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 چکیده
بیت  رر تسیتیر   ممتاز اهلبا توجه به تأکید آیات قرآن و روایات نبوی بر جایگاه 

رر    پتووه  و مداقته  ع به تساسیر آن بزرگواران، اهمیقرآن و نیز ضرورت رجو
صتدها   ابعار مختلف روایات رسیده از ایشان رر تسییر قرآن روشن اس . از میان

 ، بته هوتوان جدیتدترین و    بیت تسیتیر اهتل   جلد کتاب تسییر روایت،، ممموهته  
ر حاضر، با نگتاه تللیلت، و   ، مطرح اس . نوشتاترین تسییر روای، شیعروای پر

مورری  ای، به مقاییهشواسانه به این ممموهه و با مراجعه به مراجع کتابخانهروش
مبارکه نیاء رر این تسییر بتا بتی  از صتد تسیتیر روایت، ریگتر        روایات سوره

از تتوان استتساره   امتیازات مولصر به فترر ایتن ممموهته مت،     پررازر. از جملهم،
گیتری از تسیتیر بلتر    روایات جدید و متواسب با مدلول صتری  و روشتن، بهتره   

فارست، و   ترجمه العرفان، ابتکار رر اسلوب و الگوی واحد رر سراسر کتاب، ارائه
آیات  روایات و ... را نام برر. با این وجور توجّه به نکات، همچون روان برای کلیه

بته   ایتات، جتامع نبتورن و اکتستای حتدّاقل،     ، تکرّر رر ذکر برخ، از روروای ب،
حتف    روایات ذیل هر آیه، مانع نبورن، هدم تالش برای یافتن موتابع رست  اول،  

رر توانتد  هتا مت،  های سودی و ... و مرتسع نمورن آناسوار و فارغ بورن از بررس،
جهت    گفار باشتد. رر پایتان نیتز پیشتوهارات، رر    تکمیل و توقی  این ممموهه اثر

تواند گام، رر راستای گررر. این امر م،یا آثار مشابه ارائه م، این ممموهه تکمیل
 بی  باشد که مشتمل بر روایات، به مراتب بیشتر اس .ی تسییر جامع اهلارائه

 .بی نیاء، تسییر اهل سوره ،بی تسییر، اهل ها:کليد واژه
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 مقدمه (1

. 1ه ملتوا و ررون  رس  یابدتواند بآیات قرآن کریم ذو بطون اس  و هر کی، نم،

امّتا معتان، و تسیتیر و     2که این کتاب از تلریف لسظ، رر امتان است   از طرف، با این

ماند. بوابراین نیازمود مسیّری ها به رور نم،تأویل آن، از تلریف و اغراض و جهال 

اس  که مممالت  را تبیین، متشابهات  را تلکیم و میتتورات  را تسیتیر نمایتد.    

موبع، همیان با آیات قرآن کتریم   9فراوان، اشاره به این رارر که سخن پیامبر آیات

  یمیتوول . از سوی ریگر خداوند صتریلا   3سوگ قرآن اس جه  همرارر و از این 

نیز رر حدیث ثقلین کته   9. پیامبر4رهدتبیین و تسییر قرآن را بر روش ایشان قرار م،

ناپفیری قرآن و هتترت  متواتر اس ، به جدای،از طرق معتبر خاصّه و هامّه موقول و 

راستتای،  سوی، و هماند؛ این میأله همها را رستور رارهاشاره نموره و تمیّک به آن

تواند مسیّر ریگری باشد. ها م،که هر یک از آنکود و اینقرآن و هترت را ثاب  م،

ی پای ارائته پابه ضرورت رارر و باید رر فهم قرآن:رجوع به هترت طاهرین بوابراین

 نیز پرراخته شور. :بی معار  قرآن، به صور مختلف به معار  اهل

آغتاز گرریتد.    9تسییر قرآن با استساره از روایات، از همان روران رستول ختدا  

روایات تسییری، روایات، اس  که بخش، از آیه رر آن ذکر شده و یا ناظر به آیته و  

ی فهم آیه را فراهم ساخته اس ، هتر نوتد   یوهمبیّن مرار جدّی خداوند اس  و یا زم

رر واقع هر حدیث مؤثّر رر فهم بیشتر  (.6: 1389)مهریزی، خور آیه رر حدیث نباشد 

ی روایات تسییری جای رارر. اهمّیّ  روایات تسییری، تتأثیر آن  قرآن، رر ممموهه

                                                 
 (سُُّه إَلا الُمطاهَّرونا ما يا َلا )واقعه:  79 -1

 (إناا ناحُن ن ازَّلناا الذِّکرا وا إناا لاُه لاحااِفظونا )حجر:  9 -2

 جمعه و ... 2نساء،  113حشر،  7نجم،  4و3 -3

 ِهم(ينا لِلنَّاِس ماا نُ زِّلا إلا يِّ کا الذِّکرا لُِتب ا يوا أنزالناا إلا )نحل:  44 -4
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ی و ی آن رر موتابع تسیتیر  بخش، آیات قرآن کریم و نیز حمتم گیتترره  رر معرف 

کوتد.  بودی این روایات را اثبات م،روای،، ضرورت بلث و بررس، و تللیل و رسته

و رر قترون  3، هیاشت، 2، فترات کتوف،  1از این رو بزرگان، نون هل، بن ابتراهیم قمت،  

، 6، مرحتوم هروست، حتویزی   5هاشتم بلرانت،  ، ستیّد  4ملین فیض کاشتان، بعدی مال

آوری روایات تسییری همّ  گماشتته  و ریگر هلما به جیتمو و جمع7اهلل معرف آی 

ترین تساسیر روای، شیع،، از روران حضور معصوم تا روزگار معاصر را تدوین و مهم

تتر  یافته و جتامع اند. طبیع، اس  که گفر زمان، رر گررآوری سازمانو تألیف نموره

 نق  راشته اس .

تر رر ی تتبّع جامعای زمیوهافزاری و کتابخانهرر زمان حاضر، امکانات وسیع نرم

هوه را فراهم کرره اس ؛ این امکتان  موابع روای، برای کشف روایات تسییری مغسول

کته اخیترا  توست      :بیت  رر گفشته رر اختیار مسیّرین نبور. تسیتیر ارزشتمود اهتل   

گیری مواسب جلدی به ناپ رسید، با بهره 18ی انتشارات امیرکبیر رر یک ممموهه

ز ایمار ارتباط، نیکتو بتین آیتات و روایتات، گتام، متؤثّر رر       از این امکانات و نی

بر  :بی ی تسییر اهلاس . اشتمال ممموهه :بی ی معار  قرآن و اهلراستای ارائه

ی بتزر   روای  که این تعدار به توهای، از ممموع کلّ روایات رو موسوهه 27718

نشتانگر اهمّیّت     است ، ها( بیشتر تسییر روای، شیعه )با وجور مشترکات فراوان آن

واالی آن اس . این ممموهه حاوی نود هزار روای  تسییری جدید اس  کته قتبال    

                                                 
 (3)قرنتفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی  -1
 (4تفسیر فرات الکوفی )قرن -2

 (4کتاب التفسیر )قرن -3
 (11تفسیر الصّافی )قرن -4
 (11البرهان فی تفسیر القرآن )قرن -5
 (12نور الثّقلین )قرن -6
 (15التّفسیر االثری الجامع )قرن -7
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ی رر هیچ یک از کتب تسییری ذیل آیات مرتب  نیامتده است . بوتابراین رر مقالته    

ترین اثر موتشتر شتده رر ایتن    حاضر، این ممموهه به هووان جدیدترین و پر روای 

متو، )صورت و ملتوا(، های رروناسانه ]از للاظ ویوگ،شوموضوع، با ریدگاه روش

متو، )ارتباط با پیشیوه و آثتار مشتابه(م متورر    متو، )باف  کاربرری( و نیز میانبرون

ها و نقاط قوّت این ممموهه و گیرر تا با شواسای، نوآوریارزیاب، و تللیل قرار م،

رهت، بته رونتد    یل و جه ها و نیز تشخیص نقاط ضعف احتمال،، به تکمتقوی  آن

ران  رر این موضوع مومر گررر و راه را برای فرهیختگان و رانشتگاهیان، تیتهیل   

روای  گتررآوری شتده رر تسیتیر     27718گرراند. الزم به ذکر اس  که از ممموع 

ی نیاء اس  که تعدار قابتل  ی مبارکهروای  مربوط به سوره 1054، تعدار :بی اهل

العات به صورت مورری حول این ستوره انمتام شتده است  و     توجّه، اس . لفا مط

 های ارائه شده مربوط به همین بازه اس .تمام، نمونه

 نگاه کلّی به کتاب (2

فارس، اس  که زیر -هرب،ترتیب، به زبان  روای، تسییر، :بی تسییر اهل یممموهه

 1383 ی این ممموهته از ستال  طرح اولیه .گرریده اس تدوین  1نظر هلیرضا برازش

آوری روایات آغاز و با تتبّع رر موابع مختلف تسییری و روای،، برای استخراج و گرر

 1394بودی احاریث استخراج شده، رر زمیتان سال گررید؛ و پس از ترجمه و رسته

. مؤلّف رر مقدّمه، انگیزه و هد  2مملّد انتشار یاف  18توس  انتشارات امیرکبیر رر 

پراکودگ، روایات تسییری رر کتتب  »رهد: گونه شرح م،اینخوی  از تألیف اثر را 

                                                 
ث از دانشگاه تهران کارشناس ارشد قرآن و حدی ، مهندس صنایع از دانشگاه علم و صنعت و نیزعلیرضا برازش -1

 است. ی کتاب سال جمهوری اسالمی ایرانی سه بارهصفحه کتاب تألیف نموده و برنده 50000است. وی بیش از

 .بوده استدار را عهدههای معنوی و ماورایی سریالبرخی از و مشاور مذهبی  یکارشناسمسئولیّت همچنین  او
2- www.amirkabir.net/newsitem 
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مختلف اهم از تسییری و روای، از یک سو و کامل نبورن کتب تسییر روای، موجور 

ای کامل از روایات مختلف تسییری را از سوی، ریگر، ما را بر آن راش  که ممموهه

اتید، ملقّقتان،  گتررآوری و ترجمته کوتیم تتا راه بترای است       :بیت  به نام تسییر اهل

پووهان قرآن، و مؤسّیات و ممامع حوزوی و رانشگاه، و هموم هالقموتدان  ران 

به مباحث تسییری همتوار گتررر و بتوانوتد روایتات فتراوان تسیتیری را رر یتک        

بتا نگتاه، بته    (. 9: 1ش، ج1394)برازش، « ی واحد رر اختیار راشته باشودممموهه

موهه و نیتز فراوانت، روایتات تسیتیر نشتده و      تعدار کلّ روایات موجور رر این مم

مقاییه آن با رو تسییر روایت، مهتم و بتزر  شتیعه، جایگتاه و ارزش ایتن کتتاب        

 گررر:مشخص م،

 نام تسییر
تعدار کلّ 

 روایات

فراوان، روای  رر 

 سوره نیاء

آیات 

 1روای ب،

 1539 684 12128 البرهان ف، تسییر القرآن

 2417 688 13422 نور الثّقلین

 650 1054 27718 :بی تسییر اهل

 ( ساختارشناسی کتاب2-1

است .   صتسله  12381جلد تدوین یافته و مشتمل بر  18رر  :بی کتاب تسییر اهل

ا بت ن کریم این تسییر، به روش ترتیب، و به صورت موظّم و مبوّب به تسییر آیات قرآ

 پررازر:روایات م،

 لشّعراءا -: المؤموون10ج. 188لبقرةا -: اللمد1.ج

                                                 
1- http://ido.ir/news/id=370032 
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 همرانآل -189: البقرة2ج.

 29لمائدةا -: الوّیاء3ج.

 ألنعاما -30: المائدة4ج.

 ألهرا ا -: األنعام5ج.

 هور -: التّوبة6ج.

 الوّلل -: یوسف7ج.

 هفالک -: اإلسراء8ج.

 اللجّ -: مریم9ج.

 لیّمدةا -: الوّمل11ج.

 لصّافّاتا -: األحزاب12ج.

 الشّوری -: ص13ج.

 اللمرات -: الزّخر 14ج.

 اللدید -: ق15ج.

 للاقّةا -: الممارلة16ج.

 إلنشقاقا -: المعارج17ج.

 لوّاسا -: البروج18ج.

ترتیتب ذکتر   »رر مورر ساختار تسییر هر سوره و آیه رر مقدّمته آمتده است :    

کود؛ بدین ترتیتب  روایات ذیل هر آیه رر سراسر کتاب از الگوی یکیان، پیروی م،

ای فضیلت، ذکر شده باشد، رر ابتدای مبلث آمده سوره یا آیه که اگر رر روایت، برای
اس . رر ارامه روایات حاوی ثواب قرائ  و کلّیات، از ستوره آورره شتده و ست س    

هتای مربتوط بته آن ذکتر     های مختلف آیه، به ترتیب ذیل بخ روایات مبیّن بخ 

حتدیث   27718حمم روایات ایتن تسیتیر   (. 11: 1، ج1394)برازش، « گرریده اس 
ی تسییری از موابع معتبر شیع، اس  که این تعدار، از ممموع روایتات رو موستوهه  

. تمام، این روایات به زبان فارس، نیز ترجمته  1بزر  تسییر روای، شیعه بیشتر اس 

 شده اس .

 شناسی( منبع2-2

بزرگان و هلمای شیعه رر رابطه با کتتب و آراء متفاهب ریگتر بته رو گونته همتل       

انتد کته   اند: گروه، ریدگاه جدای، و انلصار رر هقاید مکتب خور را برگزیدهنموره

س  )البته به استثوای کیان، که با ها و ستورن،این نشانگر حمیّ  و تعصّب ریو، آن

                                                 
1- www.amirkabir.net/newsitem 
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ی اند(. روایات ممموههجمور فکری و تعصّب غیر هقالن، رر این امر افراط ورزیده

بع استخراج شده اس  که بوابر تصری  مؤلّف رر نیز از بی  از صد مو :بی تسییر اهل

 (.9: 1، ج1394)برازش، مقدّمه، توها از موابع معتبر شیعه اس  

رر هین حال برخ، ریگر از رانشمودان اسالم، همچون شیخ مسید، سیّد مرتض، 

و شیخ طوس، رر هین پایبودی بر هقاید خوی ، با ریتدگاه تقریبت، و اهتتدال، بته     

ستاز  وه بر ایوکه زمیوهاند. این امر هال، از مفاهب ریگر نیز پرراختهبرراری هلمبهره

وحدت بیشتر بین مفاهب اسالم، اس ، آثتار ریگتری نیتز رر پت، رارر از جملته:      

تتر شتدن   ی مخاطبان اثر از گروه شیعیان به تمام امّ  اسالم،، ملکتم افزای  رایره

وال موجور رر کتتب شتیعه و ستوّ،،    با استوار به اق :هقاید حق و اثبات حقّانیّ  ائمه

ای و مفهب، بر شیعیان، پ، بررن به نقاط قتوّت و ضتعف هتر    کاه  فشارهای فرقه

ی تسیتیر قترآن نیتز بعضت، از مسیّتران      ها و .... رر زمیوهرسته و تقوی  یا رفع آن

، ابوالستوح رازی رر روض الموتان و رر بتین   1همچون هلّامه طبرس، رر مممع البیان

اهلل معرف  رر کتاب التّسییر االثتری المتامع رر روش تسیتیری ختور     آی  معاصران

 اند.ریدگاه روم را به کار گرفته

وابع معتبر شتیع، بهتره جیتته    توها از م :بی ی تسییری اهلهر نود مولّف ممموهه

رسد راشتن ریدگاه تقریب، حتّ، رر گرای  حدیث، ملض رر تسیتیر  اس  اما به نظر م،

یتات  سوّ ، البته فق  با تکیته بتر روا  ین روایات تسییری موابع شیع، و اهلقرآن )جمع ب

ستاز  آورر. هتالوه بتر ایتن زمیوته    ( نیز جامعیّ  و کمال کار را به ارمغان مت، :معصومین

 اس . :ینتر از معار  معصومی هام و گیتررهوحدت میلمانان و استساره

 بارتود از:ترین موابع این ممموهه همهم
                                                 

های دانشگاه که توسط شیخ محمد شلتوت به عنوان بهترین تفسیر به دار التقریب پیشنهاد شد و با پاورقی -1
رویکرد تفسیر به موضوع وحدت »مذاهب معرفی گردید )ر.ک. به مقاله  یهمه ر چاپ و به عنوان تفسیر قرآناالزه

  نانسی ساکی( :وشتهن« اسالمی
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القم،، تسییر االمام العیتکری، فترات کتوف،، کتتاب      سییر روای،: تسییرموابع ت

التّسییر، شواهد التّوزیل لقواهد التّسضیل، تأویل اآلیات الظّاهرة، البرهتان فت، تسیتیر    

 العرفان.القرآن، نور الثّقلین، بلر 

جوامع روای، شیعه: الکاف،، من ال یلضره السقیه، تهتفیب، االستبصتار، وستایل    

 الوسایل. یعه، بلار االنوار، میتدرکالشّ

التدّین،  موابع حدیث، با موضوع کالم: الغیبة للوّعمان،، التّوحید للصّتدوق، کمتال   

االمامتة، الخترائج و المترائ ،     المختارة، الغیبة للطّوس،، رالئتل االثر، السصول کسایة 

ئر، موتخب االنوار المضیوة، البصاالغمّه، مختصر االحتماج، بواء المقالة الساطمیّة، کشف 

 اللق.المهرقة، نهج المیتقیم، الصّوارم الصّراط 

االهمال، الخصال، تلتف  الشّریعة، الزّهد، ثواب موابع با موضوع اخالق: مصباح 

الدّین، االنوار، ممموهه ورام، اهالم االخالق، مشکاة العقول، الوّوارر للرّاوندی، مکارم 

 القلوب.ارشار 

الرّضا، میائل هلت، بتن جعستر و میتتدرکاتها، الوّتوارر      ب حدیث، فقه،: فقه کت

القترآن للرّاونتدی،   االسالم، فقته  االسوار حمیری، المعسریات، رهائم لالشعری، قرب 

 االیماز ف، المتعة.اللّآل،، خالصة هوال، 

ة موقبتة، المواقتب البتن شتهر آشتوب، بشتار       الدّرجات، مأةکتب مواقب: بصائر 

 الیقین.المصطس،، السضایل البن شاذان، التّلصین البن طاووس، الیقین، کشف 

االئمّتة، االرشتار   کتب تاریخ،: سلیم بن قیس، وقعة صسّین، الغارات، خصتائص  

المبتین فت،    طالتب، الوّتور  االنبیاء للرّاوندی، ایمان ابت، الوری، قصص للمسید، إهالم 

 االنبیاء.قصص 
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المتهمّتد، التدّهوات    المزار، مصتباح الزّیارات، کتاب ت: کامل کتب ارهیه و زیار

التدّاه،، البلتد   االهمال، األمان، العتدر القویّتة، هتدّة    الدّهوات، اقبال للرّاوندی، مهج 

 االمین، المصباح للکسعم،.

ار سایر موضوهات: الملاسن، اختیار معرفة الرّجال )رجال کشت،(، هیتون اخبت   

البالغته،   االخبار، نهجالشّرایع، معان،  الشّیعة، هللللصّدوق، فضائل ، االمال، 7الرّضا

مع التواهظین، جتا  االمال، للطّوس،، االمال، للمسید، االختصاص، کوز السوائد، روضتة  

هتج  القران البن شهر آشوب، میتطرفات الیّرائر، شرح ناالخبار، غرر اللکم، متشابه 

 االوّل.البالغة، سعد الیّعور، الطّراز 

 شناسی کتاب( روش2-3

برانگیزی  آوری و توظیم روایات تسییری، تالش و کوکاش تلیینرر جمعپیشیویان 

یر تتدوین  ؛ به طوری که تا زمان حاضر صدها جلد کتاب تسیت انداز خور نشان راره

میتائل،   اس  که البته هر کدام سبک و روش خاصّ خور را راراس . از جمله شده

 شور، روش و گرای  تسییری اس .یز تساسیر از یکدیگر م،که باهث تما

ی استوار به موتابع است    ، مربوط به پفیرش نوع و نلوه1روش تسییری یا موهج

های تسییری هبارتود از: روش قرآن بته قترآن،   روش ترینمهم (.150: 1381)شاکر، 

ری، بتاطو،م.  تسییر مأثور، تسییر هلم،، تسییر هقل، و تسییر هرفان، ]اشاری، ظاه

، تسییر مأثور اس  که هبارت اس  از تسییر با :بی روش تسییری کتاب تسییر اهل

 و هلمای سلف یعو، صلابه و تابعین. :اقوال معصومین

هتای  گیتری امّا مرار از گرای  تسییری، تأثیر باورهای مفهب،، کالمت،، جهت   

و ذوق و تخصّتص  هصری و هلم، رر تسییر قرآن اس  که بر اساس هقاید، نیازهتا  

                                                 
1- method 
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 با این تعریف بایتد گست :  (. 328: 1385)رضای، اصسهان،، گیرر هلم، مسیّر شکل م،

فقت    ، گرای  حدیث، ملض است ؛ بتدین معوتا کته    :بی ؤلّف تسییر اهلگرای  م

، کود. فعالی  مسیّر رر گرای  حدیث، ملتض گررآوری م،روایات مربوط به آیه را 

  کته بته بررست، ستود یتا راللت  روایتات        نوه، گررآوری و گزیو  روایات اس

ای   و سقم روایات نظری ندارر و گاه صرفا  به رلیل وجور کلمهپررازر، به صلّنم،

، 1392)مصتباح یتزری،    کودقرآن، رر روای ، آن را رر ذیل آیه مربوط به آن نقل م،

ین اثر بر بوای ا»نماید: نوییوده این موضوع را رر مقدّمه صریلا  بیان م،(. 152: 2ج

ای کامل از روایات مختلف تسییری بوره و ایتن کتار   ی ممموههگررآوری و ترجمه

فارغ از هر گونه کوکاش و پووه  رر سود و ملتوای روایات انمام گرفتته است ؛   

بدیه، اس  که تکیه بر مسار هر روای  باید پس از کوکاش رر ستود و ملتتوای آن   

تتوان گست  هتد  از تتألیف     بوتابراین مت،   (.10: 1، ج1394)برازش، « روای  باشد

اس   ها بورهصرفا  جمع روایات تسییری و طبقه بودی آن :بی ی تسییر اهلممموهه

 ی تسییر میتقیم آیات(.تر شور )نه ارائهتا کار برای تسییر قرآن روان

 هاامتیازات، نقاط قوّت و نوآوری (3

شتیعه از نظتر فراوانت، روایت       ترین تسیتیر روایت،  توان غو،را م، :بی تسییر اهل

های مولصر به فرر ریگری نیز رارر که رر ذیل رانی . این تسییر امتیازات و ویوگ،

 گررر:ها اشاره م،به آن

 ( روایات جدید متناسب و مرتبط3-1

ررصد باالی، از روایات تسییری این ممموهه، جدید و مولصر به فرر است ؛ یعوت،   

ی مورر بلث آمده و قبال  رر هیچ وایات تسییری ذیل آیهی ربرای اولین بار رر زمره
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که بیان حکتم شتره،    5-5توان به روای تسییر ریگری نبوره اس . برای نمونه م،

کوتد کته از امتام    نیاء اس ، اشاره نمور: هبدالیّتالم نقتل مت،    24ی موجور رر آیه

ُُم ِفيما ا رارايا يُتم)رر مورر آیه  7صارق پرستیدم کته اگتر     (بِ ه ِم ن بِا ِا الياري ا   وا َلا ُجنااحا عالا ي

مرری بخواهد زمان متعه را افزای  رهد و قبل از اتمام وق  متعه این کار را بکوتد،  

َلا باأسا بِأن يُون ذاِلکا ِبِرياً ِمنُه وا ِمنهاا بِاألجاِل وا الواقِت؛ مانِی »فرمور:  7حکم  نیی ؟ امام

ا بِا اا ما ا يام  ی »و همچوتین فرمتور:   « ط رفين باد انيست اگر افزايش زم ان متِ ه ب ا يي ايت  َا يازي ُا

؛ به نقل از 128: 3، ج1394)برازش، « روانا پس از ارمام فرصت نيز زمان يا اي افه کن ااألجال؛ می

ی ذیتل آیته   12رر روای  7و نیز سخن امیرالمؤموین (.56: 21ق، ج1409حرّ هامل،، 

ِاالای  لان يؤِمنا بِاهلِل إَلا »فرمور: که  80 ما ن يُِط ِ  الرَّس ولا )مان آمانا ِبراسوِلِه وا ُحجاِجِه ِفی أيِيِه. قاالا اهللُ ر ا
وا ما  ا کا  انا اهللُ عا  زَّ وا جا  لَّ لِياجِا  لا ِلجا  وايِِح اًنس  اِن إمام  اً ِف  ی جاسا  ِاُِّ يانِي  ی عانها  ا ال ُّ  ُو ا وا  (ف اقا  ا أاط  الا اهللا 

َُوا القا  ا الياِقينا وا  آويد مگر اينُه به يس ول لُب وا يُهِمُل ذاِلکا ِفی الُحجاِج؛ کسی به خاا ايمان نمیيُثِبُت لاها
. (ما   ن يُِط   ِ  الرَّس   ولا ف اقا   ا أاط   الا اهللا )فرماي   ا َ   او او دي زم   ين ايم   ان بي   اويد. خااون   ا میو حجات 9خ   اا
ب ر و ام امی ق راي دااين دُّ ک ه د ک و د بهه طوي نيست که خااوناو که دي ميان اع ا و جوايح آدميان َي

َ   ا يق   ين يا ماب   ت نميي   ا و آن ام   ام  قل   ب آدم   ی اس   ت  دي  فرس   تادن  َ   ا دوي کن   ا و ب   راو آنيا از آن
؛ بته نقتل از مملیت،،    324: 3، ج1394)برازش، « َا کور اَی کن او انس انَا براو جامِهحجات

و رر این روای  با قیاس اولوی  ضرورت وجور حمّت    7امام(. 78:  66ق، ج1403

پررازر. این روایات با وجور ارتباط ی اله، را اثبات کرره و به شرح آیه م،فرستاره

 و هماهوگ، با آیات مورر بلث، رر تساسیر نیامده اس .

ی مفکور هیچ روایتت، رر  گررر که برای آیهاهمّیّ  این موضوع وقت، افزون م،

ی نیتاء، رر تساستیر   ی مبارکته ستوره  14ی تساسیر یاف  نشور. برای مثال ذیل آیه

وجور رارر؛ همین رو روای  نیتز ارتبتاط    1روای، و غیر روای، شیع،، توها رو روای 

                                                 
 است. آمده مصطفوی ر روشنیلیف علی عاشور و نشر بیروت و دیگری در تفسأیکی در تفسیر الجواهر ت -1
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نزریک، با آیه ندارر. با این وجور مؤلّف رو روای  جدید بته نقتل از بلتار االنتوار     

 (.82تا80: 3ش، ج1394)برازش، آورره که بییار متواسب و مرتب  اس  

ات این ممموهه با بی  از صد تسییر روای، شیعه و ی رقیق روایپس از مقاییه

متورر   308، تعدار روایات جدید این تسییر برابر بتا  1ی سوره نیاءسوّ، رر ملدوره

از کلّ روایتات ذیتل ایتن ستوره. بتا       %30برآورر گررید که این مقدار برابر اس  با 

ر که بتی  از  توان تخمین ز( م،27718احتیاب کلّ روایات این ممموهه )با تعدار 

افزاری گیری از امکانات نرمروای  تسییری که رر تساسیر ریگر نیامده، با بهره 6000

به این تسییر اضافه شده اس . اکثر روایات جدید ایتن ممموهته از جوامتع روایت،     

رهد که فراوان، روایات تسیتیری متورر   متأخّر گزیو  شده اس ؛ این امر نشان م،

تر اس  و از این رو برای استخراج روایات جدید مراجعته  غسل  رر کتب متأخّر بیش

 ای برخوررار اس .ها از اهمّیّ  ویوهبه آن

 ( گستردگی منابع3-2

از ریگر نقاط قوّت این تسییر، استساره از موابع متعدّر و متووّع شیع، از تساسیر نقلت،  

قتب، ارهیته و   و جوامع روای، و نیز کتب حدیث، با موضوهات کالم، فقه، تاریخ، موا

زیارات، اخالق و ... اس . از میان تساسیر روای،، تسیتیر البرهتان و کتتاب التّسیتیر     

العرفان، نور الثّقلین و تسیتیر القمت، بیشتتر متورر توجّته      هیاش، و رر موارری بلر 

نوییوده بوره اس . غالب روایات جدید نیز از جوامع روای، متأخّر همچتون بلتار   

های، نون الوسایل اخف شده اس  و کتابالشّیعه و میتدرک  االنوار و س س وسایل

ی بعد قرار رارر. همچوین مؤلّف رر ارجتاع روایتات بته    العرفان رر رتبهکاف، و بلر 

                                                 
 ی این تحقیقدامنه -1
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موابع، به ذکر نام یک موبع بیوده نکرره و غالبا  حدیث را به نود موبع معتبتر میتتود   

 ساخته اس .

 انگیری از تفسیر بحر العرف( بهره3-3

( 1270صال  بن آغاملمد بَرَغتان، قزویوت، حتائری )م   العرفان تألیف ملّاتسییر بلر

رانیتته و   ثان برجیته قرن سیزرهماز هالمان و ملدّ اهلل معرف  ایشان رااس . آی 

شور. وی سه کتاب تسییر رارر. تسییر شهرت آثار حدیث، و تسییری او را یارآور م،

و بته ستبک    دمملّ 17رر االیمان اس  که  عرفان و معدنالی او، بلر کبیر و گیترره

رر  ی خطت، ایتن کتتاب   تساسیر روای، متأخّر نوشته شده اس . امروزه توهتا نیتخه  

: 2ق، ج1418)معرفت ،   وی رر شهرستان قزوین ملسوظ است   یخانواره یکتابخانه

ترس را بخش، از روایات این تسییر کمیاب و رور از رس:بی (. تسییر اهل282و281

ها رر هیچ تسییر ریگری نیامده اس . از بین رر خور جای راره اس  که برخ، از آن

روای  به تسیتیر بلتر العرفتان     78ی نیاء، روای  تسییری مربوط به سوره 1057

 7متوررم ستخن معصتوم   42ارجاع راره شده اس  که بی  از نیم، از این روایتات ] 

اس . بخش، از ایتن روایتات، رر تساستیر     هباسباشد و بقیه سخوان تسییری ابنم،

باشتد کته بعضت، از    مورر توها مولصر به بلر العرفان م، 21ریگر موجور اس  اما 

ی ذیل آیه 2-2توان به روای  ها تسییر میتقیم و صری  آیه اس . برای مثال م،آن

ُُم ِفيماا راطُلبو  (راسااءالونا ِبهِ )ماِِنی »فرمور:  7نیاء اشاره کرر که امام باقر 1 ُُم وا حاوااِئجا نا ُحقوقا
ُُم ِبِه وا  ا؛ منظوي از کلمه (األايحااما )باينا َاو خود آن است که حقوق و ديخواست (راسااءالونا )و أن راقطاُِوَا

  (وا األيح  ام)کني  ا و منظ وي از يا دي ب ين خ ود  ب  ه کم ک قس م خ  ويدن ب ه ن ام خ  اا  مطالب ه و ديياف ت می
: 3، ج1394)بترازش،  « و ايح ام اس تقط   ک ردن يواب ا خ انوادگی و ايج اد ص لهروجاه دادن ب ه ع ام 

ی مورر بلث اس ، توها رر تسییر بلتر  این روای  که شرح و بیان میتقیم آیه(. 18

 العرفان آمده اس .
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 مند بودن روش طرح مطالب( ابتکار در اسلوب، الگوی واحد و نظام3-4

ابتکاری اس  و نیو  و نظم روایتات بتر   اسلوب،  :بی اسلوب نگارش تسییر اهل

مبوای تبویب با فراز آیات اس . بدین صورت که مؤلّف نخی  آیه را ذکر نمتوره و  

گاه آن را به نود فراز تسکیک کرره و روایات مربوط به هتر بخت  را رر جتای    آن

آورر و ای از تسییر ترتیب، و موضوه، به وجور م،آورر. این تسکیک، آمیزهخور م،

بخشد. البتته رر متوارری   ها را تیهیل م،سترس، به روایات و جیتمو رر میان آنر

کوتد. تبویتب و   هم مسیّر نود آیه را به رلیل پیوستگ، معوای، رر کوار هتم یتار مت،   

 ی نیاء انمام شده اس .ی مبارکهآیه از سوره 38بودی روایات توها برای رسته

 روایاتی ی روان برای همهی ترجمه( ارائه3-5

وری هموم طبقات جامعته از  اند و این امر بهرهاکثر تساسیر به زبان هرب، تألیف شده

سازر؛ نراکه توها ررصد پاییو، از افترار جامعته بتا زبتان     را با مشکل مواجه م، آن

ی افرار آشتوا بته زبتان هربت، نیتز قتارر بته        که همههرب، آشوای، رارند؛ ضمن این

بها همال  از رسترس ی آیه نییتود. بوابراین، این میراث گرانهااستخراج رالل  و پیام

تالش  :بی ی تسییر اهلاکثری  افرار جامعه خارج اس . یک، از ملیوات ممموهه

ی رقیق و روان از روایات اس . بدین موظور تیم اجرای، ایتن  ای ترجمهبرای ارائه

ایات، را کته رر گفشتته   ی روبودی روایات، ترجمهکتاب، پس از استخراج و رسته

ترجمه شده اس  از میان موابع مختلف نتاپ، و الکترونیکت، استتخراج نمورنتد.     

ی تلت  اللّسظت، و غیتر روان،    ها به رلیل نثر کهن و یا ترجمهطبیعتا  برخ، از آن

ای از نیازمود به ویرای  ممدر بتور و بخشت، فاقتد ترجمته بتور. بوتابراین هتدّه       

گاه، این امر را برههده گرفته و بته انمتام رستانیدند    فرهیختگان حوزوی و رانش
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هالوه بر این گاه، معوای کلمات غریتب نیتز بته صتورت      (.9: 1، ج1394)برازش، 

 جداگانه رر پرانتز ذکر شده اس .

 ( مدلول صریح و روشن روایات3-6

احاریث گررآوری شده رر این ممموهه، غالبا  تسییر میتقیم آیه و مبیّن آن اس ؛ به 

طوری که میتقیما  و به طور صری ، به یک، از فرازهای آیه یا موضتوه، ختاص از   

 کود.ی رور و نامسهوم، را با آیه ترسیم نم،موضوهات آن اشاره رارر و رابطه

 ها( جلوگیری از وقوع تسامح در تقطیع با مشخص کردن تقطیع3-7

رستد؛  هتر به نظر م،نقل کامل حدیث نیب  به تقطیع آن، رر موارر بییاری بهرنود 

روایات طوالن، از موضوهات گوناگون، ستخن بته میتان آمتده،      ول، از آنما که رر

ای کته  طلبد تقطیع با رهای  شرای  آن، به گونته تدوین رقیق موضوه، روایات، م،

تقطیتع   بوتابراین . آسیب، به معوا نرساند، امتر راجلت، باشتد    های آننقل میتقل جمله

هتا و موانتع فهتم    جا و گاه، هم ناررس  اس  و از آسیبه و بحدیث گاه الزم اس  

برای رر امان ماندن از (. 136: 1389رار، )رلبری و مهدوی شورصلی  حدیث شمرره م،

های احتمال، تقطیع همچون نارسای، رر فهم حدیث یا ابهام رر معوای آن و حتّ، آسیب

و بتا فلتص   ووهوتده بایتد   رر موارری ظهور تعارض رر اخبار، رر مورر هر حدیث پ

از وقوع حدیث،  یموابع اصیل حدیث، و تشکیل خانواره نیز جیتمویکامل و بررس، 

 .ابدی به نقل کامل حدیث رس یا هدم وقوع تقطیع رر آن، اطمیوان حاصل نموره و 

ی کتالم و خیتتگ،   گاه، بته موظتور جلتوگیری از اطالته     :بی رر تسییر اهل

مطالب غیر مرتب  بتا آیتات، تقطیتع روایتات و حتف       مخاطب و نیز پرهیز از ذکر 

ر فرآیوتد بررست، توسّت     های غیر ناظر انمام شده اس  اما بترای تیتهیل ر  بخ 
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پووهودگان و نیز ممانع  از وقوع تیام  رر تقطیع، غالبا  جمله یتا جمتالت حتف     

مشخّص گرریده و رر موارری که تقطیع، باهتث نقصتان رر فهتم    »...« شده با نشان 

 شده، روای  به صورت کامل آمده اس .الم و تسییر آیات م،ک

 دار( حذف روایات خاص و مشکل3-8

ضتر،  بوا بر تصری  نوییوده، رر ایتن ممموهته از آوررن روایتات، کته رر زمتان حا     

ی مهمّ، جز شکا  میان مفاهب مختلف استالم، نتدارر، پرهیتز شتده است       نتیمه

ستاز وحتدت بیشتتر میتلمانان     و زمیوه یده(؛ این امر سوم11: 1، ج1394)برازش، 

 که مطالب، که ملتوای هقیدت، یا تاریخ، رارند، حف  گررر.اس  مشروط بر آن

 ( مشخص کردن نام معصوم در ابتدای متن حدیث3-9

قتب  ویته و ل رر هر  هرب، هوگام نام بررن از بزرگان و مخاطبه با آنان معموال  از ک

اند. اما ز همین شیوه پیروی نمورهنیز رر نقل احاریث اشور. ملدّثان شیعه استساره م،

ره ، از هتم تمیتز را  مشترک اس  و باید با قرائن حال، و مقتال  :های ائمهبیشتر کویه

م از روی کویه یتا  از سوی ریگر تشخیص معصو(.192ش: 1388ن،، )مدیرشانهشوند 

ا ر هر حدیث، ابتدر :بی لقب، برای هموم مررم کار رشواری اس . مؤلّف تسییر اهل

 آورر.نام معصوم را ذکر نموره و س س متن روای  را م،

 سازی متن آیات موجود در روایت( برجسته3-10

 1تر از متن اصتل، با متن هرب، و یا برجیته فراز آیات موجور رر روایات، رر ترجمه

 اند.مشخص شده

                                                 
1- Bold 
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 هانقاط ضعف و کاستی (4

نظیر ، رارر و رر نوع خور ب،ط قوّت فراوانملاسن و نقا :بی ی تسییر اهلممموهه

خورر که مرتسع نمورن ها نیز رر آن به نشم م،اس . اما با این وجور، برخ، کاست،

 افزاید. این موارر هبارتود از:ها بر قدر و ارزش این تسییر م،آن

 ( نیاوردن روایت برای برخی آیات4-1

؛ این رر حتال، است  کته    1اند  ماندهبدون روای :بی شماری از آیات، رر تسییر اهل

ها روایات، بییار متواسب و مترتب  رر موتابع تسیتیری و روایت،     برای برخ، از آن

 شور:موجور اس . رر زیر به نود نمونه از آن اشاره م،

ونا لِلرِّجاِل ناصيٌب ِممَّا ر اراكا اْلواِلااِن وا اأْلاقْ رابُ )ی نیاء از سوره 7ی رر این تسییر برای آیه

هیچ روای  تسییری ذکر نشتده است . امتا رر    (وا لِلنِّساِء ناصيٌب ِممَّا ر اراكا اْلواِلااِن وا اأْلاقْ رابُ ونا 

وارر شده اس  که بدین شترح است :   (األقراب ون)کتاب گرانقدر کاف،، روایت، رر تسییر

ْنزِلا ِ  ال رَِّحِم الَّ ِذي ياُج رُّ بِ ِه  7اِب عاِلي  ِإنَّ ِفي ِكتا »:قاالا  7عاْبِااللَّهِ أايُّوبا اْلخازَّاِز عاْن أاِبيأاِبي» أانَّ ُكلَّ ِذي ياِحٍم ِبما
يِِّت ِمْنُه ف اياْحُجباهُ  چنين آماُّ است: َر خوي اوناى كه  7دي طوماي على؛ ِإَلَّ أاْن ياُكونا وااِيٌث أاقْ رابا ِإلاى اْلما

ت يا از ياُّ خوي   اوناى ب  ه ه مي  راث ميا  آن خوي   اوناى اس  ت ك   وبِ  اى ق  راي بگي  رد ب  ه منزل  ه ودي طبق  ه
 )کلیو،،« كنن ابِاى يا ح ذ  م ى وپي ين زناُّ بادنا طبقه وكه اگر طبقهك ا  جز آنسوى خود مى

این روای  تا کوون رر هیچ تسییری نیامتده است . بتر استاس      (.77: 7ج ق،1407

سؤال شد: مال برای نزریکان اس  یا قتوم و ختوی ؟    7روایت، ریگر از امام صارق

ِاصاباُ  ِفي ِفيِه الت ُّراابُ »پاسخ رار:  ش  دَ انش يُان است و قوم و خو يمال براو نزد؛ اْلمااُل ِلْْلاقْ راِب وا اْل

                                                 
هیچ روایتی نیامده است. این آیات آیه  21 آیه، برای 176، از مجموع ی نسای مبارکهی سورهدر محدوده -1

، 152، 151، 146، 138، 134، 133، 132، 126، 122، 111، 99، 70، 68، 67، 50، 28، 27، 7ز آیاتا عبارتند
 .169و  161، 154
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شهر آشتوب آن را ذیتل   این روای  که ابن (.267: 9ق،ج1407)طوس،، «دي خ ا  اس ت

تر از آیه و بتا یتک   با بیان، صری  (217: 2ق، ج1369شهر آشوب، )ابناین آیه آورره 

کود.رالل  التزام،، حکم تعصیب را ابطال م،

ْم ِص راطاً ُمْس تاقيما)ایتن ستوره    68ی رر آیته  (ِص را )همچوین رر تسیتیر   َُ يْنا  (وا لاها اا

توان از روای  زیر مدر جی  که بییار متواسب با سیاق آیات اس : مسضّل بتن  م،

َُ وا »سؤال نمتورم. آن حضترت فرمتور:    (ص را )رر مورر  7از امام صارقگوید همر 
َُماا ِصرااطااِن.  ِْرِفاِ  اللَِّه عازَّواجالَّ وا  ِخ راِأ وا أامَّ ا الصِّ رااُ  الَّ ِذي الطَّرِيُق ِإلاى ما َْ نْ ياا وا ِص رااٌ  ِف ي ا ِص رااٌ  ِف ي ال اُّ

ما  اُم اْلُمْيت ا  را ُ  ًِْ نْ ياا ف اُه  وا ا َُ  وا  ِف  ي ال  اُّ اُُّ ما  رَّ عالا  ى الصِّ  رااِ  الَّ  ِذي  نْ ياا وا اقْ تا  ااى ِبُه  اا الطَّاعا  ِ . ما  ْن عارافا  ُه ِف  ي ال  اُّ
ِخ راِأ ف ات ا را  َْ ُمُه عاِن الصِّرااِ  ِفي ا نْ ياا زالَّْت قااا ِْرِْفُه ِفي الاُّ ِخراِأ وا ماْن لاْم ي ا نَّما ِفي اَْ دَّى ِف ي نا اِي جاها نَّما؛ ِجْسُر جاها

 آن پ س. دي آخ ر دي دني ا و يك ی ص را  يك ی : دوراس ت؛ و صرا  خااست مِرفتبه سوو ياُّ صرا  
او و او يا دي دني ا ب ناس ا و از َ اايت ؛ َ ركس اس تاًطاع ه واجب ام ام َم ان دي دنياستكه صراطی 
كن ا و  عب وي میدي آخ ر  جه نام وو ب ر ي اس ت پل ی ك ه از ص راطی خوبی كنا  به او پيروو َاو ياَنمائی
دي آر ش لغ زد و ب ر ام ر آن میدي قيام ت عب وي از ص را   دي َنگ ام او يا دي دنيا ن ناس ا  پ ايشكه كسی
 (ص را ). این روای  که بیانگر مصداق اتمّ (32ق: 1403بابویه، )ابن« گرددواژگون می دوزخ

 ی  تسییری وارر نشده اس .اس ، تاکوون رر هیچ تسییری به هووان روا

تالزم همیشگ، ایمان و همل صال  نیز از موضوهات پر تکترار قترآن است  و    

روایات فراوان، رر شرح این رو و معرف، مصتاریق آن وارر شتده است . از جملته     

ِاملُ »که فرمور:  7روایت، از امیرالمؤموین يمااُن وا اْل َلا ي اْيتارِقا اِن َلا ي اْقبا ُل  وا ياِفيقا انِ  ر اْوأاما انِ  أاخاواانِ  اًِْ
َُماا ِإَلَّ ِبصااِحِبِه؛ ايمان و عمل دو برادي َمراُّ و دو ياي جاا نادانی انا. که خااونا َيچ يک از اللَُّه أاحااا

این روای   (.2116، ح119ق: 1410)تمیم، آمدی، « کن اآن دو يا جز با َمن ينش قب ول نمی

ی نیاء و آیتات  سوره 122ی مل صال  رر آیهکه معوای ملزوم هموشیو، ایمان و ه

نَّ اٍ  ...)کوتد  مشتابه را بیتان متت،   رر موتتابع   (وا الَّ  ذينا آمانُ وا وا عاِملُ وا الصَّ اِلحاِ  سا ُنْاِخُلُهْم جا

 تسییری نیامده اس .
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الِ اينا ِفيها ا أبا ااً )تواند مسیّر فراز روای  زیر نیز م، نیتاء و بیتان    169ی رر آیه(خا

رر پاسخ به سؤال از خلور رر بهش  و جهتوّم، فرمتور:    7باشد: امام صارق هلّ  آن

ُل النَّاِي ِفي النَّاِي أِلانَّ نِيَّارِِهمْ » َْ ُِْصوا اللَّها أاباااً وا ِإنَّماا ُخلِّاا   ِإنَّماا ُخلِّاا أا ا أاْن ي ا نْ ياا أاْن لاْو ُخلُِّاوا ِفيها اناْت ِفي الاُّ كا
نَِّ  ِفي ُل اْلجا َْ نَِّ  أِلانَّ نِيَّارِِهمْ  أا ِء وا   اْلجا َا ُؤَلا ُِوا اللَّها أاباااً فاِبالن ِّيَّاِ  ُخلِّاا  ا أاْن يُِطي نْ ياا أاْن لاْو ب اُقوا ِفيها اناْت ِفي الاُّ كا

ِا   الاى َا ق اْولا   ُه ر ا ِء مُ   مَّ را    ِْما   ُل عال   ى) َا   ُؤَلا ه   نام از اي   ن يو دي آر   ش ؛ اَ   ل جأاْي عالا   ى نِيَّتِ   ه (د   اِكلاِتهِ  قُ   ْل ُك   ْل ي ا
جاوداننا که دي دنيا نيات دادتنا اگر جاودان مانان ا  َمي  ه نافرم انی خ اا کنن ا. اَ ل به  ت ني ز از آن 
يوو دي آن خال  ا و جاودانن  ا ک  ه قص  ا داد  تنا دي ص  ويری ک  ه دي دني  ا ب  اقی بودن  ا ر  ا اب  ا اطاع  ت از خ  اا  

قُ ْل )دونا. سپس اي ن آي ه يا ر َو  فرم ود ک ه ودان میَا جاَا و آنَا  اينخاطر َمين نياتکننا. پس به
ِْماُل عالى هرنود روای  مفکور،  (.331: 2ق، ج1371)برق،، « يِنی براو نيا تش  (داِكلاِتهِ  ُكْل ي ا

ی مورر اشاره نیی  اما از نظر موضوع و مسهتوم بتا آن مترتب     حاوی بخش، از آیه

پررازر؛ با این وجور رر هیچ یک ن آیه م،ای ریگر، به تبییاس  و با استشهار به آیه

 نیامده اس . از تساسیر ذیل این آیه

 ( تکرّر در ذکر برخی از روایات4-2

ذکر روایات تکراری ذیل یک آیه، نه توها مسید فایده نییت  بلکته باهتث افتزای      

حمم کتاب و به رنبال آن خیتگ، مخاطب نیز، خواهد گررید. رر تسیتیر  ی رویّهب،

گاه، تکرّر رر روایات ذیل یک آیه به وقوع پیوسته اس  کته ایتن امتری     :بی اهل

است    2-1نیاء، تقطیع روای  5ی ذیل آیه 1-2ناخوشایود اس . برای مثال روای 

و اختالفات جزئ، موجور رر ضمایر آن، با توجّه به وحدت معصوم و نیز ارجاع بته  

ی ذیل آیه 6-2اس . همچوین روای  ای و ناش، از کم رقّت،موبع واحد، اشتباه نیخه

اس  که رر کتب روای، و تسییری آمده اس . هتالوه بتر    5-2نیاء، تقطیع روای  6

ی ذیل آیه 6توان گس  روای این با توجّه به وحدت متن و راوی و مصدر اوّلیه، م،
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نیتاء نیتز یتک     78ی ذیل آیته  5-2و  4-2اس . روای  7نیاء، تقطیع روای  15

اند؛ همین روای  رر بیان نموره 9آن را به نقل از پیامبر 7که امام صارقروای  اس  

آمده  9و بار ریگر از قول رسول خدا 7یک بار به نقل از امام صارق :بی تسییر اهل

 ذیل همین باب اس . 4-2نیاء نیز تقطیع روای  83ی ذیل آیه 13-2اس . روای  

 ( مانع نبودن4-3

را رر  1ابتراهیم قمت،  بتن   هبتاس و هلت،  همچون ابن مؤلّف گاه، سخوان غیرمعصوم

بتا  »کوتد:  بیان م، اس  و رلیل این امر را رر مقدّمه آورره :ضمن روایات معصومین

 9ی پیامبرهباس یک، از مشهورترین مسیّران قرآن رر میان صلابهتوجه به ایوکه ابن

که میتقیم از حضرات  باشد، رر کوار روایات،م، 7و از شاگرران خاصّ امیرالمؤموین

. آمده، روایات فراوان، نیتز از وی رر ایتن ممموهته آورره شتده است       :معصومین

ابراهیم قم، که از راویان بزر  شتیعه رر قترن   بن همچوین روایات متعدّری از هل، 

و از مشایخ معتبر مرحتوم کلیوت، بته شتمار      7سوم همری و از یاران امام هیکری

 (.10: 1ش، ج1394)برازش، « آید، ذکر گرریده اس م،

اهلل معرفت   اما آی  .2رانوداهل تیوّن سخن صلابه را راخل رر حدیث مرفوع م،

نظران و رانشمودان مفهب صاحب»گوید: ی کتاب التّسییر االثری المامع م،رر مقدمه

القتدر  هرنود که بلود مرتبه و جلیل –رر این باره بر آنود که تسییر موقول از صلابه 

که خور صتلاب، استوار نتداره    تا زمان، 9موقو  اس  و إسوار آن به پیامبر -شودبا

کته  اس ، صلی  نیی ؛ نه جای رأی و اجتهار رر آن باشد و نه نباشد. تا زمتان، 

                                                 
مورد از سخنان علی بن ابراهیم قمی  93عباس و مورد از سخنان ابن 62ی نساء، ی مبارکهی سورهدر محدوده -1

 ذکر شده است.

 ع به معصوم نسبت داده شودحدیث مرفوع، حدیثی است که به طور منقط -2
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نیب  نداره اس  آن گستار به ختور وی موتیتب    9خور صریلا  گستاری را به پیامبر

ش، 1390)معرفت ،  « استوار باشتد  9ی تعالیم پیامبراس ، هر نود سخن وی بر پایه

بوابراین باید گس  سخوان موقول از صلابه و تابعین رر مورر تسییر  (.140و139: 1ج

قرآن رر موارری )مانود ذکر معوای لغات به هووان قول لغوی اصیل و صارر شتده از  

افرار آگاه به لغ  هرب رر صدر اسالم یا شأن نزول آیات به هوتوان راوی موثّتق و   

( معتبر اس . اما مطالب، کته  7هد واقعه و یا روای  از قول یا فعل یا تقریر معصومشا

اند برای ما حمّ  نیی ؛ زیرا هووان اجتهار شخص، رر فهم قرآن بیان کررهایشان به

ی اجتهاری اس  از خور وی و صلّ  و سقم آن به میتزان فهتم و هتوش و گیتتره    

گستاری که معصوم نباشتد  نظر یا صاحباطالهات هلم، او بیتگ، رارر. هر صاحب

کود و برراش  وی همواره مقرون به صواب نیی . همچوتین رلیلت، از   گاه اشتباه م،

ها رر رس  نیی  و اجمتاه، نیتز رر   و یا هقل، برای اهتبار آن 9قرآن، سوّ  پیامبر

بوابراین راختل رانیتتن قتول     (.173: 1391)رضای، اصتسهان،،  این مورر وجور ندارر 

صلی  نیی . هالوه  :هباس رر روایات تسییری معصومینابراهیم و نیز ابنبن ل، ه

هباس نبوره ی تسییر روای، برآوررن روایات ابنی معمول بزرگان هرصهبر این شیوه

القترآن  هباس به بلر العرفان و فقته  اس  و به همین خاطر ارجاع غالب روایات ابن

 راوندی بوره اس .

از موارر، این روایات رر مصدر اصل، یا رر متن روای ، به قتول  البته رر برخ، 

نیتاء رر تسیتیر    2ی ذیتل آیته   4-1موتیب شده اس . برای مثال روای  7معصوم

ِبي  ا ): البي ان  فيقول ه رِ الىو ق ال ال  يباني ف ي نه ج »البرهان، بدین صورت آمده  ُلوا اْلخا وا َلر اتابا اَّ
  «َلرتبالوا الحَل من أموالكم بالحرام من أموالهم ألجل الجودأ و الزيادأ في ه»: عباس  قال ابن(بِالطَّيِّبِ 

ایتتن روایتت   (.16: 2ش، ج1374)بلرانتت،،  7عب  ااهللو أبي 7جِي  رو َ  و الم  روي ع ن أبي: ق ال
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ِبي  ا ا)یک، از مصاریق   71ی ذیل آیه 1کود. همچوین روای را بیان م، (الطَّيِّ بِ )و  (ْلخا

َْ ُل »اس  که فرمتور:   7الم نوران، امام صارقنیاء، مشتمل بر ک َا ِذُِّ اْلكاِلما  ا قاالاها ا أا لا ْو أانَّ 

ُم اللَّ  ُه ُم  ْؤِمِنينا بِ  ِ ق ْ  َُ ا لاِك  ْن قاْاسا  مَّ يما  اِن و ا ًِْ غْ  ِرِب لاكا  انُوا ِبها  ا خا  ايِِجينا ِم  نا ا َْ  ُل اْلما مال َّ  ْرِق واأا )قمتت،، « رااِيَِ

ی ذیتل آیته   2به آن تصری  شده اس . روای  و رر متن روای  (143: 1ق، ج1404

)بتترازش،  32ی ذیتل آیته   1-4و همچوتین روایت    (458: 3، ج1394)بترازش،   129

 های ریگری از این مورر هیتود.نیز مثال (154: 3، ج1394

 ( جامع نبودن و اکتفای حدّاقلی به روایات ناظر بر آیه4-4

، از آیتات بیتیار بیشتتر از    حمم روایات استقصاء شده تا زمان حاضر ذیتل برخت  

اس  که بخ  زیاری از این روایات تسییری، رر  :بی روایات مفکور رر تسییر اهل

ها اصال  مورر توجّه مؤلّف کتب تسییر روای، پراکوده اس . با این وجور برخ، از آن

(، 11نبوره اس ؛ از جمله کتاب الصّاف، و االصس، از مالملین فیض کاشتان، )قترن  

(، المتواهر فت، تسیتیر    12الغرائب از مرحوم قم، مشهدی )قترن ائق و بلر کوز الدق

( و ... بوابراین با یتک تتبّتع ررست  و    15)قرن 1(، تیویم15القرآن هل، هاشور )قرن

 :بیت  رقیق رر موابع تسییر روای، و غیر روای،، بییاری از روایات جدید تسییر اهل

خارج شده و  ی روایات جدیدممموههکه از موابع روای، استخراج شده اس ، از زیر

 گیرر.ی روایات تکراری موابع تسییری قبل، قرار م،رر زمره

ي ْ را ف ي)نیتاء  114ی برای نمونه آیه ِْ ُروٍ  أاْو   َل خا قاٍ  أاْو ما ْم ِإَلَّ ما ْن أاما را ِبصا اا َُ ثي ٍر ِم ْن ناْج وا كا

ِاْل ذِلكا ابِْتغ حاوی موضوهات  (اءا ماْرياِ  اللَِّه فاساْو ا نُ ْؤري ِه أاْج راً عاظيم اً ِإْصٍَح ب اْينا النَّاِس وا ماْن ي اْي

                                                 
. برای ت تفسیری را در خود جای داده استتفسیر تسنیم، یک تفسیر روایی نیست اما حجم زیادی از روایا -1

روایت است که تقریباً با عدد روایات موجود در تفسیر  527ی نساء حاوی ی مبارکهی سورهمثال در محدوده

 کند.برابری می -549-قلین الثّ و نیز نور -533-البرهان 
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بودی اهمال انیان، نموا و شرای  آن، صتدقه، معترو ،   ملوری فراوان، نون رسته

البین فرری و اجتماه،، خلوص و نی  اله، رر امور و ... اس  که ذیتل  اصالح ذات

کته مممتوع آن بتا حتف  متوارر       ها روای  رر تساسیر ذکر شده اس هر هووان، ره

توها به ذکر سته   :بی تسییر اهلرسد؛ با این حال م، 1روای  83تکراری و مشابه به 

هتا، ایتن روایت     ی آنروای  بیوده نموره و روایات فراوان، را نیاورره که از جمله

با این سود: ملمد بن یلیى هن أحمد بن ملمد  16، ح 341: 2ف، الکاف، ]جاس : 

الك َم مَم   ص اق : »7یلیى الواسط، هن بعض أصلابوام هن الصارقى هن أبىبن هیی

اصالح را و « و كذب و إصَح بين الناس؛ کَم بر سه گونه است: ياست و ديوغ و اصَح ب ين م ردم

نيس ه فتلق اُّ فتق ول س مِت م ن ف َن  رسم  من الرج ل كَم اً يبلغ ه فتخب  »: گونه تسییر نمورنداین
د  نوى ك  ه اگ  ر از كس  ى س  خنى ديب  ايُّ ديگ  رى مى لخي  ر ك  ذا و ك  ذا خ  َ  م  ا س  مِت من  ه؛ق  ال في  ك م  ن ا

اى  ب ه او بين ى و ب رخَ  آن  ه د نياُّدود. پس رو آن ديگرى يا مىسخن به گوش او برسا  ناياحت مى
: 1ق، ج1415)فتیض کاشتان،،   « گي تگويى: از فَنى دنيام كه دي خوبى ر و چن ين و چن ان مىمى

؛ ثقست،  538: 3ش، ج1368؛ قمت، مشتهدی،   550: 1ق، ج1415حتویزی،   ؛ هروس،500

؛ هاشتتور، 334: پتتاورق،7ش، ج1365؛ صتتارق، تهرانتت،،  124: 2ق، ج1398تهرانتت،، 

(. این روای  به صورت جترّ یتا   438: 20ش، ج1389؛ جواری آمل،، 191: 7ق، ج1431

اصتالح ذات البتین را    هاآنی سخن پرراخته و از بین گانهتواسب کالم، به بیان اقیام سه

رر  9پیامبررهد. همچوین اس  روایت، که که خارج از صدق و کفب اس ، شرح م،

الب ين أف  ل م ن عاما   الصا َأ و الصا يام؛ ص ل  إص َح ذا »فضیل  اصالح ذات البین فرمتوره  

ین ا(. 68: 2ق، ج1419)فاضل مقدار، « دايو برر ر اس تدادن ميان مردم  از يک س ال نم از و يوزُّ

 مکرّر اتّساق افتاره اس  ورلیل آن روشن نیی . :بی تسییر اهلها رر گوی،خالصه

                                                 
 یدر تفاسیر شیعی و سنّ -1
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 ( عدم تالش برای یافتن مصدر اصلی و دست اول4-5

ارجاع به  اند.موابع رس  اول، موابع، هیتود که برای نخیتین بار روایات را نقل کرره

ی هدم نشان رهودهیی  و اس ، کار ررست، ن موابع ریگر نقل کررهکه خور از  موبع،

 :بیت  تسییر اهتل تسکیک میان موابع اصیل و رس  اول با موابع رس  روم اس . رر 

گاه، به جای ارجاع به موابع اصیل، روای  به موابع رس  روم برگررانده شده اس . 

ذیل آیته متورر    البیانمممع نیاء اولین بار رر  11ی ذیل آیه 2-6برای مثال روای 

بتا   –اند، اما مؤلّف آورره البیانمممع س س سایر موابع آن را به نقل از  بلث آمده و

ی موابع روای  نیاورره را رر زمره مممع البیان -وجور تصری  به موبع قبل از حدیث

اس  اما توها به  تسییر قم،نیاء نیز  102ی ذیل آیه 3-1اس . مصدر اصل، روای 

ارجتاع راره شتده    -آورره تسییر قم،نقل از  که خور این روای  را به–بلار االنوار

طبرس، آمده، با این وجور  الحتماجنیز ابتدا رر ا 125ی ذیل آیه 3-3اس . روای 

 ای نشده اس .رر ارجاع به موابع اصال  به آن اشاره

 های سندی( حذف اسناد و فارغ بودن از بررسی4-6

مم کتاب، اسوار را حف  و به ی کتاب برای ممانع  از افزای  مملّدات و حنوییوده

بوتای ایتن اثتر بتر     »گویتد:  ذکر نام آخرین راوی اکتسا نموره اس . او رر مقدّمه م،

ای کامل از روایات مختلف تسییری بوره و ایتن کتار   ی ممموههگررآوری و ترجمه

فارغ از هر گونه کوکاش و پووه  رر سود و ملتوای روایات انمام گرفتته است ؛   

تکیه بر مسار هر روای  باید پس از کوکاش رر ستود و ملتتوای آن   بدیه، اس  که 

تتوان گست  کته ریگتر     . براساس این مبوا م،(10: 1، ج1394)برازش، « روای  باشد

 گونه اجتهاری رر گزیو  و آوررن روایات نیی .جای هیچ
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گیتری از  ها بترای بهتره  باید گس  اگر مخاطبان این ممموهه خواص هیتود، آن

های سودی، کار اسوار آن نیاز رارند. ذکر کامل اسوار و حت، انمام بررس،حدیث به 

ذهبت،   کوتد؛ بته خصتوص رر مواقتع وجتور تعتارض       تر م،تر و با ارزشرا وزین

گرنه وضع حدیث و اسرائیلیات خطر خور را راشتود اما اگر اسوار آنها »نویید: م،

راش  ول، با ها وجور م،آنشد، امکان تالف، با بررس، اسوار و شواخ  حف  نم،

ق، 1396ذهب،، )« سف راه شواخ  این خطر، با حف  اسوار از بین رفته اس أکمال ت

ی هموم است  ذکتر احاریتث    و اگر هد  از تألیف این ممموهه، استساره .(202: 1ج

متعارض و ضعیف یا روایات ناسازگار با ملتوای قرآن و هقاید حقّه، با ایتن هتد    

ی افتک،  ی نتور و رر واقعته  ی مبارکته برای نمونه ذیل آیات ستوره سازگار نیی . 

ی ی اول از ستوره روایات، با ملتوای نامواسب آورره شده اس . همچوین ذیتل آیته  

ی نیاء و به تواسب بلث از آفریو  آرم و حوا، روایتات، رر موضتوع کیسیت     مبارکه

. البته با (17و16: 3، ج1394)برازش،  فرزندان حضرت آرم آورره شده که متواقض اس 

هتا  مقبولی  آنبه معوای  لزوما  ایوچویو، نقل روایاتی مؤلّف رر مقدّمه، استوار به گسته

و  ترا رنتار حیتر   مخاطتب ، نیز رنقل بدون نقد و تعدیل و تفکّ امای ، نزر مؤلّف نی

ز و از این رو، گروه، از هلما، هدم نقتد و توقتی  روایتات را ا    سرگرران، خواهد کرر

گرریتد یتا   رانود. بهتر آن بور که ایوگونه روایات حف  مت، نقاط ضعف یک تسییر م،

 شد.ها خورراری م،ی آنی بزرگان تسییر از ترجمهحداقل مطابق با سیره

 پیشنهادات (5

گررر که یا آثار مشابه ارائه م، پیشوهارات ذیل رر جه  توقی  و تکمیل این ممموهه

باشد کته   :بی ی تسییر جامع اهلد گام، رر راستای ارائهتوانها م،به کار گیری آن

 مشتمل بر روایات، به مراتب بیشتر اس :
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 ایتن کتار  موضوه، و تبویب بر اساس آن با حسظ فراز بودی آیته  ینمایه : 

بخشد و افق معوای، هررو را به یکدیگر تسییر را تلکیم م، مخاطبانف و ارتباط مؤلّ

 کود.افزون م،و کاربری روایات را نزریک 

 یات تسییری معرف  مشابه، از آیتات بته رست     شواس، روایات: رواگونه

رهد؛ بدین صورت که برخ، ناظر به معو، ظاهری و بعض، مبتیّن معوتای بطوت،    نم،

سازر و .... کود و برخ، سبب نزول را آشکار م،آیاتود، برخ، مصداق آیه را بیان م،

روای  با آن تبیین شور تتا   یرابطهاز آیه، باید  ترقیرقبوابراین برای رستیاب، به فهم 

موتد  ای ضتابطه های آن، بهتر و بیشتر فهم گررر و تسییر به گونهاز این رهگفر، پیام

تواند به این امر کمک کوتد و هتالوه بتر ایتن، تعتارض      شواس، م،ارائه گررر. گونه

 ظاهری آیات را نیز مرتسع سازر.

  سوّ ، البته فقت  بتا   بین روایات موابع شیع، و اهلریدگاه تقریب،: جمع راشتن

آورر. هتالوه بتر ایتن    ، جامعیّ  و کمال کار را به ارمغان مت، :تکیه بر روایات معصومین

 اس . :تر از معار  معصومینی هام و گیتررهساز وحدت میلمانان و استسارهزمیوه

 تالش برای به صسر رساندن آیات تسییر نشده 

 ها رر میأله رر روایتات متعتارض: وجتور    و طرح ریدگاه تبیین مللّ نزاع

گتوی، و تعتارض   های گوناگون رر تسییر یک آیه، لزوما  بته معوتای توتاقض   روای 

نیی ؛ بلکه هر یک به اقتضای توان و فهم شوونده و نیتز فضتای صتدور و هوامتل     

وه ای از ظتاهر و بتاطن و وجت   برراری و راز گشتای، از مرتبته  ریگر، رر صدر پرره

 گوناگون از ملتوای آیه اس . نه اختال  بدوی و ظاهری و نه اختال  اساس،.

  و  الصّاف،کتاب تتبّع ویوه رر تساسیر روای، یا حدّاقل تساسیر پر روای  مانود

از مرحتوم   الغرائتب کوز الدّقائق و بلر (، 11از مالملین فیض کاشان، )قرن االصس،
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(، تیتویم  15هلت، هاشتور )قترن   القترآن   المواهر ف، تسییر(، 12قم، مشهدی )قرن

 ( و ...15)قرن

 نتیجه (6

ر به توهای، روای  اس  که این تعدا 27718جلد و مشتمل بر  18بی  رر تسییر اهل

ی بزر  تسییر روای، شیعه )البرهان و نور الثّقلین( و از ممموع روایات رو موسوهه

بته   :بی کتاب تسییر اهل ها بیشتر اس . از این رو،با وجور روایات مشترک بین آن

ترین تسییر روای، شیعه و سوّ، مطرح اس . این ممموهته امتیتازات   هووان پرروای 

 مولصر به فرری رارر از جمله:

    اشتمال بر روایات جدید و متواسب فراوان: پس از تتبّع رقیتق رر بتی  از

یر روای  این تسیت  1054صد موبع تسییری شیعه و سوّ، مشخص شد که از ممموع 

( جدید و مولصر بته  %30مورر )یعو، حدور  308ی نیاء، ی مبارکهی سورهرر بازه

ی مربوطته قترار   ی روایات تسییری ذیل آیهفرر اس ؛ یعو، برای اولین بار رر زمره

گرفته اس . اکثر روای  جدید این ممموهه از موابع روای، متأخر نظیر بلار االنوار، 

ی بعد کتاب کاف، و تسییر بلر العرفان ایل و رر ررجهالوس الشیعه، میتدرکوسایل 

 استخراج شده اس .

  گیتررگ، موابع: این ممموهه از بی  از صد موبع معتبر شیع، با موضوهات

مختلف بهره برره اس  و غالبا  رر استوار هر روای ، به ذکر یک موبع بیوده نکرره و 

 آن را به نود موبع معتبر میتود نموره اس .

 گیری از تسییر بلرالعرفان: این کتاب، یک، از سه تسییر مال صال  بتن  بهره

است  و   13ی قرن ( از هالمان و ملدثان برجیته1270آغاملمد بَرَغان، قزویو، )م



 دوفصلنامه تفسیر پژوهی  62

ی وی رر شهرستتان قتزوین   ی خانوارهی خط، از آن رر کتابخانهامروزه توها نیخه

ب و رور از رستترس را رر  موجور اس . مؤلّف بخش، از روایات ایتن کتتاب کمیتا   

متورر   78 :بیت  تسییر خور آورره اس . فراوان، روایات بلرالعرفان رر تسییر اهتل 

 باشد.هباس م،روای  سخن معصوم اس  و بقیه قول ابن 42اس  که توها 

 مود بورن روش طرح مطالتب: روش  ابتکار رر اسلوب، الگوی واحد و نظام

اس  که این کار، رسترس، به روایات ذیل آیته  نوییوده، تبویب بر اساس فراز آیات 

 بخشد.را تیهیل م،

ی روایات، حتف  روایتات ختاص و    ی روان برای کلیهی ترجمههمچوین ارائه

رار، مدلول صری  و روشن روایات، جلوگیری از وقوع تیام  رر تقطیتع بتا   مشکل

ازی متتن  ست ها، ذکر نام معصوم رر ابتدای متن حدیث، برجیتهمشخص بورن تقطیع

 های این تسییر ارزشمود اس .آیات موجور رر روای  از ریگر ویوگ،

هتا نیتز رر ایتن ممموهته بته نشتم       با وجور نقاط قوّت فراوان، برخ، کاست،

 خورر از جمله:م،

  آیته   21ی نیاء، ی سورهآیه 176نیاوررن روایات برای برخ، از آیات: از

هتا روایتات، بیتیار متواستب و     رخ، از آناند رر حال، که برای ببدون روای  مانده

 مرتب  رر موابع تسییری و روای، موجور اس .

        جامع نبورن و اکتسای حدّاقل، به روایتات ذیتل هتر آیته: حمتم روایتات

استقصاء شده تا زمان حاضر، ذیل برخ، آیات بییار بیشتتر از روایتات متفکور رر    

 اس . :بی تسییر اهل

 هباس و هلت، بتن ابترهیم قمت، را رر     ان ابنمانع نبورن: مؤلّف، گاه، سخو

آورره اس . رر حال، که راخل رانیتن سخوان غیر معصوم  :ضمن روایات معصومین
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انتیاب به معصوم رر مصدر اصل، یا رر متتن روایت  و    –جز رر موارری که رلیل، 

ی معمول بزرگان بر این امر وجور رارر، کار صلیل، نیی . هالوه بر این شیوه -...

ی روایتتات هبتتاس رر زمتترهی تسیتتیر روایتت، بتتر آوررن روایتتات ابتتن  رصتتهه

 نبوره اس .:معصومین

   ،هتای ستودی، کتار را    حف  اسوار: ذکر اسوار کامل و حت، انمتام بررست

های، از قبیتل تعتارض،   های جبران ضعفکود و یک، از راهتر م،تر و با ارزشوزین

 وضع حدیث، اسرائیلیات و ... اس .

 برای یافتن موابع رس  اول هدم تالش 

پرورش نقاط قوّت مفکور، رفع نقایص و کمبورها و نیز اجرای پیشوهارات، گام 

ره،، توقی  و تکمیل کتب پیشین و نیتز گیتترش   مهمّ، برای به سامان رساندن، جه 

توان به نظتر جتامع و   ی تسییر روای، اس  و بر اساس آن م،مرزهای ران  رر زمیوه

 ی روایتات موبعت، کته همته   . رر مورر موضوه، خاص رس  یافت   :کامل معصومین

ناظر بر آیه را به صورت یکما و بدون تکرار مکرّرات آورره ( موجور رر موابع فریقین)

 گیرر.هالوه بر این سایر روایات تسییری پراکوده رر موابع روای، را نیز رر بر . باشد
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