش کتاب تفســیری کامل و منســجم از قرآن چندان انتظار مطابق
با واقع نیســت؛ زیرا هنوز ادبیات رایج در این دوره تفسیرنگاری منسجم
و کامل نبوده است ،هر چند تالشهای موردی بوده است .همچنین به
ً
نظر میآید که امامان خود را در شــأنی نمیدیدند که مثال به ســان مقاتل
بــن ســلیمان یا دیگــران به نگارش یا عرضه تفســیر بپردازند ،بلکه بیشــتر
نقــش مرجعیــت علمــی و دینــی را بــر عهــده داشــتند و در مواقــع نیــاز به
ارشــاد و هدایت علمی و عملــی جامعه میپرداختند .همچنین فضای
اختنــاق سیاســی و فرهنگــی حا کــم در روزگار امامــان چنیــن فرصــت و
زمینهای را نیز از آنها ســتانده بود و ارائه هر دســتاورد مکتوب و انتشــار آن
در جامعه از ســوی امامان بهشــدت با مخالفت و طرد حاکمیت مواجه
میشــد .بــه نظر میآیــد که نویســنده محترم از دقــت در این امــور اندکی
غفلت کرده است و الزم است در ویراست بعدی آنها را برطرف نماید.
 -جامعیــت داد ههــا و دامنــه تحقیــق گلیو بــرای بازیابی نظریه تفســیری

مفتــوح میمانــد ایــن احتمــال اســت کــه برخــی اخبــار تفســیری دیرتر از

امامــان بــا تردیدهایــی روبروســت .تحدیــد خــاص وی از منابــع مــورد

امامانــی کــه اینهــا بدیشــان انتســاب دارند پدید آمده باشــند .بخشــی از

مراجعه در این مقاله نتیجهای جز فقدان نظریه تفسیری و عدم انسجام

گاهی (نهفتــه در برخی
شــواهد بــرای مفتوح نگهداشــتن این احتمــال ،آ
ِ

نخواهــد داشــت .الزم بــود ابتدا شایســتگی ایــن دامنه را برای اکتشــاف

اخبار) از مقولهها و اســتداللهایی اســت که (بر مبنای شــواهد موجود)

امام مورد بررســی ایجاد شــدهاند .این نیــز محتمل ،اما
تنهــا پــس از دورۀ ِ

نظریــه تفســیری امامان بررســی میکــرد و خواننــده را با ارائه شــواهد برای
کافیبــودن آنهــا اقنــاع میکرد .از کجا معلــوم که فنون دیگــری نیز در این

نیازمنــد اثبات اســت که اخبار تفســیری امامان منعکسکننــدۀ رفتارها

دامنه بوده است که وی از بازیابی آنها غفلت نکرده باشد؟ استقراء وی

و گرایشهــای تفســیری درون جامعــۀ شــیعی در زمــان حضــور یــک امام

تا چه حدی اقناعکننده و اطمینانبخش است؟

خــود امام .در ایــن صورت برخی
باشــد ،نــه انعکاس رفتارهای تفســیری ِ
گزارشها میتوانند بســیار کهن و در عینحال غیرمعتبر باشند»( .گلیو،
ص )292 -291

 مشــروطکردن کشــف انســجام نســبی در یــک دامنــه تحقیق وســیع بهتاریخگــذاری روایــات نکتــه دقیــق و مهــم اســت و ایــن امــر بــرای نظریــه
تفســیری امــام مشــخص الزم اســت ،اما بــرای اکتشــاف نظریه تفســیری

ارزیابی

امامان به عنوان یک کل ضرورتی ندارد و میتوان از برآیند روایات همگی

 -الزم بــود گلیــو در ابتــدای مقاله خــود مؤلفههای نظریــه هرمنوتیکی مد

آنان چنین نظریهای را بازیابی کرد.

نظر خود و معیارهای کشــف انســجام آن را برای مخاطب تبیین میکرد.
متأســفانه وی بــه آ گاهــی مخاطــب از مقصــود خــودش بســنده نمــوده و
هیچگونه توضیحی درباره آنها ارائه نکرده اســت و در پایان نتیجه گرفته
است که نظریه تفسیری در روایات امامان قابل بازیابی نیست .اما اینکه

26

 تحلیــل پایانــی وی از احتمال ادخال تاریخــی برخی از روایات به دورهامامــان از ســوی متأخریــن و تفکیــک گرایشــات شــیعی از نگــرش خــود
امامــان در ایــن روایــات هــر چند مهم و ضروری اســت ،اما نفــی و اثبات
ً
آنها بســی دشــوار اســت و تقریبا اعتبار هر گونه تحقیق در این مســئله را
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مقاله
نفــی و نتایج آن را بــیارزش میکند .حتی خود مقاله گلیو نیز محکوم به
این همین ایرادات پایانی خود خواهد بود؛ زیرا وی به دو شرط مذکور در
پژوهش خود نپرداخته است.

خاورشناسان و هرمنوتیک امامان در تفسیر قرآن

شیعی» بهتر مقصود نویسنده را از نگارش مقاله پوشش خواهد داد.

 .۳ارزیابی روش
روش تحقیــق گلیــو در گــردآوری داد ههــای متناســب بــا موضــوع مقالــه،

 .۲ارزیابی شکلی

کتابخانــهای  -اســنادی و رهیافت وی در بازشناســی هرمنوتیک امامان

مقصود ما از ارزیابی شکلی ،سنجش صورتبندی و ساختاردهی مقاله

توصیفی  -تبیینی بوده است .همانطوری که پیشتر گذشت دادههای

آقــای گلیو اســت .بررســی نوشــتار گلیو نشــان داد که با وجــود توفیق وی

گردآور یشــده وی با مشــکل جامعیت روبروست که ناشی از محدودیت

در مدیریــت ســاختاری مقالــه ،برخی از بخشهــای آن نیازمند بازنگری

دامنه تحقیق و استقرای ناقص اوست؛ زیرا معلوم نشده است که آیا وی
ً
واقعــا تمامــی منابع مذکــور در دامنه تحقیق خود را بررســی کرده اســت یا

است .در این بخش به مهمترین این موارد اشاره میشود.

اینکه در گزارش دادهها گزینشی برخورد کرده است؟ واقعیت این است

 .۲ -۱مفاهیم
هــر چنــد گلیــو در مقدمــه مقاله تالش کرده اســت تــا حد نیــاز مخاطب
را بــا هــدف و موضــوع مقاله آشــنا ســازد ،اما درآمد مقاله بســیار فشــرده و
شــتابزده نوشــته شــده اســت .الزم بود ایشــان برخی از مفاهیم بنیادی
مقاله را اندکی توضیح میداد تا خواننده تصور و تعریف وی از کاربرد آنها
را روشــن و گویا به دســت میآورد .برای نمونه نظریه تفســیری ،مؤلفهها و
چند و چون اکتشاف آن تبیین بیشتری میطلبید تا مخاطب با مقصود
گلیــو از ایــن اصطــاح و مؤلفههــای این نظریه آشــنا شــود .مؤلفــه روش و
فنون یا قواعد تفســیری یکی از مؤلفههای نظریه تفســیری اســت که متأثر
از مبانی کالمی مفســر در چگونگی بهرهوری از منابع تفســیری میباشد.
همچنیــن الزم بــود فنون تفســیری مقداری بســط بیشــتری مییافت .هر

کــه مجمــوع آیاتــی که گلیو بــه روایات آنها برای کشــف فنــون هرمنوتیکی
امامــان مراجعــه کرده اســت به بیــش از ده مورد نمیرســد و این مــوارد نیز
عمده فقهی هســتند ،به جز فن نخســت که موضوعات متنوعی را شامل
میشــود .جالــب اینکــه آیات منتخب وی نیز در مســائل فقهــی عمده از
موارد اختالفی میان شــیعه و سـ ّـنی اســت که نوعی جهتگیری خاص را
ً
در گزینش به خواننده انتقال میدهد .پرســش این است که آیا واقعا این
گزینهها جامعیت و شایســتگی الزم برای داوری دقیق درباره هرمنوتیک
امامان را دارند یا خیر؟ آیا میتوان با استناد به ده روایت نظریهای کالن را
به امامان نسبت داد یا نفی نمود؟ اخالق پژوهش این داوری را منصفانه
نمیداند.

چند وی اصطالح اخبار تفســیری را بعدها در بخش اصلی مقاله تبیین

از مالحظــات ذکرشــده در بخــش ارزیابــی آرای گلیــو میتــوان چنیــن

نموده است ،اما بهتر بود مفاهیم پژوهش خود را در همان بخش ابتدایی

اســتفاده کرد که برخی از تبیینهای وی نیز قابل خدشه است ،بنابراین

مقاله تبیین مینمود .شاید این سبک نگارش در مقاالت غربیان عادی

بخشــی از نتیجه مقاله وی که اســتوار بر چنین تحلیلهایی باشــد قابل

باشــد ،ولــی اختصاص بخشــی از درآمد بــه مفاهیم ،منطقیتــر از تبیین

درنگ خواهد بود.

پراکنــده آنهــا در طــول مقاله به نظر میرســد .همچنین اســت شــاخص
انســجام در نظریــه هرمنوتیکــی کــه تحلیل چندان روشــنی از آن به عمل
نیامده است.

نتیجهگیری
مقالــه رابرت گلیــو به بازیابی و تحلیل فنون تفســیری در اخبار تفســیری
متقدم امامیه تمرکز یافته است .وی متأثر از فرضیههای رایج در مطالعات

 .۲-۲ساختار

خاورشناســان ،امــکان ادخــال تاریخــی در برخــی از روایــات تفســیری را

ســاختار فنی مطلوب از امتیازات مقاله گلیو میباشــد .نویســنده اصول

مــردود ندانســته و محتمــل میدانــد؛ هر چند کــه مجعولدانســتن آنها را

فنــی مقالهنــگاری علمــی را رعایــت کرده اســت .داشــتن مقدمــه ،بدنه

فاقد شــواهد کافی دانسته است .تالش وی در بازشناسی فنون تفسیری

اصلــی ،نتیجهگیــری و کتابنامــه دقیــق بــه همــراه عناوین مناســب در

امامــان شــیعه در عیــن نوآمــدی از ویژگــی مســئلهمحوری نیــز برخــوردار

بخش بدنه از امتیازات ســاختاری این مقاله اســت .درباره عنوان مقاله

اســت .پرادختن به مســئله انســجام در تفســیر امامان یا سبکشناســی

نیــز بــه نظــر میآیــد اگــر دقــت بیشــتری میشــد در انتقــال هــدف اصلی

روایــات اصیــل تفســیری از موضوعــات جدی و شایســته بررســی اســت

نویســنده بــه خواننــده کمــک میکــرد .عنــوان فعلــی مقالــه «هرمنوتیک

کــه وی بــه آن دو بهخوبــی پرداختــه اســت .اطالعــات ریختشناســی

متقــدم شــیعی :برخی فنون تفســیری منســوب بــه امامان شــیعه» چنین

متــون و آ گاهــی خوب نویســنده از مباحث اصولی و فقهــی تحلیلهای

تداعــی میکند کــه هدف نویســنده پرداختن به فنون تفســیری در اخبار

او را تــوان مضاعــف بخشــیده اســت .ایــن قــوت و دقت تا حدی اســت

تفســیری امامان اســت ،در حالی که مطالعه دقیق مقاله نشــان میدهد

یشــود وی یک محقق آشــنای به اصطالحــات و مفاهیم
که احســاس م 

نویسنده به دنبال سنجش شاخصهای هرمنوتیک در این روایات بوده

فقهی اســت ،هر چند که میزان دقت وی در مباحث سبکشناســی به

اســت .به نظر میآید عنوان «انســجام و روشمندی در هرمنوتیک متقدم

اندازه دقتهای وی در تحلیل روایات تفسیری  -فقهی نبوده است .هر
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پژوهشنامه تفسیر دانشگاه تهران و فصلنامه نقد کتاب (علوم قرآن و حدیث) خانه کتاب منتشر
شــده اســت .فاز اول این طرح که به شناســایی و ترجمه مقاالت خاورشناسان درباره تفسیر امامیه
اختصاص داشــت ،در ســال نخســتین  1392از سوی نگارنده در پژوهشــکده تفسیر اهلبیت(ع)
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